5 стор.

Тернополяни створили
перший в Україні недержавний
банк донорів кісткового мозку

долі
Не цурайся

Життєві історії
у “Сімейному
гніздечку”
10-11 стор.
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Заснований у червні 2013 року
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Як у Козові найкрасивішу

козу обирали

13

стор.

Передплата на газету «Наш ДЕНЬ»

не закінчується ніколи!
1 міс. – 20 грн. 95 коп.
3 міс. – 61 грн. 12 коп.

індекс - 68710

4 міс. – 80 грн. 83 коп.

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

Колоритний фестиваль вже втретє
проводять у містечку на Тернопільщині
Погода в Тернополі й області

Управління справами Верховної Ради уклало договір на закупівлю “дротового бар’єру” та
його встановлення з метою охорони будівлі комітетів.
Про це повідомило Hromadske з посиланням на систему
держзакупівель Prozorro.
Закупівля була допороговою – тобто, вартість товарів
чи послуг є нижчою за встанов-

лений у чинному законодавстві поріг – лише на 26 тисяч
120 гривень, а тому провели її
без аукціону. ТОВ “Ескон Груп”
має поставити для ВР спіральний бар’єр безпеки, себто колючий дріт, та встановити огорожу у внутрішньому дворику
будинку по вулиці Банкова 6-8,
за цією адресою розташовані
комітети парламенту та його

Верховна Рада збираєтсья закупити колючий дріт

Сучасні інноваційні технології

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

Нотаріус

приймальня, за 22 тисячі 800
гривень.
До слова, до початку 2018
року “Ескон Груп” мало іншу назву та спеціалізувалось на рекламних послугах.

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)

Реклама в газеті
"Наш ДЕНЬ".

ясненням,
можливий
дощ, вночі 16-18, вдень 23-24 градуси тепла. Схід сонця - 6.10, захід - 20.32.
18 серпня - хмарно з проясненням, можливий дощ, вночі 15-16, вдень 24-25 градусів тепла. Схід сонця - 6.11, захід - 20.31.

Тел.: +38 (0352)
40-77-60

15 серпня - хмарно з проясненням, можливий дощ з
грозою, вночі 17-20, вдень 2527 градусів тепла. Схід сонця 6.07, захід - 20.36.
16 серпня - хмарно з проясненням, можливий дощ з
грозою, вночі 17-18, вдень 2324 градуси тепла. Схід сонця 6.08, захід - 20.34.
17 серпня - хмарно з про-

19 серпня - хмарно з проясненням, можливий дощ, вночі 15-16, вдень 25-26 градусів тепла. Схід сонця - 6.13, захід - 20.29.
20 серпня - хмарно з проясненням, без опадів, вночі 1617, вдень 25-26 градусів тепла.
Схід сонця - 6.14, захід - 20.27.
21 серпня - ясно, без опадів, вночі 17-18, вдень 26-27
градусів тепла. Схід сонця 6.16, захід - 20.25.

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

«Укртелеком»
почав переносити
«домашні» номери
на мобільний
зв’язок

голова Тернопільської політичної партії «Основа»:

«Ми замінимо кредити
МВФ на інвестиції,
і країна заПрацює!»
Як українцям
вирватися зі злиднів?

Кожен раз питаю себе, як подати зібраний матеріал із теми та поділитись своїми роздумами, щоб було цікаво і доступно. Адже, прочитавши хоча б одну статтю
автора, яка ні про що, вдруге будеш переглядати лише заголовки.
Можете уявити ситуацію: ви звертаєтеся до заможного сусіда по фінансову допомогу, він вам позичає кошти під
відсотки, причому - дуже високі. Минає
певний час, ви просите відтермінувати
борг, ще позичаєте. Але сусід починає вас
зобов’язувати: не пий каву, не їж м’яса, не
купуй ліки, поки не повернеш гроші.
Ви потрапили в абсурдну ситуацію.
Хтось заходить у вашу хату, коли заманеться, прицінюється, що можна забрати
в рахунок боргу. Мало того - він іде назустріч і продовжує термін повернення, але
й трішечки збільшує відсотки. Однозначно, доведеться чимось жертвувати. Тим,
що здобули батьки.
Спочатку такий сусід захоче забрати
наш город. Українська земля - безцінна,
якщо розглядати крізь призму того, що
головна світова проблема - продовольча нагодувати людей.
Цю та інші важливі проблеми будемо
обговорювати наступного разу. Ситуацію
можна моделювати по-різному. Сьогодні ж усі українці в очікуванні: які рішення приймуть Кабінет міністрів і прези-

дент, яка буде реакція парламенту, якщо
для отримання чергового кредиту МВФ
нам піднімуть тарифи на газ та електроенергію.
Як ви думаєте: ціна за 1 тисячу кубів
газу - 7 тисяч гривень - при мінімальній
пенсії у 1,5 тисячі гривень вмотивована?
А збільшення вартості електроенергії?
Адже 1 квт коштував 1,18 гривень, проте
ціну підняли до 2,4 гривні.
Взяти оту різницю по тарифах і доплатити до заробітних плат й спрямувати на
розвиток - і ситуація з малим та середнім
бізнесом була б іншою.
Так що будемо «вдячні» владі (на той
час посаду прем’єр-міністра займав Яценюк) за взятий курс на отримання кредитів МВФ. А як починав - літав звичайним
авіарейсом в економ-класі, показуючи, як
береже бюджетні кошти.
Але якщо закінчувати з алегоріями
та лірикою, то безсумнівно, що з нинішнім станом справ у країні потрібно робити
глибокий аналіз економічної ситуації - і
без критики, конструктивно висловлювати свої пропозиції, обґрунтовуючи їх.
Ми бачимо: реформи, які оголошувалися владою як необхідні для залучення іноземних інвестицій, не дали ефекту.
І навіть навпаки - призвели до відтоку інвестицій з України.
Наша держава стала одним із найбільших боржників у світі, який не здатен повертати борги.
Враховуючи те, що вже на початку

Чи може банкомат видати
підроблені купюри?

У

Національному
банку України
запевняють,
що рівень підробки
гривнених банкнот є
низьким. Так, у 2017 році
на 1 мільйон справжніх
банкнот припадало
близько 3,6 штуки
підроблених. Про це
повідомляє НБУ.

Щодо ймовірних фальшивих грошей у банкоматах, то в
Нацбанку пояснили, що відповідно до вимог Інструкції про
ведення касових операцій банками в Україні, фінустанови
вкладають у банкомати гроші тільки після їх обробки автоматизованим способом. Для
перевірки використовують
спецобладнання.
Найчастіше в Україні під-

роблені гроші збувають через
каси закладів швидкого харчування, супермаркетів, метрополітен. Проте торік були випадки потрапляння підробок у
каси банків через програмнотехнічні комплекси самообслуговування з функцією прийому готівки. Після цього в
НБУ закликали банки і виробників банківської обладнання налаштувати техніку, тож
випадки збуту підробок через
термінали припинилися.
Окрім того, всі банкомати і
термінали з функцією прийому та видачі грошей оснащені
відповідними датчиками, які
налаштовуються на ідентифікацію захисних ознак банкноти. За умови здійснення належного налаштування, ризик
прийому фальшивих купюр є
мінімальним.

Акценти

«У

кртелеком»
запустив
пілотний проект
з відновлення фіксованої
телефонії за допомогою
мобільної мережі. Про це
повідомили у прес-службі
компанії.

2019 року Україна в особі уряду та Національного банку повинна здійснити зовнішні виплати на загальну суму 16 мільярдів доларів США, ризик нового дефолту є дуже високим.
Тому без змін політики з боргової на інвестиційну країна приречена на зовнішнє управління кредиторів, які будуть
диктувати повістку дня реформ і підтримувати боргову залежність країни з метою отримання спекулятивного прибутку.
Всі розуміють, що ситуація занедбана, як хвороба, яку не лікували. Потрібен
час, потрібні ліки, потрібен професійний
лікар.
У програмі стрімкого розвитку партії
«Основа» є чіткі відповіді, як українцям
вирватися зі злиднів.
Вдумаймося: все, що ми заробляємо,
ми віддаємо МВФ як відсотки у кредитах,
які набрала влада. Влада, фактично, віддала країну під зовнішнє управління.
Але вихід є. Ми відмовимося від кредитів і залучимо до економіки українських
та іноземних інвесторів, які створять нові
робочі місця, у той час як прибуток залишатиметься в Україні.

«Укртелеком» почав відновлювати фіксовану телефонію у місті
Жовті Води, бо це одне з міст, яке
найбільше постраждало від крадіжок телекомунікаційного кабелю. Для пілотного проекту використовуються фіксований зв’язок
«Укртелекому» та оператора мобільного зв’язку «ТриМоб».
Так, у абонентів зберігається їхній номер телефону, порядок
набору інших номерів, їм доступні на вибір кілька тарифних планів на фіксовану телефонію - абонент отримує дзвінки і телефонує зі свого міського номера, користуючись тарифами міської телефонії.
Єдине, що змінюється - це стаціонарний телефонний апарат, у
якому буде сім-картка оператора
«ТриМоб». Новий апарат надається в оренду за 1 гривню на місяць,
згідно з угодою як фізичним, так і
юридичним абонентам.
Крім того, пілотний проект незабаром повинні запустити у ще
двох населених пунктах: Марганець та Синельниково. Якщо проект буде успішним, його запустять
і в інших регіонах України.

Вона працювала: Тимошенко
визнали найкращим прем'єром

Ю

лія Тимошенко
визнана
найуспішнішим
прем'єр-міністром
України за останнє
десятиліття.

Так, ефективним керівником уряду лідера "Батьківщини" вважають сім з десяти українців. Свої голоси за неї віддали 70% респондентів, свідчать
підсумки опитування, проведеного на
телеканалі ZIK.
Другим за популярністю з великим
відривом йде Микола
Азаров - 13%, третє
місце у чинного голови Кабміну Володимира Гройсмана - 8%.
Замикають п'ятірку
Віктор Янукович і Арсеній Яценюк - 6% і
2% відповідно.
Нагадаємо,
що
Тимошенко обіймала посаду очільника
українського уряду
двічі. Перший раз з

лютого по вересень 2005 року.
Другий раз Тимошенко очолювала уряд з грудня 2007 по березень 2010 року і пішла у відставку після перемоги на виборах Віктора Януковича.
У перелік досягнень урядів
Тимошенко відносять збільшення допомоги при народженні дитини, повернення в
державну власність і подальша
приватизація за рекордні досі

$5 млрд "Криворіжсталі", повернення вкладів радянського Ощадбанку, ліквідацію скандального корупційного газового посередника "РосУкрЕнерго".
Примітно, що під час першого прем'єрського терміну
відомий американський журнал "Форбс" назвав Тимошенко
третьою за впливовістю жінкою планети.

Соціум
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Богдан ЯЦИКОВСЬКИЙ:

«На Збаражчині
вміють шанувати
українські традиції»
Н
аймолодше село
Тернопільщини Ліски
та село з багатовіковою
історією – Тарасівка цього тижня
відсвяткували День Народження.
Люди там відкриті, життєрадісні
та креативні. На таке дійство
запросили і депутата обласної

ради від Радикальної партії Олега
Ляшка Богдана Яциковського.
- Хоча у Лісках святкують вперше, ентузіазму людям не займати! Ще раз впевнився, що українці - найталановитіша
нація, що вона гідна кращого і заможного життя, - поділився враженнями головний радикал області.

Жителі Тарасівки також радо зустріли Богдана Яциковського та охоче спілкувалися з ним на різні теми.
- Багатьох селян хвилює, як вони
зможуть перезимувати без субсидій, як
утримувати худобу, якщо це тепер невигідно, а пенсія - мізер, за неї нічого не
купиш. І це реальні проблеми, які потріб-

но вирішувати. Вислухати і зробити все,
що у моїх силах, аби допомогти людям,
- мета моїх частих візитів у села Збаражчини. І не тільки у свята. З іншого боку,
приємно спостерігати, що, незважаючи
на трудноці, краяни тримаються на позитиві та радіють кожному дню, - сказав
депутат обласної ради.

Студенти ТНЕУ перемогли у змаганнях
з веслування на човнах-драконах
Нещодавно Тернопільський національний економічний університет вкотре радо зустрів випускницю
ТНЕУ, голову Державної казначейської служби України - Тетяну Ярославівну Слюз, керівний апарат головних управлінь Державної казначейської служби та
скарбничих з усіх куточків нашої країни.
Гості зібралися у Тернополі, аби об’єднати свої зусилля
у прагненні зміцнити духовно
нашу державу, доторкнутися до
історичної спадщини народу,
продемострувати свою звитягу
та міць у змаганнях з веслування на драгонботах, або, як їх називають, - човнах-драконах.
Цей вид спорту надзвичайно
популярний у Китаї, а в Україні
щойно набирає обертів. Перші
змагання з цього виду спорту
відбулися саме в Тернополі, на
міському ставі. І хоча поки що
вони не офіційні, однак участь
у них взяло 80 бажаючих.
За правилами, учасники
мають якомога швидше подолати дистанцію у 200 метрів. У
кожному човні - десятеро учасників. Змагання відбувалися у
декілька етапів. Після кожного
визначали двоє претендентів
на фінальний швидкісний заплив.
У спортивних перегонах

брали участь вісім команд
казначеїв з усієї України. А перемогу здобула команда Тернопільського національного
економічного
університету.
Спортсмени розповіли: перше
місце вибороли завдяки активним тренуванням та командному духу.
Опісля цікаве дійство для
гостей-казначеїв відбулося у
Збаразькому замку, де славні

представники земель українських пройшли урочистий
обряд посвяти у лицарі й переконливо довели свою відданість улюбленій справі.
Прийнявши присягу, скарбничі Державної казначейської
служби мали нагоду подивитися лицарські бої, послухати
українські пісні та взяти участь
у флешмобі, який об’єднав усіх

в одну велику українську родину.
«День закінчувався, а емоції
переповнювали. Політ на кулі
- це, наче, мрії та думки, які ми
усі виголосили, дивлячись у небеса. Над Україною зійде ясне
сонце свободи, правди, миру,
доброї долі!», - написав на своїй
Фейсбук-сторінці ректор ТНЕУ
Андрій Крисоватий.

Прогнозують
курс - 30 гривень
за долар

Експерти передбачають
зростання долара цієї осені,
хоча «зелений» почав підвищуватися в ціні уже в серпні.
Відповідно, українцям доведеться більше за все платити.
«Мінфін буде шукати додаткову валюту. Думаю, що
цього року долар буде по
тридцять», - сказав економічний експерт Андрій Блінов на
телеканалі ZIK.
Така ситуація повторюється щороку перед опалювальним сезоном, бо держава заощаджує гроші на закупівлю
палива для населення, пояснюють фахівці. І додають: критичного обвалу гривні не буде.
Хоча для багатьох українців ціна «американця» у три
десятки гривень - таки накладно. Бо зросте на 10-12
відсотків вартість споживчого кошика. Наприклад, пляшка олії обійдеться майже у 40
гривень. Хлібина коштуватиме близько 25 гривень. А яйця
курячі підвищаться в ціні від
35 - до 40 гривень за десяток.

«Книга Добра»
вирушила у світ

«Книга Добра», до якої
долучилися 300 тисяч дітей
та дорослих з різних кутків
України, вирушила у мандрівку світом із Ватикану, повідомляє прес-служба МЗС. У
цьому унікальному виданні,
виготовленому вручну на
папері з бавовни й трав, зібраних у тих регіонах, звідки
надійшли історії про добро,
зібрано 50 реальних розповідей про добро та 50 малюнків, що є віддзеркаленням
дитячого бачення людяності, щирості та співчуття у повсякденному житті.
Міжнародний соціальний
проект, який покликаний надихати на перемоги та добрі
починання в усьому світі,
відбувається за підтримки
МЗС.
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Олександр САВЧЕНКО: «Міжнародні
відносини треба переглядати і ставити
на перший план конкретного українця»
протистоїмо тискові. І також розуміємо,
що реальна робота важливіша за гучну
рекламу. Ми переконані: можновладців
справді можна зробити «слугами народу»

М

инулого тижня окремі
політики зустрілися
з журналістами
регіональних ЗМІ під час медіаклубу «На власний погляд».
Про права та свободи громадян
говорив заступник керівника
партії «РОЗУМНА СИЛА»
Олександр САВЧЕНКО.
- На першому місці у вищих державних
посадовців мають бути інтереси громадян своєї країни, а не власний піар на міжнародному рівні, як це роблять окремі депутати. Але за роки своєї діяльності їхня
«законотворчість» зводилася до облаштування та захисту власного бізнесу. Партія
«РОЗУМНА СИЛА» дотримується абсолютно протилежних принципів. Політикум повинен працювати на розбудову та
утвердження державності, забезпечення
гідного життя громадян, дати змогу розвиватися середньому та малому бізнесу…
Партія «РОЗУМНА СИЛА» - порівняно
молода. Однак вже зуміла створити мережу первинних осередків у всіх регіонах
України, взяти участь у місцевих виборах,
ОТГ і отримати гідний результат. Ми не
боїмося відкрито виступати проти нинішньої системи, олігархів і корупціонерів у
владі. Нас за це часто критикують. Але ми

«Ближче до виборів більше тиску»

- За певні думки чи погляди, на які влада дивиться по-іншому, в Україні, на жаль,
можна зазнати тиску і переслідувань.
Буває, від цього потерпають не лише політичні партії чи громадські організації,
а й журналісти та ЗМІ, які хочуть донести до людей альтернативну точку зору,
- наголосив Олександр Савченко. – Тобто,
свободи слова у класичному розумінні в
Україні немає.
- Чим ближче до виборів, тим більшого тиску можна очікувати. Влада, ймовірно, намагатиметься впливати на ЗМІ та
журналістів, забороняти їм оприлюднювати позиції своїх опонентів. А також, маючи власні телеканали та інші медіа ресурси, розповідатиме про свої «здобутки»
та обіцятиме, як буде дбати про державу
і народ, якщо знову переможуть їхні кандидати, – переконаний заступник Олександр Савченко.

«У Верховній Раді
мають бути не клоуни,
а професіонали»

Саме з адміністративним тиском
пов’язано те, що «РОЗУМНА СИЛА» не є
широко розрекламованою в медіа.
– Важливим завданням партії, яка хоче

реально працювати і змінювати ситуацію
в країні, є формування первинних осередків. Така робота свідчить про те, що політична сила не створюється як технічна,
аби «продати» свій електорат, а має намір ефективно працювати. І саме цим ми
займалися з моменту створення нашої
партії. На сьогодні уже діє близько 500 наших осередків у містах і районах по всій
Україні. Це - реальні лідери, реальні фахівці, до яких люди можуть звертатися за
допомогою. Звісно, ми намагалися голосніше заявити про себе протягом часу нашої діяльності, але виникали проблеми,
доходило й того, що що наші організації
знімали з реєстрації, – акцентував Олександр Савченко.
- З іншого боку, в Україні потужно піаритися можуть, фактично, політики, які
є захисниками олігархічних інтересів, мають достатньо ресурсів для реклами або
ж безпосередньо є власниками загальнонаціональних телеканалів. Адже політична реклама вартує дорого. «РОЗУМНА
СИЛА», попри різні провокативні заяви,
які можна зустріти в інтернет-просторі,
«багатого господаря» не має.
– Для партій, які хочуть захищати свої
фінансові інтереси, виборці – це лише ресурс для потрапляння в парламент. Хто
зараз серед наших депутатів? Корупціонери, люди з судимістю, «голі й босі», які
раптом стали мільйонерами… У Верховній раді повинні бути не клоуни та «піармени», а професійні законотворці, які
здатні написати закони, відстояти їх і зробити так, щоб ці закони працювали в ін-

тересах громадян, – наголосив Олександр
Савченко.

Україноцентризм –
турбота про кожного
жителя

Серед ключових тез, за якими працює
«РОЗУМНА СИЛА», – україноцентризм.
- Він полягає в тому, - каже Олександр
Савченко, - що влада повинна дбати перш
за все про свою країну і кожного її жителя,
а не домовлятися на міжнародному рівні
про якісь важливі моменти, які в результаті погіршують життя людей і негативно
впливають на імідж держави.
– Це не означає, що треба ігнорувати
розумні пропозиції про співпрацю. Але
насамперед слід захищати інтереси власної держави. Україноцентризм – це ревізія всіх міжнародних договорів і того, що
відбувається у зовнішній політиці. Натомість, ми маємо сліпе слідування вимогам
нібито міжнародних партнерів, які ще
більше погіршують і без того жебрацьке
становище нашої економіки. Нам підвищують пенсійний вік, незважаючи на демографічні нюанси. Збільшують тарифи
на газ, енергоносії, бо так вимагають міжнародні угоди. Але ніхто не враховує ситуації в Україні, рівень життя населення і
не думає про те, як виживати людям. Тому
ми переконані, що міжнародні відносини
треба переглядати і ставити на перший
план конкретного українця, – зазначив заступник голови «РОЗУМНОЇ СИЛИ» Олександр Савченко.

