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І знають гори Медобори
про киданецькі піснетвори
У селі на Збаражчині втретє провели Всеукраїнський
фестиваль-конкурс мистецтв «Киданецький піснецвіт»

8 стор.

Життєві історії
у “Сімейному
гніздечку”
10-11 стор.
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Лемки з усього світу

зустрілися в Монастириськах
19-й фестиваль «Дзвони Лемківщини» 3
вражав колоритом і самобутністю стор.

Сучасні інноваційні технології
Погода в Тернополі й області
8 серпня - хмарно з проясненням, без опадів, температура повітря вночі 1517, вдень 26-27 градусів тепла. Схід сонця - 5.57, захід
- 20.49.
9 серпня - ясно, без опадів, температура повітря
вночі 15-17, вдень 26-27 градусів тепла. Схід сонця - 5.58,
захід - 21.47.
10 серпня - ясно, без опа-

дів, температура повітря вночі 16-17, вдень 25-26
градусів тепла. Схід сонця
- 6.00, захід - 20.45.
11 серпня - хмарно з проясненням, без опадів, температура повітря вночі 1718, вдень 26-27 градусів тепла. Схід сонця - 6.01, захід
- 20.44. Новий місяць.
12 серпня - ясно, без опа-

Магнітні бурі у серпні

Згідно з даними науковців, 12-13
серпня очікуються бурі невеликої сили.
17 і 21 серпня пронозують магнітні коливання, а 20 серпня, у понеділок, магнітна буря досягне значного рівня. 29
серпня вудбудеться ще одна буря, на цей
раз – середньої сили.

дів, температура повітря
вночі 17-18, вдень 25-26 градусів тепла. Схід сонця - 6.03,
захід - 20.42.
13 серпня - ясно, без опадів, температура повітря
вночі 17-18, вдень 27-28 градусів тепла. Схід сонця - 6.04,
захід - 20.40.
14 серпня - ясно, без опадів, температура повітря
вночі 17-18, вдень 29-30 градусів тепла. Схід сонця - 6.05,
захід - 20.38.

Нотаріус

ТЕРЕЩУК

Лілія Іванівна

+38 (0352) 42 31 31 | +38 (067) 350 05 01

м. Тернопіль, вул. Чорновола, 4
(у приміщенні головної пошти, 2-й поверх)

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

Чим міністру інфраструктури
Омеляну не вгодила преса?
За підсумками передплатної
кампанії на друге півріччя-2018 тиражі газет і журналів скоротилися
до рівня 95 відсотків від показників на 1 січня, повідомляє ПАТ «Укрпошта» у відповідь на запит Національної спілки журналістів України. Обсяг друкованих ЗМІ за поштовою доставкою передплатникам складає близько 8,3 мільйони
примірників. У НСЖУ наголошують: тиражі постійно скорочуються через відсутність державної політики підтримки преси та непартнерське ставлення «Укрпошти» до
редакцій. «Захистити українські га-

зети і право громадян на доступ до
друкованого слова може лише реалізація притомної державної інформаційної політики. Ганьбою
є те, що за три роки ринок передплати скоротився на три мільйони примірників», - сказав голова НСЖУ Сергій Томіленко. НСЖУ
наполягає на запровадженні урядового мораторію на поштові тарифи на доставку газет - їх фіксації на рівні доставки з 1 липня цього року. Відповідне звернення до
Кабміну надійшло у червні, та воно
блокується Мінінфраструктури,
яке очолює Володимир Омелян.
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Степан БАРНА:
«Будівництво сільських
амбулаторій допоможе
відновити медицину на селі»

же невдовзі в області розпочнеться будівництво нових та реконструкція існуючих амбулаторій
загальної практики – сімейної медицини. Адже Тернопільщину включили до першого пулу
проектів із реалізації цієї ініціативи. Мета розвитку медицини на селі – якісні та доступні
медичні послуги для кожного жителя сільської місцевості.
Роботи розпочнуться відповідно до
Наказу Мінрегіону, який був затверджений кілька днів тому, та фінансуватимуться із субвенції на розвиток сільської
медицини. Тернопільська область на
будівництво амбулаторій, придбання
автомобілів для сімейних лікарів та покращення матеріально-технічної бази
отримала майже 179 млн. грн.
«Завдяки ініціативі Президента
України Петра Порошенка ми можемо

Акценти

розвивати якісну медицину у сільській
місцевості. Для цього була проведена
величезна робота із формування мережі
первинної ланки медичної допомоги»,
– наголосив голова Тернопільської ОДА
Степан Барна.
Він також зазначив, що сучасні медамбулаторії – це новий стандарт у наданні первинної медичної допомоги у
сільській місцевості, доступна та якісна
кваліфікована допомога, комфортні умо-

ви та сучасне обладнання, в тому числі й
для впровадження телемедицини.
Тож у Тернопільській області розпочнуть будівництво 18-ти амбулаторій загальної практики – сімейної медицини, з
них:
– 11 амбулаторій на 1-2 лікарів з житлом,
– 4 амбулаторії на 1-2 лікарів без житла,
– 3 амбулаторії на 3-4 лікарів без

житла.
При розрахунках виходили з того, де є
найбільш відчутна проблематика з якістю та умовами надання медичних послуг.
Планується також реконструкція 47
діючих амбулаторій.
Утім, навіть з комфортними умовами,
але без сучасного обладнання лікар нічого не зможе вдіяти, тому:
– щонайменше 80 млн. грн. субвенції на розвиток сільської медицини буде
спрямовано на придбання медичного обладнання;
– для мобільності лікаря придбають
134 автомобілі з розрахунку: одна амбулаторія – один автомобіль.

Віктор ЗАБІГАЙЛО, голова Тернопільської політичної партії «Основа»:
Пенсіонери
Тернопільщини можуть
скористатися
смс-інформуванням

Пенсійним фондом України запроваджено механізм інформування громадян
за допомогою смс-розсилок. Відтепер всі
пенсіонери, які бажають отримувати повідомлення в такий спосіб, можуть засобами мобільного зв’язку дізнатися про
тривалість свого страхового стажу, суму
призначеної пенсії та дату її виплати,
результати проведеного перерахунку
пенсії, поновлення пенсійної виплати та
строк припинення виплати пенсії, а застраховані особи – довідатись про сплату страхових внесків. За допомогою смсповідомлень пенсіонерам, за потреби,
надсилатимуться запрошення відвідати
орган Пенсійного фонду України для підтвердження або з’ясування необхідних
даних.
У зв’язку з цим, запрошуємо всіх бажаючих з числа пенсіонерів та застрахованих осіб завітати до відділів обслуговування громадян Тернопільського
об’єднаного управління Пенсійного
фонду України Тернопільської області і
надати відповідні контактні дані мобільного зв’язку та згоду на отримання смсповідомлень від пенсійної служби.
Одночасно закликаємо жителів міста
Тернополя та Тернопільського району
реєструватися нна веб-порталі Пенсійного фонду України, щоб мати доступ
до даних, які містяться в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру
загальнообов’язкового державного соціального страхування, володіти інформацією щодо пенсійного забезпечення та
сплачених страхових внесків. Особи, які
користуються послугами веб-порталу
за допомогою електронного цифрового
підпису, мають можливість замовити послугу смс-інформування безпосередньо
на порталі, не звертаючись до Фонду
особисто.
Ніна БАНЗЕРУК,
перший заступник начальника
ТО УПФУ Тернопільської бласті.

«Ми знімемо блокаду Донбасу,
і країна ЗаПрацює!»
Чи зуміє «той, хто дивиться
вдалечінь», провести корабель під
назвою «Україна» в безпечний порт?

П

очну з роздумів вголос. Так,
я вибрав складну особисто
для мене тему і, думаю,
не тільки для мене. У нашому
західному регіоні України
питання Донбасу останнім
часом не згадується. Зрозуміло,
чому – ніхто не бачить виходу з
такої складної ситуації. Думаю,
що все-таки комусь доведеться
приймати зважене доленосне
рішення для України.
Помиляться чи не помиляться ті, які
прийматимуть рішення? У свою чергу, хотів би висловитися алегорією, що
всі ми на одному кораблі під назвою
«Україна». Чи зуміє «той, хто дивиться
вдалечінь» провести наш корабель повз
шторм і бурі – в безпечний порт? Покаже
час.
А поки що політична партія «Основа» має план чітких дій – «Програму
стрімкого розвитку», де вказується, що
блокада Донбасу розірвала виробничі
ланцюжки, вже нанесла збиток у 50 мільярдів гривень, позбавила країну 100
тисячі робочих місць. Відновивши економічні зв’язки, ми повернемо роботу,
заробітну плату, відновимо виробництво на підконтрольних Україні територіях, а після вводу миротворців – і на
всьому Донбасі.
Попередньо, блокада – це сценарій,
вигідний Росії. Ініціатори блокади, скоріш всього не напряму, але підіграли і

бойовикам, і Росії. Саме їхні дії послужили відправною точкою націоналізації
українських активів ОРДЛО. Зараз на
підприємствах, які залишились на Донбасі, продовжують господарювати бойовики. А Росія, таким чином, позбулася
конкурента на світових ринках металопродукції.
За оцінками Нацбанку, чистий негативний ефект торгового балансу
України від припинення торгівлі з неконтрольованими територіями на Донбасі оцінюється в 1,8 мільярда доларів у
2017 році і в 0,5 мільярда у 2018 році.
В уряді ще рік тому підрахували, що
збитки від блокування поставок вугілля
із так званих «республік» складуть у доларах США 3,5 мільярда і це призведе до
скорочення 75 тисяч робочих місць.
Це тільки ті втрати, які змогли підрахувати.
За різними оцінками, блокада зменшила темпи росту промислового виробництва на 4%. Знизився вантажопотік
близьких до Донецької області портів,
через які в основному проходить експорт продукції місцевих підприємств.
У Маріупольському порту в 2017 році
зниження склало 14,3% до 6,5 мільйона тонн. Порт, фактично, завантажений

лише на третину можливостей.
Така ж ситуація і в Бердянську. У
2017 році порт скоротив вантажопотік
на 37% до 2,4 мільйона тонн.
Блокада сприяла подальшій деіндустріалізації України. За 2017 рік експорт
сільського господарства збільшився на
16% до 18 мільярдів доларів. При цьому експорт металопрокату в 2017 році
зменшився на 17,6% на фоні падіння виробництва на 14%.
У фінансовому виразі об’єми експорту продукції металургії збільшились на
22%, а експорт залізних руд – в 1,4 рази,
завдячуючи винятково сприятливій ціновій кон’юнктурі на світових ринках.
Зняття блокади дозволить, перш за
все, відновити роботу українських підприємств, зменшити виробничі та логістичні витрати. І, власне, після приходу
миротворців ООН – відновити роботу
промисловості і на всьому Донбасі.
Найближчим часом ми ознайомимо
українське суспільство з усіма пунктами
нашого плану, щоб українці могли переконатися: це – не лозунги і не популізм,
а реальні плани, які за підтримки всього
суспільства переростуть у реальні справи.

Люди
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Богдан ЯЦИКОВСЬКИЙ:
«Села святкують,
значить – живуть!»

У

перше за 20 років
відзначили День
села Капустинці.
Привітні посмішки,
щире спілкування,
чудові виступи аматорів
художньої самодіяльності,
розваги, жарти… Усе це
надовго запам’ятається
селянам, які люблять свої
Капустинці, бережуть свій
рід та примножують його
славу.

- Я не ділю села на великі та
малі. І готовий спілкуватися з
кожним, чути кожного! На святі в Капустинцях до мене зверталися люди і ділилися наболілою проблемою усієї громади
- аварійний міст, який же роками

Минула неділя стала святковою відразу для трьох
сіл Збаразького району. До їх мешканців у гості
завітав і депутат обласної ради Богдан Яциковський.

лише обіцяють відремонтувати.
Тепер триматиму це питання на
особистому контролі, - запевнив
Богдан Яциковський, особливо
наголосивши, що у нього залишаться найкращі враження від
святкування з людьми.
Село Чернихівці знають усі.

Але не усі знають, що там є біологічний заповідник лип, що бував Шептицький, що у село часто приїздив Іван Франко. І жителя цього села Антона Грицуняка
- народного оратора і дипломата
великий письменник прославив
у своєму відомому творі «Свин-

ська конституція», актуальному
дотепер.
- Щороку приїжджаю на День
Села в Чернихівці, де зустрічають надзвичайно привітно та
душевно! Як і сьогодні! Місцеві танцювальні колективи - гопаком, а хор - солов‘їною україн-

ською піснею, - зазначив Богдан
Ігорович.
А завітав він до своїх земляків, як завжди, з гарною новиною - за сприянням Радикальної партії Олега Ляшка черниховецьким школярам цього року
вже виділено майже 100 тисяч
на комп’ютерний клас!
У Зарудді ініціювали свято
для молодих. Розважали односельців танцювальні «Бджілки»,
співучі «Україночки» та інші місцеві творчі колективи. Скрізь лунали сміх і жарти. Навіть дощ
не зашкодив людям веселитися. Богдан Яциковський поспілкувався із господарями свята, з
людьми, яких, як і скрізь в Україні, хвилюють неналежні зарплати, пенсії, а ще - субсидії.
- Наша Радикальна партія
чує кожного українця та ініціює рішення, які можуть покращити рівень життя простих людей, - повідомив він, побажавши
селянам здоров’я, миру, добра,
впевненості в завтрашньому дні.
– Ми зробимо усе від нас можливе, щоб молодь могла зреалізувати себе на своїй рідній землі! Тільки молоді зможуть радикально змінити країну на краще!
Вірю, що саме так і буде!

Лемки з усього світу

зустрілися в Монастириськах

19-й фестиваль «Дзвони Лемківщини»
вражав колоритом і самобутністю

В

урочищі Бичова
неподалік
Монастириськ
минулих вихідних
відбувався вже
традиційний фестиваль
лемківської культури
«Дзвони Лемківщини». На
свято зібралося близько
30 тисяч гостей із різних
куточків України і світу.
Приїхало надзвичайно багато закордонних гостей і творчих
колективів із США, Канади, Словаччини, Польщі, Німеччини, Білорусі. На фестивалі можна було
зустріти навіть лемка із Новосибірська.
Організатори «Дзвонів Лемківщини» цього року особливу
увагу приділили відродженню
автентичності і особливого лемківського колориту фестивалю.

- Ми організували фотовиставку лемків, котрі народилися
на своїх етнічних територіях, у
старовинних строях, - розповідає
голова Тернопільської ОДА Степан Барна. - Також на фестивалі
працює знімальна група, щоб за-

фіксувати спогади людей, які пережили депортацію. Пізнати самобутню лемківську культуру та
поспілкуватися з її безпосередніми носіями – це одна із цілей
«Дзвонів Лемківщини».
Водночас, на території Лем-

ківського села працювали різні
локації для дітей, спортивні майданчики, проводили майстеркласи, народні майстри продавали свої вироби.
- Ми дуже хотіли, щоб гості
свята на власні очі побачили лем-

ківський побут, культуру, - розповідає директор музею «Лемківське село» Віра Дудар. - Щоб люди
хотіли пізнавати минуле своїх предків, досліджували історію
свого роду, щоб діти цікавилися,
як жили їх бабусі дідусі. Всі охочі
могли молотити зерно ціпом, тоді
перетирати на жорнах і місити
тісто за унікальною лемківською
методикою. А ще ми пригощали
людей традиційними стравами –
киселицею, мастикою, дзядками,
бандурками. Забавляли гостей
триденного фестивалю піснями
і танцями 1200 артистів. Родзинкою вечора другого дня фестивалю став Національний заслужений академічний народний хор
України імені Григорія Верьовки.
Тимофій ВИГОНЯЙЛО,
студент факультету
журналістики ЛНУ імені Франка.

Фото Івана ПШОНЯКА.
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ТНЕУ у вебометричному
рейтингу серед
українських вишів
посів перше місце

nday.te.ua

Реалії

Не змінивши Конституцію неможливо змінити країну

В

За результатами оцінювання якості наукової діяльності університетів світу http://webometrics.info/en/
transparent, що проводилося у липні
цього року, здійсненої Webometrics,
Тернопільський національний економічний університет посів перше місце
серед 326 українських вишів, включених до світового рейтингу, та 760 місце
- у загальносвітовому рейтингу, який
налічує 12 тисяч навчальних закладів.
Таким чином, ТНЕУ вкотре підтвердив
високий статус найкращого закладу
вищої освіти європейського зразка.
Це - вагомі досягнення академічної
спільноти університету. Наукові здобутки та наполеглива праця сформували згаданий тернопільський виш
як сучасний, рейтинговий освітній
центр, який є лідером серед закладів
вищої освіти України та знаний за кордоном.

Наш ДЕНЬ

же п'ять років поспіль
нова влада "реформує"
країну. За цей час рівень
життя українців знизився в
декілька разів, ціни на продукти
та житлово-комунальні послуги
зросли у три-чотири, а іноді
й в десять разів. Девальвація
знецінила заощадження.
Великі, середні та малі міста
залишились без гарячого
водопостачання і незабаром така
ж доля очікує й столицю - Київ.
І все це є наслідком того, що,
проголосивши курс на побудову
"нової європейської країни",
можновладці продовжили старі
ганебні традиції ігнорування
волі народу. І зміна цих традицій
має початися із зміни Основного
Закону країни - Конституції.
Так історично склалося, що будь-яка
держава має починатись із чітко визначених та загальноприйнятних правил,
які регулюють права та обов'язки громадян і функції та повноваження влади.
Верховна Рада привласнила собі право писати Конституції, нібито, від імені
народу і, одночасно, позбавила громадян України можливості впливати на
визначення як власних прав і свобод,
так і обов'язків влади.
Така позиція парламенту є продовженням традицій законотворчості Радянського Союзу, коли чиновники все вирішували

за людей, проте пропаганда стверджувала, що саме народ сам все вирішує.
Щоб кардинально змінити подібну
ситуацію, потрібно, насамперед, змінити структуру влади й надати громадянам можливість безпосередньо впливати на законотворчість. Такі зміни
пропонує зараз лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко. Вперше в історії
сучасної України Тимошенко - найбільш
рейтинговий кандидат на посаду президента, виступає... за ліквідацію посади
президента і ухвалення Конституції на
всеукраїнському референдумі. Конституції, яка стане новим суспільним договором всіх громадян України.
Серед основних положень нової конституції, Тимошенко бачить:
1. необхідність закріплення парламентської форми державного управління. Нинішня ситуація з великими
повноваженнями президента та відсутністю його відповідальності штовхає
будь-якого переможця виборів до диктаторського шляху управління країною;
2. встановлення процедури виборів
до парламенту у два тури за пропорційною системою. В такий спосіб виборці обиратимуть правлячу партію, що
отримає просту більшість депутатських
мандатів, а лідер цієї партії - очолить
виконавчу владу. Відповідно, виборці
знатимуть імена претендентів на посаду голови уряду з самого початку
виборчої кампанії;

3. посилення прав і політичної відповідальності парламентської опозиції;
4. зниження прохідного бар'єру у
Верховну Раду з нинішніх 5% до 2%,
що дасть змогу входити до парламенту
молодим прогресивним політичним силам, які мають свіжий погляд на суспільні проблеми;
5. надання права законодавчої ініціативи безпосередньо громадянам,
що є логічним розвитком механізму петицій, який добре себе зарекомендував
у багатьох країнах;
6. надання можливості громадянам
усувати владу на референдумі, щоб не
робити цього шляхом революцій;
Сама процедура ухвалення нової Конституції може бути двоступеневою. На
першому етапі потрібно змінити діючу
Конституцію так, щоб її норми дозволили ухвалення Основного Закону на референдумі. На другому етапі, проект нової
Конституції потрібно буде ухвалити всеукраїнським референдумом. Чинний склад
Верховної Ради навряд чи спроможний на
подібні зміни. Тому варто дочекатися чергових виборів до парламенту.
Юрій ГАВРИЛЕЧКО,
експерт ГО "Фонд суспільної
безпеки".

Більшість жителів Тернопільщини вважають себе
бідними, а середнього класу майже нема

П

оки влада рапортує
про ріст доходів
українців, число
людей, яких можна
віднести до середнього
класу - зменшується.
За нещодавніми
дослідженнями Центру
Разумкова, «середняків»
у нашій країні близько
25 відсотків. Але… за
доходами до середнього
класу віднесли тих, хто на
місяць має не менше двох
прожиткових мінімумів
на людину - 3400 гривень.
Якось це неправильно.
Бо що нині три з лишком
тисячі? Економісти
впевнені: рівень доходу
повинен бути набагато
більшим. А, за словами
керівника секретаріату
Ради підприємців
при Кабміні Андрія
Забловського, дохід для
однієї родини середнього
класу повинен складати
не менше тисячі доларів
на місяць, тобто 27 тисяч
гривень.
У світі до середнього класу
входять ті, хто має достатньо коштів на повноцінне харчування
і лікування, можуть дозволити
собі кілька разів на рік відпочити, в змозі придбати житло
чи автомобіль самостійно або в
кредит. Із скромними 3400 гривнями усе це не лише не світить -

навіть не блимає. То ж справжніх
«середняків» у нашій країні, мабуть, надто малий відсоток. А на
Тернопільщині й поготів.
Так, Головне управління
статистики в області провело
опитування домогосподарств із
метою дослідження самооцінки
населенням Тернопільщини рівня своїх доходів у 2017 році. Результати невтішні. За оцінкою
матеріального добробуту, 71,4
відсотки домогосподарств краю
віднесли себе до бідних. До небідних, але ще не представників
середнього класу, - 27,5 відсотків. До середнього класу аж 1,1
(!) відсоток. До заможних ніхто з
обстежуваних домогосподарств
себе не відніс. Може в таких не
запитували?
Хто чи що гальмує зростання економіки України? Корупція? Непрофесійні посадовці?
Політикум та чиновники, які

дбають про власне збагачення і
виводять гроші в офшори? А ні…
У Нацбанку вказали на інших
винуватців. Заробітчан. Через
трудову міграцію в Україні може
прискоритися зростання цін і
сповільнитися економічне зростання, йдеться в інфляційному
звіті Нацбанку.
НБУ наголошує: вже зараз
підприємці відзначають брак
кваліфікованих кадрів, який, у
першу чергу, пов’язаний з виїздом українців до Польщі та в
інші країни. Трудова міграція,
на думку НБУ, також перешкоджає росту темпів виробництва,
найбільше - в будівництві, промисловості, сільському господарстві, транспорті та зв’язку.
Майже 50 відсотків трудових
мігрантів з України подали торік у Польщі заяви на працевлаштування саме у цих видах
діяльності.

От, тільки не згадали в НБУ,
що у згаданих сферах платня в
Україні мізерна.
Інший аспект. Заробітчанські гроші. Для прикладу, з тієї ж
Польщі у першому кварталі цього року, за даними тамтешнього
Центробанку, наші заробітчани
переказали додому 2,9 мільярдів злотих. Це - понад 920 мільйонів доларів. А скільки грошей
не проходять через банки?
Заробітчанські гроші «годують» вітчизняну медицину,
освіту, будівельну галузь, торгівлю, ресторанний бізнес, туристичний... І, чого гріха таїти,
«наганяють» ціни.
І ще про «економічне гальмо». Щороку Україна втрачає
4 мільярди євро від корупції
на митниці, йдеться у розслідуванні німецького видання
«Süddeutsche Zeitung». Це більше
однієї десятої всієї дохідної частини бюджету і в два рази більше тієї суми, яку Україна цього
року хоче отримати від Міжнародного валютного фонду, ЄС та
Світового банку. У нашій владі
знають про ці втрачені мільярди? А про махінації, що застосовуються для ухилення від мит?
Ввезені в Україну товари в процесі митної реєстрації часто змінюють маркування. Приміром,
парасольки «перетворюються»
у щітки або дзеркала - і лише на
одній партії вантажу держава
втрачає тисячі євро.

За
результатами
опитування,
проведеного
«PricewaterhouseCoopers», цьогоріч із випадками корупції та
хабарництва зіткнулися 73 відсотки українських компаній. У
2016 році - 56 відсотків. Якими
темпами у нас відбуваються
«реформи»!
Україна випрошує два мільярди доларів позики у світових фінансових інституцій. МВФ
диктує умови, які тягарем лягають на простих українців. На
кону - вимога Фонду підвищити
ціну на газ. Якщо український
уряд піде на такий крок, це
може викликати соціальне невдоволення. Бо ті «середняки»
із 3400 гривнями доходу вже й
так не можуть дати ради з цінами. Однак підвищення вартості
«голубого палива» для населення зменшить дефіцит держбюджету. А там вічна прірва.
Якби згаданих 4 мільярди
євро осіли не в кишенях «чесних» митників і чиновників,
а надійшли у бюджет, то не
треба було б стояти з простягнутою рукою перед МВФ. І,
взагалі, важко уявити, скільки «корупційних» грошей крутиться в Україні, якщо лише в
одній сфері - мільярди…
Ольга ЧОРНА.

Поспішай творити добро
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«Коли розказую,
що жив в інтернаті,
діти думають – тоді ми теж
можемо змінити своє життя»

У Тернополі випускникам сиротинців збирають
валізи і просять долучитися всіх небайдужих

Н

Андрій Назаренко із названою мамою Карлін.