Убогий споживчий кошик українця
із запахом «совка» слід викинути
на смітник і не соромитися перед світом

Для прикладу, споживчий кошик. Те,
що кладуть у нього його автори, - далеке
від реальності. Примітивне. Ті «спеціалісти» ходили б у дірявих шкарпетках, сиділи б без Інтернету, «мобілок» та інших
благ цивілізації, якби дотримувалися
своїх «соціальних стандартів». Були б вічними боржниками за комуналку і голодними. Бо що сьогодні 1700 гривень на
місяць для здорової дорослої людини?
Хворіти не бажано. Адже вартість деяких
ліків, фактично, дорівнює убогій споживчій торбинці.
Судячи зі «стандартів», українці не
повинні споживати вершкове масло. Бо в
їхній кошик поклали два кілограми маргарину на рік. То, може, не варто нарікати
на вітчизняних виробників, які нерідко
пропонують споживачам «щось схоже на
масло» за високу ціну. І не слід їсти більше
двох кілограмів сала. Яке знущання! Що
то за українець, який з’їдає мало сала?!
Жарти-жартами, але…
Ще у кошику передбачено аж вісім кілограмів свинини. Ділимо 365 днів на цих
скромних кілька кілограмів і… ми повинні
споживати не більше 45,6 грамів м’яса на
день.
Деякі інші «стандарти» також викликають здивування та іронію. Як, наприклад, 12 рулонів туалетного паперу на рік.
Один дитячий крем. Два бинти. Дві упа-

Складається враження, що українські політики,
чиновники, розробники соціальних стандартів
прилетіли до нас із космосу. А там, в інопланетян,
життя, ясна річ, інше…
ковки медзасобів від температури…
Міжміських та міжнародних поїздок,
до речі, не передбачено. Включено лише
приміські перевезення - до 50 кілометрів.
А далі що, на мітлі летіти?!
Мобільного зв’язку та Інтернету також «не поклали» до «споживчої торбинки». Подібних «шедеврів» у споживчому
кошику чимало. Гуморески можна писати.
Цікаве й інше. Із 2000-го до 2016-го
року жоден уряд «споживчого кошика» не
змінював. Аж у 2016-у внесли «косметичні» зміни. Але покращений «кошик» правозахисники назвали «обманом» і пішли
до суду. Бо він пахне радянщиною і принижує людську гідність.
Економіст, банкір, ректор Міжнародного інституту бізнесу, професор Олександр Савченко узагалі переконує: місце
споживчого кошика - на смітнику. «Споживчий кошик - це марево. Тому треба
робити реформи, щоб всі ці кошики викинути на смітник і починати жити, як
нормальна країна», - сказав він у ефірі на

телеканалі ZIK.
У Мінсоцполітики обіцяють провести
нову науково-громадську експертизу наборів товарів та послуг у кошику. Може,
цього разу чиновники сформують адекватний його варіант. Аби не було соромно
перед світом і не принизливо для громадян своєї країни.
…Далі йтиметься про гроші, які не мають відношення до «споживчого кошика»,
хоча… Ці, кошти у державну казну «поклали» українці. А використали політики, аби
розповісти, як вони турбуються і будуть
турбуватися про народ та державу.
Отже, наші співвітчизники заплатили
десятки мільйонів за рекламу політпартій у квітні-червні цього року. Парламентські політичні партії сукупно витратили
150,2 мільйони гривень, із яких 46,3 мільйони пішли на рекламу, підрахували у Комітеті виборців України. «Партії купували
рекламу переважно за кошти, отримані з
держбюджету», - йдеться у повідомленні.
Найбільше на рекламу за чотири міся-

ці заплатила «Батьківщина» - 24,8 мільйонів гривень. Із них 20,8 мільйонів - на
телерекламу і 3,7 мільйонів - на білборди
та сітілайти.
На другому місці за витратами - «Самопоміч» - 6,6 мільйонів гривень. Традиційно, більшість коштів політсила спрямувала на партійну газету - 5,4 мільйони.
І майже мільйон - на рекламу на ТБ і радіо.
Радикальна партія заплатила за піар
6,5 мільйонів гривень. Із них 4,7 мільйонів - за рекламу на телебаченні.
«Опоблок» рекламувався за 4,2 мільйони. «БПП» за - 3,1 мільйон. «Народний
фронт» - за 900 тисяч гривень.
«Самопоміч», «Опоблок», «БПП» і «Народний фронт» витратили на оплату реклами державні кошти, а «Батьківщина»
поєднала державні гроші з партійними.
Виходить, кожному українцеві політреклама обійшлася у мільйон з хвостиком. Відповідно, збільшилися, зокрема,
прибутки олігархів, які є власниками телеканалів. На «споживчу торбинку» «любов» політиків до простого народу, яка
рікою тече з телевізорів, не вплинула. Та
й політики про той «кошик» майже не згадують.
Бо нічого туди «не поклали».
Ольга ЧОРНА.
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Віктор ОВЧАРУК: " При народженні дитини кожна
родина Тернопільщини отримає "пакунок малюка"

В

же з 1 вересня
породіллі
Тернопільщини
отримуватимуть приємний
бонус від держави –
"пакунок малюка". А з 1
січня наступного року
зможуть скористатися
послугами муніципальної
няні. Що покладуть
до бейбі-боксів та як
оплачуватимуться послуги
няні? Про це розповів
голова Тернопільської
обласної ради Віктор
Овчарук.
ЩО ТАКЕ "ПАКУНОК МАЛЮКА" І
З ЧОГО ВІН СКЛАДАЄТЬСЯ?
Допомога "пакунок малюка"
є одноразовою безповоротною
адресною соціальною допомогою
сім'ям. Як розповів голова облради, у пакунку лежатимуть найнеобхідніші речі для немовляти.
Зокрема, пелюшки, сорочечки,
шапочки, пінетки, підгузки, ковдра, матрац, термометр, соска,
пляшечка, олійка та присипка. Також там міститимуться друковані

матеріали для мами з інформацією про догляд за немовлям.
"У світі їх називають "бейбібокс", у нас - "пакунок малюка".
Він буде додатковою послугою до
грошових виплат при народженні
дитини. До речі, коробку з-під речей можна буде використовувати
як люльку для малюка. Соромитися цього не треба. Така практика
поширена в європейських країнах", - зазначив Віктор Овчарук.
До речі, перші бейбі-бокси
почали видавати в 1938 році у
Фінляндії. Сьогодні такі пакунки
для новонароджених отримають
породіллі у Шотландії, Велико-

Поспішай творити добро

британії, Ірландії, Канади, Індії та
Південної Африки.
КОМУ ВИДАВАТИМУТЬ
"ПАКУНКИ" І ЯК ЇХ ОТРИМАТИ?
Допомога "пакунок малюка"
надаватиметься на кожну новонароджену дитину незалежно від
матеріального стану родини та
кількості дітей, відзначає Віктор
Овчарук.
"Тобто, якщо жінка народить
двійню чи трійню, їй видадуть два
або три пакунки відповідно. Щоб
отримати бейбі-бокс не треба збирати спеціальні довідки. Пакунки
видаватимуть безпосередньо у
пологовому будинку під час ви-

писки разом зі свідоцтвом про
народження", - розповів голова
облради.
Проте, як він зауважує, щоб
отримати "пакунок малюка", майбутня мама має стати на облік до
лікаря та регулярно проходити
медогляди.
У разі відсутності батьків коробку із речами для новонароджених видаватимуть родичам чи
патронатним вихователям. Право
на отримання допомоги "пакунок
малюка" мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах
проживають на території України.
У СКІЛЬКИ ОБІЙДЕТЬСЯ
"БЕЙБІ-БОКС"?
Для породіль бейбі-бокси видаватимуть безкоштовно, однак
для держави один пакунок обійдеться приблизно у 5 тисяч гривень. Відповідно до статистичних
даних, торік на Тернопільщині народилося 9289 немовлят.
"Купівля бейбі-боксів відбуватиметься через систему Prozorro.
На дитячих пакунках не еконо-

митимемо, а в разі необхідності
будемо купувати із запасом", - коментує Віктор Овчарук.
"МУНІЦИПАЛЬНА НЯНЯ"
ДЛЯ ТЕРНОПІЛЬСЬКИХ ДІТОК
Ще одним кроком держави на
зустріч новоспеченим батькам є
запровадження послуги "муніципальної няні". Скористатися послугами зможуть мами й тати дітей віком до трьох років.
Запровадження цього проекту
дозволить батькам зменшити витрати на послуги няні для дитини,
зазначає Віктор Овчарук. Зокрема,
держава повертатиме батькам
гроші за послуги няні у розмірі
прожиткового мінімуму.
"Наразі це 1 492 гривні на місяць, і з підняттям прожиткового
мінімуму ця сума зростатиме. У
такий спосіб держава прагне підтримати багатодітні родини та
сім’ї, члени яких хочуть якнайскоріше вийти на роботу. Водночас
цей проект дозволить легалізувати працю нянь та створити додаткові робочі місця", - розповів
голова облради.

«УКРАЇНЦІ ГОТОВІ БУТИ ДОНОРАМИ –
їм тільки потрібно дати таку можливість»

Тернополяни створили перший в Україні недержавний банк донорів кісткового мозку

В

останні роки все
частіше у ЗМІ і
соцмережах чуємо
прохання про збір коштів
на лікування. Дуже
часто врятування життя
коштує десятки, а то й
сотні тисяч доларів. Адже
лікуватися доводиться
переважно за кордоном. В
Україні трансплантація не
розвинена – наші медики
роблять пересадки
нирок і дуже рідко інших
органів. Натомість у
світі успішно проводять
трансплантацію серця,
легенів, печінки,
кишківника, кісткового
мозку… Та на це потрібні
значні кошти, зібрати
які хворі не завжди
спроможні.
Тернопільська родина, яка
зіткнулася з важкою недугою,
взялися самотужки змінювати
ситуацію і створила перший в
Україні недержавний банк донорів кісткового мозку.
- Рік тому дружині зробили
трансплантацію кісткового мозку у Польщі, - розповідає Роман
Куць. - Їй пощастило, оскільки
підійшов рідний брат як родинний донор. Проте ймовірність, що у вас є брат чи сестра
і вони вам підійдуть як донори,
складає лише 25 відсотків. Після успішної трансплантаціі ми
задумались над тим, чому у нас

така складна ситуація в Україні.
Адже операції з трансплантаціі
кісткового мозку в Європі і світі успішно роблять більше ніж
20 років. До прикладу, у Польщі
в кожному повіті є клініка, яка
проводить такі операції.
Та ще більше проблема – пошуки донора кісткового мозку. Якщо донором може стати
родич, то це вдвічі здешевить
процедуру. В Україні проводять
трансплантацію кісткового мозку від родичів дітям до 18 років.
Старші приречені на смерть,
тож шукають порятунку за кордоном. Якщо встигають зібрати
гроші…

- Якщо нема родинного донора, тут постає питання пошуку неродинного і тоді його
шукають у реєстрах донорів
кісткового мозку, - додає Роман.
- У нас в Україні 9 років є державний реєстр, проте він не працює.
За цей час зареєструвалося 120
донорів, а з 2014 ця кількість не
збільшуєтся. Тому ми вирішили
самотужки зробити щось, аби
змінити ситуацію.
Тернополяни вивчили, як це
функціонує в Європі. Там, у кожній фактично країні, є державний реєстр та декілька недержавних, і всі спільно працюють.
Всі організаціі виключно непри-

буткові.
- Ми спершу заснували благодійний фонд «Український
реєстр донорів кісткового мозку», - каже Роман Куць. - А вже
на його базі створили реєстр. У
статуті прописали все, чим плануємо займатися і почали реєструвати потенційних донорів
кісткового мозку. За три місяці
зареєстрували 76 донорів. ДНК
ще близько 40 осіб ми відправили на аналіз в Німеччину. Загалом розіслали 235 тест-наборів
за цей час і продовжуємо далі
розсилати. Це люди з усіх куточків України. Такий реєстр дуже
важливий і його треба було починати наповнювати ще 20 років тому, адже це займає час та
вимагає немалих фінансових
витрат. Чим більше зареєстрованих людей, тим більший шанс
найти донора для пацієнта. Тим
паче, що люди однієї національності більш схожі генетично.
Польський реєстр налічує 1,5
мільйона донорів, німецький
- 3,5 мільйона, австрійський 800 тисяч, а світовий реєстр
об’єднує понад 32 мільйони донорів. Важливість розширення
і збільшення кількості реєстрів
в тому, що пацієнту в багатьох

Конкурс журналістських матеріалів «Поспішай творити добро»
ініційований «Благодійним фондом Олександра Шевченка»
та Українським журналістським фондом.

випадках дуже важко знайти
донора, який йому підходить.
Існує статистика, 20 відсотків
пацієнтів не можуть знайти
відповідного донора у світовому реєстрі, тому дуже важливо,
щоб донорів було якнайбільше.
Стати донором може кожен
у віці 18-45 років, якщо немає
протипоказів. Віддавши частинку своїх клітин, можна врятувати комусь життя. Тест-набір
можна замовити безкоштовно
в благодійному фонді, його надсилають поштою. Безпосередньо діагностику ДНК проводять
у Німеччині. І лише після цих
результатів донорів заносять до
реєстру.
Трансплантація кісткового
мозку коштує близько 100 тисяч доларів. Якщо б це робили в
Украіні, це було б в рази дешевше. Подружжя Роман і Юля Куць
(на фото) сподіваються, створення і розширення реєстрів
донорів сприятимуть розвитку
трансплантології в нашій державі.
- На сьогодні вже 255 людей
готові бути донорами, - каже Роман. - З кожним днем їх стає все
більше. Люди в Україні готові до
цього – їм лише
потрібно дати
таку можливість.

Юля
ТОМЧИШИН.
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Україна
Порошенко зробив синові
подарунок на 10 мільйонів

Президент Петро Порошенко подарував старшому синові, нардепу від
БПП Олексію Порошенку, 1,1 мільйона
гривень і частину прав на житловий
будинок у Козині на 9,5 мільйонів. Повідомлення про відповідні зміни у майновому стані Олексій Порошенко вніс до
своєї електронної декларації, пише «Економічна правда». Син президента отримав частину прав у житловому будинку з
надвірними побудовами загальною площею 1331,7 кв. м. Згідно з декларацією
Петра Порошенка за 2017 рік, 100 відсотків будинку у Козині належали йому. У
декларації вказувалось, що вартість будинку складає 30 мільйонів гривень.

«Є реальна загроза
втратити державність…»

Прихід у Верховну Раду п’ятої колони загрожує українській державності. Про це сказав заступник міністра
з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука в інтерв’ю «Апострофу».
«У нас є реальна загроза втратити державність, і до того ж не обов’язково військовим шляхом - з боку Росії. Достатньо
Рабіновичу і Мураєву, Бойку і решті цієї
п’ятої колони провести більшість до парламенту - і все, гаплик, України немає, а є
«малоросійская губернія», - пояснив він.

Що нашим людям приносить
найбільше щастя?

Найбільше радості у житті українцям приносять родина, діти і друзі. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою
«Рейтинг». Також радість українцям приносять подорожі, спілкування з природою, гроші, музика, робота, домашні тварини і подарунки. І лише 1 відсоток опитаних зазначили, що їм нічого не приносить щастя у житті.

Нинішніми темпами
ремонт українських доріг
займе 100 років

Зараз ремонт доріг активно використовується політиками для піару. А
для реального відновлення дорожньої
інфраструктури навіть існуючими темпами знадобиться близько 100 років.
Аналітики Світового економічного форуму (ВЕФ) - неурядової організації, яка
досліджує глобальні процеси, визнали
українські дороги одними з найгірших у
світі. В останньому «дорожньому» рейтингу ВЕФ Україну помістили на 130 позицію зі 138. У Мінінфраструктури погоджуються: близько 95 відсотків наших
доріг - у жахливому стані.

Кому війна, а кому - Москва…

На п’ятому році війни сотні українців щодня вирушають до Росії не для
того, щоб відвідати родичів чи на роботу, а на екскурсії. Що ж спонукає наших співвітчизників до таких подорожей
і хто заробляє на їхньому потязі до туристичних «принад» путінської Росії? Українські туроператори й турагенти доволі активно рекламують екскурсійні тури
до Москви, Санкт-Петербурга, Новгорода, подорожі «золотим кільцем Росії». Ще
й намагаються заманити побільше мандрівників за рахунок акцій і спецпропозицій. І все це - за відносно помірними ці-

Наш ДЕНЬ

нами, пише «Експрес». Тож фактично щодня «за порєбрик» вирушають сотні українських туристів, приносячи додаткові кошти державі-агресору. Приміром, на
головній сторінці однієї з компаній, які
пропагують «російську екзотику», - турфірми «Шоколад» - рекламуються винятково тури до держави-агресора: «СанктПетербург. Гранд-тур. Лето-2018»,
«Санкт-Петербург. Классика». «Москва
классическая», «Золотое кольцо…».

Заробітчани цьогоріч
перерахували додому
$4,5 мільярдів

Обсяг приватних грошових переказів в Україну в січні-травні 2018 року
зріс на 30 відсотків, порівняно з відповідним періодом минулого року і склав
$4,5 мільярдів. Про це на своїй сторінці у
Fаcebook написав голова Ради НБУ Богдан
Данилишин. «Обсяги приватних грошових переказів в Україні зросли до 8,4 відсотків ВВП у 2017 році і продовжують стрімко зростати й цього року», - зазначив він.

За газ доведеться платити
більше: для кого
зростуть тарифи

В Україні запропонували підвищити норми споживання газу для домогосподарств, які не мають лічильника,
розділити їх на групи, залежно від пори
року. «Якщо є газова плита і централізоване гаряче водопостачання, оплата з людини зросте на 75,76 відсотків у веснянолітній період і на 166,67 відсотків у період опалювального сезону. За наявності газової плити і відсутності централізованого гарячого водопостачання й газового водонагрівача - на 53,70 і 153,70 відсотків, відповідно. За наявності газової плити і водонагрівача - на 90,48 і 138,10 відсотків, відповідно», - повідомив начальник
відділу досліджень ринків газу та енергетики ДП «Держзовнішінформ» Любомир
Васюник, пише «112.ua». Сьогодні споживач, який прописаний у квартирі сам, платить за газ 22,9 гривень. Ідеться про домогосподарство без лічильника і газового водонагрівача, але з газовою плитою
та центральним гарячим водопостачанням. Якщо тарифи зростуть, то платитиме 40,3 гривні навесні-влітку і 61,1 гривню - восени-взимку. Тариф для домогосподарства з газовим водонагрівачем і газовою плитою за місяць з людини складає
73 гривні. Після нововведень зросте до
139 і 173,7 гривень, залежно від пори року.

Восени подорожчає м’ясо

За останній місяць істотно додали в ціні свинина і яловичина, і це ще
не межа. Так, наприклад, ціна на свинину підвищилася на 10 відсотків, а на яловичину на - 16 відсотків, повідомляє «Сьогодні». Директор асоціації постачальників
торговельних мереж Олексій Дорошенко каже: курятини зараз надлишок, тому
її вартість не зростає. «Липень був найстабільнішим місяцем за цінами на м’ясо.
Далі - тільки подорожчання. До кінця року
свинина додасть у ціні ще відсотків п’ять,
а яловичина - сім», - зазначив Дорошенко.

«Укрзалізниця» заплатить
117 тисяч людині, яка вестиме
її сторінку у Facebook

Філія «Центр сервісного забезпечення» ПАТ «Укрзалізниця» уклав угоду з
підприємцем Романом Русановим про
послуги у сфері глобальної соціальної
мережі Facebook на 740 тисяч гривень.
Такі дані містяться у системі «Прозоро».
До кінця року найнятий фахівець наповнюватиме офіційну сторінку «Укрзалізниці» в Facebook за 653 тисяч гривень. Ще
87 тисяч виконавець отримає одноразово,
якщо кількість підписників сторінки зросте із 28 тисяч до 78 тисяч, а послуги будуть
надані без порушень термінів, якісно і повністю. Загалом підтримка з винагородою
обійдеться у середньому в 117 тисяч гривень на місяць. Гарна робота.

Новини
Світ

Адміністрація Трампа хоче
ускладнити отримання
громадянства США

Адміністрація Білого дому готує
документ, який ускладнить процедуру отримання громадянства та виду
на проживання для законних мігрантів, які користувалися програмами
соцдопомоги. Про це повідомив телеканал «NBS News» із посиланням на джерела в Білому домі. «Очікується, що адміністрація Трампа ближчими тижнями
внесе пропозицію, яка ускладнить для
легальних іммігрантів отримання громадянства або «зелених карток», якщо
вони будь-коли користувалися поширеними програмами соціальної допомоги,
у тому числі «Obamacare», дитяче медстрахування, талони на харчування», зазначає телеканал. І уточнює: цей крок
не потребує схвалення Конгресу. Юристи у сфері імміграції вважають, що ці заходи можуть вплинути на понад 20 мільйонів іммігрантів. Особливо чутливою
категорією є люди, які працюють, але не
отримують достатньої зарплати для підтримки своїх сімей.

Угорщина стає базою
російських шпигунів

Російський вплив в Угорщині
збільшується, російські шпигуни вільно пересуваються країною, використовуючи Будапешт як базу для підготовки до завдань в Європі. Про це пише
«The Wall Street Journal», посилаючись
на американських і угорських чиновників. Як приклад, видання наводить ситуацію, яка нещодавно трапилася в Угорщині: «На одному з прикордонних постів угорські контррозвідники отримали інформацію про російського оперативника, який збирається в’їхати в країну. Вони попросили дозволу на його переслідування. У дозволі було відмовлено, говорилося в твердому наказі з Будапешта». За твердженням видання, російські енергетичні компанії підписують
«неафішовані угоди в Угорщині», спрямовані на збагачення місцевих олігархів.
Крім того, газета пише про приховану
угоду від 2011 року, за якою російський
газ, що постачається в Угорщину, недорого продавався місцевим енергокомпаніям, контрольованим угорськими і російськими олігархами.

У Чехії дефіцит робочих рук

Дефіцит трудових ресурсів спостерігається у сфері гастрономічних послуг Чехії. Нестача робочих рук, а саме
кухарів та обслуговуючого персоналу, турбує власників ресторанів, передає «Radio Praha». На думку президента чеської Асоціації готелів і ресторанів
Вацлава Старека, змінити становище могло б залучення зарубіжних співробітників, оскільки випускники чеських училищ не зможуть заповнити існуючу нестачу персоналу, бо 80 відсотків із них
зовсім не мають наміру працювати за
фахом. Із 309996 вакансій, наданих біржею праці Чеської Республіки, 7880 вільних робочих місць пропонується кухарям і їхнім помічникам, 3457 місць - офіціантам. Чеський уряд погодився вдвічі
збільшити квоти на прийом працівників з України - до 19600 осіб на рік, щоб
допомогти місцевим фірмам, які заявляють про дефіцит робочої сили.

У китайських готелях гостей
обслуговують роботи: персоналу
нема

У китайському місті Ченду з’явився
готель, де немає персоналу у звичному розумінні цього слова. Всі основні функції виконують роботи. На вході гостей зустрічає робот, використову-

ючи систему розпізнавання осіб. Він же
допомагає реєструватися і проводить
гостя в номер, повідомляє «Economical
Times». Додаткові побажання - замовлення їжі або таксі, прання також виконують роботи, підключені до спеціального мобільного додатку. На випадок непередбачуваних ситуацій і проблем зі
здоров’ям існує система зв’язку з людьми. До кінця цього року планується побудувати ще 50 аналогічних готелів.

У польському місті всі
поліцейські пішли на лікарняний

100 відсотків поліцейських польського міста Камінь-Поморський (Західнопоморське воєводство) пішли на
лікарняний через хронічну втому. Про
це повідомляє портал «Onet.pl» із посиланням на дані поліцейської профспілки. Схожа ситуація і в місті Щецині. Так,
на поліцейській дільниці Щецин-Дабє
100 відсотків поліцейських потрапили на лікарняний, а на дільниці ЩецинНєбучево - 70 відсотків. У поліції стверджують - це не страйк, бо в Польщі поліцейським заборонено страйкувати. Проблема виникла через недостатню комплектацію дільниць. І загострилася у літний період, коли поліцейські традиційно беруть планову відпустку. Як результат, офіцери поліції, які не знаходились
у відпустці, не змогли виконувати свої
обов’язки через перевтому. У поліції кажуть: якщо ця проблема не буде вирішена, подібні випадки можуть стати регулярними.

У Туреччині хочуть скасувати
систему «все включено»

Система «все включено» не виправдовує очікувань сфери туризму
в Туреччині, заявив керівник турецької групи туркомпаній «Limak» Каан
Кавалоглу, передає «Главком». «Туристи не хочуть виходити за стіни готелів. Дію системи «все включено» потрібно обмежити, створити можливості
для відвідування не тільки історичних і
культурних пам’яток Туреччини, а й різних тематичних парків розваг. Потрібно дати туристам можливість побачити
те, чого вони більше ніде не побачать»,
- сказав він.

У Цюриху власників собак
попросили взути вихованців

Поліція швейцарського Цюриха
закликала власників собак купувати
для них спеціальне взуття, щоб захистити лапи від дії високих температур.
Як повідомляє корпорація SRF, поліція
розпочала кампанію під назвою «Хотдог», у рамках якої розповідає людям про
те, як страждають лапи їхніх вихованців
при контакті з розпеченим асфальтом. У
Швейцарії, як і в багатьох європейських
країнах, нинішнє літо виявилося рекордно спекотним: протягом липня температура коливалася у межах 30°С. У деяких
районах країни почалася засуха. За словами прес-секретаря міської поліції Цюриха Майкла Вокера, при такій температурі повітря асфальт може нагріватися до 50-55°С, що викликає дискомфорт
у собак. Коли пес ходить по розпеченому
асфальту, його лапи горять так само, як і ноги
людини, яка йде по ньому босоніж.

Ольга
ЧОРНА.

Духовність
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Станьмо учасниками Божественної слави!
Згідно з євангельським оповіданням, подія преображення
Спасителя полягала в тому, що
Господь наш Ісус Христос, прийшовши на землю в подобі людській, на горі Тавор явив Божественну славу в зовнішньому
вигляді Свого людського образу
і одягу. Лице Його засяяло, як
сонце і одяг Його став білим, як
світло. Ученики, зворушені цим,
відчули як душі їх наповнилися
надзвичайним блаженством.
Блаженство, яке охопило
апостолів, було таке велике, що
вони нічого більше для себе не
бажали, аби тільки цей стан радості і блаженства тривав весь

час. Яка ж була причина такого
розчулення апостолів? А вона

полягала в тому, що тілесна природа їх прилучилася до небесного
життя. Цей надзвичайний дотик і
викликав у людей величезну радість. Хоч апостоли, завжди перебуваючи поруч з Ісусом Христом,
постійно відчували радість від
близькості до Нього, але в той
день сталося щось більше і воно
особливо зворушило їх, а саме –
Преображення Господнє.
На Таворі учні Христові пережили надзвичайні хвилини,
побачивши наочно можливість
преображення, тобто - очищення,
освячення та одухотворення тіла.
Вони зрозуміли, що тіло може
стати духовним. А коли після сво-

го воскресіння Господь увійшов
до апостолів, що були в зачиненій
горниці, коли Він з прославленим
тілом вознісся, тоді вони зрозуміли, що і для тіла відкритий шлях
на небо.
Ми святкуємо Преображення
Господнє як день першого свідчення про те, що не зачинені і
для нас шляхи преображення, що
ми – Божі, і все в нас Боже, тільки
часто потьмарене гріхом. Ми теж
здатні до відродження з допомогою благодаті, яка щедро подається Господом через Його Церкву, через святі Таїнства і молитви.
На пам’ять цієї можливості оновлення нашого життя ми

освячуємо в день Преображення
Господнього нові плоди і споживаємо їх, показуючи цим, що
бажаємо жити віднині теж поновому. І просимо Господа, щоб,
здійснюючи це своє бажання, ми
з допомогою Божою, приносили
нові духовні плоди в своєму земному житті, освячували своє існування світлом Преображення ще
тут на землі.
Смачненьких вам освячених
первоплодів! Нехай вони скріплять ваші духовні і тілесні сили.
о. Богдан ЗІНЧЕНКО,
член Національної спілки журналістів України.

Історія та легенди маловідомих

ЗАМКІВ ТЕРНОПІЛЛЯ

Тернопільщина зберігає чимало історичних та архітектурних пам’яток. Через сотні років садиби,
замки і палаци зберегли свої дивовижні історії і стали національною спадщиною.
ТОКІВСЬКИЙ ЗАМОК

їм це не вдалося. У 19 столітті садибу перебудували. Нині замок у поганому стані.

ЗАЛОЗЕЦЬКИЙ ЗАМОК

У Токах Підволочиського району, на
штучному острові, у другій половині 16
століття воєначальник Я. Збаразький звів
замок. Будівля мала стратегічне значення -,
захищала від набігів ворогів. Замок руйнували, відбудовували… У 18 столітті одну з веж
перепланували під католицьку церкву. А в
19 столітті будівлю і прилеглі вежі місцеві
жителі розібрали на будматеріали.
У середньовіччя замок носив назву Ожіговецький, оскільки був названий на честь
населеного пункту. Сьогодні руїни садиби
належать до іншого села. Планів на реконструкцію немає.

ЗАМОК ПОТОЦЬКИХ

У 17 столітті в селі Золотий потік, за
наказом польських шляхтичів і меценатів
Стефана Потоцького та його дружини, з гранітного пісковика звели замок Потоцьких.
Будівля постала на пагорбі біля річки Татарки і мала оборонний характер. Стіни досягали 10 метрів і мали отвори для стрільби.
Щоб підвищити безпеку, навколо садиби
розташували обрив з водою. Сам палац був
невеликим, одноповерховим. Товщина стін
сягала двох метрів.
За повір’ям, після численних облог і нападів, захисників замку мучила сильна спрага. Біля замку воїни виявили джерело. Напившись з нього, нарекли його «золотим».
Замок тричі намагалися захопити турки, але

У селі Залізці в 15 столітті звели замок.
Ідея належала М. Кам’янецькому, після того
як польський король Сигізмунд I виділив
йому землі. Палац мав виконувати оборонну
функцію, адже розташовувався у стратегічно важливому місці.
Через роки замок перейшов у володіння
Мнішек, потім Вишневецьким, які змінили
планування будівлі і перетворили його в сімейну резиденцію.
Через численні напади і війни, Залозецький замок сильно постраждав і втратив значення оборонного об’єкта. До наших днів
замок не зберігся, залишилися тільки руїни
і частина стін.

КУДРИНЕЦЬКИЙ ЗАМОК

У селі Кудринці Борщівського району, на
платі гори Стрілки, біля річки Збруч, розташована фортифікаційна будівля замку. Вона
зведена з пісковика у 17 столітті за наказом
польських шляхтичів Гербуртів. Будівля вважалася неприступною, оскільки з одного
боку знаходилося над урвищем біля річки, а
з іншого - перепоною для ворогів виступав
штучний рів.
Донині збереглися три стіни і три вежі.
Завдяки своїй формі і розмірам, з веж можна було вести фронтальний і фланговий
вогонь. Із південної вежі була можливість
потрапити у підземний хід - зараз він засипаний камінням і доступ до нього обмежений.

Біля вежі є неглибока западина, яка вказує
на сліди колодязя.
Згодом замок став резиденцією Гуменецьких. Інші власники - Козебродські, за
рахунок портретів, старовинних меблів та
антикваріату, перетворили садибу в музей.
Про Кудринецький замок складають легенди. Згідно з однією, у стінах садиби живцем замурували дівчину - полонянку турків.
Місцеві жителі кажуть: її душа не знайшла
спокою і бродить замком. Інша легенда свідчить, що власники садиби сховали на її території свої скарби і в тих місцях, де вони є, під
ногами гуде земля.

СКАЛА-ПОДІЛЬСЬКИЙ
ЗАМОК

Існує теорія, що він належав родині позашлюбного сина власника Бучача.
До комплексу фортеці входили масивні
стіни, вежі... Від нападів турків садиба була
зруйнована, а приміщення спустошені. Згодом замок відбудували. Навколо створили
паркову зону і невелике штучне озеро. Замок виконував роль заміської резиденції.
Протягом століть будівля руйнувалася і
прийшла в занепад. Сьогодні замок Творовських - це руїни. Від резиденції залишилися фрагменти стін, залишки веж і озеро.

СИДОРІВСЬКИЙ ЗАМОК

Скала-Подільський замок розташований
на правому березі річки Збруч, на одній зі
скель. Його звели на місці дерев’яного укріплення у далекому 1331 році, за наказом
князя Коріатовича. Згодом замок зруйнували татари. А відновили завдяки старості
С.Лянцкоронському. Місцеві жителі стверджували, що з порохової вежі йшли таємні
підземні ходи у різні боки. Із трьох сторін
замку була річка і скелясті береги, з четвертої - рів та висока кам’яна стіна. Біля неї - ворота, через які можна було проїхати, тільки
використовуючи підйомний міст.
Замок не раз атакували. У маєтку часто
змінювалися власники. У 18 столітті, за наказом старости А.Тарло, на місці колишнього палацу звели новий у стилі бароко. Через
кілька років він згорів від удару блискавки.
Зараз є чотириярусна вежа, фрагмент оборонних стін, залишки палацу і орнамент.

ЗАМОК ТВОРОВСЬКИХ

У селі Підзамочок, біля річки Стрипа,
знаходяться руїни замку Творовських.
Будівлю звів у 1600 році воєвода Я.
Бучацький-Творовський. Її прикрашає
фамільний герб із зображенням перехрещених стріл. Походження герба невідоме.

У селі Сидорів Гусятинського району,
на пагорбі біля річки Збруч, розташований Сидорівський замок, зведений у 17
столітті за наказом шляхтича М. Калиновського. Замок мав слугувати резиденцією. Площа маєтку була великою. Уздовж
високих стін були оборонні вежі. Збереглося лише три. Замок нагадує корабель,
що пливе серед мальовничої зеленої місцевості. Після нападу турків будівля була
серйозно пошкоджена, але реставрована. З роками замок позбувся оборонної
функції. Став спустошений і покинутий.
Південно-східна частина маєтку зруйнована повністю. Трохи краще збереглася
північна частина, бастея і в’їзна арка.
Владислава БУШКЕВИЧ,
Ukraine is.
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День відпочинку і щирих емоцій
Плотича знову провела свято рідного села

П

ри дорозі, яка
стелиться із Козови
до Тернополя,
над річкою Стрипою
розкинулося мальовниче
село Плотича, багате
працьовитими людьми
і своїми віковічними
традиціями.
У минулу неділю плотичани святкували День села. Вже
зранку сільський майдан, що
біля спортивного комплексу,
наповнився людьми. Напередодні вночі, аби пригасити
серпневу спеку, Господь послав
дощ, який освіжив повітря і
рясно скропив землю, навіяв
усім святковий настрій.
Свято розпочалося другою плотичанською сільською

спартакіадою, започаткованою минулого року фермерським господарством «Вікторія-92», яке орендує місцеві
поля. Тут воно у 2017 році звело чудовий спортивний комплекс, що сприяє фізичному
розвитку молоді.
Святковий молебень здійснив парох місцевого храму
Богдан Зінченко. Присутніх
щиро привітали сільський голова Світлана Савич, керівник
ФГ «Вікторія-92», заслужений
працівник сільського господарства України Петро Пеляк,
ведуча свята Тетяна Лабівська.
Тим часом спортивні команди: «Юнацька», «Молодіжна», «Дорослі», «Ветерани»
зайняли місце на майданчику.

Професійні судді: Ігор Кулька,
Василь Сагайдак, Борис Палюх, Євген Стасишин, Михайло
Зубик своїми свистками дали
початок змаганням із мініфутболу, волейболу, баскетболу, армреслінгу, перетягування
линви...
А на дитячому майданчику
вирувало своє життя. Малеча
із задоволенням користувалася ігровими атракціонами, довкола лунав дитячий сміх та
радісний гомін, світилися щастям обличчя батьків.
На майдані були також
розміщенні пункти місцевої
торгівлі та фермерського господарства. Тут можна було поїсти, вгамувати спрагу холодними напитками. Безкоштовно
за рахунок фермерського господарства учасників свята частували пивом, квасом, водою,
кавою та смачним морозивом,
а підприємці Андрій Козіцький
та Володимир Мудрий безкоштовно вгощали м’ясною юшкою та шашликами.
Поряд із цими святковими дійствами у фермерському господарстві відбувалася
ще одна важлива подія. У цей
день освятили реконструйований
адміністративногосподарський будинку у Плотичі. У ньому розміщені офіси
для спеціалістів, харчовий
блок, оснащений сучасним
кухонним обладнанням з просторою їдальнею. Тут на пра-

цівників фермерського господарства чекають смачні обіди
в денні і нічні зміни. Для проживання приїжджих сезонних
робітників на другому поверсі
будівлі облаштували блок кімнат готельного типу.
Чин освячення будинку
здійснив о. Богдан Зінченко.
Після молитви побажав Петру
Пеляку, його трудовому колективу Божого благословення,
успішних жнив і гарних здобутків.
…І ось під кінець дня настала хвилююча мить. Головний
суддя спартакіади – голова районного спортивного товариства «Колос» Ігор Кулька оголосив підсумки змагань між
командами. Переможцем стала
команда «Молодіжна», друге місце зайняли «Ветерани»,
третє – «Юнацька» та четверте
«Доросла». Учасникам змагань
вручили перехідні кубки, медалі, грошові винагороди.
Однак після завершення
спартакіади ніхто із майдану
не пішов. Адже розпочалася
концертно-розважальна програма, підготовлена сільськи-

ми культпрацівниками Галиною Ясінецькою та Іванною
Сичевською. Майдан зачаровували пісні жіночого вокального ансамблю в складі: Галини
Ясінецької, Іванни Сичевської,
Лесі Лісної, Марії Кулин, Надії
Мись, Іванни Стрижак, Галини
Старицької, Ольги Козіцької у
супроводі музиканта Миколи
Яриняка, захоплювали танці
юнацького танцювального колективу. Смішив публіку місцевий гуморист Олег Дядьо.
Гучними оплесками глядачі зустріли на сцені тернопільського улюбленця публіки, народного артиста України
Гриця Драпака, якого до Плотичі запросив заступник голови фермерського господарства
Олександр Пеляк. А піснею
Степана Галябарди «Я повертаюсь», яку на завершення він
заспівав, сколихнув весь майдан.
Далеко за північ лунала
молодіжна розважальна дискотека під музику відомого
тернопільського діджея Андрія Махна. Радісні та щасливі
плотичани розходилися по домівках, дякуючи керівництву
ФГ «Вікторія-92» за прекрасне
дійство. Святкування дня села
дало можливість людям виразити свої емоції, зблизитися з
родичами, зустрітись із друзями, поспілкуватися між собою… А Петро Іванович радий
у душі, що прислужився громаді, спокійно поїхав додому,
назустріч завтрашньому дню,
новим планам і турботам.
Іван ДУФЕНЮК,
с. Плотича
Козівського
району.
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Чому броколі не зав’язує голівки?

Господар
Що робити,

коли огірки
гірчать

Г

іркі плоди замочують
на 12 годин у холодній
воді. Глікозид у
цьому випадку поступово
вимивається із зеленців.
Замочити врожай на 6
годин у злегка підсоленій
воді (2 ч. л./10 л).
Найбільше кукурбітацину
міститься в шкірці з того кінця,
де була плодоніжка. Він завжди
насиченого зеленого кольору,
як правило, без шипів і смужок,
гладкий. Перед уживанням
плодів цей кінець відрізають.
Зрізують хвостик і ним натирають свіжий зріз. Біла піна, що
з’являється, свідчить про руй-

нування глікозиду. Але такий
прийом можна використовувати лише при вмісті кукурбітацину тільки у хвостику. Якщо
зеленець гіркий по всій довжині, то прийом не допоможе.
Глікозид міститься лише
в шкірці, тому, якщо зеленці занадто гіркі, їх очищають.
М’якоть не містить гіркоти і її
можна використовувати для
безпосереднього вживання й
у салатах. При засолюванні та
маринуванні плодів кукурбітацин руйнується, тому їх можна
переробляти, заготовки гіркими не будуть.

К

апуста броколі надзвичайно корисна, її
вирощують багато дачників. Але багато
городників, особливо ті, хто вирощує цю
капусту вперше, зіштовхуються з такою проблемою
- броколі не зав'язує голівки. У чому ж причина?
Броколі - родом із Середземномор'я. Англійці її називали італійською спаржею, тому
що разом з голівками в їжу йдуть
і її молоді пагони довжиною до
15 см, а популярною ця капуста
стала тільки на початку 1920-х в
Америці. Це - холодостійка рослина, добре розвивається при температурах +16…+20°С і витримує
заморозок до -7°С. Незважаючи
на те, що броколі менш вимоглива до складу ґрунту і тепла, і при
цьому набагато врожайніша, ніж
цвітна капуста, у її вирощуванні є
деякі нюанси й хитрості, хоча сам
процес, взагалі, не складний.
Дуже важливі терміни її посадки. У порівнянні з цвітною капустою, вона більш чутлива до
підвищеної температури. Броколі - культура скоростигла, залежно від сорту, утворює голівки через 20-25, а врожай дає через 27-35 днів після висадження
розсади в ґрунт. При ранніх строках висадження період від посадки до початку збирання розтягується до 40-50 днів. І ось тут - головний секрет вирощування бро-

Щоб часник і цибуля
дочекались весни

Як правильно збирати і зберігати ці овочі

У

хімічному складі гострих сортів
цибулі концентрація ефірних
олій і сухих речовин вища,
ніж у солодких сортах. Тому гостра
цибуля здатна довше знаходитися
в періоді спокою і більш придатна
для тривалого зберігання. Що
стосується часнику, то на зберігання
закладають ярі сорти, а посадкою
озимого займаються восени.

Часник і цибулю збирають, коли приблизно у 75% рослин пожовкне гичка. Цікаво, що цибуля краще зберігається, якщо її
вирощувати поруч з чорною редькою. Весь
секрет полягає в тому, що редька ближче
до осені виділяє в навколишнє середовище
особливі речовини - фітонциди, які згубно
діють на спори грибка, що викликає шийкову гниль. Рекомендують серед посадок цибулі, як тільки вона зійде, посіяти гніздами в
шаховому порядку, через 1,5-2 метри, насіння чорної редьки. Обробку й збирання цибулі виконують як завжди, редьку ж викопують одночасно з іншими коренеплодами.
Просушування зібраного врожаю цибулі й часнику - обов’язкова умова для їхнього тривалого зберігання. У суху сонячну
погоду достатньо розкласти цибулини на
грядках і просушити на повітрі при температурі від +30 до +35°С. Щоб уникнути розмноження в лусці збудників, цибулю варто періодично перевертати, щоб вона краще просохла. Завершувати просушку цибулі треба при більш високій температурі - 45 градусів вище нуля протягом 8-10 годин. Тільки таким способом можна знищити збудників шийкової гнилі - найпоширенішого й небезпечного захворювання цибулі, що перешкоджає її тривалому зберіганню. З просушених цибулин зрізують пожовтіле листя так, щоб залишалася шийка не
менше чотирьох-п’яти сантиметрів довжи-

ною. Потім цибулю знову відправляють на
просушування на вулицю або в опалювальне приміщення. Сухою вважається цибуля,
у якої шийка стала сухою на дотик.
Перед закладкою на зберігання цибулю
варто відсортувати, ретельно переглядаючи кожну цибулину. Цибулини з механічними ушкодженнями, ознаками захворювань
або поразкою шкідниками, із зовнішніми
лусками, що потріскалися, товстою непросохлою шийкою і пером, що не вилягає, до
зберігання непридатні, тому що швидко загниють. Їх можна використовувати відразу.
Головки часнику, призначеного для зберігання, повинні бути цілими. Сортуючи часник, його можна відразу укладати на зберігання в ящики.
Після збирання часник просушують, як
звичайно, потім стебла обрізають, а корені обпалюють на вогні. Часник з обпаленим
корінням зберігається до літа, а неопрацьований сохне.
Невеликі запаси часнику перед закладкою на зберігання можна парафінувати:
часник, покладений у сітки, на пару секунд
занурюють у розплавлений парафін. Потім головки часнику із застиглим на них
парафіном укладають у невеликі полотняні мішки, які зберігають у підвішеному стані в сухому приміщенні. Широко відомий і
інший метод зберігання часнику: головки
поміщають у скляну банку й пересипають
борошном. Верхній шар борошна повинен
бути товщиною не менше 2 см.
Буває, що в період зберігання часник
починає сохнути або проростати. У цьому
випадку врятувати запаси можна наступним чином. Зубочки очищують, промивають і просушують, після чого їх ретельно
подрібнюють і укладають у скляні банки з
кришками, що щільно закриваються. Банки
зі здрібненим часником зберігають у морозильнику.

С

колі: голівки утворюються тільки при температурі до 18°С. Виходить, якщо у нас її висадити
насінням, наприклад, на початку травня, потім розсадити її, голівку вона почне формувати до
кінця червня, а може, і на початку липня. Але в цей час у нас уже
звичайно стоїть спекотлива погода - вище +18°С. Тому рослина сидить і чекає сприятливих часів.
Крім того, броколі, як і всі капусти, - вологолюбна рослина. У
посушливий час при недостатньому поливі її розвиток загальмовується, а зелені суцвіття, що
сформувалися, швидко починають квітувати. Тому в літню спеку важливо рослину рясно і вчасно поливати.
Суцвіття зрізують, не чекаючи тієї маси голівки, яка зазначена на упаковці з насінням. Наприклад, рекомендована маса голівки - 400 г, а зрізати краще при
масі 350 г (хоча на око, звичайно, ці 50 г не визначиш). Перед
цвітінням суцвіття стають пухкими і трохи жовтіють, як тільки почнуть з'являтися ці озна-

ки - баритися вже не можна! Чим
могутніша сама рослина, тим
більша її голова (8-25 см у діаметрі, про її розмір іноді повідомляють на упаковці). У літні сонячні дні можна притінити броколі,
так само, як і цвітну капусту: надломити листя або зав'язати його
над голівкою, але врахуйте, що
тоді потрібно буде заглядати під
це листя, щоб не пропустити час
зняття врожаю.
Суцвіття броколі зрізують ножем, не чіпаючи бічне листя. У
цей час рекомендується трохи
підживити рослину. Незабаром з
пазух листя з'являться бічні пагони. Їхні суцвіття будуть менші,
але за смаковими якостями не поступляться основному «качану».
Восени в прохолодну вогку погоду броколі довгий час не
квітує, нарощуючи свою зелену м'ясисту центральну голову. Тому в наших районах броколі вирощувати краще з таким
розрахунками, щоб зав'язування
суцвіть припадало на травень
або вересень, коли немає літньої
спеки.

Збираємо врожай

винограду!
І не забуваємо про
догляд і полив

ерпень, мабуть,
найприємніший місяць для
виноградаря. Починають
з’являтися перші плоди його
праці - дозрівають ранні й
середні сорти винограду.
Особливо приємно пробувати
ягоди нових сортів, яких чекаєш
із таким нетерпінням.