едавно тернополяни пересіли на велосипеди для допомоги сиротам, які цього
року роблять перший самостійний крок назустріч світові й людям у ньому. Всі
учасники благодійного заїзду могли пожертвувати будь-яку суму волонтерам.
За день вдалося зібрати близько 4 тисяч гривень. Це – лише частина потрібної суми,
тож акція з допомоги випускникам інтернатів триватиме до середини серпня.

чий будинок, аналізують і згодом більше готові до самостійного життя.

незнайомі люди часто неймовірно дивуються: о, дорослий, а витягує студентський квиток.

За кошти, які зберуть, куплять
найнеобхідніше – каструлі, тарілки, вилки-ложки, праски, фени
для волосся, а якщо залишиться,
то і постільну білизну.
Збирає допомогу благодійний
фонд «Майбутнє сиріт». Волонтери, які сьогодні працюють в організації, і самі є випускниками інтернатів.
Голова фонду Андрій Назаренко вже понад десять років опікується сиротами. Праця Андрія надихає. А його досвід змушує задуматися, іноді - вжахнутися від почутого, але найчастіше – повірити у те, що добра в нашому житті
таки дуже і дуже багато.

Найкращий приклад для сиріт – самі волонтери і, зокрема,
приклад Андрія. Він може надихнути не лише дітей, які виростають без батьків, а й усіх, хто опинився у складних умовах чи вже
опустив руки.
- Я на своєму прикладі пояснюю, що колись вийшов із сиротинця й не мав нічого, - каже Андрій. - Коли розказую сиротам, що
жив в інтернаті, що відчував те ж
саме, що вони, і так само сумнівався, то діти думають – отже, тоді ми
теж можемо змінити своє життя.
Недавно Андрій знову став
студентом – магістерської програми в Українському католицькому
університеті в Львові. Оскільки
програма платна, вирішив податися на грант, який частково компенсує навчання, і виграв його.
Тож 65 відсотків від вартості магістратури оплатив з допомогою
грантових коштів.
- Світ не стоїть на місці,
з’являються нові й нові виклики.
І через 5 років, якщо буду сидіти і
робити тільки те, що вмію, це вже
буде застаріле і просто неактуальне. Зараз в університеті я вивчаю
нові методи управління неприбутковими організаціями. І кажу
дітям і випускникам інтернатів,
що вчитися ніколи не пізно. Хоч

Андрій розповідає, що одна з
найбільших проблем сиріт – те,
що вони соромляться того, що
вчилися в інтернаті, і не вірять у
себе. Тому фонд залучає і самих
сиріт до різної діяльності, зокрема й волонтерської.
- Коли переусвідомите в голові,
що ви не жертва, яка потребує допомоги, а й самі можете допомогти іншим, - це багато змінить, - зауважує Андрій. – Ми вчимо дітей,
що не треба відкладати на потім,
вони вже можуть бути активним
і проявляти себе. Це дуже важко –
вийти із зони комфорту, всі бояться з неї вийти. А сироти звикають
11 років жити в певних умовах, де
все готове. Може, це життя бідне,
але знайоме, статичне, і вже сам
страх вийти за ці межі найбільше
лякає. Тому ми і є, аби підтримати
в момент виходу із зони комфорту тих, кому це потрібно. І в нас є
багато позитивних прикладів, що
коли в тебе є ціль, то перешкоди – не перешкоди, а твій досвід.
Але тільки коли
ти пройдеш усе
це сам, тоді зрозумієш.

Від сироти
до благодійника

Андрій виховувався в інтернаті змалку. Його дитинство минуло
в Коропці. Тоді у невеликому тернопільському містечку була одна
з найбільших шкіл-інтернатів в
області.
Жив у тісному просторі стандартних навчальних і спальних
приміщень, з дня в день спілкувався з одними і тими ж людьми
й отримував усе готове, хоч і таке
ж стандартне – їжу, одяг, розваги і
навіть спосіб мислення, який теж
обмежувався замкнутим колом
інтернату.
Андрієві пощастило – у 1992
році існувала спеціальна програма, у рамках якої американські
сім’ї брали українських сиріт в
гості на кілька місяців. Хлопчиксирота з тернопільського інтернату потрапив у родину Тіма і
Карлін. Вони хоч і мали власних
дітей, але з радістю прихистили і
Андрія.
Він і сьогодні вважає їх своїми батьками і їздить у гості, хоча
тоді, погостювавши, повернувся в
Україну. Розповідає, що міг залишитися або ж виїхати згодом. Але,
подорослішавши, Андрій все частіше думав про те, якою буде доля
інших дітей-сиріт в Україні, яким
не пощастило зустріти прийомних батьків.
Своїми думками він поділився
з американською сім’єю, і так виникла ідея допомагати вихованцям інтернатів. Андрій став запрошувати інших випускників сиротинців, своїх друзів, об’єднатися
навколо цієї хорошої справи. І з
часом виник фонд, для якого обрали найпростішу назву – «Майбутнє сиріт».

Вийти з інтернату

- Цього року у Тернопільській області маємо 20 випускників з 6-ти інтернатів, - розповідає Андрій. – Вони вступають у вищі навчальні заклади, житимуть у гуртожитках. І
якщо дитина зі звичайної сім’ї
вже забезпечена мінімальним
стартовим набором для дорослого життя, то випускники сиротинців виходять у світ без нічого. Зі свого досвіду знаю, як
важко на перших порах. Тому
ми почали збирати гроші на
такі речі першої необхідності.
Також люди можуть приносити речі, якщо вони у них вже є,
у наш фонд.
Допомога випускникам –
лише один із безлічі проектів,
якими займаються волонтери
«Майбутнього сиріт». Це – збір
техніки, екскурсії, літні табори,
тренінги та навчання за межами інтернатів. Усі вони допомагають сиротам не відчувати
себе покинутими чи безпомічними у житті.
За понад десять років, відколи існує фонд, він охопив на-

вчанням усіх дітей області, які
позбавлені батьківського піклування.
- Не секрет, що дітям із сиротинців важко адаптуватися у незрозумілому, чужому для
них світі, - каже Андрій. - Якщо
говорити про сиріт мого віку й
трошки молодших, то є проблеми. Але у тих, з ким ми вже працюємо 10 років, ситуація значно
краща. На тренінгах, починаючи
з 9 класу, діти вже починають
розуміти елементарні, але важливі речі. Що за проїзд у транспорті, їжу та одяг треба платити, що так побудована система. І коли повертаються в дитя-

«Дорослий, а витягує
студентський квиток»

Як допомогти?

Охочі допомогти учням і випускникам інтернатів можуть звертатися у ресурсний центр
фонду «Майбутнє сиріт» у Тернополі на вулиці
Чумацькій, 37, поряд із зупинкою ТНЕУ.
Також можна надіслати кошти на банків-

Коли перешкоди –
не біда, а досвід

Антоніна
БРИК.

ський рахунок:
отримувач ТОБФ «Майбутнє сиріт», код ЄДРПОУ – 34334394, р/р – 26002055110780, МФО
– 338783, Тернопільська філія ПАТ КБ «Приватбанк».
Адже це так просто – усім нам теж зробити
перший крок назустріч іншим, чи не так?

Конкурс журналістських матеріалів «Поспішай творити добро»
ініційований «Благодійним фондом Олександра Шевченка»
та Українським журналістським фондом.
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Україна
У скільки обійдуться вибори-2019?

Центральна виборча комісія затвердила бюджет для виборів президента і
Верховної Ради, які мають відбутися наступного року. Про це повідомили в комісії. Видатки внесуть до проекту держбюджету-2019. Так, на вибори президента заплановано 2 млрд. 354 млн. 880 тис. грн. На
парламентські вибори - 1 млрд. 949 млн.
620 тис. грн. На місцеві вибори - 247 млн.
грн. і функціонування реєстру виборців 223, 5 млн. грн. Загалом виборчий 2019 рік
обійдеться у понад 4,2 млрд. грн.

У Раді вигадали,
як завадити журналістам

Регламентний комітет Верховної
Ради хоче заборонити знімати нардепів
без їхньої згоди. Відеоматеріали в журналістів вилучатимуть. Про це повідомила у
Facebook керівник комітету з питань свободи слова Ольга Червакова. «Регламентний комітет пропонує вилучати у журналістів відео з депутатами, зняте у Раді,
якщо депутат особисто не дав дозволу на
таку зйомку або заперечив проти неї. Про
це йдеться в листі за підписом очільника
комітету Павла Пинзеника на адресу Комітету з питань свободи слова. Документ обґрунтовує рішення про створення «гетто»
для журналістів на третьому поверсі парламентської будівлі. Насправді ж робота
журналістів у Раді має бути відкритою… А
комітет з питань регламенту вважає законним і правильним те, Конституцією і Законом про інформацію трактується як цензура», - пише Червакова.

Коли почнуть зносити «хрущовки»?

Наш ДЕНЬ

ність часу на безоплатну роботу, незацікавленість подібною діяльністю та через невіру у результативність своєї участі. Це засвідчили результати дослідження
Фонду «Демократичні ініціативи» та соціологічної служби Центру Разумкова, презентованого під час круглого столу в «Укрінформі». Так, 86,6 відсотків опитаних не є
членами жодного з громадських об’єднань,
5,2 відсотки - є членами ГО, 3,6 - профспілок, 2,8 - релігійного об’єднання чи общини.Водночас членами партій є 1,2 відсотки
опитаних респондентів.

Потяги до Росії збираються
повністю скасувати

Україна збирається припинити ще
один вид транспортного сполучення із
Російською Федерацією - скасувати усі
залізничні потяги до країни-агресора.
Про це заявив міністр інфраструктури
України Володимир Омелян, передає ТСН.
«Ми розглядаємо зараз варіант закриття залізничного сполучення з Москвою», сказав чиновник.

Хліб подорожчає на третину?

Дефіцит якісного зерна на ринку
може призвести до подорожчання хлібобулочних виробів на 30-35 відсотків,
пише «Liga.net». Якість українського зерна через червневу засуху і липневі дощі
досить низька і не відповідає заявленим
стандартам. За словами президента Асоціації фермерів і приватних землевласників Івана Томіча, надмірна вологість призводить до масових захворювань зернових,
проростання, гниття та інших шкідливих
чинників, які зменшують валове виробництво і якість зерна. Водночас, глава правління «Київхліб» Володимир Череда каже,
що ціна на зерно й борошно зростає щорічно, незалежно від врожаю. Наприклад, у
2016-2017 роках в Україні збирали рекордний урожай пшениці, але спаду цін не було.

Угорщина зазіхнула
на Закарпатську область

Реконструкція застарілого житла в Україні може початися через тричотири роки. Станеться це після прийняття нового закону у даній сфері, заявив заступник міністра регіонального розвитку,
будівництва та ЖКГ Лев Парцхаладзе, передає «Інтерфакс-Україна». За його словами, міністерство розробило початковий
варіант нового закону про реконструкцію
старого житлового фонду, однак деякі питання залишаються відкритими. Зокрема, Мінрегіон ще не визначив, який відсоток жителів застарілих будинків повинен
погодитися на відселення для проведення
реконструкції. Старт проектів реконструкції відбуватиметься за рішенням місцевих
рад. На думку Парцхаладзе, місцеві органи
влади також повинні виступати замовником даних проектів.

Перепис населення вплине
на соціально-економічну
політику країни

Результати перепису населення України в 2020 році вплинуть на соціальноекономічну політику держави. Таку думку висловила директор фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна, передає «РБК Україна». «За підсумком перепису будуть видні зміни в структурі населення. По-перше,
очевидно,воно буде меншим, ніж дані, на
які уряд звик орієнтуватися. Інший момент
- наскільки меншим? Ймовірно, населення
буде старшим, ніж було. Відсоток старшого
населення буде більшим. І буде менше сільського населення», - міркує експерт.

Не поспішають наші люди у партії

Переважна більшість населення не
входить до жодної з громадських організацій, об’єднань і партій через відсут-

В угорському уряді створили посаду
міністра, відповідального за розвиток
Закарпатської області України та дитсадків Карпатського басейну. Україна вимагає пояснити, чому територія суверенної
держави підпала під опікування сусідньої
країни. Дії Угорщини є недружніми щодо
України, заявили в МЗС. «Незважаючи на
конструктивний підхід української сторони щодо вирішення існуючих проблемних
питань, останні дії Угорщини свідчать про
вибір конфронтації, замість співпраці, та
пряме втручання у внутрішні справи України», - зазначили у міністерстві. Угорському дипломату вручили ноту, в якій українці вимагають офіційного пояснення уряду
Угорщини.

Нардеп дав у борг
понад 344 мільйони гривень

Екс-регіонал, керівник громадської
організації «Молодь обирає Януковича»,
а нині співголова депутатської групи
«Відродження» Віталій Хомутиннік виявився щедрим політиком, пише «Експрес». Судячи з його декларації, він позичив третім особам $200 тисяч, 700 тисяч
євро та 344 мільйони 252 тисячі 970 гривень! Не відстає від чоловіка й дружина
Світлана, яка дала у борг 35 мільйонів гривень.

На чому найбільше
заробляють ресторани?

Найбільшу націнку ресторани встановлюють на кальян - 400 відсотків від
собівартості. На чай і каву - 323 і 300 відсотків, відповідно. На соусах, хлібі та різноманітних добавках націнка складає в
середньому 300 відсотків. З алкоголю,
найбільшу націнку ставлять на вино і алкогольні коктейлі - 238 відсотків і 237. На
пиво - 133 відсотки, повідомляє «Poster».
На дорогий міцний алкоголь не ставлять
високу націнку. Його собівартість і так
значна. У десятку найприбутковіших входять: піца, м’ясні страви, суші.

Новини
Світ

Трампові не терпиться
скасувати «Green сard»

Президент США Дональд Трамп
закликає скасувати лотерею «Green
сard» і посилити прикордонну безпеку
США. Про це він повідомив у своєму мікроблозі Twitter. Зокрема, Трамп наголосив на необхідності позбутися «ланцюгової міграції». «У нас повинна бути прикордонна безпека, потрібно позбавлятися від «ланцюгової міграції», лотерей і перейти до процесу на підставі мміграційної служби», - написав Трамп. Він також
закликав швидше завершити будівництво стіни на кордоні з Мексикою. Програма віз для іммігрантів в США - «Green
сard» («зелена карта») залучила понад
156 мільйонів претендентів з усього світу за останнє десятиліття. Україна увійшла до трійки країн-лідерів за кількістю заявок на «зелену карту» у 2015 році.

тронна фотографія - відтепер вимагатимуться у прохачів туристичних віз, дозволів на роботу, навчання і постійне проживання в Канаді. Біометрика збиратиметься у кожної людини лише раз на 10 років,
незалежно від тривалості виданої візи. Ці
зміни тягнуть подорожчання віз на третину, оскільки до консульського збору додається ще й плата за збір біометричних даних. Туристична віза до Канади, яка раніше коштувала близько 140 канадських доларів, відтепер сягне майже 190 доларів.
Нові вимоги поступово поширять на громадян усіх країн, які не мають безвізового режиму з Канадою - до кінця року нові
правила почнуть діяти по всьому світу.

У Франції заборонили
смартфони в школах

Естонія ввела безкоштовний
проїзд у автобусах

Естонія ввела безкоштовний проїзд у громадському транспорті в 11 із
15 регіонів країни, повідомляє DW. Таким чином влада хоче зупинити міграцію
сільського населення в міста і захистити
навколишнє середовище. У Талліні розраховують, що безкоштовні автобуси можуть знизити частоту використання автомобілів громадянами країни. Там громадський транспорт став безкоштовним
ще в 2013 році - але тільки для жителів
міста. Близько половини пасажирів стали використовувати громадський транспорт частіше відтоді, як він став безкоштовним. На відміну від Таллінна, громадським транспортом в 11 естонських
повітах, які скасували плату за проїзд,
можуть користуватися всі, незалежно від
місця реєстрації, включаючи туристів.
Цей проект фінансується з держбюджету.

Наші співвітчизники стали
частіше переїжджати до Литви

Українці стали частіше переїжджати до Литви. За рік число громадян
України в балтійській країні збільшилася на 55,4 відсотки. Про це повідомляє
«Delfi» з посиланням на Департамент міграції МВС Литви, який оголосив показники міграції за першу половину 2018 року.
Згідно зі статистикою, населення Литви
зменшується, водночас кількість іноземців зростає. Загалом, до Литви емігрують
українці та білоруси. Станом на 1 липня
цього року в Литві проживають 54,4 тисячі іноземців, із яких 15,2 тисячі українців
та 12,3 тисячі росіян. Однак громадян Росії в цьому році на 8,3 відсотки менше, ніж
торік. На третьому місці за кількістю - білоруси, яких у Литві 10,4 тисячі.

Громадянство за гроші:
рейтинг найдорожчих держав

Лише 10 країн дозволяють стороннім особам отримати громадянство
прямо. Більшість вимагає оплати у формі прямих інвестицій, як правило, в нерухомість або місцевий бізнес. Вісім із
них визначені як офшорні, повідомляє
УНН. Найдорожче громадянство Австрії,
для отримання якого необхідно вкласти в місцеву економіку $23,75 мільйонів.
Друге місце посідає Кіпр - $2,3 мільйонів, третє - Мальта - $1,065 мільйонів. Також у цьому списку - Туреччина, Вануату, Домініка, Сент-Люсія і Сент-Кітс і Невіс. «Найдешевшою» є Антигуа і Барбуда,
громадянство якої коштує $100 тисяч.

Канада почала збирати
біометричні дані з українців

Із 31 липня Канада почала збирати
біометричні дані у всіх прохачів віз із
українським громадянством, повідомили у міністерстві імміграції Канади. Біометричні дані - відбитки пальців та елек-

Парламент Франції остаточно схвалив законопроект, що забороняє використання мобільних телефонів та інших засобів зв’язку в молодшій і середній школі, починаючи з вересня 2018
року. Закон забороняє використовувати
мобільні телефони та інші пристрої, що
мають підключення до Інтернету, на зразок планшетів і «розумних годинників»,
у підготовчій, початковій і середній школах (учням у віці від трьох до 15 років).
Водночас, зможуть і надалі користуватися гаджетами діти з інвалідністю.

У Польщі водій повернув
нашому заробітчанину
загублені $10 тисяч

Водій вроцлавського автобуса міг
розбагатіти, але повернув знахідку
українському робітнику, повідомляє
«MPK Wrocław». За інформацією правоохоронців, водій автобуса № 122 дорогою до автовокзалу знайшов пакет на пасажирському сидінні, у якому було понад
$7,5 тисяч, 945 євро і 575 злотих. Усі кошти чоловік повернув власнику. Керівництво Польщі розмірковує, як преміювати
сумлінного працівника. Загублені кошти
вдалося повернути завдяки тому, що у пакеті знаходилися контакти власника.

Гарвард зберігає унікальну
колекцію українських
першодруків

Американський Гарвардський університет має одне з найбільших у світі
зібрань української літератури, зокрема тут є першодруки «Нового завіту»,
«Острозької Біблії», «Абетки Федорова», «Кобзаря», оригінали документів
доби Івана Мазепи тощо. Про це розповіла бібліотекар університету, бібліограф
Українських колекцій Ольга Алексич, передає «Голос Америки». «У бібліотеці Гоутон зберігаються такі цінні книжки, як
першодруки Івана Федорова. Скажімо,
«Буквар» - це дуже цінна книга, примірника якого немає навіть в Україні. «Острозька Біблія», «Псалтир», «Кобзар» Шевченка
1840 року, першодрук «Енеїди» Котляревського, рукопис Сковороди - маємо першодрук, оригінал книги Куліша, видання
Києво-Печерської Лаври, грамоти Івана
Мазепи», - сказала науковець. «Буквар»,
або «Абетку» видав Іван Федоров у 1574
році у Львові. Сьогодні її оцінюють у мільйон доларів. Українські
книжки у Гарварді почали збирати на початку
20-го століття.

Ольга
ЧОРНА.
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дна з найстаріших та найкрасивіших
ратуш в Україні отримає нове
життя. Цьогоріч проект реставрації
архітектурної пам’ятки пройшов конкурсний
відбір і реалізовується за кошти Державного
фонду регіонального розвитку – більше 9
млн. грн. та за співфінансування з місцевого
бюджету – понад 2 млн. грн.
- Реставрація Бучацької ратуші – важливе завдання для нас, адже ми повинні відновлювати ті унікальні
надбання, які збереглися на території області, - зазначив Степан Барна. - Про легендарного скульптора Іоана
Георга Пінзеля знає весь світ та досі вважає його роботи
одними з найзагадковіших та найдивовижніших. Ратуша
протягом багатьох років була у занедбаному стані та за-

У тернопільському зоокутку з’явилися
лами і шотландська корова

знала пошкоджень. Саме тому ми робимо усе для того,
щоб відновити її.
Посадовці запевняють: через відсутність достатньої
кількості реставраторів роботи затягуються і не виконуються так швидко, як би цього хотілося. Упродовж
2006-2017 років за рахунок коштів державного бюджету
завершено капітальний ремонт куполу та фасадів двох
верхніх ярусів ратуші.
Щодо скульптур Пінзеля, які прикрашали фасад ратуші і практично зруйновані під впливом часу, їх копії виготовлять із штучного каменю. А ось оригінали, які ще
вціліли, передадуть до бучацького музею.
Тимофій Вигоняйло,
студент факультету журналістики ЛНУ імені
Франка

У Заліщиках знімали «Скажене весілля»

До тернопільського зоокутка в гідропарку «Топільче», у
якому наразі мешкає близько 60-ти звірів, днями привезли
сім нових тварин, серед яких пара буйволів, пара лам, 2 яки та
шотландська корова.
Зі слів керуючого парком «Топільче» Юрія Бойка, наразі тварини знаходяться на 21-денному карантині, протягом якого вони живуть в окремих вольєрах та адаптуються до нових умов проживання. Усі тварини добре пристосовані до місцевого клімату, зокрема
і до дощових та снігових погодних умов, проте, на випадок негоди,
для них буде зведено спеціальне укриття.
До слова, для зручності відвідувачів зоокутка, нещодавно навколо нього було капітально відремонтовано пішохідні доріжки.

Н

ещодавно в рамках «Одеського
кінофестивалю» презентували
трейлер до нової української
повнометражної комедії «Скажене
весілля».
Частина зйомок проходила у Заліщиках, що
на Тернопільщині. Продюсером фільму є Юрій
Горбунов, музичним продюсером – Олексій Потапенко, - пише «1+1».
У стрічці зіграли Потап, Monatik, Юрій Горбунов. До акторського складу стрічки приєдналися улюбленці мільйонів українців — зірка
українського YouTube актор Олексій Супрун

(Петро Бампер) та переможці Ліги Сміху —
дует «Загорецька Людмила Степанівна» Віктор
Розовий та Святослав Антипов. Також вперше
зіграє в кіно Олег Винник.
У центрі сюжету весілля улюбленої доньки
директора краєзнавчого музею Василя Середюка Каті. Батько хоче провести його на високому рівні, адже його майбутній зять Франсуа —
не лише кардіохірург, а справжній європеєць.
Та коли виявляється, що наречений — афрофранцуз, Василь готовий піти на все, аби зірвати це весілля. Чим закінчиться скажена битва
батька з власними стереотипами, побачимо
вже 4 жовтня, коли стрічка вийде в прокат.