Але турботи на винограднику не
закінчуються збором перших ягід. Триває підв’язка зелених пагонів, пасинкування. У серпні виконують ще одна зелену операцію на виноградному кущі
- карбування, яке полягає в підрізуванні верхівок пагонів на 15-30 см, залежно від сили росту куща. При особливо
сильному рості проводять і більш глибоке карбування. На сортах з великими
гронами залишають більше листя, ніж
на пагонах з невеликим урожаєм.
Навіщо робити карбування? Необхідність його обумовлена тим, що молоде листя верхівок пагонів для свого розвитку використовує значно більше живильних речовин, ніж виробляє.
Після проведення карбування живильні речовини, які виробляються листям і
залишаються в пагонах, у більшій кількості йдуть у ягоди. При цьому поліпшується світловий і повітряний режим,
прискорюється дозрівання ягід і лози.
Навіть поліпшується смак винограду
та збільшується врожайність.
Карбування дуже ефективне на
сильнорослих пізніх сортах, а також на
сортах, розміщених на родючих ґрунтах в умовах зрошення, при великій во-

логості повітря, у дощові роки із прохолодною та похмурою погодою. Карбування не застосовується на молодих виноградниках, на пагонах, призначених
для виведення відсаджень, на широкорядних, з високим штамбом насадженнях з вільним розміщенням пагонів, в
умовах спекотливого літа й посухи.
У серпні в деяких виноградарів виникає проблема: поливати чи не поливати виноградник? Дехто вважає, що,
коли зріють ягоди, полив слід припинити. Це до деякої міри правильно для
ранніх сортів винограду. Але якщо ви
бачите, що кущ «опустив вуха», тобто листя в спеку в’яне у середині дня,
тоді необхідний помірний полив з одночасним внесенням невеликих доз
фосфорно-калійних добрив (по 5-10 г
на відро води). А для середньопізніх і
пізніх сортів винограду полив є вкрай
необхідним.
Щоб поліпшити доступ повітря та
світла до грон, поліпшити забарвлення
і прискорити визрівання ягід, слід видалити листя, розміщене нижче першого
грона. Листок, що перебуває на одному
вузлі з гроном, видаляти не слід.
І нарешті, найбільш приємна
операція на винограднику - зрізання грон. Найсмачніші грона - зібрані
вчасно в суху погоду. Для виноробства
треба збирати ягоди якнайпізніше,
коли вони стають найбільш солодкими. Зрізавши ж грона, не слід поспішати з їхньою переробкою - нехай полежать 2-3 дні. При цьому частина води
з ягід випарується і вони стануть ще
солодшими.
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гніздечко
Дітям потрібне свято –
Пісня, танок, політ,
Щоб полетіти крилато
У невідомий світ…
На фото Мирослава КОЛОМІЙЧУКА:
Світлана Хміль, Каріна Кравчук,
Вікторія Рубець, Тетяна Бичок –
вихованці зразкового художнього
ансамблю «Ольвія» Лановецького
міського комунального будинку
дитячої та юнацької творчості.
Керівник Ольга Голишева.

Стосунки
Життя як воно є

Т

роянди полум’яніли. Ні,
вони просто палахкотіли
у руках Сергія, так само,
як і любов у його молодому,
нестямно закоханому серці.

Вірочка, Віруня, Вірчик – це вона, білява однокурсниця, красива, як весна,
що заполонила Сергієві думки, душу та
й усе життя.
Вони навчалися у педагогічному інституті, ходили на побачення, клялися у
вічному коханні, і все життя, вималюване їхніми мріями, було у них попереду.
Сьогодні у Вірочки День народження. Крім троянд, Сергій купив перстень,
бо ж хоче зробити їй пропозицію…
Віра давно помітила цього чорнявого красеня. Ще тоді, коли вони здавали вступні іспити. Вона першою підійшла до нього, щоб познайомитися.
Справжня галичанка – швидка, вродлива, метка на слово і дію, Віра з перших днів приворожила сором’язливого
хлопця з Волині. Він і сьогодні хвилювався. Не знав, як правильно все зробити, щоб сподобалося Вірі. Придумував слова, сплітав їх у речення, а з того
всього, розчервонівшись, наче на першому побаченні, тільки й видавив із
себе: «Стань моєю…»
І Віра стала наче його, а насправді
забрала Сергія усього собі, разом з тілом, душею та розумом. Відгуляли весілля. Стали жити молодята вдома у
Віри. Важко було зятювати Сергієві, але
він усе зносив мовчки – і важкий тещин
характер, і пізні повернення дружини
додому, яка вчителювала та була громадською діячкою.
Двійко дітей народилося в них. Сергій, щоб забезпечити сім’ю, подався на
заробітки до Польщі, а повернувшись,

організував невеличкий бізнес, навіть
магазинчик придбав.
Минув час, наче збіг за водою. Вірин
тато помер, а мама, вдруге вийшовши
заміж, виїхала на постійне проживання до Америки. Діти виросли і теж, наче
птахи, розлетілися з рідного гнізда. Господарем у хаті став Сергій. Усі зароблені гроші він вкладав у облаштування
будинку. Жили з Вірою вдвох. Все частіше дружина зачинялася в своїй кімнаті, з кимось розмовляла по телефону,
мала свої інтереси. Вони відсторонилися одне від одного. Не снідали, не обідали, не вечеряли разом, жили кожен сам
по собі. Їхнє сімейне вогнище згасало…
Нині Сергій купив для Віри троянди. Такі ж багряні, як тоді, в час далекої
юності. Заказав піцу, купивши шампанське, поспішив додому. Сподівався влаштувати романтичний вечір, зробивши
дружині сюрприз. Відімкнув двері своїм ключем, тихо зайшов до коридору.
Хвилювався. На журнальному столику
помітив білий листок паперу. Очі побігли по рядках:
- Наші стосунки вичерпалися, нас нічого більше не зв’язує. Я сьогодні ночую в подруги. Даю тобі двадцять чотири години на збір речей. Хата моя, подарована батьками. Повернуся, щоб тебе
тут не було. Віра».
Гаряча кров вдарила Сергієві у скроні. Мов підкошений, повалився на підлогу. Коли отямився, було вже далеко за
північ. Він взяв документи, зібрав особисті речі і вийшов на подвір’я. Обвів
поглядом молодий сад, який посадив
кілька років тому, підійшов до Рекса,
погладив собаку, і швидко пішов у ніч.
В голові дзвеніло – «наші стосунки вичерпалися…»
Раїса ОБШАРСЬКА.

Невигадана історія
У парку було пусто. Лише він під великою чорною парасолею та пара лебедів, які, незважаючи на дощ, танцювали
під прохолодними краплинами свій вишуканий вальс.
Дощ розпочався раптово. Жодна
хмарка, чи холодний порив вітру, не
сповіщали про цю перешкоду. Сонце так
само весело сяяло з небес, мовби жартуючи: «А як ви там? Під дощем?». Над високими каштанами піднімалась різноколірна веселка, а краплі все важчали й важчали, частішали й частішали, вже вистукуючи не вальс, а якусь швидку латину.
Учора, та й ще зранку, нічого не вказувало на те, що сьогодні буде дощити.
І навіть всезнаючий Інтернет мовчав.
То, певно, сам Бог вирішив перевірити
їхні почуття на міцність. Бо саме вчора
Олексій вперше запросив Олю на побачення.
Був останній екзамен літньої сесії. І
якщо не сьогодні, не завтра, то вже ніколи. Бо, хто знає, що станеться за літо.
Влітку в обох мала бути літня практика у таборах. Оля їде до жаркої Одеси,
засмагати та набиратись досвіду. А він,
що він, у сусіднє село, де на ладан дише
маленький пришкільний табір. Так, там
із радістю прийняли його заяву, ще й
обіцяли якісь кошти виділити, бо вчителі за цілий рік втомились виховувати та
розважати, розважати й виховувати.
– Так, Олексію Вікторовичу, ми дуже
раді будемо вас бачити у нас в таборі, – з
усмішкою казала ще не стара, але стомлена від учнів, від сільської роботи та
керівництва, директорка Марина Павлівна. – І чим швидше ви здасте екзамени, тим краще. Чекаємо вже.
«Роботи буде хоч відбавляй», - відчував він. Та й мама з батьком зраділи,
що син буде біля них. Помічник на жнивах і пастух для череди. Де там то Чорне море? Ось, Олі та ще кільком із їхньої групи пощастило. Утім, вони справді таку практику заслужили. Найкращі
учні групи їдуть до моря. А він його жодного разу не бачив. Хіба що жабуринячий став у селі та річка-болотянка, ото
тобі й все море.

Літній

До Михася і містечковий люд
ходив, і з округи приїжджали.
Казали, старий уміє вгадувати
долю.
- Надю, ходімо до Михася.
Може, щось цікаве вивідаємо, просила подругу Люда.
- Я й так знаю, що Дімка мене
кохає.
- Не будь занудою. Ходімо.
Ради мене.
- Ну, добре…
Михась віщував Люді гарного кавалера, щасливе заміжжя і
життя в іншому місті. А до Наді
мовив:
- Не цурайся долі.
- Я нікому Дімку не віддам.
- Я про долю кажу, про долю…
Надя здвигнула плечима. Іронічно глянула на подругу.
…З однокласником Василем
Надя зустрілася на зупинці.
- Ти вже з армії повернувся?
Не знала.
- Як би відповідала на мої
листи - знала б.
- Василю, не починай…
Надя зі школи подобалася Василеві. А він їй був байдужим. Василів батько, безпросвітній пияк, рік тому віддав Богу
душу. Батько тлумив і Ваську, і
матір. Пропивав усе, що міг. На-

дощ

Тому, вчора був його останній
шанс. А може, там, на морі Оля закрутить якийсь курортний роман і забуде про їхні такі собі невизначені стосунки. Дружба – не дружба, любов – не
любов. Уже два місяці вони готуються разом до занять, ходять до бібліотеки, зустрічаються перед парами.
Як це сталось, сам не пам’ятає, якось
само собою. Здається, якось сіли разом на психології, розговорились, та й
пішло-поїхало.
І за цими читаннями-бібліотеками
відчув, що не лише це їх об’єднує. Відчув, що у душі зароджується та міцніє
нове, невідоме для нього почуття. І все у
дівчині мило – і її маленький кирпатий
носик, і пшеничне волоссячко, і її рухи,
коли вона його поправляє... Усе заворожує та сниться потім у юнацьких снах.
А нещодавно Оля захворіла. Нічого такого, звичайний грип. Лежала з
температурою удома і не приходила
на пари. І тоді він відчував таку велику пустку всередині себе, ніби взяли великого ножа і вишкребли, здається, серце. Не втримався, прийшов. А вона така
мила і ніжна, зовсім без косметики, відкрила двері, очі червоні та й кирпатий
носик теж.
Махнула рукою:
– Іди, я така страшна. І ще ти захворієш.
Не злякався. Ні страшноти (яка там
страшна – красива), ні інфекції. Розсміявся, витяг апельсини та години дві розповідав дівчині лекції з анекдотами вперемішку. А про те, що у серці робилось,

про усі почуття, стримався. На потім залишив. А може, не насмілився, побоявся.
Лиш вчора, коли зрозумів, що все, ще
день і вона поїде до моря, а він – до села,
і потім три місяці довгої розлуки… Аж
тоді ризикнув.
– Олю, а давай завтра у парку зустрінемось, біля лебедів. О шостій.
Оля нічого не запитувала, погодилась просто і якось на диво швидко.
– У парку? О шостій? Добре, – і побігла наздоганяти подруг.
І сьогодні він сидить тут під парасолею, яка уже нічим йому не допомогає,
бо дощ намочив весь одяг. Можна було б
подзвонити, відмовитись, та що там, телефон забув у гуртожитку так збирався. А у парку, крім нього і лебедів, нікого не має.
«Не прийде, дощ налякав та й, певно,
не дуже хотіла», – роздумував, спостерігаючи за пташиною парою. Вони то ховались під крилами один одного, то знову випливали на середину водойми й
кружляли у лише їм відомому ритмі.
Очі закрили теплі долоні. Олексій за
голосним тупотом дощу не почув її кроків. Лише вдихнув улюблений солодкий
парфум і у вухах задзвеніло ніжне:
– Давно чекаєш?А у мене парасоля
зламалась дорогою.
І лебеді, і пустотливий дощ, і навіть
сонечко, яке виглянуло з-за каштанів,
заздрили цим мокрим, але таким щасливим хлопцю і дівчині. Бо у них – любов. Перша, а може, й на все життя.

Тетяна БЕЗУШКО-ГРАБ.
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долі
Не цурайся

“

віть примудрився синового шкільного портфеля
очима
у когось на чвертку вимі- Надя повними
няти. Вчителі дивували- сліз дивилася услід
ся: коли хлопець встигає
ині.
добре вчитися? Бо й мате- Василеві і його друж
рі допомагав - працювала
на місці цієї жінки
прибиральницею. І нерід- Це ж
ко доводилось ночувати
вона могла би бути.
то в родини, то в сусідів,
Василь називав би її
коли батько повертався
додому п’яний, як чіп.
Надійкою…
Василь був вродлиОдин раз із каси гроші потягнув,
вим, але для дівчат нецікавим. Через батька. Все містеч- другий… З роботи жінку попроко знало: п’яний Остап то на лав- сили. Пішла на ринок.
Сама їздила до Хмельницьці хропе, то під лавкою. То пісню
горлає на всю вулицю, то з кимсь кого, притягувала звідти тяжкі
торби з крамом. І те добро прошарпається…
Надя соромилась Василевого давала на містечковому ринку.
Треба було дітей на ноги ставизалицяння. А він її кохав…
- Що збираєшся робити? - за- ти. Бо з чоловіка толку не було.
Пив разом із тещею. Ще й «друпитала Надя, аби не мовчати.
- Вступатиму в інститут. Але зі» занадились…
…Надя ходила вимоклим садце пізніше. А зараз запрошую
ком і зі смутком дивилася на обтебе на каву.
палі яблука, яким ще не пора ва- Я поспішаю.
- Боїшся, що Дімка побачить? лятися у траві. То теплінь стояла
- Хм! Смішний. Я заміж за несамовита, то дощі зарядили і
нема їм кінця-краю. Садовині та
нього збираюся.
У містечку знали: Дімка - кру- городині невтямки, що творитьтій. То за однією дівчиною очима ся в природі. От і доспіває все не
стріляє, то за іншою. Але Надю в пору.
- Привіт, подруго!
від себе не відпускає. Інтерес
- Люда! Чому не зателефонумає. Надина матір в торгівлі працює. Батько таксує. Надя також вала, що в гості приїдеш?
- І в моїх батьків яблука дощі
на продавчиню вивчилась. Родитрусять. А синоптики й далі мокна заможна.
Сам Дімка одного з місцевих ву обіцяють.
- Ой, не кажи! Без гумаків
начальників возить. Для містеч- ні в садок, ні на город. Нема
ка це поважно.
…Василь пробував поговори- літа цього року. Та й, певно,
ти з Людою. Хай би та відкрила вже не буде. Бо скільки його заподрузі очі на Дімку. Але Люда лишилося? Жменя. І торги на
ринку через ті дощі сякі-такі.
випалила:
- Соромиться Надя тебе! Не А ти як? Гарно виглядаєш. Не
діставай її зі своєю любов’ю. І скажеш, що уже п’ятдесятка на
Дімка не рівня тобі. Сам повинен носі. Хоча, все правильно. Чоловік тебе шанує. Роботу гаррозуміти.
- Бо я син пияка і без прида- ну маєш… А я… Аж не віриться,
що однолітки. Дістав той базар.
ного?
Узимку стою на холоді, одягне- Думай, що хочеш…
…Надя поспішала на ри- на як опудало. Влітку від спеки
нок, але величезні сумки з ки- млію. Врода вивітрилася. А Дімтайським і турецьким шмат- ка… алкоголік нещасний. Нема
тям гальмували ходу. Маршрут- від нього помочі. Мама… це
ки в їхньому містечку їздили, як вона винна. Споїла його. Нема
хотіли. Як їй остогидли ці тор- просвітку в житті. Поїхала б
би! Автівка зіпсувалась. Дімка на заробітки, але той алкогошпортається в машині разом із лік хату проп’є. Проте, коли все
друзями-пияками. Надя побою- остаточно дістане, кину і Дімку,
ється, що після таких «майстрів» і базар, і хату й подамся в світи.
Роботи не страшно. Страшно
легковик уже не заведеться.
…Після одруження Надя з так жити, як я. Слава Богу, сини
Дімкою жили нормально. Наро- в пляшку не заглядають. І невідилося двоє дітей. Тесть з тещею стки у мене славні.
- До речі, твій колишній залидопомагали. А потім не стало Надиного батька. Потрапив у ава- цяльник тут є. Василь. Не чула?
- Ні. А до кого він приїхав?
рію, покалічився. Трохи помучився і помер. Матір почала на- Маму вже давно звідси забрав.
- До тітки. Вона біля пошти
одинці з собою запивати горе. А
невдовзі й зятеві стала налива- живе. А сам Васька за кордоном.
- На заробітках?
ти. Надя сварилася з обома, сові- Ні. Працює… щось з матестила. Її ніхто не чув. Уже й погоматикою пов’язано. Він же на
лос містечком пішов…
Дімка часто приходив до ма- фізматі вчився. Толком не знаю.
газину, де працювала дружина. Мені Люська, однокласниця

Струни серця
Заробітчанам

“
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наша, розповідала. Каже, ледве
впізнала його. Суперово виглядає. Машина, наче в олігарха.
Багатий, видно. Років з двадцять п’ять його не бачила. А хотілося б.
Надя промовчала. Згадувала лишень, чи їй щось потрібно на пошті.
…Вона волокла свої торби з
ринку до зупинки. Злилась. Кілька разів накрапав дощ. Торги не
йшли. Ще й голова розболілася.
Певно, від погоди.
- Надя?!
Підвела очі. На неї з подивом
і цікавістю дивився елегантний
чоловік.
- Василь???
Їй хотілося провалитися
крізь землю разом з ненависними торбами.
- Радий тебе бачити, - мовив.
- І я… тебе.
- Як живеш?
- Як усі. Синів одружила. На
ринку торгую.
- А Дімка?
- Спився, - тихо мовила, опустивши очі. - А в тебе як справи?
- Живу і працюю за кордоном. Наукою займаюся. Донька
внучку недавно подарувала. От,
до тітки приїхав. Старенька вже.
До них підійшла доглянута,
вишукано одягнена жінка.
- Моя дружина. Оленка. Оленко, це моя однокласниця Надя.
Наді вдруге хотілося провалитися крізь землю.
- Нам пора. Ще треба до аптеки вступити, ліки тітці купити. З
братами двоюрідними зустрітися. Ми не надовго - завтра їдемо.
Передавай вітанням нашим однокласникам, якщо побачиш когось. Всього доброго!
- Дякую. Взаємно.
Надя повними очима сліз дивилася услід Василеві і його дружині. Це ж на місці цієї жінки
вона могла би бути. Василь називав би її Надійкою…
Добрела до зупинки. Гепнула
торбами об землю. Маршрутки
довго не було. Узяла свою ношу
й поволокла далі. А з голови не
йшов Василь…
Захмелілий Дімка копирсався в машині.
- Вже набрався? - гаркнула,
грюкнувши хвірткою.
- Я тільки пиво… А ти, як змія,
зразу кидаєшся…
- Де ти на мою голову вирвався?! Вже життя скапарала біля
тебе. Ото доленька…
І тут пригадалися слова покійного Михася: «Не цурайся
долі». Це ж він про Ваську казав
тоді…

Ольга ЧОРНА.

Мої краяни дорогі,
Вас за кордоном так багато.
Я так хотіла б вас обняти
І розділити всі жалі.
Мої краяночки-дівчата,
Гіркий той гріш на чужині.
Чи за гріхи чиїсь земні
Судьба не хоче вас ласкати?
Як бджілки трудитесь роки,
Не бачите, як грають діти.
Чому б вам з ними не радіти,
І не співати пісеньки?
Упевнена, що ви не раз
Сльозу втираєте тихенько,
Як на Великдень наш раненько
До церкви діти йдуть без вас.
В світи далекі подались
Завчасно зморщок наживати,
Та українська рідна хата
Вас дочекається колись.

О Боже мій, яка
краса

О Боже мій, яка краса!
Палають золотом жоржини,
На пелюстках бринять
краплини —
З небес розсипана роса...
Яка краса, о Боже мій!
Рожеві, жовті та червоні...
Беру їх у свої долоні,
Ці квіти — дива чарівні.
-- Ви звідки? Розкажіть мені.
Хто вас прислав на цю землицю?
Такі ви гарні, мов цариці,
Такі розкішно-неземні...
Так хочеться усі зірвати,
Але тулюся до листків...
Бракує, відчуваю, слів,
Щоб всю красу цю описати.
Осінні квіти... осяйні...
В них промінь сонця й ночі тиша.
Як вітер квітами колише,
Вони шепочуть щось мені...
Мабуть, прощатись треба нам,
А завтра знов прийду в садочок.
Ось вітер вже зірвав листочок...
Всім показав, що він тут пан.

І розпочались осені
забави...

Ще серпень не зійшов
з календаря,
Спас яблука освячує духмяні,
А осінь за плечем:
“Привіт, це - я!”
Така гаряча жовтоока пані.
Ще сонце не збавляє висоту,
Втрачати силу літо не готове,
А осінь вже дарує на льоту
Струнким берізкам
золото-обнови.
Над церквою кружляють
журавлі,
“Прощай-курли! і знову підлітають.
Холодні ранки рідної землі
Нагадують птахам: пора у зграї.
На полі наїжачилась стерня,
Туман приліг на скошені отави.
Хтось відірвав малий
шматочок дня,
І розпочались осені забави...
Леся ЛЮБАРСЬКА.

12

№31 (266) / 15 серпня-21 серпня 2018 р.

Наш ДЕНЬ

12

Ліга Чемпіонів: кияни
розпочали сезон нічиєю

П

Дуже жаль, що другий влетів у наші ворота в компенсований час, однак пражани заслужили нічию, бо виглядали активні-

шими за киян, більш націленими
на перемогу.
Динамівці, після вкрай виснажливого протистояння з
«Шахтарем», мали дещо важкуватий вигляд. І взагалі гостьова
нічия з другою командою Чехії чудовий результат для команди,
котра з 21 липня грає по два матчі на тиждень.
За 10 хвилин до завершення поєдинку здалося, що нам
пощастить: за рівної гри, де невелику перевагу мала «Славія»,
українська команда забила дещо
курйозний м’яч, а опісля була
дуже близькою до перемоги.

серпня
футбольний
клуб “Нива”
у 4 турі Другої ліги у
домашньому матчі
переміг ужгородський
“Минай” з рахунком 3:2.

Трохи не вистачило…
До речі, зігравши 1:1 зі «Славією», кияни досягли 50 нічиєї у головному клубному турнірі Європи. Для українського
клубу поєдинок у столиці Чехії став 361-м у євротурнірах і
230-м у Лізі (Кубку) чемпіонів
УЄФА. У цих зустрічах «синьобілі» здобули 98 перемог і рівно 50 нічиїх.

Ліга Європи: зовсім безнадійно і не дуже впевнено

У першому матчі другого
кваліфайраунду Ліги Європи
«Маріуполь» поступився «Бордо» з рахунком 1:3. Перший
тайм в Одесі взагалі вийшов із категорії «щось із чимось»: чимало голевих моментів із обох боків, гра, як мовиться, без середини поля, безліч помилок у виконанні обох захисних ланок. Та все
ж українці зуміли відкрити рахунок. Це змусило французів грати
у зовсім іншу гру. Момент за моментом у виконанні футболістів
у червоній формі, і - 1:1, 1:2…
Узагалі і наша команда, і гос* * *
В Бордо завершився чемпіонат Європи з пауерліфтингу. У
змаганнях континентальної першості взяли участь 19 українських
атлетів. Усі спортсмени повернулися додому з медалями. На рахунку національної збірної 19 нагород, з них: 12 золотих, 4 срібних та
3 бронзових.
* * *

Український гімнаст Ілля
Ковтун завоював золото чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики серед юніорів. У вправах
на паралельних брусах українець
став чемпіоном Європи у своїй віковій категорії.
* * *
Віце-президент Національної ліги професійного боксу Аліна Шатерникова назвала дату
виставкового бою між Віталієм Кличком та Ленноксом Льюїсом. За її словами поєдинок українця та британця відбудеться у Києві 2 жовтня, а ймовірним місцем
його проведення стане Палац спорту. “Обидва бійці зійдуться в рингу.
Леннокс Льюїс свою участь в конгресі підтвердив, зараз ми узго-

ті могли забивати більше, ніж
три м’ячі ще в першій половині
зустрічі. Другий тайм був менш
результативний. Одна з помилок в обороні призвела до третього м’яча у ворота господарів
поля. Маріупольці створили чимало нагод для того, аби скоротити відставання в рахунку, але
не реалізували жодної.
У Запоріжжі «Зоря» зіграла внічию з португальською
«Брагою» - 1:1. Другий поє-

динок Ліги Європи за участю
представника України доволі радикально відрізнявся від
першого.
У Запоріжжі не спостерігалося розривів між ігровими лініями, великої кількості моментів із когорти небезпечних. Нервово виглядали як гості, так і господарі поля; нервово поводились обидва наставники. Особливо помітним це
стало в другому таймі, коли
наші раз у раз стали припускатися грубих помилок у захисті. Упустивши кілька моментів, португальці таки відкрили рахунок. Лише після цього
«Зоря» переродилася, луганці заграли по-іншому - спокійніше, впевненіше. Те, що вони
зрівняли рахунок, мало цілком
логічний вигляд з точки зору
розвитку гри.

Спортивна арена

джуємо усі нюанси цього поєдинку,
тому, або в рамках вечора боксу 2
жовтня у Палаці спорту, або ж на іншому майданчику, але ці дві легенди в Києві в рингу стоятимуть один
навпроти одного. Зараз з’ясовуємо
у обох, хто в якій формі, для того,
щоб визначити кількість раундів в
цьому бою “, - розповіла Шатерникова.
* * *
На першому в історії
об’єднаному Чемпіонаті Європи, який відбувався у Берліні та
Глазго, збірна України здобула 26
нагород - 8 золотих, 13 срібних та
5 бронзових. Українці посіли восьме місце у підсумковому медальному заліку. Найбільше нагород здобула Росія, другою стала Великобританія, третьою - Італія.
* * *
В українського боксера Василя Ломаченка відібрали титул
WBA та дали йому звання суперчемпіона світу. Новий титул дасть
Ломаченку додаткові можливості
та дозволить стати обов’язковим
претендентом на бій з чемпіоном
Всесвітньої боксерської асоціації у
будь-якій іншій ваговій категорії.
Водночас, WBA вирішила організувати бій за вакантний титул регулярного чемпіона у категорії до
61,2 кг, яким раніше володів Ломаченко. За нього битимуться венесуелець Хорхе Лінарес та індонезієць
Дауд Йордан, який раніше володів
другорядним титулом IBO.

Спорт

“Нива” перервала серію невдач

Єврокубки

онад плюс 30 за
Цельсієм у Празі
стали символом
зустрічі й лейтмотивом
перебігу подій на полі:
неймовірна спека
призвела до переважно
середніх швидкостей,
порівняно незначної
кількості гольових
моментів і лише двох
забитих м’ячів.

nday.te.ua

* * *
Росіянин Денис Лебєдєв хоче
провести бій проти абсолютного
чемпіона світу Олександра Усика. За словами Лебедєва, якщо Усик
залишиться у першій важкій вазі
(до 90,7 кг), то він скористається
правом на бій з українцем та отримає статус офіційного претендента на титул Всесвітньої боксерської
асоціації (WBA).
* * *
Збірна України з футболу відмовилася від готелю “Москва” у
Чехії. Чеські організатори запропонували нашій команді оселитися
у готель саме з такою назвою. Але
представники збірної України відмовилися, тому в Зліні українська
делегація буде жити у двох різних
готелях. Матч відбудеться за 30
км від Зліна в містечку УгерськеГрадіште. 5 вересня наша команда там проведе відкрите тренування, а наступного дня - перший матч
Ліги націй проти Чехії. Виліт додому запланований на ранок 7 вересня. Збірна прибуде до Львова, щоб
готуватися до матчу проти Словаччини, який відбудеться 9 вересня.
* * *
Головний тренер збірної
України Андрій Шевченко проголосував за найкращого футболіста світу за версією ФІФА.
Він назвав найкращим футболістом 2018 року хорвата Луку Модріча. Друге місце в рейтингу віддав
португальцю Кріштіану Роналду.

Перша перемога “Ниви” у сезоні видалася багатою на голи
та тримала інтригу аж до фінального свистка. Тим не менш,
у матчі з “Минаєм” тернополяни
заслужили три очки та нарешті
потішили уболівальників.
У стартові хвилини матчу команди особливо не спішили з атакувальними діями. Вийти вперед “Ниві” вдалося після швидкої атаки. Перехопивши м’яч біля власного штрафного майданчика господарі кинули у прорив Литовченка, якому вдалося виграти боротьбу у
капітана гостей Допілки та пробити точно у дальній кут — 1:0!
Майже одразу минайці мали
хорошу нагоду відігратися, але
дива реакції продемонстрував
Механів. У середині тайму арбітр призначив пенальті у ворота “Ниви”, і закарпатський футболіст майстерно реалізував
його.
Проте одиниці на табло
міського стадіону доволі швидко змінилися. Кривий виконав

навіс на дальню стійку, звідки
Волохатий головою скинув м’яч
під удар на Олексієнка. Новачок
“Ниви”, не роздумуючи, пробив
зльоту і м’яч вдруге побував у
сітці воріт Бабенка.
Кінцівку тайму “Ниві” довелося провести в обороні. По перерві уболівальникам знову довелося понервувати. Закарпатська команда пішла вперед з надіями швидко відігратися, але
хороші спроби завершилися невдачами. Натомість, “Ниві” вдалося заспокоїти трибуни у середині тайму, коли Литовченко
оформив дубль, замкнувши головою подачу Герта — 3:1.
За п’ять хвилин до завершення основного часу у ворота гостей арбітр призначив пенальті. До м’яча підійшов Олексієнко, але схибив, влучивши
у стійку. А потім тернополяни
пропустили, але перемоги так і
не віддали, набравши перші три
очки у сезоні.

Прем’єр-ліга, 4 тур

Олімпік - Львів – 1:1;
Шахтар - Ворскла – 4:1;
Олександрія - Арсенал-Київ – 1:0;
Карпати - Зоря – 0:1;
Чорноморець - Десна – 1:0.
Матч Маріуполь-Динамо перенесено на вересень.
Українська Прем’єр-Ліга, опи-

тавши фахівців, які входять до
нашої експертної ради, визначила найяскравішого футболіста з
усіх, які взяли участь у матчах 4
туру Чемпіонату УПЛ. За підсумком голосування перемогу здобув півзахисник «Шахтаря» Марлос.

Також Шевченко першим у реєстрі
найкращих поставив тренера збірної Франції Дідьє Дешама.
* * *
У Тернополі на міському озері відбулися змагання на човнахдраконах. Цей вид спорту популярний у Китаї, але в Україні тільки набирає обертів. Участь у змаганнях взяли вісім команд з різних
куточків України. У Китаї змагання
на драгонботах дуже популярні. За
правилами учасники мають якомога швидше подолати дистанцію у
200 метрів. У кожному човні - по 10
спортсменів. В Україні ж перші змагання з цього виду спорту відбулися саме в Тернополі. Хоча поки вони
неофіційні, проте участь у них взяло 80 охочих. Стартували спортсмени у декілька етапів. Після кожного визначали двох претендентів
на фінальний швидкісний заплив.
Перемогу здобула команда Тернопільського національного економічного університету. Спортсмени
розповіли, що перше місце вибороли завдяки активним тренуванням

та командному духу. Організатори
додали, що такі змагання дадуть
поштовх до розвитку Тернополя як
водної столиці України. Адже у місті є для цього всі умови.
* * *
На чемпіонаті Європи з паралімпійського футболу серед
спортсменів з наслідками дитячого церебрального паралічу, що
проходив з 22 липня до 6 серпня
у місті Зейст (Нідерланди), національна паралімпійська збірна з
футболу посіла другу сходинку. У
турнірі взяли участь команди з 10
європейських країн. Спершу українці з другої сходинки вийшли з підгрупи, потім обіграли команду Ірландії у півфіналі. На жаль, у фінальній грі за звання чемпіонів Європи,
українські паралімпійці поступилися російській збірній, зігравши з рахунком 2:3, та посіли друге місце. У
складі національної збірної виступав і представник Тернопільського
«Інваспорту», майстер спорту України міжнародного класу, уродженець
міста Підгайці Іван Шкварло.

Люди
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Українці всього світу на День Незалежності об’єднаються
У День Незалежності України, 24 серпня, відбудеться акція «Синхронна всесвітня молитва за Україну», в рамках якої
українці цілого світу одночасно заспівають молитву за свою країну «Боже, Великий Єдиний».
«Ми хочемо у День Незалежності України об’єднати українців зі всієї України та
всього світу, одночасно виконавши духовний гімн України «Боже, Великий Єди-

ний». Щоб цей спів українців в один час
огорнув усю земну кулю… Таке масштабне і потужне виконання молитви за Україну продемонструє неймовірну єдність
українців у світі, їх віру в Бога і Україну»,
– кажуть організатори акції.
Початок молитви в Україні припаде
на 18.00. Водночас, у Канаді (Едмонтон)
розпочнуть акцію о 9:00. Тернополяни
також приєднаються до масштабної акції

та спільно зберуться 24 серпня, о 17.45, в
Архикатедральному соборі УГКЦ Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці
щоб, відтак, о 18.00 спільно виконати духовний гімн.
Участь у проекті в Україні братимуть
церковні хори, професійні та аматорські колективи, студенти, групи вірних. Поза межами України участь візьмуть члени українських громад та спільнот по всьому світу.

Враховуючи складність твору, з метою повної синхронізації мелодії, ритму, та тональності – пропонується виконати версію, ноти
якої зазначено в українській вікіпедії.
Щоб приєднатись до участі у синхронній молитві за Україну, потрібно
сконтактувати з організатором Андрієм Костюком: Тел. +380683395414,
molytva2018@gmail.com, а також, у мережі фейсбук на сторінці акції.

Як у Козові найкрасивішу
КОЗУ ОБИРАЛИ
Колоритний
фестиваль вже втретє
проводять у містечку
на Тернопільщині

Цьогорічний «Коза-Фест» зібрав десятки фермерів та господарів, що вирощують кіз, творчі
колективи та більше тисячі містян.
Родзинкою фестивалю був
парад святково вбраних кіз.
Прикрашені стрічками та квітами, тварини дефілювали перед
глядачами у супроводі своїх господарів. У кожної був особливий
образ – тварин вдягали і в спіднички, і в шаровари, а шию прикрашали коралями з ягід.
- Мою козу звати Бася, їй
шість років, - розповідає козівчанка Галина Григус . - Цього
року я обрала для Басі український стрій. Адже минулого
року вона була в костюмі нареченої, а два роки тому – в образі
школярки.
Як розповідають організатори, цього року у параді взяли
участь понад 15 кіз – це рекордна кількість для фестивалю. Всі
учасниці отримали по 300 гривень на сіно і ласощі. А ось переможці – по 500 гривень.
Найкращими стали кози Петра Терещука із Козови – Бетмен, Ліза і Маруся.
- Ми перший раз брали
участь в параді, - каже чоловік.
- Нам сподобалося – це дуже цікавий і веселий захід. Вирішили
вирощувати кіз, адже маємо синочка маленького, тож хочемо,
щоб він пив корисне домашнє
молочко.
Також відзначили кіз із села
Ценів і їм також присудили пер-

ше місце. Василь Михайлишин
разом з дружиною Орисею займаються розведенням кіз вже
три роки і сьогодні у їх госпо-

дарстві 40 тварин. Кілька кіз
вони привезли на свято – серед
них 7-денне маля, яке відразу ж
стало улюбленцем публіки.

- Козівництво – вигідна справа, - каже Василь. – Ми не шкодуємо, що три роки тому вирішили
зайнятися саме цим. Сьогодні у
нас підростає троє діток. Ми на
власному досвіді переконалися,
бо і молоко, і сир, і м’ясо кіз надзвичайно корисні і містять багато вітамінів.
«Коза-Фест» підготував для
відвідувачів багато різноманітних майстер-класів, козячих

ігор, квестів та забав. Особливо
сподобався гостям свята виступ
дитячого зразкового театру
«Дивосвіт» Козівського РБК.

Фото
автора
та Євгена
КРАВСА.
Юлія
ТОМЧИШИН.

Надзвичайні новини
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Статистика ДТП на
Тернопільщині,
як і загалом по Україні,
жахає. Щодня на дорогах
гинуть і травмуються
люди, значних
матеріальних втрат
зазнають власники
транспортних засобів.
За словами начальника відділу безпеки дорожнього руху
управління патрульної поліції
Тернопільської області Андрія

Петрука, з початку року на Тернопільщині сталося 1216 аварій, у
яких травм зазнали майже триста осіб, а 35 людей загинули.

За участю дітей сталася 101
дорожньо-транспортна пригода.
Загинули шестеро неповнолітніх.
Ще одна не менш вражаюча

цифра цієї статистики: цьогоріч в
області зареєстровано 127 ДТП, у
яких водії перебували у нетверезому стані. При цьому, 21 із таких
пригод обернулася загибеллю
трьох людей і травмуванням 22.
Серед найчастіших причин
аварій, у яких гинуть люди, інспектор роти патрульної поліції Микола Рудзік називає перевищення швидкості, порушення
правил обгону, маневрування, зіткнення транспортних засобів.
Значна частина загиблих - пішоходи.

Право на У Тернополі підприємець з Узбекистану
обов’язкову
працював нелегально
першого серпня
частку у зрозпочався
практичний етап
спадщині профілактичних

П

раво на обов’язкову частку
у спадщині
регламентовані в
Цивільних кодексах порізному.
Цивільний кодекс 1963
року.
Стаття 535. Право на
обов’язкову частку в спадщині.
Неповнолітні або непрацездатні діти спадкодавця (в тому
числі усиновлені), а також непрацездатні дружина, батьки (усиновителі) і утриманці
померлого успадковують, незалежно від змісту заповіту,
не менше двох третин частки,
яка належала б кожному з них
при спадкоємстві за законом
(обов'язкова частка). При визначення розміру обов'язкової
частки враховується і вартість
спадкового майна, що складається з предметів звичайної домашньої обстановки і вжитку.
Цивільний кодекс 2004
року.
Стаття 1241. Право на
обов’язкову частку у спадщині.
1. Малолітні, неповнолітні,
повнолітні непрацездатні діти
спадкодавця, непрацездатна
вдова (вдівець) та непрацездатні батьки спадкують, незалежно від змісту заповіту, половину
частки, яка належала б кожному
з них у разі спадкування за законом (обов’язкова частка).
Розмір обов’язкової частки
у спадщині може бути зменшений судом з урахуванням відносин між цими спадкоємцями та спадкодавцем, а також інших обставин, які мають істотне значення.
Таким чином, право на
обов’язкову частку є особистим. Передбачено, що спадкоємець, який претендує на
обов'язкову частку у спадщині
повинен подати заяву про прийняття спадщини. Фактичне
прийняття обов'язкової частки
у спадщині законодавством не
передбачено.
М. В. БОДНАРУК,
приватний нотаріус
Козівського районного
нотаріального округу.

І

заходів під умовною
назвою «Мігрант».
До операції, крім
співробітників поліції,
залучені співробітники
обласних управлінь
СБУ, міграційної служби
та держуправління
праці.

За словами начальника
відділу боротьби з торгівлею
людьми ГУНП в Тернопільській області Олександра Буняка, станом на 13 серпня виявлено 28 нелегалів. Складено
38 адмінпротоколів, із них за
порушення іноземцями та особами без громадянства правил
перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України (стаття 203 КУпАП) - 33 протоколи і п’ять - за
невжиття заходів до забезпечення своєчасної реєстрації
іноземців і осіб без громадянства (стаття 205 КУпАП). За-

гальна сума штрафів склала
понад 66 тисяч гривень, понад
34 тисячі вже стягнуто.
Разом із співробітниками
держуправління праці працівники відділу боротьби з торгівлею людьми здійснили перевірку закладів швидкого
харчування поблизу австостанції у Тернополі і торгового
закладу «Орнава». У результаті, було виявлено трьох громадян Узбекистану. Двоє з них перебувають на території України незаконно. Їх притягнуто до

На «підпільній» АЗС вилучили
12 тисяч літрів дизпалива

У

ході проведення
операції
«Акциз-2018»
співробітники
податкової міліції ГУ
ДФС у Тернопільській
області встановили факт
незаконної реалізації
дизпалива.

У складському приміщенні виявили 9 бочок типу «єврокуб» та обладнання автомобільного заправного комплексу з паливно-роздавальною колонкою, з’єднані між собою комунікаціями.
Реалізація дизпалива здійснювалась за готівкові кошти
без застосування реєстратора

розрахункових операцій та без
будь-яких документів, що засвідчують походження пального, його якість та виробника.
Дозвільні документи на виконання робіт підвищеної небезпеки та на використання
устаткування для зберігання і
реалізації пального відсутні.
Вилучили понад 12 тисяч літрів дизпалива, орієнтовною
вартістю 350 тисяч гривень та
обладнання автомобільного заправного комплексу. Загальна
вартість вилучених товарноматеріальних цінностей склала
450 тисяч.
Проводиться збір матеріалів
для притягнення порушника до
відповідальності, згідно з вимогами діючого законодавства.
Усього з початку року співробітники податкової міліції
області вилучили з незаконного обігу понад 60 тонн паливномастильних матеріалів, орієнтовною вартістю два мільйони
гривень.

адмінвідповідальності, згідно
статті 203 КУпАП.
«Результати перевірки завершилися ще й кримінальним провадженням, - розповів
Олександр Буняк. - Підприємцю з Узбекистану, який орендує згадані заклади, інкримінують статтю 172 ККУ - грубе
порушення законодавства про
працю. - Іноземці працювали
без жодних дозвільних документів, не мали медичних дозволів, не були офіційно працевлаштовані».

П

У Заліщиках
злодій викрав
майна на
15 тисяч гривень
і заховав
у кукурудзі

Л

ише нещодавно
заліщицькі
поліцейські
відкрили кримінальне
провадження за
фактом викрадення
мобільного телефона
щодо 25-річного жителя
району, а молодик знову
«відзначився».

Цього разу, знаючи, що сусідів немає вдома, вибив вхідні двері й проник до їхнього
будинку. Звідти виніс телевізор, тюнер і колонки. Збитки
потерпілі оцінили у 15 тисяч
гривень, повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.
Чуже майно крадій сховав у кукурудзі, неподалік
обійстя. І зателефонував до
знайомого таксиста й попросив допомогти перевезти деякі речі.
Поліцейські упіймали злодія під час перевезення краденої техніки.
Молодику за останнім
фактом інкримінують частину 3 статті 185 ККУ - крадіжка, поєднана з проникненням
у житло. До слова, у нього за
плечами вже є кримінальний
«доробок» - крадіжки, угон та
побиття.

На Підволочищині
чоловік
погрожував
сусідові зброєю

ро погрозу
вбивством
правоохоронців
повідомив
35-річний житель
Підволочиського
району. За словами
чоловіка, вкоротити
йому віку грозився
51-річний сусід.
Старшому з чоловіків не
сподобалося, що сусідські
діти граються поблизу його
обійстя. Тому й виникла суперечка. Коли ж батько вступився за малечу, господар,
який уже був добряче напідпитку, узяв зброю і погрожував нею скористатися.
На щастя, обійшлося без
стрілянини, але про те, що су-

сід зберігає у себе вогнепальну зброю, тим паче, норовить
нею скористатися, потерпілий повідомив правоохоронців.
Поліцейські, які виїхали за вказаною адресою, виявили у чоловіка ракетницю, перероблену кустарним
способом під вогнепальну
зброю 12-ти калібру. Зерігалась вона незаконно. Ракетницю та набої до неї поліцейські вилучили й направили
на експертизу.
Власнику вогнепала правоохоронці інкримінують дві
кримінальні статті: 129 - погроза вбивством та 263 - незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або
вибуховими речовинами.
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06.00 Д/с “Спiльноти тварин”.
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25,
13.00, 15.00, 21.00, 03.00
Новини.
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго
ранку, Країно!
09.30, 10.50, 14.20, 15.10, 23.35,
01.10, 02.50, 04.00 Погода.
09.40 М/с “Гон”.
09.50 Додолики.
10.05 Хто в домi хазяїн?
10.35 Телепродаж.
11.00 Д/с “Неповторна природа”.
12.00 Д/с “Смаки культур”.
12.25 Д/с “Смачнi iсторiї”.
13.10, 14.30 РадiоДень.
13.40, 15.20 Лайфхак українською.
13.55 Перша шпальта.
15.35 Т/с “Гранд готель”.
17.05, 22.40 Т/с “Монро”.
18.00, 00.15 Iнформацiйна година.
19.00 Д/с “Плiч-о-плiч”.
19.25 Д/с “1000 днiв для планети”.
20.15 Д/с “Жива природа”.
20.30 Посттравматичний синдром.
21.25, 03.20 Новини. Спорт.
21.40 Д/с “Таємницi людського
мозку”.
23.40, 02.55 Свiт навколо.
23.45, 04.05 #МузLove з Любою
Морозовою.
01.15 Розсекречена iсторiя.
02.10 Вiйна i мир.
03.40 Тема дня.
04.30 Фольк-music.
05.30 Д/с “Незвичайнi культури”.

04.00 Скарб нацiї.
04.10 Еврика!
04.20 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.
11.25, 13.20 Х/ф “Взвод”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.25, 16.20 Х/ф “Монстро”.
16.40 Х/ф “Вулиця Монстро, 10”.
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
20.20 Бiльше нiж правда.
21.30 Х/ф “Полiцейська академiя”.
23.25 “На трьох”.
01.40 Т/с “У полi зору”.
03.05 Топ-5.

Êàíàë “1+1”

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок
з “1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45,
19.30, 05.35 “ТСН”.
09.30 “Чотири весiлля”.
10.55, 12.20 “Одруження наослiп”.
12.30, 14.05 “Мiняю жiнку”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами”.
17.10 Т/с “Моє чуже життя”.
20.15 Т/с “Слуга народу. Вiд
любовi до iмпiчменту”.
22.25, 04.15 Х/ф “Шерлок 3”.
00.25 Х/ф “Геркулес”.

Iíòåð

02.45 “Речдок”.
03.05, 03.55 “Вдалий проект”.
03.25, 02.30 “Подробицi” - “Час”.
04.15, 18.00, 19.00 “Стосується
кожного”.
05.00, 05.10 “Top Shop”.
05.40 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”.
10.10 Т/с “Гречанка”.
12.25 Х/ф “Повторне весiлля”.
14.15 Х/ф “Будьте моїм
чоловiком”.
16.10 “Чекай на мене. Україна”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Схiднi солодощi 2”.
00.30 Х/ф “Бiлий птах з чорною
вiдмiтиною”.

ÑТÁ

04.05 За живе! (16+).
05.25 Х/ф “П`ять рокiв та один
день”.
07.15 Х/ф “Кардiограма кохання”.
09.10 Х/ф “Добiгти до себе”.
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 Хата на тата.
22.45 Х/ф “Мама напрокат”.