А серце кличе…
Вони зустрілися через 40 літ

Гамірно на подвір’ї Кременецької гуманітарної академії ім.
Т. Г. Шевченка. Поодинці та невеличкими зграйками поспішають сюди випускники через 30,
40 років після закінчення такого
рідного всім колись педагогічного училища. Юність легкокрилою
пташиною злетіла. Юність… Це
справді найкраща пора життя людини, і проходить вона за шкільною партою, студентською лавою. Захоплює дружбою, мріями,
першим коханням. Але… Але все в
цьому світі має свій початок і своє

закінчення.
Непомітно промайнула ця
славна пора й для нас. Навчались
ми на відділенні «Дошкільне виховання», група «Б», випуск 1978
року.
Побаченню через 40 років
після закінчення училища передувала наполеглива робота Валентини Смолінської. Нелегко
було розшукати всіх колишніх
одногрупників. Доля закинула
до Італії Любов Дячок, Богдану
Перешлюгу, у США – Ганну Рикун.
Живуть і працюють у Росії Любов

Міщук, Лідія Гриневич, Марійка
Рощик, у Криму – Ольга Рухло, Галина Завербна, Павлина Кашуба,
Валентина Смолінська – в ІваноФранківську, Галина Караїм – у
Бродах, що на Львівщині, Валентина Маглюк – у Білогір’ї Хмельницької області, Оксана Тарасюк
– у Рівному, Марія Шкурник та Неоніла Тарківська - на Рівненщині,
Юлія Юрчук – на Чернівеччині.
Більшість одногрупниць проживає і працює на теренах рідної
Тернопільщини: Марія Білянська
та Марія Степанюк - у Зборівсько-

му районі, Марія Горба і Марія Загайкевич у Заліщицькому, Оксана
Гривас на Збаражчині, Ольга Козак на Бережанщині, Ганна Михайлишин у Козівському районі,
Марія Піх на Теребовлянщині, Зінаїда Скрипковська у Кременці,
Марія Фурман у Підволочиську,
Марія Періг та Наталя Якубець
у Тернополі, Марія Янчишин у
Шумську.
Неповторне, хвилююче відчуття зустрічі. На жаль, не усі
змогли приїхати, лише 13. І ось
такі знайомі й добрі стіни учили-

ща, щирі сльози радості й посмішки одногрупниць. Приглядаємося
одна до одної. Хтось залишився
таким, як був, тільки змужнів, подорослішав, хтось, здається, змінився істотно ззовні, але душа,
лагідна посмішка залишилися
такими ж. Ми знову одна родина.
Відійшли у вічність наша Марія
Кубах і більшість викладачів, які
нас навчали. Хвилиною мовчання вшанували світлу пам'ять, помолилися за їхні душі. Вірю, що
вони були присутні при наших
розмовах-спогадах, бо є їхньою
частинкою.
Керівник групи Світлана
Михайлівна Ткачук, як колись,
зустрічає нас лагідною посмішкою в аудиторії №24 головного
корпусу. Як добре, що ви з нами,
що ділите ці сокровенні хвилини
зустрічі з юністю. Ділимося своїми надбаннями, досягненнями
в житті за ці 40 років, а Світлана
Михайлівна любляче та уважно
вислуховує, голубить ніжним поглядом кожну з нас. Сонячно на
душі від спілкування з дорогими
серцю людьми.
Рідна альма-матер! Ти – храм
науки, царина знань, країна юначих і дівочих мрій. Хай надійно,
затишно у твоїх стінах буде всім
вихованцям і випускникам.
Дорога Світлано Михайлівно,
всі викладачі, які нас навчали,
виховували, дозвольте доземно
вклонитися вам, подякувати за
мудрі повчання, настанови. Мине
ще п’ять років – і ми, сподіваюся,
зберемось так само дружно, щоб
погомоніти, зазирнути один одному в очі, висловити щиру вдячність своїм наставникам.
Від імені випускників
1978 року відділення «Дошкільне виховання», групи
«Б» - Марія ЯНЧИШИН.
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Фестивалі

І знають гори Медобори
про киданецькі піснетвори

У селі на Збаражчині втретє провели Всеукраїнський
фестиваль-конкурс мистецтв «Киданецький піснецвіт»

Започаткували це гарне святкове
дійство з легкої руки сільського голови Киданців Надії Гіжовської. З’явилася
ідея, чому б не запросити до села виконавців з різних куточків України? А ще у
рамках фестивалю запровадили конкурс
«Пляцок-фест». І хоч у звичайному українському селі не так часто проводять
всеукраїнські фестивалі, Киданцям пощастило. Ось уже вкотре поспівати, по-

веселитися, поласувати найрізноманітнішими смаколиками приїхало чимало
колективів.
Тепло, щиро, затишно і дуже гостинно зустрічали усіх сільські господині, які
до цього дня випікають смачні та оригінальні пляцки. Цьогоріч поділилися на
три вулиці, а ще своєю випічкою дорослих і малих частували педагоги місцевої
школи. Мабуть, випікання пляцків є своєрідною особливістю села, бо кожна місцева господиня на родинні свята пече їх
не менше десяти видів! До речі, у розмові
секретар Киданецької сільської ради Марія Матвійчук зауважила, що спекла на
фестиваль 12 пляцків.
Отак спільно, гуртом і творили свято.
Адже відгукнулася кожна родина. Мабуть, не було такої хати, де б не пекли
пляцки чи не готували канапок, інших
смачних страв за традиційними, перевіреними роками рецептами.
А тим часом жителів села та гостей
зачаровували піснями дорослі та юні виконавці. Щирими оплесками зустрічали

Тернопільський народний аматорський
хор імені Кобилянського, заслуженого
артиста України Павла Доскоча… Та найбільше не жаліли долонь присутні для
своїх артистів - Киданецького народного
аматорського хору «Піснецвіт», яким керує Олесь Качечка. Співають тут цілими
родинами. Матері і дочки, бабусі, дідусі і
внучки, чоловіки і дружини… Наймолодша учасниця «Піснецвіту» Тетянка перейшла у п’ятий клас, а найстаршому учаснику хору Михайлу Курилюку 74 роки.
До речі, не так давно «Піснецвіт» побував
в гостях в Оксани Пекун на відомій телепередачі «Фольк-Мusic».
…День котився до вечора. Дзвінкі
дитячі голоси радісними нотками впліталися в останні акорди свята. Завтра у
жителів Киданців розпочнуться знову
непрості будні, як зараз майже у кожного
села. Але нині тут підростає більше сотні дітлахів. Для найменших обладнаний
гарний садочок, для старших зробили

ремонт у школі. Росте майбутнє України…
Олеся КЕРНИЧНА.

Киданецька сільська рада висловлює
велику подяку за підтримку та розуміння
сільському голові Надї Гіжовській, місцевим депутатам та всім жителям села,
а також меценатам і спонсорам: ПрАТ
''Тернопільський кар'єр", ТОВ АПФ "Калина", ТОВ "Каменяр -К", СГ ТОВ "Хлібодар",
ТзОВ "Сідс груп", ФГ"Ходачок", ТОВ "Буропідривник", голові Збаразької РДА Валерію
Савчуку, режисеру-постановнику фестивалю Олегу Гафтковичу.

Цілющі краплини

Наш ДЕНЬ

народної медицини

Печія виникає несподівано і завдає
чимало неприємних відчуттів.
Іноді вона є певним попередженням
організму про те, що не слід
переїдати жирну, кислу і солону їжу.

Вчені назвали п’ять
кращих продуктів
для запобігання раку

В

чені стверджують,
що для
профілактики
онкозахворювань людство
повинно регулярно
вживати продукти, що
містять антиоксиданти.
Щоб збільшити захисний
потенціал свого організму,
потрібно систематично
вживати в сирому вигляді
кілька овочів і фруктів.
У цьому випадку організм
людини запускає механізм вироблення спеціальних речовин,
здатних оберігати клітини крові від розвитку пухлин, - пояснили фахівці корисність сирих
овочів і фруктів.
На їхню думку, ефективно
допомагають організму встановити заслін онкологічним захворюванням: виноград, малина, чорниця, капуста, броколі. Фахівці відзначили, що особливо насиченим вмістом вітамінів відрізняється виноград.
Його вживання зміцнює ткани-
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Народні засоби від печії

Тобто, відмовитися від того, що може збільшити
вироблення кислоти в шлунку. Частіше ж печія є наслідком захворювання шлунково-кишкового тракту.
І, якщо ваш шлунок періодично починає закидати в
стравохід свій кислий вміст (саме цей процес і викликає відчуття печіння), то слід провести обстеження
організму і усунути першопричину.
Коли зарадити потрібні терміново, можна скористатися народними засобами від печії, яких не так
вже й мало, щоб знайти той, що підійде саме вам.

Харчова сода

ни судин і серця, а також запобігає утворенню ракових клітин у
крові, уточнили експерти.
У свою чергу в броколі був
виявлений гістидин, відомий
своєю здатністю попереджати ріст ракових клітин, а також
сульфорафен, який захищає від
променевої хвороби та раку грудей. Що стосується малини, то
ця ягода містить еллагову кислоту, здатну сповільнювати експресію ракових клітин.
Чорниця і капуста ефективно
очищають шлунково-кишковий
тракт від канцерогенних речовин. Їх вживання може повністю
забезпечити людський організм
важливим для оздоровлення
крові елементом - залізом, - розповіли фахівці.
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Дуже відомий засіб від нападу печії, який моментально гасить синдром. У склянці кип’яченої теплої
води потрібно розвести щіпку соди і випити цей розчин повільними ковтками. Можна просто з’їсти соду,
набравши її на кінчик чайної ложки. Однак такий
спосіб хороший тільки у випадках різкого і сильного болю. Постійно користуватися ним не можна, та й
ефект від нього може тривати не так довго, як хотілося б.

Настої і відвари лікарських рослин

Багато трав володіють цілющими властивостями, завдяки яким печія може надовго зникнути.
Справитися з печією і попередити її подальшу появу може вживання трав’яного настою з листя подорожника, ромашки і звіробою. Кожної трави треба брати по столовій ложці. Суміш рослин заливають
окропом і хвилин 20 настоюють. Перед вживанням
готовий настій треба процідити, а пити його слід три
рази на день за півгодини до їжі по дві столові ложки.
Допомогти позбутися печії та її наслідків
може м’ята. Заварюємо цю ароматну травичку в
склянці з окропом (1 чайна ложка м’яти). Через 10
хвилин проціджений настій змішуємо з яблучним
соком. Готовий напій п’ємо як звичайний чай по 2-3

склянки на день.
Збір лікарських рослин: звіробій, деревій, сухоцвіт болотний, узяті в рівних пропорціях, стануть в нагоді тим, у кого печія з’являється періодично. Настій
готується з розрахунку 3 столові ложки лікарського
збору на літр окропу. Кілька годин заготовка має настоюватися, після чого її проціджують і вживають по
½ склянки до 5-ти разів на добу.

Прості народні засоби від печії

Якщо можливості придбати або зібрати лікарські
рослини у вас немає, можна скористатися й іншими
народними засобами від печії.

Картопля і картопляний сік

У сезон молодої картоплі бульби цієї рослини
можна чистити і гризти в сирому вигляді, нічого не
додаючи. Або на дрібній тертці приготувати з неї
кашку і їсти.
Хороший результат у боротьбі з печією дає вживання свіжого (!) картопляного соку. Готувати його
нескладно: натираємо сиру картоплю на тертці і через марлю витискаємо з отриманої кашки сік. Застосування: на голодний шлунок випиваємо по 1 десертній ложці на день. Печія відступить дуже швидко.

Гречана каша

Помічено, що вживання щоранку на сніданок гречаної каші також є хорошою профілактикою печії.
Про цей спосіб повинна знати кожна людина, яка регулярно відчуває цю проблему.

Горіхи

Використовувати можна будь-які горіхи, але
найкраще допомагають боротися з нападами печії - волоські. Ядра волоського горіха потрібно
розтовкти в дрібну крихту і вживати по одній столовій ложці на день. Це може надовго вгамувати
відчуття печіння в стравоході.

Чи корисна яєчна шкаралупа як джерело кальцію?
Десятки хвороб людини обумовлені
дефіцитом цього мікроелемента

В

ід неповної засвоюваності,
вимивання мінералу
виникають серцево-судинні
недуги, порушується розвиток
кісткової і м’язової систем,
з’являються нервові розлади,
страждає імунітет, розвивається
алергія. Якщо аналіз крові на
біохімію показує замалий вміст
кальцію – це важливий привід для
його термінового поповнення.
Можна купити препарати в
аптеці, але отримати чудовий
природний кальцій можна і
з яєчної шкаралупи. У яких
випадках це приносить користь,
а в яких - шкоду, і як правильно
готувати її та вживати?

Для чого він потрібен?

Подивіться на хижих звірів: лисиці,
дикі кішки, якщо знайдуть яйце, можуть
не випити його повністю, але шкаралупу
з’їдять усю. Чому? Звірі інтуїтивно знають,
що без міцних м’язів і кісток, гострих зубів,
теплої волохатої шкури вони не виживуть
або залишаться без потомства. Так і людям кальцій украй потрібний для міцного здоров’я, оскільки підтримує буквально всі процеси життєдіяльності: утворює
кісткову тканину, зуби, волосся, активізує скорочення скелетних, гладких м’язів,
в тому числі - серцевих, стабілізує проникність клітинних мембран, бере участь у
процесах згортання крові, нормалізує гормональний фон організму, регулює функ-

ціональність ендокринної системи, стимулює нервову діяльність, формує імунний
захист.
Особливо небезпечний дефіцит мінералу для малюків, оскільки розвиток здорового зростаючого організму вимагає велику кількість кальцію. Яєчна шкаралупа для дітей, як його джерело, це, передусім, безпека, оскільки в ній немає жодних
хімічних добавок, на відміну від аптечних
пігулок. Крім того, засвоюваність кальцію
зі шкаралупи – понад 92%.

Чи може кальцій з яєчної
шкаралупи завдати шкоди?

Люди часто витрачають на біодобавки,
що містять мінерали, скажені гроші, але
здоров’я вони не додають. Навпаки, передозування загрожує порушенням обміну
речовин і, як наслідок, новими хворобами.
У той же час яєчна шкаралупа є джерелом натурального природного кальцію.
Надмірне споживання шкаралупи теж
небезпечне, проте, щоб завдати шкоди
здоров’ю, її потрібно з’їсти величезну кількість. Проте, коли мова про дитяче харчування, то додавання пудри з шкаралупи
яєць треба строго контролювати і, звичайно ж, заздалегідь порадитися з педіатром.

Як їдять яєчну шкаралупу

Окрім природного кальцію (90%) шкаралупа яйця містить більше 27 необхідних людині природних мінералів, вітамінів, незамінних амінокислот. Тобто, людина при вживанні порошку одночасно
отримує цілий комплекс корисних для
здоров’я речовин. Проте, для кращої за-

Період вживання: не більше місяця навесні, стільки ж восени.

Як правильно
приготувати порошок

своюваності багатьох з них потрібен вітамін D. Найкраще його джерело – сонячні
ванни і риб’ячий жир.
При неможливості скористатися цими
чинниками, порошок з яєчної шкаралупи,
як джерело кальцію, треба вживати дітям
і дорослим одночасно з їжею, багатою на
цей вітамін: морською (жирною) рибою,
печінкою тріски, сиром. Можна зі стравами, заправленими маслом і олією – кашею,
пудингами, салатами. Включіть в раціон
яєчні жовтки, сметану, яловичу або свинячу печінку.

Норми прийому
яєчної шкаралупи
як джерела кальцію

Для дітей з року до двох - на кінці чайної ложки в кашу, з двох до шести-семи приблизно чверть чайної ложки, старшим
семи років - норма збільшується до половини чайної ложки.
Для дорослої людини ідеальна кількість порошку – 1 чайна ложка з будьякою стравою вранці.

Як давати яєчну
шкаралупу дітям?

Заздалегідь порошок можна розвести кількома краплями лимонного соку і
настоювати, поки не закінчиться реакція. Така обробка сприяє максимальному
засвоєнню кальцію. Якщо до цитрусових
є протипоказання, додайте його у страву
під час сніданку.

У першу чергу важливо переконатися, що кури не хворі на сальмонельоз. Потім треба ретельно з господарським милом промити шкаралупи, викинути плівки, обсушити.
Далі потрібно прожарити шкаралупу
в духовці 5 хвилин, подрібнити до порошку, просіяти крізь сито з дрібними осередками, насипати у баночку з темного скла з
щільною пробкою.
Не готуйте відразу багато порошку.

Трішки рецептів

Рекомендують різні народні способи
лікування. При остеопорозі літнім людям
з’їдати половину чайної ложки тричі за
день, запивати молоком (вершками).
Для зміцнення кісткової тканини, прискорення регенерації клітин після переломів - половину чайної ложки пудри зі шкаралупи змішати зі 100 мл чаю, додати лимонний сік. П’ють напій зранку і вдень до
одужання.
Позбавлення від печії у разі високої
кислотності: порошок із шкаралупи яйця
– 2 чайні ложки - розвести в склянці молока, випити, поки суспензія не опустилася на дно. Після прийому цього коктейлю
не можна лягати, треба сидіти або стояти.
У наш час нестача кальцію є практично в кожної людини, оскільки його вимиванню сприяють: погана екологія, нераціональне харчування, різні підсилювачі смаку, паління, алкоголь, нервові стреси, стрімкий ритм життя. Тому, їжте на
здоров’я, але в межах рекомендованої норми.
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гніздечко
Пісень співать навчали доньок матері,
Батьки синів співать пісень навчали…
Піснями повниться село В усі часи, в усі віки у нашім краї так було.
Народна пісня - найдорожча, мила,
Вона в душі щоденно й уві сні.
Над цілим світом розпускає крила...
Там, де людина, - там її пісні.
На фото Івана ПШОНЯКА: учасники народного аматорського обрядово-фолькльорного колективу
«Борщівецькі молодички» (с. Борщівка Лановецького району) - Феодосій Рикун, Тарас Магдич,
Григорій Прибит, Надія Бачерікова, Алла Барило, Ярослава Дмитращук, Ольга Польчик та Людмила Козлюк.

Кожному –
по потребі,
або Дорога
на цвинтар
На засідання громади

зійшлися селяни
І старенька баба Манька
в клуб зайшла до зали.
Розповіда голова про плани-проекти,
Переконує сільчан, що будуть ефекти.
Ось, наприклад, в вашій школі
парове кульгає,
Бо вже гірших батарей
в області немає.
Досить грітись школярам
парою із рота,
Аж тепер в нас буде справжня
про дітей турбота.
В клубі двері замінить,
є в проекті, друзі.
Вже собаки не пролізуть
й коти голопузі.
Обізвалась соромливо
наш директор клубу:
Ще попрошу опалення,
чи плиту, чи грубу.
Бо узимку замерзають
пальці музикантів,
І не можем оцінити ми
справжніх талантів.
Раптом в зал вваливсь Панько –
перегаром диха.
- Коли, - крикнув, - у село буде їзда тиха?!
На вибоях коліща розсипалось в возі,
І згубилося хлоп’я в ямі на дорозі.
Встав староста,
- Нам тут - зась, бо згідно закону
Ця дорога аварійна –
власність автодору.
Заскрипіло крісло.
Манька старенька гукнула:
- Ви пробачте мені, діти,
що міцно заснула.
Хочу я від вас почути правду
без паперів.
Чим порадуєте, рідні,
нас – пенсіонерів?
Голова заплющив очі,
гребінцем подиркав:
- Вам, шановні, ми проложим дорогу
на цвинтар.

Володимир КЛАПОЩУК.
с. Юськівці Лановецького району.

Невигадане...
Коли Мирослав появився
біля каплиці, де мала відбутися зустріч молоді з Патріархом
Святославом, там вже зібралися сотні людей різного віку. Мирослав вибрав місце біля кількох молодих монахинь, що товпилися біля проходу, де з хвилини на хвилину мав появитися Святослав Шевчук в супроводі кардинала Ґвалтьєро Бассетті та апостольського нунція Клаудіо Ґуджеротті. Мирослав мав намір зробити відеозйомку зустрічі Патріарха з молоддю, як він це здійснив одного разу, коли у Зарваницю приїздив покійний Глава УГКЦ Любомир Гузар. Та цього разу дощова погода явно не сприяла
зйомці. Час від часу сіяв надокучливий дощ і Мирославу доводилося тримати напоготові
в одній руці фотоапарат, а в іншій – парасольку, що хоч трохи
захищала його від непогоди. Це
було дуже незручно і він з досадою думав, що план його зйомок може так безглуздо зірватися. А вже от-от мав появитися Патріарх…
– Дайте мені вашу парасольку, – посміхаючись, мовила одна з монахинь. – Я потримаю над вами, а ви знімайте,
що вам буде потрібно.
– Сердечно дякую, – мовив
Мирослав. – Тож будьте моїм
асистентом…
Вони обоє засміялися і приязно глянули одне одному в
очі. Від ніжного погляду дівчини-монахині по тілу Мирослава пробіг ніби електричний
струм і він відчув, що тоне в її
бездонноголубих очах.
– Як добре, що нині падає
дощ! – замріяно мовив Мирослав.
– Та що ви! – заперечила дівчина. – Нині на прощу
з’їхалися десятки тисяч людей.
Усім потрібна сонячна погода, а
не дощ…
– А мені потрібний дощ! –
вперто повторив Мирослав.
– Це чому? – запитала ді-

Парасолька

для двох…
вчина і обдарувала його ніжним поглядом своїх небесноголубих очей.
– Бо коли б не дощ, – мовив
Мирослав, – ви б не стояли поряд зі мною і не тримали наді
мною парасольку. А це так приємно мені…
– Он ви який! – посміхнулася дівчина. – Тільки не забувайте, що я наречена Ісуса.
– Як шкода, що Ісусові дісталася така красива дівчина, як
ви, а не мені, – мовив жартівливо Мирослав. – Прости, Господи, що я таке кажу…
– І для вас ще хтось знайдеться у цьому світі, – проказала дівчина, зажурено поглядаючи на Мирослава. – У кожного з нас є хтось такий, кого
ми чекаємо. Тільки треба дочекатися…
– Може й так, – проказав
з жалем у голосі Мирослав. –
Тільки шкода, що це не ви…
– А хто знає? – пустотливо посміхнулася дівчина. – У
Бога все можливе. Шляхи його
і воля його, нікому не відомі…
Вони розмовляли між собою так вільно і невимушено,
ніби знали одне одного вже
багато років. Їм хотілося бути
разом і вони не помічали, як
швидко збігає час: ні тоді, коли
появився Патріарх в оточенні
кардинала Бассетті і нунція Ґуджеротті, ні тоді, коли стояли
поряд на вечірній і архиєрейській Божественній літургії, чи
коли зі свічками йшли до чудотворного місця, де появилася Богородиця.
Наступного дня, зранку,
вони знову були разом. Навіть
не домовляючись в якому місці
їм треба зустрітися, Мирослав

інтуїтивно йшов вперед і побачив молоду монахиню біля собору, де йшла утреня. Коли він
підійшов до дівчини, вона глянула на нього зраділо, ніби чекала його саме тут і спитала
зворушено, вже звертаючись
до нього на «ти»:
– Ти хотів мене побачити?

– Так. Я, здається, не бачив
тебе цілу вічність.
– Я тебе також, – мовила дівчина і ніжно посміхнулася до
Мирослава. – Ти знаєш, – мовила вона за хвильку, – дай мені
подумати довго-довго. Через
рік ти приїжджай знову на прощу і я скажу тобі своє рішення. Я маю зробити свій вибір:
звичайне житейське чи монаше життя? Ти будеш чекати так
довго?
– Так. Тільки тоді хай знову
падає дощ, а ти будеш стояти
поряд і триматимеш наді мною
парасольку…
Ігор ТОПОРОВСЬКИЙ,
м. Хоростків.

Життєві сюжети

Б

ілий лебідь плавав
по озері кругами. По
воді теж розходилися
круги, утворюючи дивні
картини з тремтливих
маленьких хвильок, які
дріботіли до берегів.
Лебідка сиділа на гнізді.
Лише її білява голівка визирала
з осоки. Марія дивилася на все
це, наче зачарована. Якби їй зараз пензля і фарби, то б змалювала ту невимовну красу серпневого довкілля.
Сиділа біля маленького джерельця, що жебоніло свою веселу пісеньку, на розстеленій
хустині, одинока, пригнічена.
Та хвиля радості і замилування природою була зовнішньою,
а всередині – порожнеча. Сонце
стояло високо над головою, але

икита донедавна
був звичайним,
непосидючим
хлопчиськом. Поки в
його сім’ї все було гаразд.
Поки їх не залишив тато. І
поки щасливо усміхалася
мама…

Тато Микити їздив на заробітки. Мама працювала в ательє. Вони мріяли про невеличкий власний будинок за містом. А син - про собачку, якого неодмінно дозволять завести батьки. Бо в двокімнатній
квартирі - не місце тваринам.
Собака повинен бігати, а не
дивитись у вікно, казав батько.
…Цього вечора батьки довго про щось розмовляли. Сварилися. Микита не міг заснути.
Дитяче серце віщувало щось
недобре. А вранці батько збирав свої речі. На дивані сиділа
заплакана матір. Малий не розумів, що коїться.
- Ти знову їдеш на роботу,
тату? - запитав.
- Сину, послухай, так сталося… я мушу залишити тебе з
мамою…
- Ігоре, не мороч дитині голови. Скажи чесно і прямо, що
йдеш від нас. До іншої жінки.
Микита нерозуміюче кліпав
очима.
- Сину, тато нас зрадив. Ми
йому стали не потрібні. Ми для
нього ніхто. Він… він…
- Галю!!!
- Не галяй!
- Я сам на розлучення подам.
- А я тебе - на аліменти.
- Я ніде офіційно не працюю.
- Чуєш, сину? Не чекай, що
твій тато якусь копійку дасть.
Хоча, який він уже тато?!
- Істеричка!
- А ти… ти… Геть з моїх очей!
Ігор гримнув дверима. Галина розридалася. Микита підійшов до вікна, дивився як
батько кладе речі в автівку. Хотів помахати йому рукою. Але
Ігор навіть не глянув у бік їхньої квартири…
…Галина дуже змінилася.
Замкнулася в собі. Пішла з роботи. Жила з сином за гроші,

Наш ДЕНЬ

Купіть
Мурчика

тографії, ходили вирішувати питання з еміграції. І, як кажуть у
нас, «знюхалися».
Запав Мирон на молодшу від
Марії на десять років Катерину і в день від’їзду, наче громом
оглушив дружину.
– Кохаю її, ти життя влаштовуй, як можеш, на мене не надійся. До тебе не повернуся ніколи.
Двадцять років спільного життя чорним хрестом перехрестив.
Марія думала тоді, що не
виживе, та час – добрий лікар.
Якось знайома порадила Марії:
– А ти вважай, що він помер.
Нема його і все, не думай, що
там, далеко від тебе діється. Думай про себе, про своє життя.

Струни серця

Страшний суд - це дитячий суд.
Це - сльози дорослої печалі, що тремтять
на очах дитини. Холодний смуток,
який не здатне струсити з маленької
душі навіть веселе, безтурботне літо…
які залишив Ігор. Більшу частину заощаджень чоловік забрав.
Тепер Микиту ніхто не сварив, що цілими днями гасає на
вулиці. Здавалося, інколи Галина не помічала сина - бачила
лише свій сум. Скаржилася сусідкам, що Ігоря причарували.
Ходила до ворожок, аби «відробили». Ті обіцяли їй повернути невірного чоловіка, тягнули
гроші. А колишній так і не давався чути.
Невдовзі Галинин гаманець
став майже порожнім. Вона
була у паніці. Хотіла повернутись на попередню роботу.
Але її місце було зайняте. Щось
шила вдома. Проте заробітки
були мізерні.
…Микита пам’ятав: тато завжди робив мамі подарунки на
день народження. А потім вони
їхали за місто на відпочинок.
Тато готував смачні шашлики. Микита йому допомагав. А
мама плела собі вінок з польових квітів…
І ось скоро у мами день народження. Тата нема. Привітати маму повинен він, Микита.
Але… у нього зовсім нема грошей. Навіть гривні…
…- Тьотю, купіть Мурчика.
Микита опускав очі, коли
звертався зі своїм проханням
до чергової тітоньки.
Мурчиків у хлопчика двоє.
Котикам недавно очі прорізалися. Він тримав їх у спортивній шапочці.
- Де ж ти їх узяв? - запитували продавчині, які торгували породистими кошенятами і
песиками. - Це ж звичайні коти.

Як кажуть, сільської породи. На
вулиці підібрав? Певно, хтось
викинув.
- Кішка у під’їзді народила.
- Віднеси їх назад. Ніхто не
купить твого «товару».
- Я ж недорого хочу.
- Куди батьки дивляться? обурювалися продавчині.
- А поліція?..
- Ой, не згадуйте. Самі тут
стоїмо на пташиних правах, озирнувшись довкола, стиха
мовила продавщиця папуг.
Микита пильнує, аби не потрапити на очі вчителям. Даремно, що канікули. Просто, соромно за свій «бізнес».
Припікало сонце. Нікого не
цікавили його мурчики. Микита притулився до стіни. Хотілося їсти. І води. Але він не може
повернутися додому, не продавши кошенят.
- Тьотю, купіть…
Люди байдуже проходили
повз малого.
Він не хотів плакати. Сльози самі котилися личком. Було
шкода кошенят, яких ніде сховати від сонця. І себе. І маму…
- Синочку, чого ти плачеш?
Літня жінка дивилася на малого добрими очима.
- Я не плачу, - шморгнув носом Микита.
- Пані, - мовила до жінки
одна з продавчинь, - вибирайте
щось із моїх кошенят. Погляньте, які симпатичні пухнастики.
Гарної породи. Вам котика чи
кицю?
- Мені не треба кошеняти, відповіла та.
Микита знову шморгнув но-

ЖИВИ - ЯК ЗНАЄШ

спеки не було.
– Таке безлюддя, тільки я і
лебеді, – усміхнулася сумовито.
Додому їй не хотілося йти, вірніше сказати – боялася заповнювати порожнечу негативом.
Краще хай би вона була в ній, ніким не займана, жила ж так десять років і нічого.
А тут…
Коли Мирон поїхав до Англії,
то Марія не могла ще довго прийти до себе. Плани складали веселкові, а вийшло по-іншому.
Вони фіктивно розлучилися і
Мирон взяв фіктивний шлюб з
жінкою, яка теж таким чином
вирішила виїхати за кордон.
Щоб не було підозри в посольстві, вони зробили весільні фо-
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– Ой, яке там життя? – заридала Марія.
– Тихо, тихо… Не слаба, слава Богу, не дурна, наче, а так над
собою побиваєшся. Плюнь і розітри!
Добре їй говорити – плюнь.
Чужа порада – добра розрада.
Мабуть, з півроку світу Божого
не бачила жінка. Мила підлогу в
супермаркеті і поливала її солоними слізьми. Не підіймала ні на
кого очі, наче весь світ і всі люди
знали про її сором. А то якось, в
неділю, прокинулася раненько і
вирішила до церкви піти. Глянула в дзеркало і не впізнала себе.
Сива, замучена життям жінка,
дивилася на неї.
– Добре, що хоч син далеко,

не бачить мене, – гірко усміхнулася.
Пішла до церкви, помолилася. По дорозі додому повернула до перукарні, наче якась сила
підштовхнула її туди. А в понеділок одягнула джинси, які колись заховала далеко в шафу, а
тепер схудла і вони якраз придалися. Підфарбувала губи у колір рожевої кофтинки і не пішла
на роботу – полетіла на крилах.
– О, в нас нова прибиральниця! Це хто прийшов замість Марії Сергіївни, а я не знаю? – директор з цікавістю подивився на
неї.
– Жартуєте? – знітилася Марійка.
– Це ви жартуєте, свою красу

сом. А він уже подумав…
- Хлопчику, тобі потрібні
гроші? Навіщо? - розпитувала
Микиту незнайомка.
- Для мами.
- Вона хвора?
- Ні, в неї завтра день народження. Тато від нас пішов. Я
мушу привітати маму.
- А знаєш, що? Віднеси кошенят назад. Певно, їх шукає і
сумує мама-киця. Вони ще такі
малесенькі. Й голодні, мабуть.
Їм мама потрібна, аби годувала, дбала про них. А по дорозі
зайдемо до магазину і щось купимо для твоєї мами. Що вона
любить?
- Шоколадки! - випалив малий перше, що спало на думку.
- От і добре. Ходімо.
Добра незнайомка вибрала шоколадку з горіхами - для
мами. І ще одну - для Микити.
- А тепер швиденько біжи
додому. Аби шоколадки не розтопилися. І не забудь кошенят
покласти туди, де вони були.
- Добре! Дякую!
Мама-киця
щасливо
м’явкнула, побачивши своїх малюків. А вони, голодні, кинулись їсти. І тихенько попискували. Мабуть, розповідали про
нинішню пригоду.
Матері вдома не було. Микита сховав обидві шоколадки.
Свою також подарує. Він уже
великий, обійдеться без смаколика. А мама… Завтра вона
обов’язково усміхнеться, побачивши подарунок. А він також
розкаже про свою пригоду…

Ольга ЧОРНА.

стільки часу під хустиною ховали. До речі, ви якусь освіту маєте?
– Торгівельний технікум закінчила у свій час.
– На базу підете працювати,
місце звільнилося, і зарплата
там в два рази більша.
– Чому б і ні! – оптимістично
сказала Марія, сама собі дивуючись.
Відтоді її життя змінилося.
Заочно закінчила інститут підприємництва і бізнесу, стала заступником директора. З колишньої сірої мишки вона перетворилася на справжню бізнес-леді
– ділову, впевнену в собі жінку, але коханої людини так і не
з’явилося в її житті. І ось цей
телефонний дзвінок з Англії:
«Пробач, я зробив помилку. Завтра виїжджаю додому…»
Раїса ОБШАРСЬКА.
м. Чортків.

* * *
Небо плаче дощем…
Тихий щем…
Світлий щем…
Листя вбралося
в краплі-намиста…
З парасолькою літо стрибає
мереживом теплих калюж,
наче дражниться
з серпнем навмисно…
Хмари неквапом ходять,
мов старезні діди,
одягнені в вогкі сорочки…
Сушать ангели крильця
Під білим великим грибом…
Той щастя знайде,
Хто ступить на їхні слідочки…
Позіхнув сонний день,
Заграли оркестром громи,
І вітер збудили, що спав у долині.
Він потягнувсь,
Стріпав воду, подув,
І почали тікати дощі,
І губити останні краплини…
Ольга ЧОРНА.
* * *

Звуки літа

Звуки літа мажором обвиті
І медовим настоєм налиті.
Струни літа, мов маки у житі,
Що росою прозорою вмиті,
Грають трепетно і солов’їно.
Все для тебе, моя Україно.
Зачаровані зелен-вуаллю
І летять понад синьою даллю.
Звуки літа - у кожнім листочку.
Заплітає їх вітер в віночку
І торкаються струни озерця
Материнського вільного серця.
Звуки літа… Яка насолода!
Навкруги возвеличена врода.
І лунає мелодія в гаї,
Наче в Божому світлому раї.
І сміється гніздечко лелече,
І засмага сідає на плечі.
А та музика радістю ллється,
І в тих звуках земля веселиться.
* * *
Непохитними будьте
У вірі своїй
І в любові до неньки-Вкраїни,
Бо це – ваш неповторний
Повсякденний прибій,
Що живе у піснях солов’їних.
Бо тут ваша уся
Нероздільна рідня,
Що в єднанні на подвиг готова.
І в натхненні дерзайте
Все нові знання,
І в думках бережіть
Цінність рідного слова.
Не лякайтесь невдач,
Усміхніться тривозі
І згадайте, що Бог
Найсильніший за все.
І ступайте сміливо
По колючій дорозі,
Знайте - щастя надія
Нам всім принесе.
Оксана КИШКАНЮК.
* * *
Літо-літечко в дощах омите
Вже за полудень іде твоя пора.
Хоч заквітчане у пишні квіти
Недогріте, все ж нема тепла.
Мов сирітка,що росте без мами,
Ти без сонечка - осіння мла.
Літо-літечко,весь рік тебе чекали
То ж не плач,всміхнися літо нам.
Людмила КОЛЯДЕНКО.
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Єврокубки

«Маріуполь»
продовжує шлях
у Лізі Європи

З

П

ерший поєдинок
«Маріуполя» з
«Юрдогеном»
у Швеції завершився
внічию 1:1. Відтак,
у повторному матчі
українцям варто було
зберегти власні ворота
від голу, проте цього не
сталося.
До першого забитого м’яча
на стадіоні в Одесі панувала рівна гра майже без гольових моментів і з помірними швидкостями. А згодом господарі поля відкрили рахунок, отож перед ними
з’явилася перспектива виходу в
наступний етап Ліги Європи. Однак, маріупольська команда вже
традиційно притислася до своїх
воріт, тому не дивно, що «Юргорден» почав влаштовувати небезпечні випади. Один з них завершився голом і рахунок став 1:1.
Основний час так і завершився,
почався додатковий, а разом із
ним - украй виснажлива, нервова гра, складність якої посилювала серпнева спека.
На щастя, чергова неузго* * *
Стрибуни у воду Олег Колодій та Софія Лискун принесли
Україні четверту золоту медаль
чемпіонату Європи з літніх видів спорту. У змішаних змаганнях український дует випередив німецьку пару та росіян. Це
11 нагорода нашої команди загалом. Об’єднаний чемпіонат Європи проходить з 2 по 12 серпня в Глазго і Берліні і включає
в себе чемпіонати Європи з легкої атлетики, водних видів спорту, спортивної гімнастики, велоспорту, академічного веслування, тріатлону і гольфу.
* * *

Оприлюднено рейтинг зарплат тренерів українських футбольних клубів. Найбільше заробляє португалець Паулу Фонсека з “Шахтаря”, який отримує
$330 тис. на місяць (близько $4
млн. на рік). Олександр Хацкевич у “Динамо” має вп’ятеро менше - $60 тис. на місяць, третій у
списку - Юрій Вернидуб із “Зорі”
- $20 тис. Найменша зарплата у
тренера “Чорноморця” болгарина Ангела Червенкова - $3 тис.

В Україну повернувся
великий футбол

іграно вже три тури
у Прем’єр-лізі. 46
475 глядачів стали
свідками другого в сезоні
українського класичного
протистояння між
«Динамо» та «Шахтарем».

Підопічні Олександра Бабича
вийшли до третього
кваліфікаційного раунду.

дженість оборони шведів призвела до пенальті, вміло реалізованого Фоміним, і господарі
поля вийшли вперед - 2:1.
Що цікаво, майже одразу підопічні Бабича знову віддали ініціативу, тож за подальші 25 хвилин українським уболівальникам довелося кілька разів похвилюватися, але, на щастя, все
обійшлося. 2:1 - «Маріуполь»
йде далі.

До речі, шведський футбольний клуб “Юргорден” перед запланованим в Одесі виїзним матчем з “Маріуполем” в
Лізі Європи випустив спеціальні футболки, присвячені поверненню команди в Єврокубки.
На футболках в клубних синьоблакитних кольорах зображено карту Європи. При цьому на
карті відсутня Росія, а контури
України намальовані з Кримом.

У понеділок, 6 серпня, відбулося жеребкування чергових
раундів європейських кубкових турнірів. Варто зазначити,
що всі три клуби України - «Динамо», «Зоря» і «Маріуполь» - зіграють у раунді плей-оф Ліги
чемпіонів та Ліги Європи за умови проходження попереднього
етапу.
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ
Раунд плей-оф, шлях представників ліг
«Стандард» (Бельгія) /
«Аякс» (Голландія) — «Славія»
(Чехія) / «Динамо» Київ.

Перші матчі відбудуться
21/22 серпня, матчі-відповіді —
28/29 серпня.

* * *
Всесвітня боксерська асоціація визнала українця Олександра Усика найкращим бійцем
світу в липні. Усик минулого місяця став абсолютним чемпіоном світу у першій важкій вазі.
21 липня у Москві він здолав росіянина Мурата Гассієва та став
володарем одразу чотирьох титулів - WBA, WBO (Всесвітньої
боксерської організації), WBC
(Всесвітньої боксерської ради)
та IBF (Міжнародної боксерської
федерації).
* * *
53-річна австралійка, яхтовий шкіпер Венді Так стала першою жінкою у світі, яка перемогла в навколосвітній парусній регаті тривалістю майже рік.
Другою фінішувала яхта 25-річної британки Ніккі Гендерсон.
Тисячі людей зустрічали переможців на пристані у Ліверпулі.
Ініціатором проведення перегонів став легендарний британський яхтсмен Робін НоксДжонстон. Майже рік тому 12
яхт з Ліверпуля відправились у
навколосвітню подорож: учасники мали подолати шлях в понад 64 тис. кілометрів.
* * *
Перспективний український
супертяж Владислав Сіренко
(8-0, 7 КО) не допомагатиме росіянину Олександру Повєткіну
(34-1, 24 КО) в його підготовці
до бою з чемпіоном світу за версіями IBF, WBA, WBO та IBO бри-

танцем Ентоні Джошуа (21-0, 20
КО). Як повідомив британському журналісту Інграму Джонсу
тренер Сіренка Джеймс Алі Башир, зараз узгоджуються останні питання про те, що Сіренко
стане спаринг-партнером не Повєткіна, а саме його суперника –
Ентоні Джошуа.
* * *
Промоутер британця Тоні Белью (30-2-1, 20 КО) Едді Хірн, повідомив, що поєдинок його боксера проти абсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика (15-0, 11 КО) відбудеться 10 листопада. За словами
промоутера, ця дата влаштовує
обидві сторони.
* * *
Жіноча збірна України з академічного веслування стала другою на чемпіонаті Європи в Глазго. У змаганнях парних четвірок
українки Дар’я Верхогляд / Олена Буряк / Анастасія Кожевнікова / Євгенія Довгодько виграли срібні медалі. Українська четвірка вважалась претенденткою
на золоті медалі після впевненої
перемоги у півфінальному запливі. У фіналі наші дівчата невдало стартували, але по дистанції вони обійшли усіх суперниць крім полячок.
* * *
Збірна України з футболу
U19 на Чемпіонаті Європи у півфіналі була розгромлена однолітками з Португалії. Остаточний рахунок матчу піренейці

Суперники вже відомі

ЛІГА ЄВРОПИ
Раунд плей-оф, основний
шлях
«Зоря» Луганськ / «Брага»
(Португалія) — «РБ Лейпциг»
(Німеччина) / «У Крайова» (Румунія).
«Ягеллонія» (Польща) /
«Гент» (Бельгія) — «Маріуполь» / «Бордо» (Франція).
Базові дати матчів раунду
плей-оф — 23 і 30 серпня.

Спортивна арена

Спорт

Перші 20 хвилин гірники безупинно пресингували, атакували
і, по суті, не давали киянам продихнути. Натомість, динамівці зіграли дуже організовано, щільно,
самовіддано і, скориставшись помилкою в обороні суперника, забили єдиний у матчі гол. Останню нагоду зрівняти рахунок донеччани втратили вже в компенсований час.
«Динамо» з 4 березня нинішнього року не знає поразок в УПЛ
вже 14 ігор поспіль: 13 перемог
та нічия. Гольова серія столичного клубу у Чемпіонатах триває 16

ігор – 30 голів.
Безвиграшна серія «Шахтаря» у зустрічах з «Динамо» з 26
травня 2017 року триває в УПЛ
вже 6 матчів: нічия і 5 поразок.
Результати інших матчів туру:
Ворскла - Львів – 1:0;
Зоря - Чорноморець – 1:1;
Карпати - Олімпік – 2:2;
Десна - Олександрія – 0:2;
Арсенал-Київ - Маріуполь – 1:2.
Очолює турнірну таблицю
«Олександрія». Також 9 очок після
трьох матчів набрало «Динамо»,
яке йде другим. На третій сходинці – «Шахтар» з 6 пунктами.

«Нива» «очолила»
турнірну таблицю…знизу

5

серпня футбольний
клуб “Нива” у 3 турі
Другої ліги у виїзному
матчі поступився ФК
“Калуш” з рахунком 1:0.

Безвиграшна серія “жовтозелених” у новому сезоні, на
жаль, продовжилася і на ІваноФранківщині. Долю зустрічі у Калуші цього разу вирішив єдиний
гол, який гості провели з пенальті у середині першого тайму.

У двох попередніх турах
«Нива» зіграла внічию зі своєю
тезкою з Вінниці 1:1 та програла
«Буковині» - 0:2. Набравши лише
очко з дев’яти можливих, тернополяни замикають турнірну таблицю Другої ліги.
Попереду у команди випробування ще одним новачком
професійного футболу. Матч
проти “Миная” відбудеться у
неділю, 12 серпня, на міському
стадіоні.

Боксер
і актриса –

не пара, не пара,
не пара…

В

встановили вже на 30-ій хвилині матчу – 0:5. Попри це, завдяки виходу у півфінал Чемпіонату Європи, українці гарантували собі потрапляння на Чемпіонат світу U20.
* * *
За підсумками спортивного липня Експертна комісія Національного олімпійського комітету України відзначила, зокрема, виступ українських фехтувальників на Чемпіонаті світу
в китайському Усі, а найкращим
спортсменом минулого місяця
став бронзовий призер цієї першості Богдан Нікішин. За підсумками загального заліку Кубка
світу українець посів другу сходинку світового рейтингу Міжнародної федерації фехтування. Особистий наставник фехтувальника Ольга Маркіна названа найкращим тренером липня.
Нагадаємо, що для Богдана Нікішина це друге високе визнання
НОК. Вперше звання найкращого спортсмена місяця він був
удостоєний у червні-2016.

ідомий український
боксер Володимир
Кличко розлучився зі
своєю цивільною дружиною
Хайден Панеттьєрі.
Про це в інтерв’ю E! News заявила мама американської актриси Леслі Фогель. “Зараз Хайден
вільна, вона і Володимир просто
є батьками 3-річної доньки Каї.
Дівчинка живе з батьком і його
сім’єю в Європі та Флориді. Проте вони також проводять час, як
повноцінна сім’я, з Хайден”, - сказала Фогель. Попри розлучення
спортсмен та акторка залишаються у гарних стосунках.
Володимир і Хайден познайомилися у 2009 році, а в травні 2011 року - розійшлися через
проблеми зі стосунками на відстані. Але на початку 2013 року
пара знову була разом.
9 грудня 2014 року у них народилася донька Кая-Євдокія.

Духовність
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Копію Гробу Господнього відкриють у Зарваниці
Унікальний комплекс «Український Єрусалим» освятять 27 серпня
Під час Успеньскої прощі у Марійському
духовному центрі 27-28 серпня відбудеться
відкриття і освячення «Українського Єрусалиму» – копії комплексу споруд Святої землі,
зокрема Гробу Господнього.
В освяченні візьмуть участь блаженніший
Святослав, Предстоятель УГКЦ, та кустодій
Святої Землі отець Фраческо Паттон. Він привезе камінь із Гробу Господнього, який вмонтують в копію споруди у Зарваниці.
Сьогодні у Зарваниці закінчують будівельні і оздоблювальні роботи. Як розповів
отець Любомир Зозуляк, настоятель храму
Перенесення мощей святого отця Миколая,
який відповідає за будівництво Українського
Єрусалиму, основним об’єктом усього комплексу є копія Гробу Господнього, а також Голгофа. Справа знаходяться Левові (Леонські)
ворота та Вежа Давида, яку ніхто не міг здобути, тому вона є символом нескореності. На
найвищій точці вежі розміститься оглядовий

майданчик, з якого відкривається чудова
панорама на Марійський духовний центр та
село. Усе місце оточене мурами, які відображають оборонні мури Єрусалиму.
Проща розпочнеться о 8.00 з Утреньої
служби, яка відбудеться у Соборі Зарваницької Божої Матері. О 12.00 Свята Літургія у
тому ж храмі. Освячення розпочнеться о
15.00. Після зустріч блаженнішого Святослава, Глави УГКЦ, розпочнеться Молебень
до Пресвятої Богородиці (собор Зарваницької Матері Божої). Відтак процесійний похід
вирушить від собору та розпочнеться освячення копії Гробу Господнього. О 20.00 год.
відслужать Архиєрейську Святу Літургію в
каплиці біля Парафіяльної церкви. О 22.00
год. розпочнеться похід зі свічками до чудотворного місця. О 23.00 год. – молебень до
Богородиці та панахида за героїв, які віддали
життя за Україну біля меморіалу Небесної сотні.

Свято радості і дитинства

«Веселі канікули з Богом» відбулися у Городищі

К

анікули – це така довгоочікувана
пора для школярів. Однак
дуже важливо, щоб цей літній
відпочинок проходив весело і з користю
для дитини. При церкві Успіння
Пресвятої Богородиці в селі Городищі
Козівського району організували
відпочинковий табір «Веселі канікули
з Богом». Це був неймовірний час
для дітвори, наповнений цікавими
пригодами, іграми, майстер-класами
і що найважливіше – духовним
вихованням.
Кожен день табору традиційно розпочинався
у храмі з Богослужіння та катехизації, які проводить отець-парох Богдан Зінченко. Далі діти
вирушали в Будинок культури. Тут вони разом
співали, танцювали, грали у різні ігри, малювали
малюнки на асфальті під керівництвом директора Будинку культури Василя Пушкара та аніматора Олі Берези.
Але на цьому всі пригоди не закінчувалися.
Далі школярі йшли в парк «Здоров'я», де ласували смачними обідами, які готували для них отець
Василь Лопух та Оля Верхоляк.
А ще у дітей була чудова нагода під час табору навчитися чогось нового і віднайти нові хобі.
Надзвичайно цікаві майстер-класи проводили
для хлопчиків і дівчат аніматори Оля Береза,
Оксана Залеська, Надя Кушнір. Як було приємно
бачити щасливі обличчя дітей, коли кожен з них
зумів зробити виріб власними руками. Браслети
з кольорових стрічок, листівки, єдинороги, сердечка з паперу - все це діти виготовляли протягом тижня.
Родзинкою відпочинку став приїзд народного цирку з Микулинців. Діти захоплююче спостерігали за дрисерованими собачками і голубами і
щиро аплодували артистам.
Незамітно промайнули дні відпочинкового табору «Канікули з Богом», проте фотографії
нагадуватимуть учасникам про ті щасливі миті
і веселий час, проведений разом з друзями. Особливо пам'ятними стали ці дні для сестер Софії
і Вероніки Табаки, які приїхали із США в гості до
бабусі. А ще Вероніка відсвяткувала день народження під час табору, тож усі учасники їй співали наше традиційне «Многая літа».
Щиро хочемо подякували спонсорам відпочинкового табору Олегу Богдану, Надії Куцан,
Галині Дзідзінські. Дякуємо всім за щасливо проведений час!
Оля БЕРЕЗА, с. Городище.
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Кременеччину
заполонили жуки

На Тернопільщині злочинці крали пальне з фур
і продавали дешевше, ніж на заправці

Ф

У

Тернополі 31-річний крадійрецидивіст намагався
пограбувати один з продуктових
магазинів у мікрорайоні Дружба.
На пульт централізованого спостереження
Управління поліції охорони в Тернопільській
області надійшов сигнал про спрацювання
охоронної сигналізації з продуктового магазину, що на вулиці Бережанська. За вказаною
адресою негайно прибув наряд реагування.
- Ми обстежили територію об’єкту та виявили сліди проникнення, а саме - розбите
скло вхідних дверей магазину зі слідами крові
та розкидані гроші довкола магазину. Оглянувши місце події, помітили, що краплі крові
ведуть до житлового будинку, куди ми й попрямували, - розповідає поліцейський-водій
батальйону управління поліції охорони Андрій Ковалишин.
Як з’ясувалося, на чуже майно зазіхнув
неодноразово судимий за майнові злочини
мешканець обласного центру. Зловмисник не
очікував, що магазин під охороною, а помітивши це, кинувся тікати та поранився об розбитий склопакет.
Крадій не помітив, що, тікаючи, губить
викрадені гроші та залишає сліди крові, які й
привели поліцейських охорони до його квартири. Під квартирою він залишив ще один доказ своєї участі у скоєному злочині – закривавлене взуття.