Íîâèé êàíàë

03.00 Зона ночi.
05.00 Абзац.
06.50, 08.45 Kids` Time.
06.55 М/ф “Велика втеча”.
08.50 М/ф “Ретчет i Кланк:
Галактичнi рейнджери”.
10.45 Х/ф “Кобра”.
12.30 Х/ф “Танго i Кеш”.
14.40 Х/ф “Останнiй бойскаут”.
16.50 Х/ф “Ред”.
19.00 Ревiзор.
21.30 Х/ф “Без вiдчуттiв”.
23.20 Х/ф “Жах Амiтiвiлля”.
01.10 Т/с “Клiнiка”.
02.55 Служба розшуку дiтей.

Êàíàë «Уêðà¿íà»

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
23.00, 03.00 Сьогоднi.
09.30, 03.45 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 “Коли минуле попереду”,
1 i 2 с.
23.30 Т/с “Коли минуле попереду”, 3 с.
00.20 Х/ф “Смертельнi перегони
3: Iнферно”.
02.00 Телемагазин.

Êàíàë «2+2»

06.00 М/ф.
08.00 “Нове Шалене вiдео поукраїнськи”.

22 серпня

Ñåðåдà
УТ-1
06.00, 19.25 Д/с “Спiльноти тварин”.
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25,
13.00, 15.00, 21.00, 03.00
Новини.
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго
ранку, Країно!
09.30, 10.50, 14.20, 15.10, 20.15,
23.35, 01.10, 02.50, 04.00
Погода.
09.40 М/с “Гон”.
09.50 Додолики.
10.05 Хто в домi хазяїн?
10.35 Телепродаж.
11.00 Д/с “Неповторна природа”.
12.00 Д/с “Смаки культур”.
13.10, 14.30 РадiоДень.
13.40, 15.20 Лайфхак українською.
13.55 Нашi грошi.
15.25 Т/с “Гранд готель”.
17.05 Т/с “Монро”.
18.00, 00.15 Iнформацiйна година.
19.00 Д/с “Дешевий вiдпочинок”.
20.30 Складна розмова.
21.25, 03.20 Новини. Спорт.
21.40 Д/с “Таємницi людського
мозку”.
22.40 Т/с “Окупованi”.
23.40, 02.55 Свiт навколо.
23.45, 04.05 #БiблiоFUN з Р.
Семкiвим.
01.15 Розсекречена iсторiя.
02.10 Вiйна i мир.
03.40 Тема дня.
04.30 Фольк-music.
05.30 Д/с “Незвичайнi культури”.

Êàíàë “1+1”

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок
з “1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45,
19.30, 05.35 “ТСН”.
09.30 “Чотири весiлля”.
10.50, 12.20 “Одруження наослiп”.
12.35, 14.10 “Мiняю жiнку”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами”.
17.10 Т/с “Моє чуже життя”.
20.15 Т/с “Слуга народу. Вiд
любовi до iмпiчменту”.
22.25 Х/ф “Шерлок 4”.
00.25 Х/ф “Володар морiв: На
краю свiту”.
04.55 М/ф.

Iíòåð

05.50 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”.
10.30, 12.25 Т/с “Гречанка”.
13.00 Х/ф “Ти - менi, я - тобi”.
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 “Пропала грамота”.
02.10 Х/ф “Вперед, за скарбами
гетьмана!”
03.30 “Код доступу”.
03.35 “Вдалий проект”.
04.45 “Top Shop”.

ICTV

04.05 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 оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
11.10, 02.55 Не дай себе ошукати.
12.05, 13.20, 23.10 “На трьох”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.00 Х/ф “Проблемна дитина”.
15.35, 16.20 Х/ф “Парк Юрського
перiоду 2: Загублений свiт”.
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
20.20 Секретний фронт.
21.30 Х/ф “Полiцейська академiя
3. Знову на навчання”.
01.30 Т/с “У полi зору”.

ÑТÁ

04.50 За живе! (16+).
06.05 Х/ф “Осiннiй марафон”.
08.00 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 “Доглядальниця”.

Íîâèé êàíàë

03.00, 02.55 Зона ночi.
03.55 Абзац.
05.40, 06.40 Kids` Time.
05.45 М/с “Хай живе король
Джулiан”.
06.45 Київ вдень i вночi.
17.00 Х/ф “Неймовiрнi пригоди
Адель Блансек”.
19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф “Зелений лiхтар”.
23.00 Вар`яти.
01.00 Т/с “Клiнiка”.

Êàíàë «Уêðà¿íà»

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
23.00, 03.20 Сьогоднi.
09.30, 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 “Коли минуле попереду”,
7 i 8 с.
23.30 Т/с “Коли минуле попереду”, 9 с.
00.20, 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”.
10.55, 17.15 “Загублений свiт”.
13.00 “Помста природи”.
14.35, 02.05 Х/ф “Залiзничнi
тигри”.
19.25, 20.35 Т/с “Опер за викликом 3”.

09.35, 18.15 “Спецкор”.
10.15, 18.50 “ДжеДАI”.
10.55, 02.15 Т/с “Команда”.
14.55 Х/ф “Безодня”.
19.25, 20.35 Т/с “Опер за викликом 3”.
21.40 Т/с “Касл 5”.
23.25 Х/ф “Чужий 4: Воскресiння”.
01.20 Т/с “Моссад 2”.
03.45 Облом.UA.

ÍТÍ

05.30, 05.05 “Top Shop”.
06.30 Х/ф “Професор у законi”.
09.00 “Свiдок. Агенти”.
09.35 Х/ф “Обережно, бабусю!”
10.40 “Україна вражає”.
11.35 “Кримiнальнi справи”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.55
“Свiдок”.
12.50, 19.30 Т/с “Коломбо”.
14.20, 03.35 “Речовий доказ”.
15.50, 16.50 “Легенди карного
розшуку”.
21.25, 01.20 Т/с “Перетинаючи
межу”.
23.45 Т/с “Кулагiн та партнери”.
03.30 “Випадковий свiдок”.
04.05 “Правда життя. Професiї”.

МЕГА

06.00 Бандитський Київ.
07.10, 14.10 Правда життя.
08.10 Дика природа Африки.
09.15 Мiста мрiй.
10.15 Нашi.
11.15 Скарб.ua.
12.15 Мiстична Україна.
13.10 Скептик.
15.05, 23.45 Великi танковi битви.
16.00 Битва рибалок.
17.00 Азiя класу люкс.
17.50 У пошуках iнновацiй.
18.50 Фантастичнi iсторiї.
20.45, 00.30 Речовий доказ.
21.50 Полювання на рибу-монстра.
22.50 Цiкаво.com.
01.30 Прихована реальнiсть.

Ôóòáîë. (Уêðà¿íà)

06.00, 08.00, 11.45, 05.30 Топ-матч.
06.10 Ман Сiтi - Хаддерсфiлд.
Чемпiонат Англiї.
08.10 Львiв - Шахтар. Чемпiонат
України.
10.00 “Великий футбол”.
12.00 Сампдорiя - Фiорентiна.
Чемпiонат Iталiї.
13.50 Арсенал-Київ - Чорноморець.
Чемпiонат України.
15.40, 02.45 Чемпiонат Iталiї. Огляд
туру.
16.35 Челсi - Арсенал. Чемпiонат
Англiї.
18.25 Десна - Карпати. Чемпiонат
України.
20.10 Мiлан - Дженоа. Чемпiонат
Iталiї.
21.55 Live. Крiстал Пелас Лiверпуль. Чемпiонат Англiї.
00.00 Чемпiонат Англiї. Огляд туру.
00.55 Ворскла - Марiуполь.
Чемпiонат України.
03.40 Аталанта - Фрозiноне. Лiга
чемпiонiв УЄФА.
21.45, 23.30 Т/с “Касл 5”.
01.10 Т/с “Моссад 2”.
04.00 “Облом.UA”.

ÍТÍ

05.05 Х/ф “Мiльйон у шлюбному
кошику”.
05.25 “Top Shop”.
06.40 Х/ф “Круїз, або Розлучна
подорож”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “На Вас чекає громадянка Никанорова”.
10.40 “Кримiнальнi справи”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 03.05
“Свiдок”.
12.50, 19.30 Т/с “Коломбо”.
14.20, 03.55 “Речовий доказ”.
15.50, 16.50 “Легенди карного
розшуку”.
21.10, 01.20 Т/с “Перетинаючи
межу”.
23.45 Т/с “Кулагiн та партнери”.
03.35 “Випадковий свiдок”.
04.25 “Правда життя. Професiї”.

МЕГА

06.00 Бандитський Київ.
07.10, 14.10 Правда життя.
08.10 Дика природа Африки.
09.15 Азiя класу люкс.
10.15 Нашi.
11.15 Скарб.ua.
12.15, 05.25 Мiстична Україна.
13.10 Скептик.
15.05, 23.45 Великi танковi битви.
16.00 Полювання на рибу-монстра.
17.00 Мiста мрiй.
17.50 Цiкаво.com.
18.50 Фантастичнi iсторiї.
20.45 Речовий доказ.
21.50 Битва рибалок.
22.50 У пошуках iнновацiй.
00.30 Мегазаводи.
01.20 Майор “Вихор”.
02.10 Аджимушкай. Пiдземелля
смертi.
03.05 Прокляття Че Гевари.
03.55 Чорна пiхота.
04.45 Мiсто, яке зрадили.

Ôóòáîë. (Уêðà¿íà)

06.00, 08.00, 23.55, 05.40 Топ-матч.
06.10 Ворскла - Марiуполь.
Чемпiонат України.
08.10, 16.30, 01.05 Плей-офф. Лiга
чемпiонiв УЄФА.
10.00, 15.40, 22.45 Футбол News.
10.20, 04.45 Огляд вiвторка. Лiга
чемпiонiв УЄФА.
11.15 Челсi - Арсенал. Чемпiонат
Англiї.
13.00 Чемпiонат Англiї. Огляд туру.
13.55 К`єво - Ювентус. Чемпiонат
Iталiї.
16.00 “Ситкорiзи”.
18.15 Крiстал Пелас - Лiверпуль.
Чемпiонат Англiї.
20.00 Львiв - Шахтар. Чемпiонат
України.
21.45 Live. Плей-офф. Лiга
чемпiонiв УЄФА.
00.10 Огляд середи. Лiга чемпiонiв
УЄФА.
02.55 Торiно - Рома. Чемпiонат
Iталiї.
05.50 Програма передач.
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Віâòîðîê
УТ-1
06.00, 19.25 Д/с “Спiльноти тварин”.
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25,
13.00, 15.00, 21.00, 03.00
Новини.
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго
ранку, Країно!
09.30, 10.50, 14.20, 15.10, 23.35,
01.10, 02.50, 04.00 Погода.
09.40 М/с “Гон”.
09.50 Додолики.
10.05 Хто в домi хазяїн?
10.35 Телепродаж.
11.00 Д/с “Неповторна природа”.
12.00 Д/с “Смаки культур”.
13.10, 14.30 РадiоДень.
13.40, 15.20 Лайфхак українською.
13.55 Складна розмова.
15.35 Т/с “Гранд готель”.
17.05, 22.40 Т/с “Монро”.
18.00, 00.15 Iнформацiйна година.
19.00 Перший на селi.
20.15 Д/с “Жива природа”.
20.30 Нашi грошi.
21.25, 03.20 Новини. Спорт.
21.40 Д/с “Таємницi людського
мозку”.
23.40, 02.55 Свiт навколо.
23.45, 04.05 #KiноWALL з С.
Тримбачем.
01.15 Розсекречена iсторiя.
02.10 Вiйна i мир.
03.40 Тема дня.
04.30 Фольк-music.
05.30 Д/с “Незвичайнi культури”.

Êàíàë “1+1”

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок
з “1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45,
19.30, 05.35 “ТСН”.
09.30 “Чотири весiлля”.
11.00, 12.20 “Одруження наослiп”.
12.40, 14.15 “Мiняю жiнку”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами”.
17.10 Т/с “Моє чуже життя”.
20.15 Т/с “Слуга народу. Вiд
любовi до iмпiчменту”.
22.25 Х/ф “Шерлок”.
00.25 Х/ф “Втеча з Шоушенка”.
05.00 М/ф.

Iíòåð

05.30, 05.25 “Школа доктора Комаровського. Невiдкладна
допомога”.
05.55 М/ф.
06.15, 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 “Мiмiно”.
14.50, 15.45, 16.45 “Речдок”.
18.00, 19.00, 04.15 “Стосується
кожного”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Схiднi солодощi 2”.
00.30 Х/ф “Тiнi забутих предкiв”.
02.25 “Подробицi” - “Час”.
03.00 “Вдалий проект”.
04.55 “Top Shop”.

ICTV

04.15 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.
10.10 Бiльше нiж правда.
11.10, 03.00 Не дай себе ошукати.
12.05, 23.15 “На трьох”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.20 Х/ф “Мiськi пiжони”.
15.35, 16.20 Х/ф “Парк Юрського
перiоду”.
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
21.30 Х/ф “Полiцейська академiя
2. Перше призначення”.
01.35 Т/с “У полi зору”.

ÑТÁ

05.00 За живе! (16+).
06.10 Х/ф “Покровськi ворота”.
09.00 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 “Щастя за рецептом”.

Íîâèé êàíàë

03.00, 02.40 Зона ночi.
03.55 Абзац.
05.40, 06.35 Kids` Time.
05.45 М/с “Хай живе король
Джулiан”.
06.40 Київ вдень i вночi.
16.45 Х/ф “Iнопланетне вторгнення: Битва за Лос-Анджелес”.
19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф “Неймовiрнi пригоди
Адель Блансек”.
23.00 Вар`яти.
00.55 Т/с “Клiнiка”.

Êàíàë «Уêðà¿íà»

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
23.00, 03.20 Сьогоднi.
09.30, 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 “Коли минуле попереду”,
4 i 5 с.
23.30 Т/с “Коли минуле попереду”, 6 с.
00.20, 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”.
15.10 Х/ф “Чужий 4: Воскресiння”.

23 серпня

Чåòâåð
УТ-1
06.00, 02.00 “Вони боролись до
загину”.
06.35 Д/с “Напам`ять”. Раїса
Руденко.
07.00, 08.00, 13.00, 15.00, 21.00,
03.00 Новини.
07.15 Д/с “Напам`ять”. Володимир
Лановой.
07.25 “Левко Лук`яненко. Йти за
сумлiнням” з циклу “Дисиденти”.
08.05 Д/с “Напам`ять”. Володимир
Чемерис.
08.30 Д/с “Напам`ять”. Юрiй
Костенко.
09.00 Новини. Спецвипуск.
09.05 Церемонiя Пiдняття Державного Прапора України.
09.35 “Богдан Гаврилишин. Мiсiя
- Свобода”.
10.35 Телепродаж.
10.55 Д/ф “Вiйна на нульовому
кiлометрi”.
11.55 Д/ф “Одесити на Донбасi”.
13.10, 14.30 РадiоДень.
13.35, 15.10 Погода.
13.50 Церемонiя пiдняття Державного Прапора України.
15.25 “Українська рапсодiя”.
16.05 “Генiчеськ”.
16.45 “Етапом через пiв-Землi:
iсторiя ув`язнення Сенцова
i Кольченка”.
18.00, 00.15 Iнформацiйна година.
19.10 “Мустафа”.
21.25, 03.20 Новини. Спорт.
21.50, 01.10 Розсекречена iсторiя.
22.55 Т/с “Окупованi”.
23.50 #NeoСцена з Олегом
Вергелiсом.
02.25 “Микола Руденко. Формулу
життя знайдено” з циклу
“Дисиденти”.
03.40 Тема дня.
04.00 “Українська Гельсiнська
спiлка - вектор визначено”.
05.00 “Герої України Крути. Перша
Незалежнiсть”.

Êàíàë “1+1”

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок
з “1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45,
19.30, 05.35 “ТСН”.
09.30 “Чотири весiлля”.
10.45 “Одруження наослiп”.
12.20, 14.15 “Мiняю жiнку”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами”.
17.10 Т/с “Моє чуже життя”.
20.15 Т/с “Слуга народу. Вiд
любовi до iмпiчменту”.
22.30, 04.20 Х/ф “Шерлок 4”.
00.25 Х/ф “Рубi Спаркс”.

Iíòåð

06.00 М/ф.
06.15, 22.40 “Слiдство вели...” з Л.
Каневським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини.
07.10, 08.10 “Ранок з Iнтером”.
09.50 Т/с “Гречанка”.
11.45, 12.25 Х/ф “Iгри дорослих

дiвчаток”.
14.50, 15.45, 16.45, 00.25 “Речдок”.
18.00, 19.00, 03.00 “Стосується
кожного”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Схiднi солодощi 2”.
02.15, 04.25 “Подробицi” - “Час”.
02.50 “Код доступу”.
05.00 “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.
11.10, 02.55 Не дай себе ошукати.
12.05, 13.20, 23.10 “На трьох”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.35, 16.25 Х/ф “Проблемна
дитина 2”.
16.55 Х/ф “Парк Юрського
перiоду 3”.
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
20.20 Iнсайдер.
21.30 Х/ф “Полiцейська академiя
4. Квартальна охорона порядку”.
01.30 Т/с “У полi зору”.

ÑТÁ

04.25 За живе! (16+).
05.45 Х/ф “Коли сонце було
богом”.
08.35, 09.35 МастерШеф.
09.00 23 серпня. День Прапора.
13.10 Битва екстрасенсiв.
15.25 Мiстичнi iсторiї з Павлом
Костiциним.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Т/с “Коли ми вдома”.
19.55, 00.55 Я соромлюсь свого
тiла.
22.45 Х/ф “Наречена мого друга”.

Íîâèé êàíàë

03.00 Зона ночi.
03.15 Абзац.
04.55, 05.45 Kids` Time.
05.00 М/с “Хай живе король
Джулiан”.
05.50 Київ вдень i вночi.
16.30 Х/ф “Зелений лiхтар”.
19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф “Хеллбой: Герой з
пекла”.
23.10 Вар`яти.

Êàíàë «Уêðà¿íà»

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях. З днем народження, Україна!
10.30 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 “Коли минуле попереду”,
10 i 11 с.
23.20 Контролер.
00.00 Т/с “Коли минуле попереду”.
00.30 Д/ф “ДНК. Портрет нацiї”.

19.25, 20.30 Т/с “Опер за викликом 3”.
21.40, 23.25 Т/с “Касл 5”.
01.05 Т/с “Моссад 2”.
02.05 Т/с “Команда”.

ÍТÍ

05.35 Х/ф “Дiти Дон Кiхота”.
07.00 Х/ф “Круглянський мiст”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Дот”.
10.40 “Кримiнальнi справи”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.55
“Свiдок”.
12.50, 19.30 Т/с “Коломбо”.
14.35 “Речовий доказ”.
15.50, 16.50 “Легенди карного
розшуку”.
21.10, 01.20 Т/с “Перетинаючи
межу”.
23.45 Т/с “Кулагiн та партнери”.
03.30 “Правда життя. Професiї”.
04.35 “Top Shop”.

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса.
07.10, 14.10, 01.30 Правда життя.
08.10 Дика природа Африки.
09.15 Мiста мрiй.
10.15 Нашi.
11.15 Скарб.ua.
12.15, 05.10 Мiстична Україна.
13.10 Скептик.
15.05, 23.45 Великi танковi битви.
16.00 Битва рибалок.
17.00 Азiя класу люкс.
17.50 У пошуках iнновацiй.
18.50 Фантастичнi iсторiї.
20.45, 00.30 Речовий доказ.
21.50 Полювання на рибу-монстра.
22.50 Правда про вiтамiни.

Ôóòáîë. (Уêðà¿íà)

06.00, 08.00, 17.50, 19.50, 23.55,
05.40 Топ-матч.
06.10 Брайтон - МЮ. Чемпiонат
Англiї.
08.10 Торiно - Рома. Чемпiонат
Iталiї.
10.00, 15.40, 22.45 Футбол News.
10.20 Ворскла - Марiуполь.
Чемпiонат України.
12.05 “Великий футбол”.
13.50 Лацiо - Наполi. Чемпiонат
Iталiї.
16.00 Львiв - Шахтар. Чемпiонат
України.
18.00 Вест Хем - Борнмут.
Чемпiонат Англiї.
19.55 К`єво - Ювентус. Чемпiонат
Iталiї.
21.45 Live. Плей-офф. Лiга
чемпiонiв УЄФА.
00.10 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв
УЄФА.
01.05 Крiстал Пелас - Лiверпуль.
Чемпiонат Англiї.
02.55 Десна - Карпати. Чемпiонат
України.
04.45 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
05.50 Програма передач.
02.05 Д/ф “ДНК. У пошуках
жiнки”.
03.15 Т/с “CSI: Маямi”.
05.15 Зоряний шлях.

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”.
13.00, 02.45 “Облом.UA”.
15.25, 01.10 Х/ф “Робiнзон Крузо”.
19.25, 20.35 Т/с “Опер за викликом 3”.
21.45 Т/с “Касл 6”.
23.30 Т/с “Касл 5”.

ÍТÍ

05.55 Х/ф “Iгри дорослих дiвчат”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Пострiл у спину”.
10.40 “Кримiнальнi справи”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 03.15
“Свiдок”.
12.50, 19.30 Т/с “Коломбо”.
14.20, 04.10 “Речовий доказ”.
15.50, 16.50 “Легенди карного
розшуку”.
21.10, 01.20 Т/с “Перетинаючи
межу”.
23.45 Т/с “Кулагiн та партнери”.
03.45 “Випадковий свiдок”.
04.40 “Правда життя. Професiї”.

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса.
07.10, 14.10 Правда життя.
08.10 Дика природа Африки.
09.15 Азiя класу люкс.
10.15 Нашi.
11.15 Скарб.ua.
12.15 Мiстична Україна.
13.10 Скептик.
15.05, 23.45 Великi танковi битви.
16.00 Полювання на рибу-монстра.
17.00 Мiста мрiй.
17.50 Правда про вiтамiни.
18.50 Фантастичнi iсторiї.
20.45 Речовий доказ.
21.50 Битва рибалок.
22.50 У пошуках iнновацiй.
00.30 Мегазаводи.
01.35 Україна: забута iсторiя.

Ôóòáîë. (Уêðà¿íà)

06.00 Львiв - Шахтар. Чемпiонат
України.
07.45 “Ситкорiзи”.
08.15, 13.55, 16.55, 20.40 Плейофф. Лiга чемпiонiв УЄФА.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20, 16.00, 23.45 Огляд середи.
Лiга чемпiонiв УЄФА.
11.15 Вест Хем - Борнмут.
Чемпiонат Англiї.
13.00 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
18.45 Челсi - Арсенал. Чемпiонат
Англiї.
20.35 Топ-матч.
22.50 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв
УЄФА.
00.40 Десна - Карпати. Чемпiонат
України.
02.25 Ман Сiтi - Хаддерсфiлд.
Чемпiонат Англiї.
04.10 Сассуоло - Iнтер. Чемпiонат
Iталiї.
05.55 Програма передач.