Надзвичайні новини

А вам пального не треба?

ахівці з’ясували, що це за комахи і чи можуть
нашкодити людям
Жителі села Катеринівка Кременецького району злякалися не на жарт. Комахи, які ще нещодавно зустрічали інколи
у малині, почали лізти у хату. Через значне збільшення популяції
жуків, люде звернулися у Держпродспоживслужбу.
- Наші фахівці виїхали на місце розповсюдження комах, де
провели обстеження та відібрали взірці жуків, - розповідає Віталій Панькевич, начальник управління фітосанітарної безпеки
Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області. - Відібрані взірці направили в Державну установу «Тернопільська обласна фітосанітарна лабораторія» та в обласний лабораторний центр для ідентифікації. З’ясувалося це
жуки родини Блискітники (Nitidulidae), рід Glischrochilus, вид
Glischrochilus quadrisignatus. Шкоди людині вони не несуть. Ці
комахи поширені на території України. Вони живляться соком
пошкоджених дерев, а також соком пошкоджених та перезрілих
плодів, в основному тими, в яких проходять бродильні процеси.
Їх також приваблює оцет, вино, фруктовий сік, продукти бродіння, тому рекомендується в населених пунктах розставляти приманки з даних продуктів для вилову та подальшого знищення
комах.
До слова, страждають від жуків не лише на Тернопільщині.
У сусідній Хмельниччині селяни переживають навалу жужелиці.
В селі Жердя Чемеровецького району людей не на жарт злякали
невідомі жуки. Вони залазили у хати. В родинах навіть чергували
біля дітей вночі, щоб захистити від комах. Фахівці Держпродспоживслужби ідентифікували ворога, повідомило ТСН. Це жужелиця дика. У природі вона не рідкість, але таку масову міграцію в
людські оселі зустрінеш нечасто. Фахівці певні, дощове літо та
вологий грунт призвели до демографічного вибуху комах.

Грабіжника
знайшли
по слідах

Наш ДЕНЬ

Тернопільські поліцейські вийшли на слід
злочинної групи, що викрадала пальне. Раніше
судимі чоловіки організували власну справу в
області.
-Зловмисники приїжджали на власній автівці на стоянки чи спеціальні площадки, де були
припарковані фури, і з допомогою компресора
та шланга за декілька хвилин витягували з паливних баків по 500-600 літрів дизпалива. Злодійські вилазки чинили вночі, коли втомлені
водії відпочивали, - розповів начальник управління карного розшуку ГУНП в Тернопільській
області Анатолій Гуска.
- Тільки на території Бучацького району ми
задокументували п’ять подібних фактів. Чотири з них сталися в самому райцентрі, один випадок у селі Заривинці, -повідомив начальник
Бучацького відділення поліції Ярослав Побуринний. - Одного разу крадіям не дуже пощастило: в паливному баку обкраденого ними ав-

томобіля марки «ДАФ» пального було небагато,
тож зловмисники поїхали лише зі 1300-ма літрами поцупленого пального. У решта випадках спеціальну ємність, яку возили із собою в
салоні власного транспортного засобу, наповнювали доверху – по 500-600 літрів.
Як встановили поліцейські, крадене пальне
зловмисники майже одразу збували за ціною,
нижчою від ринкової, тому покупців вистачало. Зі слів Анатолія Гуски, в ході проведених
оперативно-розшукових заходів вдалося встановити, що зловмисники чинили протиправне
і на території інших районів та обласного центру. Загалом задокументовано 14 фактів їхньої
злочинної діяльності.
Під час санкціонованого обшуку було вилучено амфетамін, цілий арсенал зброї, набої,
обладнання за допомогою якого чинилися крадіжки, 300 літрів пального та автомобіль. Триває слідство.

Не дав зарплату – начувайся!

Працівники побили і пограбували свого роботодавця

У села Кип’ячка четверо
чоловіків ввірвалися у чужу
домівку. Стягнули з ліжка
чоловіка, почали бити, та вимагати грошові кошти. Переляканий потерпілий віддав
телефон та гаманець, в якому
було 40 000 гривень.
Після того, як грабіжники
покинули помешкання, чоловік звернувся за допомогою
до медиків та поліцейських.
По гарячих слідах працівники поліції вийшли на слід
зловмисників. Ними виявилися уродженці Тернополя

1992, 1995 та 1997 років народження. Як встановили
правоохоронці, напередодні у сторін виник конфлікт,
через фінансову заборгованість: роботодавець не
заплатив підозрюваним за
виконанні будівельні роботи.
Спершу тернополяни запивали горе, поки в одного
із присутніх не виникла ідея
отримати кошти іншим шляхом. Вночі молодики направилися до помешкання жертви та, вибивши вхідні двері,
зайшли до середини. Вони

З’їв паштет
і потрапив у лікарню

лупцювали господаря, допоки не отримали бажаного.
Після злочину зловмисники продовжили застілля
вже з отриманою «заробітною платою».
Підозрювані у протипраному зізналися. Відомості
про подію внесено в Єдиний
реєстр досудових розслідувань відповідно до статті
186 Кримінального кодексу
України «Грабіж». Двом з грабіжників оголосили підозру
за ч. 1 ст.162 та ч.2 ст.186 ККУ.
Триває слідство.

Житель Тернопільщини, якого
госпіталізували з ботулізмом,
отруївся домашньою консервацією.

П

ро це повідомили в
обласному управлінні Держпродспоживслужби.
54-річного чоловіка госпіталізували в інфекційне відділення Лановецької лікарні,
а наступного дня перевели на
лікування до Тернополя.
За результатами дослідження встановили, що чоловік вживав свинячий паштет домашнього виготовлення, у той же
день захворів. Перебіг хвороби
– середньої важкості.
За даними обласного лабораторного центру Міністерства
охорони здоров’я України, у
цьому році на Тернопільщині
на ботулізм захворіло четверо
осіб, із них 1 дитина, леталь-

них випадків не зареєстровано.
В одному випадку захворіло 2
людей з однієї сім’ї.
Медики нагадують, що
збудником важкої недуги є
ботулінічний токсин – одна з
найсильніших отрут, що зустрічаються в природі.
Найчастіше
джерелами
отруєння є м’ясні, рибні консерви, копчена, в’ялена риба та
шинка, грибні консерви, рідше
– овочеві, виготовлені з порушенням технології.
Для профілактики захворювання рекомендують не купувати консервовану, сирокопчену продукцію, в’ялену рибу,
м’ясні страви в несанкціонованих місцях продажу, негайно
позбавлятися від роздутих банок, проводити обробку сировини різними ножами на різних
дошках. Також неприпустима
консервація в домашніх умовах
без автоклава, – зазначають фахівці.

На Тернопільщині
потонула 31 людина

Н

априкінці липня на ставку,
що поблизу села Іква
Кременецького району,
втопився дев’ятикласник. 6 серпня
на цій же водоймі загинув 39-річний
кременчанин.
Повідомлення про нещастя до поліцейських надійшло від диспетчера районного
відділу служби надзвичайних ситуацій. Виїхавши на місце події, кременецькі поліцейські з’ясували: під час купання у ставку,
який місцеві називають Королівський міст,
загинув житель Кременеця, 1979 року народження. Тіло утопленика знайшли у водоймі
За офіційними даними, з початку року
на водоймах області загинула 31 людина,
серед них двоє дітей. Поліцейські закликають не нехтувати правилами поведінки на
воді, бо найменша помилка може вартувати
життя.

Наш ДЕНЬ

Пðîгðàмà ТÁ
13 серпня

Пîíåдіëîê
УТ-1
05.15, 05.00 “Top Shop”.
06.15 Х/ф “Довга, довга справа...”
08.10 “Свiдок. Агенти”.
08.45 Х/ф “Полювання за тiнню”.
10.45 “Україна вражає”.
11.35 “Кримiнальнi справи”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 03.10
“Свiдок”.
12.50, 19.30 Т/с “Коломбо”.
14.30 “Речовий доказ”.
15.50, 16.50 “Легенди карного
розшуку”.
21.10, 01.25 Т/с “Перетинаючи
межу”.
23.45 Т/с “Кулагiн та партнери”.
03.40 “Випадковий свiдок”.
03.55 “Правда життя. Професiї”.

Êàíàë “1+1”

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок
з “1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 05.35
“ТСН”.
09.30 “Чотири весiлля”.
10.55 “Одруження наослiп”.
12.50, 14.10 “Мiняю жiнку”.
15.15 “Сiмейнi мелодрами”.
16.15 Т/с “Моє чуже життя”.
20.15 Т/с “Слуга народу”.
22.20, 01.45 Х/ф “Шерлок 2: Собаки Баскервiля”.
00.15 Х/ф “Життя i доля”.
05.20 М/ф.

Iíòåð

06.10, 22.40 “Слiдство вели...” з Л.
Каневським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з
Iнтером”.
10.00, 12.25 Х/ф “А зорi тут
тихi...”
14.15 Х/ф “Буднi карного розшуку”.
16.10 “Чекай на мене. Україна”.
18.00, 19.00, 05.15 “Стосується
кожного”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Схiднi солодощi 2”.
23.35 “Острiв Фiделя”.
00.45 Х/ф “Пiк-Пiк”.
02.35 “Подробицi” - “Час”.
03.10 “Код доступу”.
03.30 “Сценарiї любовi”.
04.10 “Вдалий проект”.
04.45 “Top Shop”.

ICTV

04.00 Скарб нацiї.
04.10 Еврика!
04.15 Служба розшуку дiтей.
04.25 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.35, 19.20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини.
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
10.10 Антизомбi. Дайджест.

11.15, 13.20 Секретний фронт.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.35, 16.20 Х/ф “Шторму
назустрiч”.
16.50 Х/ф “Захисник”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Бiльше нiж правда.
21.25 Т/с “Шулер”.
22.40 Т/с “Життя i пригоди Мишка
Япончика”.
00.35 Т/с “Пiвнiчний вiтер”.
02.55 Топ-5.

ÑТÁ

06.05 За живе! (16+).
07.30 Т/с “Закоханi жiнки”.
09.50 Х/ф “Суєта суєт”.
11.25 Х/ф “Найчарiвнiша та
найпривабливiша”.
13.10 Битва екстрасенсiв.
15.25 Мiстичнi iсторiї з Павлом
Костiциним.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Т/с “Коли ми вдома”.
20.00 Хата на тата.
22.45 Х/ф “У рiчки два береги”.

Íîâèé êàíàë

03.00 Зона ночi.
04.30 Абзац.
06.10, 07.05 Kids` Time.
06.15 М/с “Нехай буде здоровим
король Джулiан”.
07.10 М/ф “Мармадьюк”.
09.00 М/ф “Елвiн i бурундуки 3”.
10.45 Х/ф “Норбiт”.
12.45 Х/ф “Великi матусi: Який
тато, такий син”.
14.55 Х/ф “Будинок Великої
Матусi”.
16.55 Х/ф “Будинок Великої
Матусi 2”.
19.00 Ревiзор.
21.40 Х/ф “Дружина напрокат”.
23.55 Х/ф “Брати з Грiмсбi”.
01.20 Т/с “Клiнiка”.

Êàíàë «Уêðà¿íà»

06.30, 07.10, 08.10 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
23.00, 02.10 Сьогоднi.
09.30, 03.00 Зоряний шлях.
10.30, 04.40 Реальна мiстика.
12.30 Т/с “Черговий лiкар 2”.
14.30, 15.30 Т/с “Жiночий лiкар
2”.
19.45 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Чуже щастя”, 1 i 2 с.
23.30 Х/ф “Смертельнi перегони 2:
Франкенштейн живий”.
01.40 Телемагазин.

Êàíàë «2+2»

06.00 М/ф.
08.00 “Нове Шалене вiдео поукраїнськи”.
08.55, 18.15 “Спецкор”.
09.35, 18.50 “ДжеДАI”.
10.10 Т/с “Команда”.
14.00 Х/ф “Малавiта”.
16.05 Х/ф “Чужий 3”.
19.25 Т/с “Опер за викликом 3”.
21.35 Т/с “Касл 5”.
23.10 Х/ф “Кур`єр”.
01.00 Т/с “Моссад 2”.

15 серпня

Ñåðåдà
УТ-1
05.25 Х/ф “Прощавайте, фараони!”
06.50 Х/ф “Грiшниця в масцi”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Акселератка”.
10.40 “Кримiнальнi справи”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 03.20
“Свiдок”.
12.50, 19.30 Т/с “Коломбо”.
14.30 “Речовий доказ”.
15.50, 16.50 “Легенди карного
розшуку”.
21.10, 01.30 Т/с “Перетинаючи
межу”.
23.45 Т/с “Кулагiн та партнери”.
03.50 “Випадковий свiдок”.
04.05 “Правда життя. Професiї”.
05.05 “Top Shop”.

Êàíàë “1+1”

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок
з “1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 05.35
“ТСН”.
09.30 “Чотири весiлля”.
11.00 “Одруження наослiп”.
12.30, 13.55 “Мiняю жiнку”.
15.20 “Сiмейнi мелодрами”.
16.20 Т/с “Моє чуже життя”.
20.15 Т/с “Слуга народу. Вiд
любовi до iмпiчменту”.
22.20, 04.10 Х/ф “Шерлок 3:
Порожнiй катафалк”.
00.15 Х/ф “Марта, Марсi Мей,
Марлен”.

Iíòåð

06.00 М/ф.
06.10, 22.40 “Слiдство вели...” з Л.
Каневським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з
Iнтером”.
10.15, 12.25 Т/с “Гречанка”.
12.45 Х/ф “Дочки-матерi”.
14.50, 15.45, 16.45 “Речдок”.
18.00, 19.00, 05.15 “Стосується
кожного”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Схiднi солодощi 2”.
00.25 Х/ф “Якби я тебе любив...”.
02.30 “Подробицi” - “Час”.
03.05 “Школа доктора Комаровського. Невiдкладна допомога”.
03.30 “Вдалий проект”.
04.45 “Top Shop”.

ICTV

04.00 Скарб нацiї.
04.10 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей.
04.25 Студiя Вашингтон.
04.30 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.35, 10.10 Громадянська обо-

рона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
11.10, 03.00 Не дай себе ошукати.
12.05, 13.25 Х/ф “Подорож Єдинорога”, 1 с.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.35, 16.20 Х/ф “Подорож Єдинорога”, 2 с.
16.55 “На трьох”.
17.35, 21.30 Т/с “Шулер”.
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
20.20 Секретний фронт.
22.45 Т/с “Життя i пригоди Мишка
Япончика”.
00.45 Т/с “Пiвнiчний вiтер”.

ÑТÁ

06.00 За живе! (16+).
07.25 Т/с “Закоханi жiнки”.
09.35 МастерШеф.
13.05 Битва екстрасенсiв.
15.25 Мiстичнi iсторiї з Павлом
Костiциним.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Т/с “Коли ми вдома”.
19.55 Слiдство ведуть екстрасенси.
22.45 Х/ф “У рiчки два береги 2”.

Íîâèé êàíàë

03.00, 02.45 Зона ночi.
03.40 Абзац.
05.20, 06.35 Kids` Time.
05.25 М/с “Нехай буде здоровим
король Джулiан”.
06.40 Київ вдень i вночi.
16.20 Х/ф “Ковбої проти
прибульцiв”.
19.00 Хто зверху? (12+).
20.55 Х/ф “Макс Стiл”.
22.50 Вар`яти.
00.50 Т/с “Клiнiка”.
02.40 Служба розшуку дiтей.

Êàíàë «Уêðà¿íà»

06.30, 07.10, 08.10 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
23.00, 03.20 Сьогоднi.
09.30, 04.10 Зоряний шлях.
10.30, 04.40 Реальна мiстика.
12.30 Т/с “Черговий лiкар 2”.
14.30, 15.30 Т/с “Жiночий лiкар
2”.
19.45 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Чуже щастя”, 5 i 6 с.
23.30, 02.00 Т/с “CSI: Маямi”.
01.30 Телемагазин.

Êàíàë «2+2»

06.00 М/ф.
08.00 “Нове Шалене вiдео поукраїнськи”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.
10.15, 18.50 “ДжеДАI”.
10.45, 17.15 “Загублений свiт”.
12.45 “Помста природи”.
15.15 Х/ф “Ва-банк 2”.
19.25, 20.30 Т/с “Опер за викликом 3”.

01.55 Х/ф “Ва-банк”.
03.40 Т/с “Ментiвськi вiйни. Київ”.
05.20 Облом.UA.

ÍТÍ

05.15, 05.00 “Top Shop”.
06.15 Х/ф “Довга, довга справа...”
08.10 “Свiдок. Агенти”.
08.45 Х/ф “Полювання за тiнню”.
10.45 “Україна вражає”.
11.35 “Кримiнальнi справи”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 03.10
“Свiдок”.
12.50, 19.30 Т/с “Коломбо”.
14.30 “Речовий доказ”.
15.50, 16.50 “Легенди карного
розшуку”.
21.10, 01.25 Т/с “Перетинаючи
межу”.
23.45 Т/с “Кулагiн та партнери”.
03.40 “Випадковий свiдок”.
03.55 “Правда життя. Професiї”.

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса.
07.35, 14.00 Правда життя.
08.35 Дикi острови.
09.30, 16.50 Азiя класу люкс.
10.30 Там, де нас нема.
11.30 Україна: забута iсторiя.
12.15 Мiстична Україна.
13.10 Чорна пiхота.
15.00 Наземнi битви.
15.55, 21.50 Полювання на рибумонстра.
17.50, 22.45 Цiкаво.com.
18.40 Битва цивiлiзацiй.
20.40, 00.30 Речовий доказ.
23.40 Великi танковi битви.
01.35 Великi тирани.
02.20 Код доступу.

Ôóòáîë. (Уêðà¿íà)

06.00, 08.00, 10.00, 15.45, 20.35,
22.30, 05.35 Топ-матч.
06.10 Ньюкасл - Тоттенхем.
Чемпiонат Англiї.
08.10 Лiверпуль - Боруссiя
(Д). Мiжнародний кубок
чемпiонiв.
10.15 “Великий футбол”.
12.05 Александрiя - Арсенал-Київ.
Чемпiонат України.
13.55 Арсенал - Ман Сiтi. Чемпiонат
Англiї.
16.00, 00.30 Чемпiонат Англiї.
Огляд туру.
16.55 Марiуполь - Бордо. Лiга
Європи УЄФА.
18.45 Чорноморець - Десна.
Чемпiонат України.
20.40 Лiверпуль - Вест Хем.
Чемпiонат Англiї.
22.40 Шахтар - Ворскла. Чемпiонат
України.
01.25 Баварiя - ПСЖ. Мiжнародний
кубок чемпiонiв.
03.15 Свiт Прем`єр-лiги. Чемпiонат
Англiї.
03.45 Олiмпiк - Львiв. Чемпiонат
України.
05.45 Програма передач.
21.35, 01.55 Т/с “Касл 5”.
01.00 Т/с “Моссад 2”.
04.40 “Облом.UA”.

ÍТÍ

05.25 Х/ф “Прощавайте, фараони!”
06.50 Х/ф “Грiшниця в масцi”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Акселератка”.
10.40 “Кримiнальнi справи”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 03.20
“Свiдок”.
12.50, 19.30 Т/с “Коломбо”.
14.30 “Речовий доказ”.
15.50, 16.50 “Легенди карного
розшуку”.
21.10, 01.30 Т/с “Перетинаючи
межу”.
23.45 Т/с “Кулагiн та партнери”.
03.50 “Випадковий свiдок”.
04.05 “Правда життя. Професiї”.
05.05 “Top Shop”.

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса.
07.35, 14.00 Правда життя.
08.35 Дикi острови.
09.30, 16.50 Азiя класу люкс.
10.30 Нашi.
11.30 Теорiя змови.
12.15 Мiстична Україна.
13.10 Скептик.
15.00 Наземнi битви.
15.55, 21.50 Полювання на рибумонстра.
17.50, 22.45 Цiкаво.com.
18.40 Битва цивiлiзацiй.
19.40 Гучна справа.
20.40, 00.30 Речовий доказ.
23.40 Великi танковi битви.
01.35 Великi тирани.
02.20 Скарб.ua.

Ôóòáîë. (Уêðà¿íà)

06.00, 01.00 Топ-матч.
06.10 Чорноморець - Десна.
Чемпiонат України.
08.00 Боруссiя (Д) - Бенфiка.
Мiжнародний кубок
чемпiонiв.
10.00, 15.40, 22.45 Футбол News.
10.20 Арсенал - Ман Сiтi. Чемпiонат
Англiї.
12.10 Шахтар - Ворскла. Чемпiонат
України.
13.55 МЮ - Лестер. Чемпiонат
Англiї.
16.00 “Ситкорiзи”. Чемпiонат
Англiї.
16.30 Александрiя - Арсенал-Київ.
Чемпiонат України.
18.15 Лiверпуль - Вест Хем.
Чемпiонат Англiї.
20.05 Чемпiонат Англiї. Огляд туру.
21.00, 00.20 Програма.
21.45 Матч.
01.05 Атлетiко - Арсенал.
Мiжнародний кубок
чемпiонiв.
03.05 Передмова до сезону.
Чемпiонат Iталiї.
04.00 Ньюкасл - Тоттенхем.
Чемпiонат Англiї.
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Віâòîðîê
УТ-1
05.30 Х/ф “Останнiй гейм”.
06.55 Х/ф “34-й швидкий”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Перевертень у погонах”.
10.40 “Кримiнальнi справи”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 03.15
“Свiдок”.
12.50, 19.30 Т/с “Коломбо”.
14.30 “Речовий доказ”.
15.50, 16.50 “Легенди карного
розшуку”.
21.10, 01.30 Т/с “Перетинаючи
межу”.
23.45 Т/с “Кулагiн та партнери”.
03.45 “Випадковий свiдок”.
03.55 “Правда життя. Професiї”.
04.55 “Top Shop”.

Êàíàë “1+1”

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок
з “1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 05.35
“ТСН”.
09.30 “Чотири весiлля”.
10.55 “Одруження наослiп”.
12.45, 14.05 “Мiняю жiнку”.
15.25 “Сiмейнi мелодрами”.
16.20 Т/с “Моє чуже життя”.
20.15 Т/с “Слуга народу”.
22.20, 01.40 Х/ф “Шерлок 2:
Рейхенбахський водоспад”.
00.15 Х/ф “Життя i доля”.
05.15 М/ф.

Iíòåð

06.00 М/ф.
06.10, 22.40 “Слiдство вели...” з Л.
Каневським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з
Iнтером”.
10.20, 12.25 Т/с “Гречанка”.
12.50 Х/ф “Бебi-бум”.
14.50, 15.45, 16.45 “Речдок”.
18.00, 19.00, 05.15 “Стосується
кожного”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Схiднi солодощi 2”.
00.30 Х/ф “З речами на вилiт!”.
02.20 “Подробицi” - “Час”.
03.00 “Код доступу”.
03.10 “Школа доктора Комаровського. Невiдкладна допомога”.
03.35 “Вдалий проект”.
04.45 “Top Shop”.

ICTV

04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.30 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.35, 20.20 Громадянська оборона.

06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
10.15 Бiльше нiж правда.
11.05, 02.55 Не дай себе ошукати.
12.05, 13.20 Х/ф “Вдруге не посадять”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.50, 16.20 Х/ф “Подорож Єдинорога”, 1 с.
17.05 “На трьох”.
17.30, 21.30 Т/с “Шулер”.
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
22.45 Т/с “Життя i пригоди Мишка
Япончика”.
00.25 Т/с “Пiвнiчний вiтер”.

ÑТÁ

05.45 За живе! (16+).
07.05 Т/с “Закоханi жiнки”.
09.15 МастерШеф.
13.05 Битва екстрасенсiв.
15.25 Мiстичнi iсторiї з Павлом
Костiциним.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Т/с “Коли ми вдома”.
19.50 Слiдство ведуть екстрасенси.
22.45 Х/ф “У рiчки два береги”.

Íîâèé êàíàë

03.05 Служба розшуку дiтей.
03.10, 02.45 Зона ночi.
04.10 Абзац.
05.55, 07.10 Kids` Time.
06.00 М/с “Нехай буде здоровим
король Джулiан”.
07.15 Заробiтчани: Марафон.
09.15 Дешево i сердито.
16.40 Х/ф “Непроханi гостi”.
19.00 Хто зверху? (12+).
20.55 Х/ф “Ковбої проти
прибульцiв”.
23.20 Вар`яти.
01.20 Т/с “Клiнiка”.

Êàíàë «Уêðà¿íà»

06.30, 07.10, 08.10 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
23.00, 03.20 Сьогоднi.
09.30, 04.10 Зоряний шлях.
10.30, 04.40 Реальна мiстика.
12.30 Т/с “Черговий лiкар 2”.
14.30, 15.30 Т/с “Жiночий лiкар
2”.
19.45 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Чуже щастя”, 3 i 4 с.
23.30, 02.00 Т/с “CSI: Маямi”.
01.30 Телемагазин.

Êàíàë «2+2»

06.00 М/ф.
08.00, 03.35 “Облом.UA”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.
10.15, 18.50 “ДжеДАI”.
10.55, 17.15 “Загублений свiт”.
13.00 “Нове Шалене вiдео поукраїнськи”.
15.05 Х/ф “Ва-банк”.
19.25 Квалiфiкацiя ЛЧ. “Динамо”

16 серпня

Чåòâåð
УТ-1
05.35 Х/ф “Чорна Рада”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.05 Х/ф “Без права на провал”.
10.40 “Кримiнальнi справи”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 03.00
“Свiдок”.
12.50, 19.30 Т/с “Коломбо”.
14.30 “Речовий доказ”.
15.50, 16.50 “Легенди карного
розшуку”.
21.20, 01.15 Т/с “Перетинаючи
межу”.
23.45 Т/с “Кулагiн та партнери”.
03.30 “Випадковий свiдок”.
03.45 “Правда життя. Професiї”.
04.45 “Top Shop”.

Êàíàë “1+1”

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок
з “1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 05.35
“ТСН”.
09.30 “Чотири весiлля”.
10.55 “Одруження наослiп”.
12.15, 13.45 “Мiняю жiнку”.
15.15 “Сiмейнi мелодрами”.
16.15 Т/с “Моє чуже життя”.
20.15 Т/с “Слуга народу. Вiд
любовi до iмпiчменту”.
22.20, 04.00 Х/ф “Шерлок 3: Ознаки третього”.
00.15 Х/ф “Хронiка”.

Iíòåð

06.00, 05.15 М/ф.
06.10, 22.40 “Слiдство вели...” з Л.
Каневським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з
Iнтером”.
10.20, 12.25 Т/с “Гречанка”.
12.50 Х/ф “Ви менi писали”.
14.50, 15.45, 16.45 “Речдок”.
18.00, 19.00, 03.15 “Стосується
кожного”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Схiднi солодощi 2”.
00.30 Х/ф “Нiч закритих дверей”.
02.20 “Подробицi” - “Час”.
02.55 “Код доступу”.
04.45 “Top Shop”.

ICTV

04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.25 Студiя Вашингтон.
04.30 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.35 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
10.10 Секретний фронт.
11.15, 03.00 Не дай себе ошукати.

12.10, 13.25 Х/ф “Подорож Єдинорога”, 2 с.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.40, 16.20 Х/ф “Немає виходу”.
17.25 “На трьох”.
17.30, 21.30 Т/с “Шулер”.
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
20.20 Iнсайдер.
22.50 Т/с “Життя i пригоди Мишка
Япончика”.
23.50 Т/с “Пiвнiчний вiтер”.

ÑТÁ

06.40 За живе! (16+).
09.05 МастерШеф.
13.05 Битва екстрасенсiв.
15.25 Мiстичнi iсторiї з Павлом
Костiциним.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Т/с “Коли ми вдома”.
20.00, 00.45 Я соромлюсь свого
тiла.
22.45 Х/ф “У рiчки два береги 2”.

Íîâèé êàíàë

03.00, 02.50 Зона ночi.
04.35 Абзац.
06.20, 07.35 Kids` Time.
06.25 М/с “Нехай буде здоровим
король Джулiан”.
07.40 Київ вдень i вночi.
17.05 Х/ф “Макс Стiл”.
19.00 Хто зверху? (12+).
20.55 Х/ф “Солдат”.
22.55 Вар`яти.
00.55 Т/с “Клiнiка”.
02.45 Служба розшуку дiтей.

Êàíàë «Уêðà¿íà»

06.30, 07.10, 08.10 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
23.00, 02.15 Сьогоднi.
09.30, 03.00 Зоряний шлях.
10.30, 04.40 Реальна мiстика.
12.30 Т/с “Черговий лiкар 2”.
14.30, 15.30 Т/с “Жiночий лiкар
2”.
19.45 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Чуже щастя”.
23.20 Контролер.
00.00 Т/с “CSI: Маямi”.
01.45 Телемагазин.

Êàíàë «2+2»

06.00 М/ф.
08.00 Вiдеобiмба.
09.35, 18.15 “Спецкор”.
10.15, 18.50 “ДжеДАI”.
10.55, 17.15 “Загублений свiт”.
12.55, 04.30 “Облом.UA”.
15.05 Х/ф “Чужий 3”.
19.20, 20.25 Т/с “Опер за викликом 3”.
21.30, 00.25 Т/с “Касл 5”.
22.25 Квалiфiкацiя ЛЧ. “Брага” “Зоря”.
01.20 Т/с “Команда”.

- “Славiя”.
21.25, 23.15 Т/с “Касл 5”.
01.05 Т/с “Моссад 2”.
02.00 Х/ф “Ва-банк 2”.

ÍТÍ

05.30 Х/ф “Останнiй гейм”.
06.55 Х/ф “34-й швидкий”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Перевертень у погонах”.
10.40 “Кримiнальнi справи”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 03.15
“Свiдок”.
12.50, 19.30 Т/с “Коломбо”.
14.30 “Речовий доказ”.
15.50, 16.50 “Легенди карного
розшуку”.
21.10, 01.30 Т/с “Перетинаючи
межу”.
23.45 Т/с “Кулагiн та партнери”.
03.45 “Випадковий свiдок”.
03.55 “Правда життя. Професiї”.
04.55 “Top Shop”.

МЕГА

06.00 Бандитський Київ.
07.35, 14.00 Правда життя.
08.35 Дикi острови.
09.30, 16.50 Азiя класу люкс.
10.30 Нашi.
11.30 Теорiя змови.
12.15 Мiстична Україна.
13.10 Майор “Вихор”.
15.00 Наземнi битви.
15.55, 21.50 Полювання на рибумонстра.
17.50, 22.45 Цiкаво.com.
18.40 Битва цивiлiзацiй.
19.40 Гучна справа.
20.40, 00.30 Речовий доказ.
23.40 Великi танковi битви.
01.35 Великi тирани.
02.20 Бандитська Одеса.

Ôóòáîë. (Уêðà¿íà)

06.00, 08.00, 20.35 Топ-матч.
06.10 Лiверпуль - Вест Хем.
Чемпiонат Англiї.
08.10 Ман Сiтi - Боруссiя (Д).
Мiжнародний кубок
чемпiонiв.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20, 02.25 Александрiя Арсенал-Київ. Чемпiонат
України.
12.05 “Великий футбол”.
13.50 Вулверхемптон - Евертон.
Чемпiонат Англiї.
16.00 Олiмпiк - Львiв. Чемпiонат
України.
17.50 Передмова до сезону.
Чемпiонат Iталiї.
18.45 Арсенал - Ман Сiтi. Чемпiонат
Англiї.
20.40 Шахтар - Ворскла. Чемпiонат
України.
22.50 Хаддерсфiлд - Челсi.
Чемпiонат Англiї.
00.40 Ювентус - Баварiя.
Мiжнародний кубок
чемпiонiв.
04.10 МЮ - Лестер. Чемпiонат
Англiї.
05.55 Програма передач.

ÍТÍ
05.35 Х/ф “Чорна Рада”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.05 Х/ф “Без права на провал”.
10.40 “Кримiнальнi справи”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 03.00
“Свiдок”.
12.50, 19.30 Т/с “Коломбо”.
14.30 “Речовий доказ”.
15.50, 16.50 “Легенди карного
розшуку”.
21.20, 01.15 Т/с “Перетинаючи
межу”.
23.45 Т/с “Кулагiн та партнери”.
03.30 “Випадковий свiдок”.
03.45 “Правда життя. Професiї”.
04.45 “Top Shop”.

МЕГА

06.00 Бандитський Київ.
07.35, 14.00 Правда життя.
08.35 Дикi острови.
09.30, 16.50 Азiя класу люкс.
10.30 Нашi.
11.30 Теорiя змови.
12.15, 01.35 Мiстична Україна.
13.10 Скептик.
15.00 Наземнi битви.
15.55, 21.50 Полювання на рибумонстра.
17.50, 22.45 Цiкаво.com.
18.40 Гучна справа.
20.40, 00.30 Речовий доказ.
23.40 Великi танковi битви.
02.20 Там, де нас нема.

Ôóòáîë. (Уêðà¿íà)
06.00 Александрiя - Арсенал-Київ.
Чемпiонат України.
07.45 “Ситкорiзи”. Чемпiонат
Англiї.
08.15 Ман Сiтi - Лiверпуль.
Мiжнародний кубок
чемпiонiв.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Хаддерсфiлд - Челсi.
Чемпiонат Англiї.
12.10 Олiмпiк - Львiв. Чемпiонат
України.
13.55 Марiуполь - Бордо. Лiга
Європи УЄФА.
16.00, 19.00 Програма.
16.45 Матч.
19.45 Ньюкасл - Тоттенхем.
Чемпiонат Англiї.
21.35 Передмова до сезону.
Чемпiонат Iталiї.
22.50 Чорноморець - Десна.
Чемпiонат України.
00.35 Рома - Тоттенхем.
Мiжнародний кубок
чемпiонiв.
02.20 Бордо - Марiуполь. Лiга
Європи УЄФА.
04.05 Вулверхемптон - Евертон.
Чемпiонат Англiї.
05.55 Програма передач.
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П’яòíèця
УТ-1
05.45 Х/ф “Паризька драма”.
07.00 Х/ф “Дикий пляж”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.05 Х/ф “Альошчине кохання”.
10.40 “Кримiнальнi справи”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 03.05
“Свiдок”.
12.50, 19.30 Т/с “Коломбо”.
14.50 “Речовий доказ”.
16.05, 16.50 “Легенди карного
розшуку”.
21.05, 01.20 Т/с “Перетинаючи
межу”.
23.45 Т/с “Кулагiн та партнери”.
03.35 “Випадковий свiдок”.

Êàíàë “1+1”

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок
з “1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 19.30 “ТСН”.
09.30 “Чотири весiлля”.
11.00 “Одруження наослiп”.
12.15, 13.45 “Мiняю жiнку”.
15.10 “Сiмейнi мелодрами”.
16.10 Т/с “Моє чуже життя”.
20.15, 23.05 “Лiга смiху”.
01.15 “Скрябiн. Концерт пам`ятi”.

Iíòåð

06.00 М/ф.
06.10, 23.15 “Слiдство вели...” з Л.
Каневським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з
Iнтером”.
10.15, 12.25 Т/с “Гречанка”.
12.50 Х/ф “Таємниця “Чорних
дроздiв”.
14.50, 15.45, 16.45, 01.05 “Речдок”.
18.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Концерт Олега Вiнника
“Моя душа...”
02.45 “Школа доктора Комаровського. Невiдкладна допомога”.
03.10 “Чекаючи вантаж на рейдi
Фучжоу бiля Пагоди”.
05.05 “Top Shop”.

14.05, 16.20 Х/ф “Взвод”.
17.05, 21.30 “На трьох”.
17.30 Т/с “Шулер”.
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
20.20 Антизомбi.
01.25 Х/ф “Iмперiя вовкiв”.
03.50 Стоп-5.

ÑТÁ

06.55 Х/ф “П`ять рокiв та один
день”.
08.50 Х/ф “Кардiограма кохання”.
10.45 Х/ф “Коли його зовсiм не
чекаєш”.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.05 Т/с “Коли ми вдома”.
20.05 Х/ф “Не можу сказати “прощавай”.
22.45 Х/ф “Кохання на два полюси”.

Íîâèé êàíàë

03.00 Зона ночi.
03.55 Абзац.
05.30, 06.50 Kids` Time.
05.35 М/с “Нехай буде здоровим
король Джулiан”.
06.55 Х/ф “Дружина напрокат”.
09.10, 19.00 Хто зверху? (12+).
17.00 Х/ф “Солдат”.
20.50 Х/ф “Глобальне вторгнення:
Битва за Лос-Анджелес”.
23.10 Вар`яти.
01.10 Т/с “Клiнiка”.
02.55 Служба розшуку дiтей.

Êàíàë «Уêðà¿íà»

ICTV

06.30, 07.10, 08.10 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
23.00, 03.00 Сьогоднi.
09.30, 05.20 Зоряний шлях.
10.30 Спецпроект “Кузьма. Недомовлене”.
11.30, 03.45 Реальна мiстика.
12.30 Х/ф “Будинок для двох”.
14.30 Т/с “Братськi узи”, 1 i 2 с.
15.30 Т/с “Братськi узи”.
19.45 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Бiлi троянди надiї”,
1 i 2 с.
23.20 По слiдах.
00.00 Т/с “Бiлi троянди надiї”.
01.40 Телемагазин.
02.10 Т/с “CSI: Маямi”.

04.00 Скарб нацiї.
04.10 Еврика!
04.15 Служба розшуку дiтей.
04.20 Студiя Вашингтон.
04.25, 03.25 Факти.
04.45 Т/с “Вiддiл 44”.
05.35 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
10.10 Iнсайдер.
11.15, 13.15 Х/ф “Немає виходу”.
12.45, 15.45 Факти. День.

06.00 М/ф.
08.00 “Облом.UA”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.
10.15, 18.50 “ДжеДАI”.
10.55, 17.15 “Загублений свiт”.
12.55 Вiдеобiмба.
14.30 Х/ф “Днiпровський рубiж”.
19.25 Т/с “Перевiзник”.
23.20 “Змiшанi єдиноборства. UFC
¹213”.
01.40 “Цiлком таємно”.
03.45 Т/с “Зустрiчна смуга”.

Êàíàë «2+2»

19 серпня

Íåдіëя
УТ-1
03.40 “Випадковий свiдок”.
04.00, 02.40 “Речовий доказ”.
04.30 “Легенди бандитської
Одеси”.
04.55 Х/ф “Весiльний подарунок”.
06.10, 08.55 “Страх у твоєму
домi”.
08.00 “Україна вражає”.
10.50 Х/ф “Весiлля в
Малинiвцi”.
12.35 Х/ф “Iдеальний чоловiк”.
14.30 Х/ф “Апачi”.
16.15 Х/ф “Рiдна дитина”.
19.00 Х/ф “Чорна стрiла”.
20.45 Х/ф “Балада про доблесного лицаря Айвенго”.
22.25 Х/ф “Джулiя Х”.
00.10 Х/ф “Бруклiнськi
полiцейськi”.

Êàíàë “1+1”

06.00 “ТСН”.
06.55 “Українськi сенсацiї”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
09.00 Лотерея “Лото-Забава”.
09.45 М/ф “Маша i ведмiдь”.
09.55, 11.00, 11.55, 13.00 “Свiт
навиворiт 5: Iндонезiя”.
13.35 Х/ф “Втеча з Шоушенка”.
16.30 Х/ф “Вихiд: Боги та
царi”.
19.30, 05.00 “ТСН-Тиждень”.
21.00 Х/ф “Геракл”.
22.55 Х/ф “Володар морiв: На
краю свiту”.
01.35 “Аргумент Кiно”.
04.05 “Свiтське життя. Дайджест”.

Iíòåð

05.30 “Подробицi” - “Час”.
06.00 М/ф.
06.25 Х/ф “Iноземка”.
08.00, 03.00 “Вдалий проект”.
09.00 “Готуємо разом”.
10.00 “Орел i решка. Морський
сезон”.
11.00 “Орел i решка. Перезавантаження”.
12.10 Х/ф “Ас з асiв”.
14.10, 20.30 Т/с “Схiднi
солодощi 2”.
20.00 “Подробицi”.
23.10 Х/ф “Полетта. У всi
тяжкi”.
01.05, 02.00 “Речдок”.
04.45 “Top Shop”.
05.15 “Стосується кожного”.

ICTV
04.30
04.40
04.50
05.15
06.10
09.00

Скарб нацiї.
Еврика!
Факти.
Iнсайдер.
Т/с “Невиправнi”.
Т/с “Вiддiл 44”.

10.55, 13.00 Х/ф “Супер 8”.
12.45 Факти. День.
13.20 Х/ф “Маска Зорро”.
16.05 Х/ф “Легенда Зорро”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф “Монстро”.
20.50 Х/ф “Вулиця Монстро,
10”.
22.50 Х/ф “Пiдривники”.
01.05 Х/ф “Дежа вю”.
03.05 Провокатор.

ÑТÁ

06.05 ВусоЛапоХвiст.
08.10 Полювання.
09.10 Все буде смачно!
10.10 Караоке на Майданi.
11.10 Вагiтна у 16.
12.10 Доньки-матерi.
13.05 Хата на тата.
15.05 Х/ф “Кафе на Садовiй”.
19.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
23.00 Я соромлюсь свого тiла.

Íîâèé êàíàë

03.00, 01.10 Т/с “Клiнiка”.
03.50, 02.55 Зона ночi.
05.50 Стендап-шоу.
06.45, 08.30 Kids` Time.
06.50 М/с “Нехай буде здоровим король Джулiан”.
08.35 М/ф “Велика втеча”.
10.15 Х/ф “Кiнець свiту”.
12.50 Х/ф “Руйнiвник”.
15.05 Х/ф “Суддя Дредд”.
17.00 Х/ф “Кобра”.
18.50 Х/ф “Танго i Кеш”.
21.00 Х/ф “РЕД”.
23.05 Х/ф “Останнiй бойскаут”.

Êàíàë «Уêðà¿íà»

06.30 Сьогоднi.
07.10, 05.00 Зоряний шлях.
09.35 Т/с “Бiлi троянди надiї”.
13.10 Т/с “Сестра по спадку”.
17.00 Т/с “Я нiколи не плачу”,
1 i 2 с.
19.00 Подiї тижня з Олегом
Панютою.
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с “Я нiколи не плачу”.
23.00 Т/с “Ключi вiд минулого”,
5-7 с.
01.50 Телемагазин.
02.20 Т/с “Ключi вiд минулого”.
03.00 Т/с “CSI: Маямi”.
05.30 Реальна мiстика.

Êàíàë «2+2»

06.00 М/ф.
08.00 “Вiн, вона та телевiзор”.
10.30 Т/с “Ментiвськi вiйни.
Київ”.
14.35 Т/с “Перевiзник”.
18.30 Х/ф “Швидкiсть”.
20.40 Х/ф “Швидкiсть 2”.
23.00 “ПроФутбол”.
00.00 “Змiшанi єдиноборства.
UFC ¹213”.

Наш ДЕНЬ

ÍТÍ
05.45 Х/ф “Паризька драма”.
07.00 Х/ф “Дикий пляж”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.05 Х/ф “Альошчине кохання”.
10.40 “Кримiнальнi справи”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 03.05
“Свiдок”.
12.50, 19.30 Т/с “Коломбо”.
14.50 “Речовий доказ”.
16.05, 16.50 “Легенди карного
розшуку”.
21.05, 01.20 Т/с “Перетинаючи
межу”.
23.45 Т/с “Кулагiн та партнери”.
03.35 “Випадковий свiдок”.

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса.
07.35, 14.00 Правда життя.
08.35 Дика природа Африки.
09.30, 16.50 Азiя класу люкс.
10.30 Нашi.
11.30 Теорiя змови.
12.15, 05.20 Мiстична Україна.
13.10 Скептик.
15.00 Наземнi битви.
15.55, 21.50 Полювання на рибумонстра.
17.50, 22.45 Цiкаво.com.
18.40 Гучна справа.
19.40 Фантастичнi iсторiї.
20.40, 00.30 Речовий доказ.
23.40 Великi танковi битви.
01.30 Органи на експорт.
02.20 Жертви краси.
03.00 Шосте вiдчуття. Дар чи прокляття?
03.40 Прокляття вiдьом.
04.30 Прокляття скiфських
курганiв.

Ôóòáîë. (Уêðà¿íà)

06.00 Шахтар - Ворскла. Чемпiонат
України.
07.50 Мiлан - МЮ. Мiжнародний
кубок чемпiонiв.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20, 13.15 Програма.
11.05 Матч.
13.55 Чорноморець - Десна.
Чемпiонат України.
16.00 Бордо - Марiуполь. Лiга
Європи УЄФА.
17.50 “Студiя Live”.
18.25, 21.50, 05.30 Топ-матч.
18.30, 20.55 “Тур Online”.
18.55 Live. Арсенал-Київ - Чорноморець. Чемпiонат України.
19.45 Футбол Tables.
21.20, 00.40 Свiт Прем`єр-лiги.
Чемпiонат Англiї.
22.00, 03.10 Чемпiонат Iталiї. Передмова до туру.
22.50 Атлетiко - Iнтер. Мiжнародний
кубок чемпiонiв.
01.10 Бенфiка - Ювентус.
Мiжнародний кубок
чемпiонiв.
03.40 Арсенал - Ман Сiтi. Чемпiонат
Англiї.

02.30 “Облом.UA”.

ÍТÍ

03.40 “Випадковий свiдок”.
04.00, 02.40 “Речовий доказ”.
04.30 “Легенди бандитської
Одеси”.
04.55 Х/ф “Весiльний подарунок”.
06.10, 08.55 “Страх у твоєму
домi”.
08.00 “Україна вражає”.
10.50 Х/ф “Весiлля в
Малинiвцi”.
12.35 Х/ф “Iдеальний чоловiк”.
14.30 Х/ф “Апачi”.
16.15 Х/ф “Рiдна дитина”.
19.00 Х/ф “Чорна стрiла”.
20.45 Х/ф “Балада про доблесного лицаря Айвенго”.
22.25 Х/ф “Джулiя Х”.
00.10 Х/ф “Бруклiнськi
полiцейськi”.

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса.
07.30 Зворотний бiк Мiсяця.
08.30, 18.20 У пошуках iстини.
10.20 Фантастичнi iсторiї.
11.20 Великi танковi битви.
13.10, 21.00 ТОП 10: Таємницi
та загадки.
16.10 Дикi острови.
17.10 Дика природа Африки.
00.30 Iлюзiї сучасностi.
05.10 Прокляття Че Гевари.

Ôóòáîë. (Уêðà¿íà)
06.00 Челсi - Арсенал. Чемпiонат
Англiї.
07.45, 16.00 Свiт Прем`єр-лiги.
Чемпiонат Англiї.
08.15 МЮ - Лiверпуль.
Мiжнародний кубок
чемпiонiв.
10.00, 15.40, 20.15 Футбол
News.
10.20 К`єво - Ювентус.
Чемпiонат Iталiї.
12.05 Лацiо - Наполi. Чемпiонат
Iталiї.
13.50 Бордо - Марiуполь. Лiга
Європи УЄФА.
16.30, 18.55 “Тур Online”.
16.55 Live. Десна - Карпати.
Чемпiонат України.
17.45 Футбол Tables.
19.25 Live. Ворскла - Марiуполь.
Чемпiонат України.
21.20 “Великий футбол”.
23.00 Сассуоло - Iнтер.
Чемпiонат Iталiї.
00.45 Баварiя - Ман Сiтi.
Мiжнародний кубок
чемпiонiв.
02.30 Брайтон - МЮ. Чемпiонат
Англiї.
04.15 Торiно - Рома. Чемпiонат
Iталiї.

Пðîгðàмà ТÁ
18 серпня

Ñóáîòà
УТ-1
03.40 Х/ф “Два капiтани”.
12.00 “Свiдок. Агенти”.
12.35 “Речовий доказ”.
15.40 “Склад злочину”.
17.10 “Переломнi 80-тi”.
19.00, 03.15 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “Весiлля в Малинiвцi”.
21.30 Х/ф “Професор у законi”.
23.50 Х/ф “Небезпечний квартал”.
01.40 “Таємницi кримiнального
свiту”.

Êàíàë “1+1”

06.00, 19.30 “ТСН”.
06.40 “Грошi”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
10.05 “Життя без обману”.
11.25, 23.15 “Свiтське життя.
Дайджест”.
12.20 Х/ф “Катерина”.
16.30, 21.15 “Вечiрнiй квартал”.
18.30, 04.50 “Розсмiши комiка”.
20.15 “Українськi сенсацiї”.
00.20 “Лiга смiху”.
05.35 М/ф.

Iíòåð

05.35, 03.05 “Подробицi” - “Час”.
06.10 М/ф.
06.35 “Чекай на мене. Україна”.
08.10 “Два Миронова”.
09.00 Х/ф “Троє в човнi, не рахуючи собаки”.
11.30 Х/ф “Три плюс два”.
13.15 Х/ф “Повторне весiлля”.
15.10 “Концерт Олега Вiнника
“Моя душа...”
17.50, 20.30 Т/с “Маестро”.
20.00 “Подробицi”.
22.40 “Вiктор Цой. Група кровi”.
23.40 Т/с “Я - охоронець. Старi
рахунки”, 1-4 с.
03.35 “Костянтин Меладзе. Не
турбуй менi душу...”
04.15 “Стосується кожного”.
05.00 “Top Shop”.

ICTV
04.55
05.05
05.15
05.35
07.30
09.25
10.45

Скарб нацiї.
Еврика!
Факти.
Бiльше нiж правда.
Я зняв!
Дизель-шоу.
Вижити разом з Голтiсом.

11.45 Особливостi нацiональної
роботи.
12.45 Факти. День.
13.00 “На трьох”.
16.35 Х/ф “Супер 8”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
20.10 Х/ф “Маска Зорро”.
22.55 Х/ф “Легенда Зорро”.
01.35 Х/ф “Пiдривники”.
03.30 Провокатор.

ÑТÁ

05.45 ВусоЛапоХвiст.
08.00 Караоке на Майданi.
09.00 Все буде смачно!
09.55 Т/с “Коли ми вдома”.
13.45 Х/ф “Суєта суєт”.
15.25 Х/ф “Найчарiвнiша та
найпривабливiша”.
17.10 Х/ф “Не можу сказати “прощавай”.
19.00 Х/ф “Кафе на Садовiй”.
22.50 Я соромлюсь свого тiла.