16 №31 (266) /15 серпня-21 серпня 2018 р.
24 серпня

П’яòíèця
УТ-1
06.00, 02.00 “Вони боролись до
загину”.
06.30 “Микола Руденко. Формулу
життя знайдено” з циклу
“Дисиденти”.
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 00.35, 03.00
Новини.
07.10, 04.05 “Олесь Шевченко. Як
на сповiдi” з циклу “Дисиденти”.
07.35 Д/с “Напам`ять”. Валентина
Чорновiл.
08.10 Д/с “Напам`ять”. Левко
Лук`яненко.
08.45, 09.05, 13.10, 15.10, 18.15,
22.55 Святкуємо перемоги
українцiв.
12.00 Д/ф “Замiнованi вiрнiстю”.
14.00, 16.00 Фольк-music. Спецвипуск.
17.00 “Малевич. Український квадрат”.
18.35 “Батурин. Ренесанс
Незалежностi”. Концертна
програма.
20.30 Перша шпальта.
21.25, 03.20 Новини. Спорт. Спецвипуск.
21.50, 01.10 Розсекречена iсторiя.
02.25 “Левко Лук`яненко. Йти за
сумлiнням” з циклу “Дисиденти”.
03.40 “Сiч”.
04.35 Д/с “Напам`ять”. Володимир
Лановой.
05.05 “Богдан Гаврилишин. Мiсiя Свобода”.
Êàíàë “1+1”
06.30, 07.10, 08.10 Снiданок з
“1+1”.
07.00, 08.00, 19.30 “ТСН”.
08.45 “ТСН спецвипуск”.
09.50 “Марш незалежностi”.
11.15 Х/ф “Все одно ти будеш мiй”.
15.40 Х/ф “Шукаю жiнку з дитиною”.
20.25 Х/ф “DZIDZIO Контрабас”.
22.10 “День незалежностi з Океаном Ельзи на Олiмпiйському”.
02.00 “Концерт Джамали “I believe
in u”.
Iíòåð
05.30 “Школа доктора Комаровського. Невiдкладна допомога”.
05.55, 04.35 М/ф.
06.10, 00.15 “Слiдство вели...” з Л.
Каневським”.
06.50 “Україна вражає”.
07.50 “Готуємо разом”.
08.50 “Орел i решка. Незвiдана
Європа”.
09.50 “Офiцiйнi заходи до дня
Незалежностi України”.
11.10 Х/ф “Королева бензоколонки”.
12.50 Х/ф “За двома зайцями”.
14.15 Х/ф “Операцiя “И” та iншi
пригоди Шурика”.
16.15 Т/с “Голос з минулого”, 1-4 с.
20.00 “Подробицi”.
20.35 “Великий концерт “Україна
вiд А до Я”.
02.05 “Речдок”.

03.25 “Код доступу”.
03.50 “Наталiя Гундарєва.
Запам`ятайте мене такою”.
05.10 “Top Shop”.

ICTV

04.05 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей.
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 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10.10 27 речей, якi нас змiнили.
11.10, 00.20 “На трьох”.
11.35 Х/ф “Полiцейська академiя”.
13.30 Х/ф “Полiцейська академiя
2. Перше призначення”.
15.15 Х/ф “Полiцейська академiя
3. Знову на навчання”.
17.00 Х/ф “Полiцейська академiя
4. Квартальна охорона порядку”.
18.45 Факти. Спецвипуск.
19.55 Дизель-шоу.
22.35 Х/ф “Полiцейська академiя
5. Операцiя “Маямi-Бiч”.
01.30 Т/с “У полi зору”.
02.55 Стоп-5.

ÑТÁ

05.50, 11.10 Х/ф “Пелена”.
09.50 День Незалежностi.
Вiйськовий парад.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Х/ф “Щастя за угодою”.
22.45 Нескоренi та незалежнi.
00.10 Х/ф “Коли сонце було
богом”.

Íîâèé êàíàë

03.05, 02.55 Зона ночi.
04.00 Абзац.
05.35, 06.50 Kids` Time.
05.40 М/с “Хай живе король
Джулiан”.
06.55 М/ф “Ретчет i Кланк:
Галактичнi рейнджери”.
08.50 М/ф “Синдбад: Легенда
семи морiв”.
10.30 М/ф “Мегамозок”.
12.15 М/ф “Тарзан 3D”.
14.10 М/ф “Бременськi розбiйники:
Вiдчайдушна гастроль”.
15.45 М/ф “Микита Кожемяка”.
17.30 Т/с Сторожова застава.
21.00 Х/ф “Iнфоголiк”.
23.00 Х/ф “Селфi Патi”.
01.00 Х/ф “Афтершок”.
02.50 Служба розшуку дiтей.

Êàíàë «Уêðà¿íà»

06.30, 07.15, 08.10, 09.15 Ранок з
Україною. Спецвипуск.
07.00, 08.00, 09.00 Сьогоднi. Спецвипуск.
09.45 Сьогоднi. З днем народження, Україно!
11.45 Т/с “Виноград”, 1 i 2 с.
15.00, 19.00, 03.30 Сьогоднi. День
Незалежностi.
15.30 Т/с “Виноград”.
16.00 Т/с “Рiдна кров”, 1-3 с.
19.40 Т/с “Рiдна кров”.
21.00 З днем народження, Україно!
Святковий концерт.
23.15 Музична платформа. Львiв.

26 серпня

Íåдіëя
УТ-1
06.00 Хто в домi хазяїн?
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.30,
01.10, 03.00 Новини.
09.30, 12.00, 17.35, 19.50, 22.25,
23.25, 02.05, 03.20 Погода.
09.35 Х/ф “Клара i Франциск”,
2 с.
11.25 Д/с “Дешевий
вiдпочинок”.
12.10 Перший на селi.
12.40 Енеїда.
13.35, 00.45 Д/с “Китайський
живопис”.
14.00 Телепродаж.
14.20 Фольк-music. Спецвипуск.
16.05, 01.30 Д/с “Незвичайнi
культури”.
17.40 Т/с “Оповiдання ХIХ
столiття”.
19.55 Д/с “Дивовижнi мiста
свiту”.
21.25 Д/с “Неповторна природа”.
22.35 Вечiрнє шоу з Юрiєм
Марченком.
23.20, 02.00 Свiт навколо.
23.50 Д/с “Зустрiч Лувру та Забороненого мiста”.
02.10 Д/с “Смаки культур”.
03.30 Свiтло.
04.20 Вiйна i мир.
05.05 Розсекречена iсторiя.

Êàíàë “1+1”

06.00 “ТСН”.
07.00 “Українськi сенсацiї”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
09.00 “Лото-Забава”.
09.45 М/ф “Маша i ведмiдь”.
10.15, 11.25, 12.50 “Свiт
навиворiт 5: Iндонезiя”.
13.55 Х/ф “Шукаю жiнку з
дитиною”.
17.45 Х/ф “DZIDZIO Контрабас”.
19.30, 05.00 “ТСН-Тиждень”.
21.00 “Танцi з зiрками”.
00.00 “Концерт Тiни Кароль.
Iнтонацiї”.
01.55 “Аргумент Кiно”.
04.25 М/ф.

Iíòåð

05.45 М/ф.
06.25 “Великий бокс. Рей Бельтран - Хосе Педраса”.
08.00 “Вдалий проект”.
09.00 “Готуємо разом”.
10.00 “Орел i решка. Морський
сезон 2”.
11.00 “Орел i решка. Перезавантаження”.
12.10 Х/ф “Операцiя “И” та
iншi пригоди Шурика”.
14.10 Х/ф “Шалено закоханий”.
16.10, 20.30 Т/с “Схiднi
солодощi 2”.
20.00 “Подробицi”.
22.00 Х/ф “Вiн i Вона”.
00.30 “Речдок”.

ICTV

04.30 Скарб нацiї.
04.40 Еврика!

04.45 Факти.
05.10 Iнсайдер.
06.00 Т/с “Невиправнi”.
08.50 Т/с “Вiддiл 44”.
11.45, 13.00 Х/ф “Парк Юрського перiоду”.
12.45 Факти. День.
14.20 Х/ф “Парк Юрського
перiоду 2”.
16.55 Х/ф “Парк Юрського
перiоду 3”.
18.45 Факти тижня. 100 хвилин
з О. Соколовою.
20.35 Х/ф “Полiцейська
академiя 6. Блокада
мiста”.
22.20 Х/ф “Полiцейська
академiя 7. Мiсiя у
Москвi”.
00.00 Х/ф “Гарлi Девiдсон та
ковбой Мальборо”.
02.00 Стоп-5.

ÑТÁ

06.05 ВусоЛапоХвiст.
07.55 Полювання.
09.00 Все буде смачно!
09.55 Хата на тата.
14.50 Х/ф “Список бажань”.
19.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
23.00 Я соромлюсь свого тiла.

Íîâèé êàíàë

03.00 Зона ночi.
05.50 Стендап-шоу.
06.40, 08.30 Kids` Time.
06.45 М/ф “Микита Кожемяка”.
08.35 М/ф “Мегамозок”.
10.10 М/ф “Тарзан 3D”.
12.10 Х/ф “Хеллбой: Герой з
пекла”.
14.45 Т/с Сторожова застава.
18.00 Х/ф “Хiтмен”.
20.00 Х/ф “Шалена карта”.
22.00 Х/ф “Механiк”.
23.50 Х/ф “Погана компанiя”.
02.05 Т/с “Клiнiка”.

Êàíàë «Уêðà¿íà»

06.30 Сьогоднi.
07.10, 05.00 Зоряний шлях.
07.45 Т/с “Коли минуле попереду”.
13.00 Т/с “Батько-одинак”.
17.00 Т/с “Будинок надiї”, 1
i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з
Олегом Панютою.
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с “Будинок надiї”.
23.00 Т/с “Школа мешкання”,
1-3 с.
01.50 Телемагазин.
02.20 Т/с “Школа мешкання”.
03.00 Т/с “CSI: Маямi”.
05.30 Реальна мiстика.

Êàíàë «2+2»

06.00 М/ф.
08.00 “Вiн, вона та телевiзор”.
10.45 Х/ф “Швидкiсть”.
13.00 Х/ф “Швидкiсть 2”.
15.20 Т/с “Перевiзник”.
19.20 Х/ф “Унiверсальний
агент”.

Наш ДЕНЬ

01.00 Д/ф “Код нацiї”.
02.20 Д/ф “Планета мавп. Куди
зникають розумнi дiти?”
04.10 Реальна мiстика.
05.45 Зоряний шлях.

Пðîгðàмà ТÁ
25 серпня

Ñóáîòà

ÍТÍ

Êàíàë «2+2»

УТ-1

ICTV

06.00 М/ф.
08.00 “Облом.UA”.
09.35 “Спецкор”.
10.15 “ДжеДАI”.
10.55 “Вiн, вона та телевiзор”.
12.35 Х/ф “Швидкiсть”.
14.50 Х/ф “Швидкiсть 2”.
17.10 Х/ф “Кiборги”.
19.25 Т/с “Перевiзник”.
23.25 “Змiшанi єдиноборства. UFC
¹210”.
01.40 “Цiлком таємно”.
03.20 Т/с “Зустрiчна смуга”.
04.05 5 тур ЧУ з футболу. “Зоря”
- “Олiмпiк”.

06.00, 10.00 Хто в домi хазяїн?
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго
ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.30,
01.10, 03.00 Новини.
09.30, 11.50, 14.35, 17.35, 19.50,
22.10, 23.25, 02.05, 03.20
Погода.
09.35 М/с “Гон”.
10.30 Сильна доля.
11.25 Д/с “Дешевий вiдпочинок”.
12.00 Х/ф “Клара i Франциск”, 2 с.
13.50, 00.45 Д/с “Гордiсть свiту”.
14.20 Телепродаж.
14.45 Д/с “Фестивалi планети”.
15.40 Д/с “Зустрiч Лувру та Забороненого мiста”.
16.30, 01.30 Д/с “Незвичайнi культури”.
17.40 Т/с “Оповiдання ХIХ столiття”.
19.55 Д/с “Дивовижнi мiста свiту”.
21.25 Вечiрнє шоу з Юрiєм Марченком.
22.20 Д/с “Спiльноти тварин”.
23.20, 02.00 Свiт навколо.
23.50 Д/с “Незвiданi шляхи”.
02.10 Д/с “Смаки культур”.
03.30 Свiтло.
04.20 Вiйна i мир.
05.05 Розсекречена iсторiя.

05.40 Скарб нацiї.
05.50 Еврика!
05.55 Факти. Спецвипуск.
07.10 27 речей, якi нас змiнили.
08.10 Дизель-шоу.
10.45, 13.00 “На трьох”.
12.45 Факти. День.
15.15 Х/ф “Проблемна дитина”.
16.55 Х/ф “Проблемна дитина 2”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
20.05 Х/ф “Полiцейська академiя
5. Операцiя “Маямi-Бiч”.
21.55 Х/ф “Полiцейська академiя
6. Блокада мiста”.
23.40 Х/ф “Мiськi пiжони”.
01.50 Т/с “У полi зору”.
03.15 Стоп-5.

ÍТÍ

05.40 Х/ф “Запорожець за Дунаєм”.
07.30 “Україна вражає”.
09.35, 19.30 Т/с “Коломбо”.
11.00 Т/с “Банкiршi”.
19.00, 02.25 “Свiдок”.
21.00 Х/ф “Три плюс два”.
22.45 Т/с “Кулагiн та партнери”.
00.30 Х/ф “Револьвер”.
02.55 “Випадковий свiдок”.
03.20 “Речовий доказ”.
03.50 “Правда життя. Професiї”.
04.50 “Top Shop”.

МЕГА

06.00 Бандитський Київ.
08.15 Iсторiя Києва.
09.10 Полювання на НЛО.
09.55 Фантастичнi iсторiї.
10.50, 21.00 Давнiй Єгипет.
11.45 Великi танковi битви.
13.25 Атака на Перл Харбор.
14.30 Японiя: падiння iмперiї.
15.30 Невада: ядерна таємниця.
16.30 Дика природа Африки.
18.30 У пошуках iстини.
23.00 Мегазаводи.
00.00 Речовий доказ.
01.00 Ризиковане життя.
04.20 Мiстична Україна.

Ôóòáîë. (Уêðà¿íà)

06.00, 08.00, 18.20, 21.50 Топ-матч.
06.10 Вест Хем - Борнмут.
Чемпiонат Англiї.
08.10, 12.05, 16.00, 22.50 Плейофф. Лiга чемпiонiв УЄФА.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Львiв - Шахтар. Чемпiонат
України.
13.50 Мiлан - Дженоа. Чемпiонат
Iталiї.
17.50, 05.20 “Ситкорiзи”.
18.30, 20.55 “Тур Online”.
18.55 Live. Олiмпiк - Шахтар.
Чемпiонат України.
19.45 Футбол Tables.
21.20, 00.40 Свiт Прем`єр-лiги.
22.00, 03.00 Чемпiонат Iталiї. Передмова до туру.
01.10 Сампдорiя - Фiорентiна.
Чемпiонат Iталiї.
03.30 Ворскла - Марiуполь.
Чемпiонат України.
05.50 Програма передач.

21.10 Х/ф “Iкар”.
23.00 “ПроФутбол”.
00.00 “Змiшанi єдиноборства.
UFC ¹210”.
02.30 “Облом.UA”.

ÍТÍ

04.45 Х/ф “Капiтан “Пiлiгрима”.
06.15, 09.00 “Страх у твоєму
домi”.
08.00 “Україна вражає”.
10.50 Х/ф “Добре сидимо!”
12.20 Х/ф “Сто грамiв” для
хоробростi...”
13.50 Х/ф “Слiд Сокола”.
16.00 Х/ф “Позашлюбний син”.
19.00 Х/ф “Солдат Iван
Бровкiн”.
20.50 Х/ф “Iван Бровкiн на
цiлинi”.
22.40 Х/ф “Втрата надiї”.
00.30 Х/ф “Розплата”.
02.10 “Речовий доказ”.

МЕГА
06.00
08.10
09.15
10.10
11.45
13.25
15.15
16.10
16.40

Бандитський Київ.
Богдан Ступка.
Фантастичнi iсторiї.
У пошуках iстини.
Великi танковi битви.
Давнiй Єгипет.
Жирафи: вартовi савани.
Дика природа Африки.
Африканськi рiчки: дари
дощiв.
18.15 Таємницi дефiциту.
21.00 Атака на Перл Харбор.
22.00 Японiя: падiння iмперiї.
23.00 Невада: ядерна таємниця.
00.00 Речовий доказ.
01.00 Гордiсть України.

Ôóòáîë. (Уêðà¿íà)

06.00 Лiверпуль - Брайтон.
Чемпiонат Англiї.
07.45, 18.55 Свiт Прем`єр-лiги.
08.15 Ювентус - Лацiо.
Чемпiонат Iталiї.
10.00, 15.40, 20.15 Футбол
News.
10.20 Арсенал - Вест Хем.
Чемпiонат Англiї.
12.05 Наполi - Мiлан. Чемпiонат
Iталiї.
13.50 Александрiя - Ворскла.
Чемпiонат України.
16.00 Огляд вiвторка. Лiга
чемпiонiв УЄФА.
16.55 Олiмпiк - Шахтар.
Чемпiонат України.
18.45 Топ-матч.
19.25 Live. Марiуполь - Львiв.
Чемпiонат України.
21.20 “Великий футбол”.
23.00 Фiорентiна - К`єво.
Чемпiонат Iталiї.
00.45 Уотфорд - Крiстал Пелас.
Чемпiонат Англiї.
02.30 Iнтер - Торiно. Чемпiонат
Iталiї.
04.15 Ньюкасл - Челсi.
Чемпiонат Англiї.

Êàíàë “1+1”

06.00, 19.30 “ТСН”.
06.40 “Грошi”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
10.05, 04.20 “Життя без обману”.
11.20, 23.15 “Свiтське життя. Дайджест”.
12.25 Х/ф “Шанс на кохання”.
16.10, 21.15 “Вечiрнiй квартал”.
18.30, 05.15 “Розсмiши комiка”.
20.15 “Українськi сенсацiї”.
00.25 “Вечiрнiй Київ”.

Iíòåð

05.40 “Чекай на мене. Україна”.
07.00, 04.35 М/ф.
07.30 Х/ф “На вас чекає громадянка
Никанорова”.
09.15 Х/ф “Солодка жiнка”.
11.15 Х/ф “Здрастуй i прощай”.
13.10 Т/с “Голос з минулого” (12+)
1-4 с.
17.00 Т/с “Схiднi солодощi 2”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Концерт “Мрiя про Україну”.
23.35 Т/с “Я - охоронець. Помилка
в програмi”, 1-4 с.
02.55 “Код доступу. Сюжети”.
03.10 “Великi українцi”.
03.50 “Стосується кожного”.
05.00 “Top Shop”.

ÑТÁ

05.45 ВусоЛапоХвiст.
06.05 Х/ф “Осiннiй марафон”.
08.00 Караоке на Майданi.
09.00 Все буде смачно!
10.55 Т/с “Коли ми вдома”.
15.00 Х/ф “Щастя за угодою”.
19.00 Х/ф “Список бажань”.
23.05 Я соромлюсь свого тiла.
01.05 Слiдство ведуть екстрасенси.

Íîâèé êàíàë

03.00, 02.45 Зона ночi.
05.55, 07.05 Kids` Time.
06.00 М/с “Лунтiк i його друзi”.
07.10 М/ф “Бременськi розбiйники:
Вiдчайдушна гастроль”.
08.45 Хто зверху? (12+).
19.00 Х/ф “Джон Уїк”.
21.00 Х/ф “Хiтмен”.
23.00 Х/ф “Не дихай”.
00.45 Х/ф “Селфi Патi”.

Êàíàë «Уêðà¿íà»

06.30, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
07.10, 05.10 Зоряний шлях.
08.00 Т/с “Коли минуле попереду”, 1-6 с.
13.20 Т/с “Рiдна кров”, 1 i 2 с.
15.20 Т/с “Рiдна кров”.
17.50 Т/с “Батько-одинак”, 1 i 2 с.
19.40 Т/с “Батько-одинак”.
22.25 Т/с “Квiти вiд Лiзи”, 1-3 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с “Квiти вiд Лiзи”.
02.45 Реальна мiстика.

Êàíàë «2+2»

06.00 М/ф.
08.00, 01.30 “102. Полiцiя”.
08.55 “Загублений свiт”.
14.15 Х/ф “Безодня”.
17.45 Х/ф “День, коли Земля
зупинилася”.
19.45 Х/ф “Некерований”.
21.45 Х/ф “Загнаний”.

Пðîгðàмà місцåâèх òåëåêàíàëіâ
TV-4
Пîíåдіëîê, 20 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 країн
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30 Справжня ціна
09.45 Про кіно
09.55, 22.35 Добрі традиції
11.00 Дитяча година
12.10 У фокусі Європа
12.40 Євромакс
13.10, 02.30 Хіт-парад
14.00, 01.00 Х.ф. «Діти-шпигуни»
16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 03.30
Провінційні вісті
16.10 Дитяча година
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 Погляд зблизька
22.40, 04.00 Х.ф. «Нічна варта»
+16

Віâòîðîê, 21 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 Погляд зблизька
08.05 Українські традиції
08.30 Єдина країна
09.00, 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 Євромакс
13.00, 02.30 Хіт-парад
14.00, 01.00 Х.ф. «Диявольський
острів»
17.30 Майстер-клас із Наталкою
Фіцич
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Межа правди
21.30 Музична програма «Галкліп»
22.35, 04.00 Х.ф. «Цунамі 2022»
+16

Ñåðåдà, 22 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 Межа правди
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
13.00, 02.30 Ерік Клептон «На
перехресті»

14.00, 01.00 Х.ф. «Боги річкового
світу»
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 Щоденник для батьків
21.30 Майстер-клас із Наталкою
Фіцич
22.40, 04.00 Х.ф.«День батька»

Чåòâåð, 23 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 Щоденник для батьків
08.30 У пошуках нових вражень
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 17.00 Феєрія мандрів
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10 Формула здоров’я
13.00, 02.30 Хіт-парад
14.00, 01.00 Х.ф.«Змова»
15.45, 20.25 Добрі традиції
17.30 Музична програма «Галкліп»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 У фокусі Європа
20.30 Євромакс
21.30 Смачна мандрівка
22.35 Файне місто 2018
22.45, 04.00 Х.ф.«Самотній Санта
шукає місіс Клаус» +16

П’яòíèця, 24 сåðпíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Серцю
не накажеш»
06.45, 10.45 Бадьорий ранок
07.00 Провінційні вісті
07.35, 00.30 У фокусі Європа
08.00, 03.30 Євромакс
08.30 Смачна мандрівка
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.15 Ранковий фітнес
09.30, 17.00 Феєрія мандрів
11.00, 16.00 Дитяча година
11.45 Дитяча програма «Чарівний ключик»
12.10 Музична програма «Галкліп»
12.40 Т.А.Н.Г.о , балет «Нескорені духом»
14.10, 01.00 Х.ф. «Посттравматична рапсодія»
17.30 Майстер-клас із Наталкою
Фіцич
19.00 В.ф. «Щастя жити в ріднім
краї»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 ТНЕУ - калейдоскоп подій
20.10 Погляд зблизька
20.40 Слід
21.20 Добрі традиції
21.30 Єдина країна
22.00, 04.00 Х.ф.«Ціна людини»
02.30 Хіт-парад

Ñóáîòà, 25 сåðпíя

06.00 Про кіно
06.15, 11.00 Про нас
06.45, 09.15 Бадьорий ранок
07.10 Х.ф.«Комуна» +16
08.55, 19.55 Добрі традиції
09.00, 00.10 Час-Tайм
09.30, 19.00 Єдина країна
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 Смачна мандрівка
12.30, 00.30 В.ф. «Тернопіль –
місто, якого немає»

23.40 Х/ф “Вуличний воїн”.
02.15 “Цiлком таємно”.
03.55 “Облом.UA”.
05.20 Х/ф “Ще до вiйни”.
07.40 Х/ф “Чекаю та сподiваюсь”.
10.20 Х/ф “Очiкування полковника
Шалигiна”.
12.00 “Свiдок. Агенти”.
12.35, 03.20 “Речовий доказ”.
15.40 “Склад злочину”.
17.10 “Переломнi 80-тi”.
19.00, 02.50 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “Справа Румянцева”.
21.35 Х/ф “Пiд прицiлом кохання”.
23.40 Х/ф “Розплата”.
01.25 “Таємницi кримiнального
свiту”.
04.20 “Легенди бандитської Одеси”.