Íîâèé êàíàë

03.00 Зона ночi.
05.50, 07.20 Kids` Time.
05.55 М/с “Лунтiк i його друзi”.
07.25 Дешево i сердито.
08.45 Хто зверху? (12+).
18.45 Х/ф “Руйнiвник”.
21.00 Х/ф “Суддя Дредд”.
22.55 Х/ф “Кiнець свiту”.
01.15 Х/ф “Афтершок”.

Êàíàë «Уêðà¿íà»

07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
07.15, 05.30 Зоряний шлях.
09.25 Т/с “Чуже щастя”, 1-6 с.
15.20 Т/с “Чуже щастя”.
17.40 Т/с “Сестра по спадку”,
1 i 2 с.
19.40 Т/с “Сестра по спадку”.
22.10 Х/ф “Будинок для двох”.
00.00 Т/с “Ключi вiд минулого”,
1 i 2 с.
01.50 Телемагазин.
02.20 Т/с “Ключi вiд минулого”,
3 i 4 с.
03.50 Реальна мiстика.

Êàíàë «2+2»

06.00 М/ф.
08.00, 02.45 “102. Полiцiя”.
08.55, 00.55 “Угон по-нашому”.
11.10 “Загублений свiт”.
14.15 Х/ф “Днiпровський рубiж”.

Пðîгðàмà місцåâèх òåëåêàíàëіâ
TV-4
Пîíåдіëîê, 13 сåðпíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Серцю не
накажеш»
06.45, 09.15, 10.45 Бадьорий
ранок
07.00 Провінційні вісті. Тиждень
07.50, 18.45 Міська рада інформує
08.00 Вікно в Америку
08.30, 20.00 Єдина країна
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30 Справжня ціна
09.45 Про кіно
09.55, 22.35 Добрі традиції
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10 Межа правди
13.10, 02.30 Хіт-парад
14.00, 01.00 Х.ф.«Пощастить у
коханні»
16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 03.30
Провінційні вісті
17.00 Феєрія мандрів
17.30 Про нас
19.30, 21.00 Наші вітання
20.30 ТНЕУ - калейдоскоп подій
20.40 Дім книги
21.30 Сільський календар
22.40, 04.00 Х.ф. «Ланцюг» +12

Віâòîðîê, 14 сåðпíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Серцю не
накажеш»
06.45, 09.15, 10.45 Бадьорий
ранок
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30,
03.30 Провінційні вісті
07.35 Сільський календар
08.05 Українські традиції
08.20 ТНЕУ - калейдоскоп подій
08.30 Єдина країна
9.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 17.00 Феєрія мандрів
11.00, 16.10 Дитяча година
11.45 Дитяча програма «Чарівний
ключик»
12.10, 21.20 Добрі традиції
12.15 Файне місто 2018
12.30, 20.30 Євромакс
13.00, 02.30 Хіт-парад
14.00, 01.00 Х.ф.«Святі і солдати»
17.30 Смачна мандрівка
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 У фокусі Європа
21.30 Музична програма «Галкліп»
22.35, 04.00 Х.ф. «У пошуках
часу» +16

Ñåðåдà, 15 сåðпíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Серцю не
накажеш»
06.45, 09.15, 10.45 Бадьорий
ранок
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30,
03.30 Провінційні вісті
07.35 У фокусі Європа
08.00 Євромакс
08.30 У пошуках нових вражень
08.55, 17.55 Добрі традиції
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 17.00 Феєрія мандрів
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10 Музична програма «Галкліп»
12.40 Про кіно
14.00, 01.00 Х.ф.«Велика порожнеча»
16.40 Дитяча програма «Чарівний
ключик»

17.30 Українські традиції
17.50 Файне місто 2018
18.45, 22.30 Міська рада інформує
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Формула здоров’я
21.30 Смачна мандрівка
22.40, 04.00 Х.ф.«Виверження
вулкану» +16
02.30 Хіт-парад

Чåòâåð, 16 сåðпíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Серцю не
накажеш»
06.45, 09.15, 10.45 Бадьорий ранок
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30,
03.30 Провінційні вісті
07.35 Формула здоров’я
08.30 Смачна мандрівка
09.00, 01.00 Час-Tайм
09.30, 17.00 Феєрія мандрів
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10, 21.30 Майстер-клас із Наталкою Фіцич
12.40 Про кіно
13.00, 02.30 Хіт-парад
14.00, 01.15 Х.ф. «Дрібка перцю»
15.45, 19.55 Добрі традиції
17.30 Музична програма «Галкліп»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Інформаційно-аналітична
програма «ХТО, ЯК НЕ
МИ»
22.35 Файне місто 2018
22.40, 04.00 Х.ф. «Переполох у
гуртожитку» +16

П’яòíèця, 17 сåðпíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Серцю
не накажеш»
06.45, 09.15, 10.45 Бадьорий
ранок
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30,
03.30 Провінційні вісті
07.35 Інформаційно-аналітична
програма «ХТО, ЯК НЕ
МИ»
08.30 У пошуках нових вражень
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 17.00 Феєрія мандрів
11.00, 16.10 Дитяча година
11.50 Дитяча програма «Чарівний ключик»
12.10 Музична програма «Галкліп»
12.40 Українські традиції
13.00, 02.30 Хіт-парад
14.00, 01.00 Х.ф.«Кевін з півночі»
17.30 Майстер-клас із Наталкою
Фіцич
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 ТНЕУ - калейдоскоп подій
20.10 Сільський календар
20.40 Про кіно
21.30 Єдина країна
21.50 Добрі традиції
22.35, 04.00 Х.ф.«Піше: Між небом і землею» +16

Ñóáîòà, 18 сåðпíя
06.00 Про кіно
06.15, 11.00 Про нас
06.45, 09.15 Бадьорий ранок
07.00 Провінційні вісті
07.35 Х.ф. «Діти-шпигуни»
08.55, 19.55 Добрі традиції
09.00, 00.10 Час-Tайм
09.30, 19.00 Єдина країна

17.00 Х/ф “Чужий 4: Воскресiння”.
19.20 5 тур ЧУ з футболу. “Динамо” - “Олександрiя”.
21.25 Х/ф “Безодня”.
03.40 “Цiлком таємно”.
05.45 “Облом.UA”.

ÍТÍ

03.40 Х/ф “Два капiтани”.
12.00 “Свiдок. Агенти”.
12.35 “Речовий доказ”.
15.40 “Склад злочину”.
17.10 “Переломнi 80-тi”.
19.00, 03.15 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “Весiлля в Малинiвцi”.
21.30 Х/ф “Професор у законi”.
23.50 Х/ф “Небезпечний квартал”.
01.40 “Таємницi кримiнального
свiту”.

МЕГА

06.00 Бандитський Київ.
07.30 Скарб.ua.
08.30, 18.20 У пошуках iстини.
10.20 Гучна справа.
11.20 Великi танковi битви.
13.10, 21.00 ТОП 10: Таємницi та
загадки.
16.10 Дикi острови.
17.10 Дика природа Африки.
00.30 Мiстична Україна.
02.10 Скептик.

Ôóòáîë. (Уêðà¿íà)
06.00 Бордо - Марiуполь. Лiга
Європи УЄФА.
07.45, 16.00 Чемпiонат Iталiї. Передмова до туру.
08.15 Арсенал - ПСЖ. Мiжнародний
кубок чемпiонiв.
10.00, 15.40, 22.15 Футбол News.
10.20 Арсенал-Київ - Чорноморець.
Чемпiонат України.
12.05, 15.00 Програма.
12.50 Матч.
16.30 Чемпiонат Англiї. Передмова
до туру.
16.55 Live. Вест Хем - Борнмут.
Чемпiонат Англiї.
18.55 Live. К`єво - Ювентус.
Чемпiонат Iталiї.
19.45 Футбол Tables.
20.55, 03.35 Свiт Прем`єр-лiги.
Чемпiонат Англiї.
21.25 Live. Лацiо - Наполi.
Чемпiонат Iталiї.
23.25, 01.35 Топ-матч.
23.40 Кардiфф - Ньюкасл.
Чемпiонат Англiї.
01.40 Челсi - Iнтер. Мiжнародний
кубок чемпiонiв.
04.05 Львiв - Шахтар. Чемпiонат
України.
05.55 Програма передач.

10.00 Огляд світових подій
10.30 Зміни свій світ
11.30 Майстер-клас із Наталкою
Фіцич
11.55, 14.25, 16.55, 20.05, 00.05
Тернопільська погода
12.00, 21.30 Євромакс
12.30, 00.30 Х.ф.«Водій»
14.30 Мультфільми
15.00 Дитяче кіно.М.ф.«Пінокіо»
16.30 Дім книги
17.00 Хіт-парад
17.50 ТНЕУ - калейдоскоп подій
18.00 Наші вітання
19.30, 02.30 У фокусі Європа
20.10 Файне місто 2018
20.20, 03.00 Ерік Клептон «На
перехресті»
22.00, 04.00 Х.ф.«Вовк» +16

Íåдіëя, 19 сåðпíя
06.00 Х.ф. «Діти-шпигуни»
07.30 Українські традиції
07.45, 09.50 Бадьорий ранок
08.00, 21.30 Єдина країна
08.35, 15.55, 22.05, Тернопільська
погода
08.40, 23.45 Час-Тайм
09.00 Повнота радості життя
09.30 Справжня ціна
10.15 Пряма трансляція Божественної Святої Літургії з
Архикатедрального Собору УГКЦ м.Тернополя
11.40 Дім книги
12.05 Дитяче кіно.М.ф.«Пінокіо»
13.30 Дитяча програма «Чарівний
ключик»
14.00 Погляд зблизька
14.30 Формула здоров’я
15.30 Майстер-клас із Наталкою
Фіцич
16.00 Інформаційно-аналітична
програма «ХТО, ЯК НЕ
МИ»
17.00 Файне місто 2018
17.05, 22.10 Добрі традиції
17.10 Вікно в Америку
17.30, 20.30 Про нас
18.00 Наші вітання
19.00, 00.00, 03.30 Провінційні
вісті. Тиждень
19.45, 00.45 Міська рада інформує
20.00, 02.30 Огляд світових подій
21.00, 03.00 Музична програма
«Гал-кліп»
22.15, 04.15 Х.ф. «П’ять днів
у Римі»
01.00 Ерік Клептон «На перехресті»
02.00 Євромакс

ТТÁ

Пîíåдіëîê, 13 сåðпíя
7.00 “Файний ранок”
9.00 “Енеїда”
13.30, 17.00, 19.00, 20.40 “Новини”
13.40 “Поза рамками”
14.10 РадіоДень “Модуль знань”
14.50 “Світло”
15.45 “Edera. Лайфаки з української мови”
16.08, 17.36, 19.48 Док.фільм
17.10 Д/ф “В Україні”
18.31 Д/с “Смаки культур”
19.22 “Тема дня”

Віâòîðîê , 14 сåðпíя

7.00 “Файний ранок”
9.00 Т/с “Яструб і голубка”
13.30, 17.00, 19.00, 20.40 “Новини”
13.40, 19.22 “Тема дня”
14.10 РадіоДень “Модуль знань”
14.50 “Світло”
15.45 “100 років історії. Wise
Cow”
16.08, 19.48 Д/с “Незвідані
шляхи”

17.10 “До справи”
17.36 Док.фільм
18.31 Д/с “Смаки культур”

Ñåðåдà, 15 сåðпíя
7.00 “Файний ранок”
9.00 Т/с “Яструб і голубка”
13.30, 17.00, 19.00, 20.40 “Новини”
13.40, 19.22 “Тема дня”
14.10 РадіоДень “Модуль знань”
14.50 “Світло”
15.45 “100 років мистецтва. Wise
Cow”
16.08, 19.48 Д/с “Неповторна
природа”
16.34, 20.14 Д/с “Таємниці підводного світу”
17.10 “Наші гроші”
17.36 Док.фільм
18.31 Д/с “Смаки культур”

Чåòâåð, 16 сåðпíя

7.00 “Файний ранок”
9.00 Т/с “Яструб і голубка”
13.30, 17.00, 19.00, 20.40 “Новини”
13.40, 19.22 “Тема дня”
14.10 РадіоДень “Модуль знань”
14.50 “Світло”
15.45 “100 років кіно. Wise Cow”
16.08, 19.48 Д/с “Неповторна
природа”
16.34, 20.14 Д/с “Таємниці підводного світу”
17.10 “Складна розмова”
17.36 Док.фільм
18.31 Д/с “Смаки культур”

П’яòíèця, 17 сåðпíя

7.00 “Файний ранок”
9.00 Т/с “Яструб і голубка”
13.30, 17.00, 19.00, 20.40 “Новини”
13.40, 19.22 “Тема дня”
14.10 РадіоДень “Модуль знань”
14.50 “Світло”
15.45 “100 років літератури.
Wise Cow”
16.08, 19.48 Д/с “Неповторна
природа”
16.34, 20.14 Д/с “Таємниці підводного світу”
17.10 “Схеми. Корупція в деталях”
17.36 “Розсекречена історія”
18.31 Д/с “Смаки культур”

Ñóáîòà, 18 сåðпíя

7.00 М/с“Принцеса Сіссі”
8.00 “Файний ранок”
9.34 “Енеїда”
13.30 “Edera. Лайфаки з української мови”
13.40 “Тема дня”
14.10 “Розсекречена історія”
15.10 РадіоДень “Книжкова лавка. ТОП 7”
16.04 “Культурна афіша здорової
людини”
16.35 Х/ф
18.05 Док.фільм
19.00 “Новини. Події тижня”
19.30 “Поза рамками”
19.59 Фольк Muzik

Íåдіëя, 19 сåðпíя

7.00 М/с“Принцеса Сіссі”
8.00 “Школа Мері Поппінс”
8.30 “Файний ранок”
9.34 “Енеїда”
13.30 “Edera. Лайфаки з української мови”
13.40 “Тема дня”
14.10 “Розсекречена історія”
15.10 “Букоголіки”
15.36 Фольк Muzik
16.40 “Фольк-music-діти”
17.20 “Хто в домі хазяїн?”
17.46 “Лайфхак українською”
18.06 Д/с “Неповторна природа”
18.32 Д/с “Таємниці підводного
світу”
19.00 “Розсекречена історія”
19.52 “Візитівки Карпат”
20.00 Д/с “Незвідані шляхи”

Оголошення

nday.te.ua
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ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
Мале підприємство «Каменяр» (код ЄДРПОУ 23594172)

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та
номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків
та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання
Адреса: 48150,Тернопільська,область,Те
ребовлянський район, с.Підгайчики, вул. Гайова 20
директор Яременюк Дмитро Дмитрович
(03551)48623
(місцезнаходження юридичної особи
або місце провадження діяльності фізичної
особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи*.
Планована діяльність, її характеристика.
Мале підприємство «Каменяр» планує
видобувати вапняк і пісковик (корисна копалина загальнодержавного значення) з
Підгайчицького родовища (Західна ділянка) в якості бутового каменю, щебеню та
блочної продукції.
Технічна альтернатива 1.
Гірничо-геологічні умови Підгайчиківського родовища (Західна ділянка) сприятливі. Корисні копалини вапняки і пісковики
, розробляються відкритим способом двома
видобувними уступами. До розкривних порід віднесений грунтово-рослинний шар, а
також пухкий розкрив, представлений суглинком, пісками і глинами. Родовище вперше було розвідане у 1984 р. геологічною
партією “Геолстром”
республіканського тресту “Промбудматеріали “
В липні 2016 року проведено повторну
геолого-економічну оцінку родовища.
Запаси вапняків і пісковиків затверджено рішенням ДКЗ України протокол № 3614
від 20.07.16 р. по категоріях (тис.м3):
Вапняків А+В + С1 -699 (А-136;В-384; С1
-179)
Пісковиків А+В+ С1 -1134 (А-184;В-748;
С1 -202)

Річна потужність підприємства досягнута -10.0 тис.м3.
Проектна потужність 50.0тис.м3
Гідрогеологічні і гірничо-геологічні
умови родовища сприятливі для його розробки відкритим способом – кар'єром.
Еколого-геологічні умови родовища також
сприятливі для його розробки.
__________________________
* Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.
Технічна альтернатива 2.
Не розглядалась.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Планова діяльність буде здійснюється на території Тернопільської області ,Теребовлянського району, 1.0 км на захід від
с.Підгайчики
В липні 2016 року проведено повторну
геолого-економічну оцінку родовища.
Запаси вапняків і пісковиків затверджено рішенням ДКЗ України протокол № 3614
від 20.07.16 р. по категоріях (тис.м3):
ВапняківА+В + С1 -699
(А-136;В-384; С1 -179)
Пісковиків А+В+ С1 -1134
(А-184;В-748; С1 -202)
згідно якого буде проводитись розробка
родовища, тому розгляд місця провадження
планованої діяльності за територіальними
альтернативами недоцільно.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Визначається забезпеченням робочими
місцями працездатного населення, сплатою
податків в місцеві бюджети, покращенням
економічної ситуації регіону.
5. Загальні технічні характеристики, у
тому числі параметри планованої діяльнос-

ті (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Загальна площа родовища становить –
9,78 га
Потужність підприємства з видобування пісковиків становить 5.0-10.0 тис. м3/
рік.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: щодо
технічної альтернативи 1
- дотримання дозволених обсягів викидів у атмосферне повітря від стаціонарних
джерел:
-акустичне забруднення, розрахунковий
гранично допустимий рівень якого в житловій
забудові менше допустимого рівня шуму
на території населених місць:
- дотримання вимог Водного кодексу;
щодо технічної альтернативи 2
не розглядається
щодо територіальної альтернативи 1
- дотримання розмірів СЗЗ;
- вилучення ділянок в тимчасове та довгострокове користування, щодо територіальної альтернативи 2
не розглядається
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
- виготовлення проектної документації:
- розміщення тимчасових приміщень,
необхідних для ведення робіт:
- доставку на об’єкт необхідних механізмів, сировинних ресурсів:
- проведення гірничо-капітальних робіт:
- дотримання технології, що передбачена проектом, при розробці родовища, щоб
уникнути ерозійних процесів:
- проведення рекультивації відпрацьованого кар’єру. щодо технічної альтернативи 2
Еколого-інженерна підготовка і захист
території, щодо технічної альтернативи 2
відсутні через відсутність технічної альтернативи 2. щодо територіальної альтернативи 1
- польове обстеження ділянки родовища:
- топографо-геодезичні вишукування;
- винос в натуру і закріплення на місцевості параметрів родовища: щодо територіальної альтернативи 2
не розглядається

8. Сфера, джерела та види можливого
впливу на довкілля: щодо технічної альтернативи 1
атмосферне повітря - технологічне обладнання, кар ’єрна техніка та автотранспорт;
водне середовище - обсяги водокористування. Водоносні горизонти розвідувальними виробітками не виявлені;.
ґрунти - утворення відходів, та подальше поводження з ними;
рослинний і тваринний світ - опосередкований вплив - присутність людей та обладнання на технологічних майданчиках:
вплив на клімат і мікроклімат - відсутній; вплив на техногенне середовище - відсутній. щодо технічної альтернативи 2 не
розглядається.
щодо територіальної альтернативи 1
соціальне середовище - можливе перевищення гігієнічних нормативів допустимого вмісту хімічних речовин в атмосферному
повітрі, перевищення санітарних норм допустимого ШУМУ;
- порушення правового режиму зон санітарної охорони водних об’єктів та режиму
господарської діяльності в межах прибережної захисної смуги. щодо територіальної альтернативи 2 не розглядається
9. Належність планованої діяльності до
першої чи другої категорії видів діяльності
та об’єктів, які можуть мати значний вплив
на довкілля та підлягають оцінці впливу на
довкілля (зазначити відповідний пункт і

частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Згідно ст..3 п.3 ч.3 Закон Україн «Про
оцінку впливу на довкілля»Підгайчиківське
родовище вапняків і пісковиків відноситься до другої категорії видів планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний
вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля,а саме: видобування корисних копалин, крім корисних копалин місцевого значення, які видобуваються землевласником чи землекористувачем в межах наданих їм земельних ділянок з відповідним цільовим використанням

10. Наявність підстав для здійснення
оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може
зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)
Транскордонний вплив на довкілля ВІДСУТНІЙ.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Планований обсяг досліджень та рівень
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД у відповідності з ст.6
Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” № 2059-УШ від 23 травня 2017 року.
Надання запиту в Тернопільський регіональний центр з гідрометеорології на інформацію про величини фонових концентрацій забруднюючих речовин у поверхневій воді водного об’єкту, про багаторічні кліматичні характеристики у місці здійснення
планової діяльності.
Надання запиту у Департамент екології
та природних ресурсів Тернопільської ОДА
на інформацію про величини фонових концентрацій забруднюючих речовин у атмосферному повітрі.
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та Можливості для участі в ній громадськості Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на
довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на
довкілля відповідно до Закону України “Про
оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу
на довкілля - це процедура, що передбачає:
підготовку суб’єктом господарювання
звіту з оцінки впливу на довкілля; проведення громадського обговорення планованої діяльності;
аналіз уповноваженим органом звіту з
оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від
громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки
транскордонного впливу, іншої інформації;
надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;
врахування висновку з оцінки впливу на
довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14
цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови
її провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу
на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень
та рівня деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на до-
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03.08.2018
(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,
не зазначається суб’єктом господарювання)
№2018811372/3291
(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,
для паперової версії зазначається
суб’єктом господарювання)

вкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом
щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які
зауваження і пропозиції до звіту з оцінки
впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу
на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.
13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб- сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього
повідомлення, зауваження і пропозиції до
планованої діяльності, обсягу досліджень
та рівня деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Надаючи такі зауваженні і пропозиції,
вкажіть реєстраційний номер справи про
оцінку впливу на довкілля 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 будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на
довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня
їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних
даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля
зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані
у процесі громадського обговорення обсягу
досліджень та рівня деталізації інформації,
що підлягає включенню до звіту з оцінки
впливу на довкілля. Детальна інформація
про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.
14. Рішення про провадження планованої діяльності
Відповідно до законодавства рішенням
про провадження даної планованої діяльності буде продовження спеціального дозволу №2851 від 29 листопада 2002 року на
користування надрами з метою видобування вапняків і пісковиків Підгайчицького родовища (Західна ділянка)*
(вид рішення відповідно до частини
першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)
що видається Державною службою геології та надр України
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу
досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до уравління екології та природних ресурсів Тернопільської обласної державної адміністрації,що розташоване за адресою. 46008, вул.Шашкевича, 3, м. Тернопіль, e-mail:eko_ter@ukr.net,тел/факс 0352
25-95-93.
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Серпень - спекотна пора
для господинь, адже
у розпалі консервація
овочів, фруктів та
підготовка запасів
на зиму. Сьогодні
пропонуємо вам рецепти
консервації помідорів,
які обов’язково
стануть улюбленими
для вашої родини.
Помідори
половинками

ПОТРІБНО: на літрову банку - помідори (бажано «сливки»), лавровий лист, гвоздика,
петрушка, цибуля, 2 ч. л. цукру,
1 ст. л. оцту, 1 ч. л. солі.
ПРИГОТУВАННЯ: помідори
розрізати навпіл. На дно банки покласти 1 лавровий лист,
1 гвоздику, гілочку петрушки,
кілька кружалець цибулі. Зверху викласти половинки помідорів. Залити окропом, дати постояти 10-15 хв., злити воду в
каструльку, додати сіль, цукор
та оцет, закип’ятити і вилити
назад у банку. Стерилізувати
10-15 хвилин, закрутити.

Помідори мариновані
з цибулею

ПОТРІБНО: 5 кг невеликих
помідорів, 1 кг дрібної ріпчастої цибулі, 100 г солі, 3 л води,
100 г цукру, 1 перець чилі, 160
мл оцту, кріп, листя хрону, часник, чорний перець горошком,
листя смородини.
ПРИГОТУВАННЯ: на дно
літрової банки покласти лист
хрону, гілочку кропу, зубчик
часнику (бажано розрізаний на
2-3 частини), кілька шматочків гіркого перцю, кілька горошинок чорного перцю. Заповнити банку помідорами та
цибулею, залити окропом, накрити кришками. Дати постояти близько 5-8 хвилин. Воду з
банок злити в каструлю, додати сіль, цукор та оцет і довести
до кипіння. Коли маринад закипить, залити ним помідори і закрутити. Перевернути горлечком донизу і вкутати.

Помідори з горілкою

ПОТРІБНО: на літрову банку - 700-800 г помідорів, 1-2 шт.
лаврового листя, 5-8 горошин
чорного перцю, 2 зубці часнику, 1 шматочок гострого перцю.
ДЛЯ МАРИНАДУ: 7 скл.
води, 2 ст. л. солі, 4 ст. л. цукру,
2 шт. гвоздики, 1 ст. л. оцту, 1 ст.
л. горілки.
ПРИГОТУВАННЯ: на дно
банки покласти лавровий лист,
чорний перець горошком, гвоз-
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Смачна сторінка

Консервуємо

помідори

дику, гострий перець і часник.
Викласти щільно помідори. Налити в каструлю воду, додати
всі інгредієнти для маринаду.
Закип’ятити. Киплячим маринадом залити помідори. Накрити кришками, стерилізувати 15
хвилин. Банки закатати, перевернути, накрити ковдрою до
повного охолодження.

Мариновані
помідори з медом
і часником

ПОТРІБНО: на три літрові банки - маленькі тверді помідори, 1 головка часнику, 3 ст.
л. солі, 6 ст. л. меду, 3 суцвіття
кропу, 2 листки хрону, 6 листків
чорної смородини, 6 гвоздичок,
9 горошин чорного перцю, 2,5
літри води.
ПРИГОТУВАННЯ: часник
порізати поздовжніми пластинками. У помідорів зрізати верхівки, зробити в центрі надріз
і нашпигувати часником. У стерилізовані банки класти хрін,
кріп, смородину і помідори. У
воду додати перець, гвоздику,
сіль, мед, все закип’ятити. Залити маринадом помідори, прикрити кришкою, залишити хвилин на 5. Злити маринад назад
у каструлю, закип’ятити. Повторити процедуру 2 рази, після чого банки закатати, перевернути, закутати до повного
охолодження.

Пікантні
помідорчики

ПОТРІБНО: помідори, морква, цибуля, петрушка, зелень селери, листя вишні та смородини, лавровий листок, перець
чорний горошком та духм’яний,
гвоздика та зерна гірчиці, корінь петрушки.
МАРИНАД НА 2 Л ВОДИ:
12 ст. л. цукру, 2 ст. л. солі, 150
г оцту.
ПРИГОТУВАННЯ: помідори
добре помити й проколоти кожну зубочисткою біля плодоніжки (для того, щоб при заливці
гарячого маринаду плоди не потріскали). Плодоніжку можна не
видаляти, щоб помідор зручно
було їсти. Крім того, вона дарує
особливий аромат маринаду.
Цибулю та моркву почистити й
нарізати кільцями й кружальцями. Зелень та листя вишні й смородини добре промити. Банки
облити окропом. Також потрібно прокип'ятити кришки.
На дно викласти по кілька

листочків вишні й смородини,
3-4 горошини перцю горошком
та один - духм’яний, гвоздику,
лавровий листочок, зелень селери та корінь петрушки. Далі
викласти помідори (до половини банки), а також нарізані
цибулю, моркву, знову помідори. Зверху – петрушку. Маринад
закип’ятити й ще гарячим залити банки з помідорами.
Накрити кришками й стерилізувати доти, поки петрушка
не змінить колір і трісне перша
помідорка (буквально декілька
хвилин!). Банки закатати, перевернути догори дном, добре
вкутати ковдрою і залишити
охолоджуватися на 24 години.

Квашені помідори,
як з бочки

ПОТРІБНО: помідори, листя
хрону, вишні та смородини, перець горошком, духм’яний перець, гвоздика, лавровий листочок, часник.
МАРИНАД (З РОЗРАХУНКУ
НА ОДНУ 3-ЛІТРОВУ БАНКУ):
1,5 л води, 2 ст. л. солі, 2 ст. л. цукру, 2 ст. л. сухої гірчиці.
ПРИГОТУВАННЯ: на дно
3-літрової банки покласти листочок хрону, листя вишні та
смородини, перець горошком,
духм’яний перець, бутончик
гвоздики, лавровий листок, часник. Потім викласти помідори.
Зверху – петрушка та сухий порошок гірчиці. Окремо приготувати маринад: в звичайній холодній воді (не кип’яченій! Краще з криниці чи джерела, але
можна і просто з крана) розчинити сіль та цукор. Залити маринадом банки й закрити їх капроновими герметичними кришками.
Залишити на три дні при
кімнатній температурі, щоб помідори прокисли, а потім в льох
або в яке-небудь прохолодне
місце.

Кетчуп

ПОТРІБНО: 8 кг м'ясистих
помідорів, 3 цибулини середнього розміру, 50 г часнику, гострий перець чилі, по 1 ч. л. гірчичного порошку, меленої гвоздики, меленого чорного перцю,
паприки, меленої кориці, меленого орегано чи базиліку, 150 г
солі, 750 г цукру, 350 г оцту 9%го. Вихід: 4,5-5 л.
ПРИГОТУВАННЯ: помідори помити й порізати начетверо. Скласти у каструлю. Поставити на маленький вогонь,

поки помідори не почнуть давати сік (якщо помідори соковиті,
то сік виділиться ще на етапі
їх нарізання). Як тільки на дні
каструлі з'явиться рідина, вогонь можна злегка збільшити й
тушкувати помідори, періодично помішуючи, до такого ступеню м'якості, щоб їх легко було
протерти через сито . Дати помідорній масі трохи охолонути
й порціями викладати на друшляк. Ретельно перетерти, щоб
у друшляку залишилася лише
шкірка й насіння від помідорів.
Поставити помідорне пюре на
вогонь. Довести до кипіння й
уварювати на вогні приблизно
3-3,5 години до загустіння. Додати перекручені на м'ясорубці
цибулю, часник і гіркий перець
і подрібнити в блендері. Через
10 хвилин додати перець і спеції, сіль, цукор і оцет. Дати покипіти ще 10 хвилин і гарячий
кетчуп відразу ж розлити в стерильні банки. Закатати металевими кришками, перевернути
догори дном і закутати до повного охолодження.
До речі можна приготувати
пюре з помідорів і залишити на
ніч, а вранці пюре відстоїться
й наверх підніметься прозорий
сік. Його потрібно обережно
злити і це пришвидшить приготування кетчупу.

Солодкі помідори

почити чи зайнятися іншими
справами. Потім накрити банку кришкою з отворами, злити воду до каструльки, довести
до кипіння та вдруге залити помідори. Хай постоять ще півгодини. Знову злити воду до каструльки, додати сіль, цукор та
нагріти, доки спеції розчиняться і розсіл закипить. Тільки-но
почне кипіти, вливаємо оцет.
Коли розсіл закипить знову,
зняти з вогню, залити помідори
третій раз та закрутити металевими кришками банки.

Помідори на зиму
зі сливами

ПОТРІБНО: 2 кг помідорів, 2
кг слив, 3 ст. л. 9%-го оцту, 1 скл.
цукру, 4 ст. л. солі, 2 л. води.
ПРИГОТУВАННЯ: помідори і сливи помити, наколоти виделкою з боку плодоніжок і рівномірно викласти в чисті банки. Змішати воду з цукром і сіллю і довести до кипіння. Залити
помідори зі сливами киплячим
розсолом, залишити на 15 хвилин. Потім злити розсіл, знову
закип'яти його і залити банки з
плодами. Втретє в розсіл додати
оцет і закрутити. Перевернути
банки, закутати ковдрою і залишити до повного охолодження.

Помідори
у власному соці

ПОТРІБНО: на трилітрову банку - 2 кг помідорів, 5 ст.
л. цукру, 1,5 ст. л. солі, 6 ст. л.
оцту 9%, 5-6 зубців часнику, 2-3
листки хрону, сушений кріп.
ПРИГОТУВАННЯ: потрібні помідори видовженої форми, стиглі, але не м’які, цілі та
не зіпсовані. На дно простерилизованої банки покласти запашну зелень для консервації:
нарізане смужками листя хрону
(свіже або сушене), духмяні парасольки кропу - це мінімальний набір. Якщо хочете, можна додати кілька листків чорної
смородини. Також покладіть
до слоїка 2-3 очищених зубці
часнику. Помити помідори та
скласти в банку - компактно,
але так, щоб вони не причавлювалися. А зверху класти стільки ж зелені та часнику. Залити
помідори в банці окропом, накрити стерильною кришкою та
рушником - і чекати, поки вода
охолоне настільки, щоб можна
було взяти банку до рук (приблизно 30 хвилин). Можна від-

ПОТРІБНО: на 1 трилітрову
банку - 1,5-1,7 кг помідорів для
консервування цілими, 2-2,5 кг
помідорів для соку, 4 ч. л. солі, 4
ч. л. цукру, 2 зуб. часнику, 2 лаврових листки, 5-6 шт. горошин
чорного перцю.
ПРИГОТУВАННЯ: помідори
скласти в стерилізовані банки.
Помідори на сік пропустити через м’ясорубку з насадкою
для томатів або соковижималку. Вилити отриманий сік у каструлю, додати сіль, перець, цукор, лавровий лист, часник, довести до кипіння і проварити
10 хв. Залити гарячим соком
банки з помідорами, накрити
металевими кришками і поставити стерилізувати 20 хв.
Закрутити
металевими
кришками і перевернути до повного вистигання помідорів.
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Оренда квартири чи купівля власної?

С

Що вигідніше?

ерпень-вересень чи
не найгарячіший
період на ринку
нерухомості. І питання
вибору між орендою та
купівлею житла стає
актуальним саме в цей
час. Щоб дати вичерпну
відповідь, що ж все-таки
вигідніше, Аналітичний
центр будівельної
компанії «Благо» дослідив
усі «за» і «проти» кожної
зі сторін та поділився
власним досвідом.

Дім «напрокат»

Оренда квартири зазвичай
потрібна людям, котрі оселяються на певний період часу, а
згодом планують змінити місце проживання. Обирати даний
варіант житла вимагають певні обставини: навчання, сезонні
роботи, відрядження, туризм чи
відпочинок. Тому потенційними орендарями є студенти, заробітчани (сезонні робітники), іноземці, туристи. Для них орендоване житло є зручною альтернативою, відповідає їхньому ритму
життя та не зобов‘язує до додаткових витрат на ремонт чи купівлю меблів.

«Мій дім - моя
фортеця»

Ті люди, які планують оселитися на постійній основі, зазвичай обирають придбання
власної нерухомості. Це насам-

Утеплення будинків, декорування фасадів.
Риштування та матеріали є в наявності.
Тел. +38 (098) 756-28-74.

ОГОЛОШЕННЯ

Здається в оренду

перед молоді сім‘ї, бізнесмени,
пенсіонери. Вигода від купівлі
власного житла полягає у наступному:
інвестиція в майбутнє, фінансова стабільність;
індивідуальне
планування, дизайн, власні меблі та
стиль квартири;
відсутність загроз виселення чи шахрайських операцій.
Попри те, що купівля житла - дороге задоволення, існує
кілька способів придбати власне нерухоме майно на вигідних умовах. Забудовники пропонують безвідсоткові програми розтермінування, за якими
покупець виплачує домовлену
суму частинами упродовж кількох років.
Не секрет, що вигода при виборі нерухомості залежить від
суми витрат. Щоб краще усві-

домити, який варіант буде вигідним, варто скористатися європейським «правилом 10-ти»,
яке твердить, що сума оренди житла за десять років повинна дорівнювати вартості самого житла. Якщо ця сума вища
- квартиру потрібно купляти,
якщо нижча - вигідніше буде
орендувати.
Отже, робимо висновок,
що оренда чи купівля квартири - вибір індивідуальний і залежить від життєвих пріорітетів та обставин. Вигода кожної
операції виключно в тому, що
саме потрібно конкретній людині - тимчасовий прихисток
чи власний дім та стабільність.
Купити квартиру в ІваноФранківську на вигідних умовах можна у ЖК «Паркова
Алея», «Comfort Park», містечко
«Соборне» та сучасному районі
«Manhattan».

У м. Збаражі по вул. В. Великого, 6. Приміщення 134 кв. м., перший поверх. Є опалення (газові конвектори), вода, туалет (каналізація), світло, підсобне приміщення. Ціна договірна. Тел. (098) 725-32-55.

Продаю

Соняшниковий макух, олію нерафіновану домашню, холодного віджиму. Крупу
гречану, горох (половинки жовтий), кутю, пшеничну крупу. Роздріб, гурт, великими партіями. Ціна договірна. Тел.: (068) 047-25-49.
* * * * *
Корову дійну, спокійну, біло-рижу, молоко жирне, вік - 5 років. Ціна договірна. Тел.: 097-64-94-731.
* * * * *
Вісім дерев’яних коліс до воза. Тел.: (098) 62 18 733.
* * * * *
Колоті фруктові дрова у сітках (10 кг, ціна – 30 грн.) Найдешевші ціни в регіоні. Тел. (067) 784-71-36.

Куплю

Приймаємо різний склобій і макулатуру. Тел. (067) 778-12-81.

Послуги

Здійснюємо вантажні перевезення по місту, області та Україні автомобілем Mercedes Sprinter. Вантажопідйомність до 3 тонн.
Тел.: (067) 352-14-55.
* * * * *
Бригада робить дахи будь-якої складності. Переробляємо старі, ринви, піддашки, утеплення дахів. Недорого. Тел. (068) 059-83-97.
* * * * *
Буріння свердловин. Швидко, недорого. Великий досвід. Тел. (097) 813 -38- 15.

ДНЗ «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ»
оголошує набір кваліфікованих робітничих кадрів на 2018-2019 навчальний рік з професій

За кошти фізичних
та юридичних осіб:
За регіональним замовленням:

(на базі 9-11 класів)

 Оператор поштового зв'язку. Оператор електрозв'язку.
Касир (в банку)  Кухар. Пекар. Офіціант  Кравець.
Закрійник  Перукар (перукар-модельєр). Манікюрник
 Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування  Слюсар з ремонту колісних
транспортних засобів. Електрозварник ручного
зварювання. Водій автотранспортних засобів (кат.В)
 Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів.
Оператор заправних станцій. Водій автотранспортних
засобів (кат.В,С)  Слюсар з ремонту колісних транспортних
засобів. Електрозварник ручного зварювання.  Штукатур.
Лицювальник-плиточник. Маляр  Муляр. Монтажник
систем утеплення будівель

Зарахування на навчання здійснюється
за результатами співбесіди.
Стипендія, харчування, гуртожиток,
працюють гуртки та спортивні секції

(на базі 11 класів)

 Кухар. Пекар. Офіціант
 Електромонтер з ремонту та
обслуговування електроустаткування
 Перукар (перукар-модельєр)
 Слюсар з ремонту колісних
транспортних засобів. Водій
автотранспортних засобів (кат.В)

Приймальна комісія
працює з 1 червня.
Документи приймаються
щодня, крім неділі,
з 9:00 до 16:00

НА БАЗІ ДНЗ «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ
ЦЕНТР ПТО» ДІЮТЬ:
 Регіональний навчальнопрактичний будівельний центр
з вивчення новітніх
матеріалів ТМ “Хенкель Баутехнік
(Україна)” з напрямів:
- декоративне опорядження стін
матеріалами ТМ Ceresit;
- плиткове облицювання
матеріалами ТМ Ceresit;
- система скріпленої зовнішньої
теплоізоляції будівель і споруд.
 Курси для всіх бажаючих,
незалежно від професії та віку:
- водіїв категорії “В”;
- мулярів;
- перукарів
- малярів;
- лицювальників-плиточників;
- штукатурів;
- операторів комп’ютерного набору;
- електромонтерів з ремонту та
обслуговування устаткування.
(навчання розпочинається
по мірі укомплектування груп).

ЗАРАХУВАННЯ ОСІБ
ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ БЕЗ НАДАННЯ
ВСТУПНИКОМ СЕРТИФІКАТА
ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО
ОЦІНЮВАННЯ

Перелік документів
для вступу

Заява на ім’я директора.
Документ про освіту

(оригінал).
Довідка про склад сім’ї.
Довідка з місця проживання.
Свідоцтво про народження
(оригінал, копія).
Медична довідка (ф.086У,
083, дані про групу крові
(юнаки).
6 фотокарток розміром
3*4 см.
4 конверти з марками.
Ідентифікаційний код
(копія).
Картонна папка з
зав’язками
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ФГ «Вікторія» Козівського району вітає своїх працівників –
іменинників серпня

Сергія Гащака, Михайла Пеляка, Нестора Пелячика
з Днем народження!

Олексія Філюка
з Днем народження!

Вітаємо!

Відомого тернопільського
астролога

Івана Степановича
КРУП’ЯКА
з 70-річчям!

…І кожна зірка - це окрема
доля,
Окрема радість і окремий біль,
Миттєвість щастя й нескінченість горя,
Життя незрозуміла заметіль...
Зірки - як люди: теплі є й холодні,
Яскраві й ні, великі і малі,
Є, що віками сяють у безодні,
Й дарують теплі погляди Землі…
Астролог їх на палітрі золотих
Небес «читає»,
То слухає: про що вони там «гомонять»…
Йому чарівний Всесвіт таємниці відкриває,
І новий день усмішкою вітає…
Іване Степановичу, живіть сто літ
в добрі і у здоров’ї,
Хай Час Вам буде другом, Небо - братом,
матір’ю - Земля!
Хай зорі Вас благословляють…
А ми Вам вдячні, що Ви,
За те, що Ваші помочі й поради
в житті надію засівають…
З повагою - друзі з «Нашого ДНЯ».

Вітаємо!

Позаштатного фотокореспондента «Нашого
ДНЯ», щирого друга, гарну
людину

Мирослава
Гнатовича
Коломійчука

З Днем народження!

Колеги та друзі
від щирого серця
Вам шлють привітання, як здавна ведеться.
Чого забажаєте – нехай у Вас буде,
Нехай і надалі шанують Вас люди.
Хай сонце дарує Вам ласку й тепло,
Хай усмішка ніжна осяє чоло.
Хай горе минає Ваш дім стороною,
А щастя приходить і ллється рікою.
Хай буде здоров’я міцним, як граніт,
Прожити бажаємо Вам до ста літ!
Нехай Вас скрізь Господь благословляє,
Усе в житті найкраще посилає!
З повагою - колектив газети «Наш ДЕНЬ»,
рідні та друзі.

Вітання

Вітаємо!

Вітаємо!

Настоятеля храмів святого архистратига
Михаїла у с. Білозірка та Успіння Пресвятої
Богородиці у с. Шушківці Лановецького
району, чудову людину, доброго батька,
протоієрея
Дорогий наш отче! Ви є для нас не лише хорошим духовним наставником, добрим пастирем, а й щирим другом, людиною, якій можна
звірити усі проблеми чи тривоги, поділитися
радістю. Тож прийміть від нас теплі слова вдячності найкращих побажань.
Земний уклін Вам, любий отче,
Людської щирості й тепла,
Здоров’я просимо від Бога,
Спокою, миру і добра.
Ви – гарний господар і батько чудовий,
Даруєте всім нам турботу і море любові!
Тож хай Господь Вам щедро помагає,
Дарує довголіття й безмір ласк.
Нехай щедроти з неба посилає
Сьогодні, завтра й повсякчас!
Парафіяни с. Білозірка та Шушківці,
хористи, уся громада.

nday.te.ua

До цих гарних слів приєднується і
весь колектив газети «Наш ДЕНЬ».
З роси й води Вам, всечесний отче!
Дякуємо за гарні миті спілкування,
щирі слова підтримки.
Добра і радощів бажаєм,
Здоров’я Вам на всі літа!
Хай сонце весело Вам сяє,
Хай квітне в серці доброта!
Хай усміхається Вам доля,
І обминає хай журба.
Бажаєм Вам від всього серця
Любові, щастя і добра!

Вітаємо!

Доброго сина і брата, люблячого
внука, щирого друга

Олександра Коляду

з Вікнин Збаразького району
з ювілейним Днем народження!

Перші десять років –
собі дитинство залишило,
Другі десять років –
взяла юності пора,
А треті десять років
сьогодні наступили,
Новий етап – дорослого життя.
Тож ми вітаєм з ювілеєм щиро,
Бажаємо достатку, радості, добра,
Здоров’я міцного, злагоди і миру,
Щоб завжди Тебе Мати Божа берегла!
А Господь Тобі хай посилає
Щасливі й незабутні дні,
Ангел-охоронець хай з плеча не злітає,
Завжди допомагає в дорозі і в труді.
Бажаєм ще сонця на кожній стежині
І пригорщі повні наснаги й тепла,
Гарної долі і всього доволі
У світлий цей день і на майбуття!
З любов’ю – мама, тато, бабуся Таїсія,
сестра Вікторія з чоловіком Петром,
племінники Костик та Іванко,
уся велика родина.

Вітаємо!

Люблячу маму, добру сваху, гарну
людину

Оксану Миколаївну Душко
із с. Вікнини на Збаражчині,
з 45-річним ювілеєм!

Із Днем народження вітаємо ми нині,
Здоров’я, радості бажаємо сповна,
Хай мир і злагода будуть у родині,
А келих щастя хай не має дна.
Хай сонце променем зігріє Ваші руки,
Натруджені, натомлені роками,
Хай дощ окропить Вам життєву ниву,
Щоб довго тішила рясними врожаями.
Хай Бог дарує силу і наснагу
Ще довго й легко йти життєвим шляхом.
Хай ангел-хоронитель на отій дорозі
Вас береже своїх крил щасливим змахом.
Нехай теплом наповнюється хата,
Щоранку хай всміхаються Вам квіти.
Бажаємо у спокої й добрі
Калинове сторіччя ще зустріти!
З любов’ю - дочка Катерина,
зять Михайло,
свати Анатолій і Леся.

Бажаєм прожити у силі й здоров’ї
Хоча б до ста років щасливої долі,
Світлого неба і теплого сонця,
Хай стукає радість у кожне віконце!
Хай спокій приносить Вам кожна хвилина,
Від горя хоронить молитва свята,
Хай щастям квітує життєва стежина
На многії і благії майбутні літа!

ГОРОСКОП

ОВЕН
Складними можуть бути стосунки зі старими партнерами, які
займуть позицію, що суперечить
інтересам справи. Конфлікти з
ними призведуть до серйозних
фінансових розбіжностей.
ТЕЛЕЦЬ
Ви розчаруєтеся в друзях або
покровителях. Попереду аврали,
екстрені наради, норми і наднорми, робота у вихідні. Бунтувати
не потрібно. Навпаки, надзусилля себе виправдають у грошовому еквіваленті.
БЛИЗНЮКИ
Можливі і преміальні, і збільшення винагороди. Нова робота
виявиться набагато цікавішою
та перспективнішою за попередню. Особливий успіх чекає на
людей творчих професій.
РАК
Незважаючи на видимий
професійний успіх, з грошима
можуть бути проблеми. Ваше
фінансове становище може похитнутися. Усiм, чия діяльність
пов’язана з фінансами, слід бути
уважнішими й не робити ризикованих кроків.
ЛЕВ
Бiзнесменiв підстерігають реальні фінансові претензії родичiв
або складні ситуації з дітьми, які
потребують великих витрат. Доведеться взяти блокнот і ретельно записувати всі витрати.
ДІВА
В особистих i любовних відносинах багато ви шукатимете
вихід зі складної i навiть тупикової ситуації. Вплив Юпітера зробить вас сміливими, рішучими і
самостійними, що позначиться
на стосунках з близькими.

ТЕРЕЗИ
Якщо ви остаточно визначитеся зі своїм вибором, можна
розраховувати на продовження
стосункiв. Якщо ж ні — засмучуватися не варто, у майбутнє веде
багато доріг, і у вас буде чудова
можливість знайти другу половинку.
СКОРПІОН
Ви станете заручником обставин, коли свобода дій може
бути обмеженою. Вам доведеться вiдіграти незвичайну для себе
роль. Щоб невдачі обійшли вас,
треба перехитрити їх.
СТРІЛЕЦЬ
Зірки радять відсторонитися
від проблем, подумати й вивчити
ситуацію, не роблячи остаточних
рішень і не виносячи категоричних суджень. Тиждень сприяє
честолюбцям і трудоголікам.
КОЗЕРІГ
Не виключено, що вам доведеться займатися рутинною
роботою. Підприємці затіють реорганізацію справи, яка в різних
варіантах триватиме до кінця
року. Не виключено розширення старого офісу або придбання
нового.
ВОДОЛІЙ
Сміливо беріться за найризикованіші проекти і справи. Ви
досягнете успіху не тільки своєю
наполегливою працею, а й чужими руками. У вас буде така сила
впливу на колег, що вони підтримають вас і допоможуть робити
кар’єру.
РИБИ
Незважаючи на професійні
неузгодженості, сфера фінансів
особливо не постраждає. Багато представників цього знака
можуть розраховувати на отримання кредиту, спонсорську допомогу, підтримку батьків або
близької людини.

Колектив газети
«Наш ДЕНЬ» та обласна організація
НСЖУ глибоко
сумують з приводу
смерті виконавчого секретаря
організації
БОГДАНА
ГЕОРГІЙОВИЧА
ГАРАСИМЧУКА
і висловлюють
щире співчуття усім рідним.
Богдан Георгійович поїхав
на Херсонщину з дружиною і
малолітнім сином. Казав, що
хлопчикові, якого любив понад усе, потрібне море. На жаль,
далеко від рідного Збаража, де
Богдан Георгійович останнім
часом мешкав з сім’єю, на 75му році обірвалося його земне
життя.

Народився Богдан
Гарасимчук на Борщівщині у селі Вільховець.
Працював у різних засобах масової інформації.
Останнім часом був головним редактором Збаразької районки. З 2009
і дотепер – виконавчий
секретар Тернопільської
обласної
організації
НСЖУ.
Богдан Георгійович, як ніхто, переймався життям «спілчанців». Не забував ніколи сказати добре слово, підтримати.
Усіх, хто заходив у Спілку, зустрічала його привітна усмішка
і тепле, розрадливе слово.
Хай там, в інших світах,
буде затишно і спокійно його
душі. Царство Небесне і вічна
пам’ять!

З 8 ПО 14 СЕРПНЯ
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