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса.
08.30 Леонiд Биков. Зустрiчна
смуга.
09.20 Фантастичнi iсторiї.
10.15, 18.20 У пошуках iстини.
11.50 Великi танковi битви.
13.30, 21.00 Давнiй Єгипет.
15.20 Крилатi мавпи Шангрi-Ла.
16.20 Дика природа Африки.
23.00 Мегазаводи.
00.00 Речовий доказ.
01.00 Бандитський Київ.
04.20 Мiстична Україна.

Ôóòáîë. (Уêðà¿íà)

06.00 К`єво - Ювентус. Чемпiонат
Iталiї.
07.45, 16.00 Чемпiонат Iталiї. Передмова до туру.
08.15 Крiстал Пелас - Лiверпуль.
Чемпiонат Англiї.
10.00, 15.40, 22.15 Футбол News.
10.20, 13.50 Плей-офф. Лiга
чемпiонiв УЄФА.
12.05 Олiмпiк - Шахтар. Чемпiонат
України.
16.30 Чемпiонат Англiї. Передмова
до туру.
16.55 Live. Арсенал - Вест Хем.
Чемпiонат Англiї.
18.55 Live. Ювентус - Лацiо.
Чемпiонат Iталiї.
19.45 Футбол Tables.
20.55, 03.25 Свiт Прем`єр-лiги.
21.25 Live. Наполi - Мiлан.
Чемпiонат Iталiї.
23.25, 01.25 Топ-матч.
23.35 Александрiя - Ворскла.
Чемпiонат України.
01.35 Вулверхемптон - Ман Сiтi.
Чемпiонат Англiї.
03.55 Чорноморець - Динамо.
Чемпiонат України.
05.45 Програма передач.

14.00 В.ф. «Щастя жити в ріднім
краї»
14.30 Мультфільми
14.50 Дитяче кіно.Х.ф.«Бабуся
Бум»
16.30 Дім книги
17.00 Хіт-парад
17.50 ТНЕУ - калейдоскоп подій
18.00 Наші вітання
19.30 У фокусі Європа
20.10 Файне місто 2018
20.20, 02.30 Т.А.Н.Г.о , балет
«Нескорені духом»
22.00, 04.00 Х.ф. «Застиглі в
часі» +16
02.00 Євромакс

Íåдіëя, 26 сåðпíя

06.00, 01.00 Х.ф.«Комуна» +16
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.Х.ф.«Бабуся
Бум»
13.30 Дитяча програма «Чарівний
ключик»
14.00 Сільський календар
14.30 Межа правди
15.30 Слід
16.00 Майстер-клас із Наталкою
Фіцич
16.25, 22.10 Добрі традиції
16.30 Українські традиції
16.45 Файне місто 2018
17.00 Вікно в Америку
17.30 Про нас
18.00 Наші вітання
19.00, 00.00, 03.30 Провінційні
вісті. Тиждень
19.45, 00.45 Міська рада інформує
20.00 Огляд світових подій
20.30 Про нас
21.00, 03.00 Музична програма
«Гал-кліп»
22.15, 04.15 Х.ф. «Дрібна рибка»
02.30 Огляд світових подій

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 Док.фільм
17.10 Д/ф “В Україні”
17.36, 19.48 Док.фільм
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 Телесеріал
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 “Незвичайні культури”

П’яòíèця, 17 сåðпíя

7.00 “Файний ранок”
9.00 Телесеріал
13.30 “Лайфхак українською”
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”
17.00 “Лайфхак українською”
17.10 “Схеми. Корупція в деталях”
17.36 “Розсекречена історія”
18.31 Д/с “Незвичайні культури”
19.00, 20.40 “Новини”

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”
15.05 Соціальна реклама
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”
15.05 Соціальна реклама
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”
18.58 Анонси
19.00 “Розсекречена історія”
19.52 “Візитівки Полтавщини”
20.00 Д/с “Незвідані шляхи”

Оголошення

nday.te.ua
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ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
Приватне підприємство «Компанія «Надежда»
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ,
або прізвище, ім’я та по батькові

код ЄДРПОУ - 2 2 5 1 9 0 8 5

фізичної особи – підприємця, ідентифікаційний код або у разі
відсутності ідентифікаційного коду зазначаються
паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий) фізичної
особи – підприємця)

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

1. Інформація про суб’єкта господарювання
Україна, 32020, м. Полтава, вул. Жовтнева, 19
тел.: (0532) 611-012, 518-377.

(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.
Нове будівництво АЗК та АГЗП на вулиці Об’їзна,
8 у селі Великі Гаї, Тернопільського району, Тернопільської області. На проектованому АЗК передбачається: здійснювати прийом, зберігання і відпуск пального
для автотранспорту, а саме: двох марок бензину та
одної марки дизпалива, суміші пропан-бутан (СВГ);
сервісне обслуговування водіїв та пасажирів. АЗК відноситься до підприємств V категорії небезпеки, розмір санітарно-захисної зони – 50м. СЗЗ витримується.
Режим роботи АЗК - цілодобовий. Термін експлуатації будинку АЗК з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів 60 років. Термін експлуатації резервуарів 40 років. Рік введення в експлуатацію АЗК- 2018р.
Технічна альтернатива 1.
Передбачається будівництво АЗК на 250 заправок на добу нафтопродуктами, та 100 заправок на
добу скрапленими вуглеводневими газами (СВГ). Для
зберігання палива передбачено один підземний резервуар ємністю по 50м3 - для бензину марок А-92, А-95
та дизельного пального. Один резервуар об’ємом 5м3
– резервний, для аварійного зливу нафтопродуктів.
Один підземний резервуар об’ємом 10 м3 (підземний
модуль) для скраплених вуглеводневих газів (пропанбутан).
Технічна альтернатива 2.
Не розглядається. Технічна альтернатива 1 є
найбільш ефективною як з економічної, так і з технологічної точок зору для безпечної заправки та обслуговування автомобілів.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Нове будівництво автозаправного комплексу
планується на орендованій земельній ділянці за адресою: вул. Об’їзна, 8 село Великі Гаї, Тернопільського району, Тернопільської області .
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
Не розглядається.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Метою будівництва є надання послуг по обслуговуванні автомобілів, надання послуг по заправці автомобілів якісним пальним, створення додаткових
робочих місць, збільшення надходжень у місцевий та
державний бюджет при дотриманні екологічних та
санітарно-гігієнічних нормативів.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі
параметри планованої діяльності (потужність, довжина,
площа, обсяг виробництва тощо)
Доставка пального здійснюватиметься автотранспортом. Злив палива з автоцистер¬ни передбачено крізь герметичні зливні швидкороз'ємні муфти та спеціальні фільтри, які запобігають попаданню механічних сумішей в резервуар.
Зберігання палива передбачено в одному підземному резервуарі ємністю 50м3 який поділений на
секції для бензину і дизпалива. Резервуар виконананий з подвійною оболонкою типу "термос". Резервуар обладнаний системою повернення парів нафтопродуктів при їх заповненні, дихальною арматурою
з клапанною системою, технічними пристроями
для запобігання переповнення емкостей при зливі нафтопродуктів. Резервуар розташований окремо від
колонок. Зберігання скрапленого вуглеводневого газу
передбачено в одному підземному резервуарі об’ємом
10 м3 (підземний модуль);
Заправлення
автомобілів
передбачається здійснювати двома двохсторонніми паливороздавальними колонками (ПРК) для нафтопродуктів, одна з яких комбінована з СВГ, та одною ПРК для
СВГ .
При заправленні автомобілів через паливороздавальні колонки буде застосована система – повернення парів з баку автомобіля в видаткові резервуари (рекуперація).
Будівля АЗК з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів запроектована одноповерховою. Пункт сервісного обслуговування водіїв та
пасажирів передбачає сферу обслуговування з влаштуванням буфету та магазину з продажу супутніх товарів.
Річна реалізація палива становить: бензину - 840
м3, дизпаливо - 1120 м3, скраплені вуглеводневі гази
(СВГ) – 1400 м3.
Загальна площа ділянки будівництва становить
– 0,21 га, яка перебуває в оренді
ПП «Компанія «Надежда» згідно договору оренди землі від 14 липня 2017 року., кадастровий номер:
6125281700:01:001:0940.
Кількість створених робочих місць на об’єкті 19
чоловік.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1:
 по забрудненню атмосферного повітря –
значення гранично допустимих концентрацій (ГДК)
забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів;
 по ґрунту, поверхневим та підземним водам
- відсутність на них прямого впливу;
 по загальним санітарним нормам - санітарні розриви при забудові міських територій;
 по акустичному впливу - допустимі рівні шуму.
щодо технічної альтернативи 2:
Не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 1:
 містобудівні умови та обмеження;
 розмір санітарно-захисної зони;
 протипожежні розриви між будівлями та
спорудами;
щодо територіальної альтернативи 2:
Не розглядається.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист
території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1:
Інженерна підготовка території включає планування майданчиків та влаштування під’їзних доріг і
шляхів до об’єкту будівництва, роботи по демонтажу існуючих будівель та споруд, роботи по виносу інжерених мереж, роботи по видаленню зелених насаджень, земляні роботи.
Ділянка перекрита грунтами не придатними
для рекультивації. Згідно проектного рішення на даній ділянці виконується відсипка території.
Проектні рішення в період будівництва та експлуатації будуть забезпечувати раціональне використання ґрунту та водних ресурсів, а також будуть
передбачені захисні та компенсаційні заходи.
щодо технічної альтернативи 2:
Не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 1:
Ділянка для розміщення АЗК погоджена з усіма
зацікавленими організаціями та знаходиться у оренді згідно договору- оренди землі від 14 липня 2017 року.
щодо територіальної альтернативи 2:
Не розглядається.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1:
Джерелами потенційного впливу проектуючого
автозаправного комплексу з АГЗП на довкілля відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року № 808 «Про затвердження переліку видів
діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку» є: технологічне обладнання АЗК - дихальні клапани підземних резервуарів для зберігання
нафтопродуктів, заправний майданчик (паливороздавальні колонки), технологічні процеси з АГЗП (зливна
струбцина, запобіжний клапан на резервуарі зберігання СВГ, заправна струбцина газових колонок, продувні
свічки насосу), викиди при роботі резервного дизельгенератора (на випадок відключення електроенергії), автотранспорт - заїзд та виїзд з території АЗК.
Коротка характеристика впливів при будівництві та експлуатації обєкту:
 на геологічне середовище – відсутній;
 на повітряне середовище – викиди парів бензину, вуглеводнів фракції С12-С19 , оксиду вуглецю,
діоксиду азоту, діоксиду сірки, бенз(а)пірену, парів
пропан-бутану;
 на клімат та мікроклімат – відсутній;
 на водне середовище – утворення господарських, побутових та зливових стоків;
 на техногенне середовище – відсутній;
 на соціальне середовище – вивчається через механізм публікації в ЗМІ та громадських обговорень;
 на рослинний та тваринний світ – відсутній,
заповідні об’єкти в зоні впливу відсутні, цінних насаджень на території не виявлено, шляхи міграції тварин відсутні.;
 на ґрунт – незначним джерелом забруднення може стати будівельне сміття та паливномастильні матеріали від роботи будівельних механізмів. З метою запобігання негативного впливу на
грунт проектом передбачається оснащення площадки контейнерами для побутових і будівельних відходів і вивезення їх на полігон побутових відходів. При
експлуатації об’єкту вплив можливий у випадку аварії;
щодо технічної альтернативи 2:
Не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 1:
Сфера, джерела та види можливого впливу на
довкілля можливі на території ведення господарської діяльності по вул. Об’їзна, 8 село Великі Гаї, Тернопільського району, Тернопільської області.
щодо територіальної альтернативи 2:
Не розглядається.
9. Належність планованої діяльності до першої чи
другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть
мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці
впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)
Планована діяльність з будівництва автозаправного комплексу та автогазозаправного пункту
належить до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив
на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля
згідно із ст.3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” ч.3 пункт 4, абзац 2 .
10. Наявність підстав для здійснення оцінки тран-

скордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність
значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати
значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)
Транскордонний вплив відсутній
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки
впливу на довкілля
Відповідно ст. 6 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”.
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, іншої інформації; надання
уповноваженим органом мотивованого висновку з
оцінки впливу на довкілля, що враховує результати
аналізу, передбаченого попереднім абзацом; 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 цій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з
оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом
господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше
25 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 унікальний 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 та 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
Дозвіл на виконання будівельних робіт
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України
“Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається
Державна архітектурно-будівельна
інспекція 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
Управління екології та природних ресурсів
Тернопільської обласної державної адміністрації
(найменування уповноваженого органу,

м. Тернопіль вул. Шашкевича, 3,
E-mail: eco_ter@tr.ukrtel.net
поштова адреса, електронна адреса,

+38 (0352) 25-95-77, Груніна Світлана Олександрівна
номер телефону та контактна особа)
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Податки

Скільки
алкоголю
і цигарок
можуть ввозити
та вивозити
за кордон
громадяни
України?

В

везення на митну
територію України
громадянами
алкогольних напоїв
та тютюнових виробів
визначається ст. 376
Митного кодексу (далі
- МКУ), відповідно до
якої: ввезення на митну
територію України
алкогольних напоїв
та тютюнових виробів
громадянами, які не
досягли 18-річного віку,
не допускається.
Громадяни, які досягли
18-річного віку, можуть ввозити алкогольні напої та тютюнові вироби на митну територію України в ручній поклажі або супроводжуваному багажі без сплати митних
платежів та без письмового
декларування у таких кількостях із розрахунку на одну
особу: 200 цигарок або 50 сигар чи 250 грамів тютюну, або
ці вироби у наборі загальною
вагою, що не перевищує 250
грамів. 5 літрів пива, 2 літри
вина, 1 літр міцних (із вмістом спирту більш як 22%) алкогольних напоїв.
Умови вивезення (пересилання) громадянами товарів за межі митної території
України визначаються ст. 371
МКУ.
Водночас, відповідно до ч.
4 ст. 373 МКУ, не допускається
вивезення за межі митної території України алкогольних
напоїв та тютюнових виробів
громадянами, які не досягли
18-річного віку.

Платники краю
підтримали
армію на 127
мільйонів
гривень

І

з початку року
платники області
спрямували до
бюджету 127 млн грн
військового збору. Це на
26,2 млн грн, або на 26
відсотків більше, ніж у
січні-липні 2017 року.
Військовий збір був введений в Україні з серпня 2014
року як додаткове джерело
фінансування і підтримки армії, яка виконує завдання у
зоні проведення АТО. Ставка
збору становить 1,5 відсотків.
Відділ організації
роботи Головного
управління ДФС у
Тернопільській області.
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Наш ДЕНЬ

Прийшов Спас –

Смачна сторінка

яблукам
на столі час

За кілька днів усі ми святкуватимемо Спаса, понесемо у храм
освячувати яблука та інші фрукти, які рясно достигають у наших
садах. Яблуко – надзвичайно корисний, смачний і універсальний
продукт. З нього можна приготувати закуски й салати, десерти і
смачне варення. Пропонуємо вам добірку цікавих рецептів з яблук,
які стануть вам у нагоді на свята й на щодень.
Курочка з яблуками

Дуже швидкий рецепт запеченого м’яса. Курочка виходить
соковитою і смачною. Страва не
потребує маринування, тому й
готується швидко. Ідеальний варіант для смачної вечері.
ПОТРІБНО: 1 невелика курка, по 2 ст. л. меду, гірчиці, олії, 3
яблука, 0,5 скл. червоного вина,
0,5 скл. води, сіль, перець.
ПРИГОТУВАННЯ: курку порізати на шматочки, натерти медом, гірчицею, олією, посолити,
поперчити. Викласти у форму
для запікання, перекласти порізаними яблуками, залити вином
і водою. Запікати 45 хвилин.

Печені яблука
з курячим філе

ПОТРІБНО: 8 великих яблук,
500 г курячого філе, 50 г горіхів, 50 г чорносливу, 1 цибулина,
2 зуб. часнику, 1 яйце, по 2 ст. л.
олії, вершкового масла, цукру і 1
скл. курячого бульйону.
ПРИГОТУВАННЯ: горіхи подрібнити і підсмажити на сковорідці. Порізані дрібно цибулю і
часник також смажити протягом
4 хвилин і додати подрібнене куряче філе (можна фарш), смажити ще близько 8 хвилин, постійно помішуючи. Викласти у глибоку миску і додати горіхи, яйце,
подрібнений чорнослив та все
ретельно вимішати. З яблук зрізати верхівки, вичистити від насіння і м’якоті, залишивши міцне дно і стінки. Нафарширувати
яблука готовою начинкою, накрити зрізаною яблучною кришечкою, викласти у форму для
запікання. У каструльці розтопити масло з цукром, проварити
3 хвилини постійно помішуючи.
Отриманим соусом полити яблука, накрити кришкою і запікати
10 хвилин при температурі 180º.

Яблучний пиріг тарт
татен

ПОТРІБНО: 10 яблук (для неглибокої форми для випічки діаметром 18 см), 2 ст. л. цукру, 100
г пісочного або листкового тіста
(1/4 упаковки)

ПРИГОТУВАННЯ:
яблука
очистити від шкірки, вийняти
серцевину. Посипати дно неглибокої форми для випікання (діаметром 18 см) рівномірним шаром цукру. Поставити на плиту,
дочекатися, поки цукор розтане
і утвориться золотава карамель.
Крупно порізати яблука, щільно
викласти їх у форму. Обмотати
форму фольгою в кілька шарів
блискучою стороною всередину
і поставити на плиту або в духовку. Якщо ставите в духовку, присипте яблука зверху цукром. Запікати протягом 40 хвилин.
Використовуйте для цього пирога тверді, але не дуже
соковиті яблука. Сорти Редчіф,
Джонаголд підійдуть ідеально якраз скоро почнеться їх сезон.
Зняти яблука з плити, обережно відкрити (з-під форми
може витікати гарячий коричневий сироп, його буде тим більше, чим більш соковиті яблука). Дати охолонути 10-15 хвилин. Розкачати пісочне тісто (або
інше) і покрити ним пиріг. Поставити в духовку на 15-20 хвилин - випікати до готовності тіста. Воно набуде золотистого відтінку. Дати пирогу повністю охолонути у формі, інакше тісто поламається, а яблучна начинка не
буде тримати форму. Подавати
пиріг теплим. Доповнити його
кулькою морозива.

Яблучні оладки

Такі оладки чудово підійдуть
на сніданок, додадуть вам сил та
енергії.
ПОТРІБНО: 3 яблука, 1
склянка борошна, 100 мл кефіру,
1 яйце, сода на кінчику ножа, цукор – за смаком, цукрова пудра за смаком, ванілін - за смаком
ПРИГОТУВАННЯ: за допомогою міксера збити кефір, яйця,
борошно та цукор. Далі додати ванілін і соду, продовжувати
збивати до утворення однорідної маси. Яблука почистити, натерти на дрібній тертці, додати
до суміші та перемішати. Оладки смажити до золотистого кольору, викладаючи на сковорідку

столовою ложкою. Готові оладки
можна посипати цукровою пудрою.

Мафіни сметанні
з яблуками

ПОТРІБНО: 125 г вершкового масла, розм'якшеного, 3/4
склянки цукрової пудри, 1,5 скл.
борошна, 1,5 ч. л. розпушувача,
3 великих яйця, півсклянки сметани, 2 яблука з червоною шкіркою, нарізати четвертинками,
цукрова пудра для прикрашання
ПРИГОТУВАННЯ: форму для
випікання мафінів на 12 штук застелити кошиками з пекарського паперу. У великій мисці міксером збити масло, цукор, борошно, яйця і сметану до однорідної
маси. Ложкою рівномірно розподілити тісто по кошиках для
мафінів. Тонко нарізати яблука
шматочками, викласти їх на тісто і посипати зверху цукровою
пудрою. Мафіни, приготовані за
таким рецептом, можна зберігати до двох днів у герметичному
контейнері в холодильнику або
зберігати замороженими в морозильній камері до одного місяця.

Пиріг домашній
з яблуками і сиром

ПОТРІБНО: 50 г крохмалю,
120 г борошна, 1 яйце, 50 г цукрової пудри, 70 г холодного
вершкового масла.
ДЛЯ НАЧИНКИ: 4 середні
яблука (або 3 великі), почистити,
крупно порізати, 1 ст. л. лимонного соку, 2 яйця, жовтки відділити від білків, 300 г домашнього сиру, 1 ч. л. меленої кориці, 70
г цукрової пудри, 20 г крохмалю,
щіпка солі, цукрова пудра для посипання.
Усі інгредієнти для тіста помістити в чашу блендера й збити
до однорідності. Якщо блендера немає, тоді в глибоку миску й
швидко вимісити тісто, втираючи масло з яйцем в борошно з цукровою пудрою. Загорнути тісто в харчову плівку і поставити в
холодильник на 30 хвилин відпочивати. Домашній сир, жовтки,
цукрову пудру, корицю та крохмаль помістити в чашу блендера.
Збити все разом до однорідності. Яблука помістити в глибоку
миску, полити соком й перемішати. Духовку розігріти до 180 ᵒС.
Дістати охолоджене тісто з холодильника й не надто тонко розкатати, на присипаній борошном
поверхні. Викласти тістом форму

для пирога 24 см діаметром. Низ
тіста у формі рівномірно поколоти виделкою.
На тісто тісненько викласти
яблука. Білки збити зі щіпкою
солі до напівстабільних піків.
Впевнено, але обережно, ввести
білки в сирну масу й одразу ж викласти її на яблука, розрівняти,
покласти пиріг в духовку і пекти 45-55 хвилин, в залежності від
роботи духовки. Яблука мають
повністю пропектися, а поверхня
підрум'янитись. Дістати готовий
пиріг з духовки і залишити на робочій поверхні майже до повного
вистигання. Посипати яблучний
пиріг з домашнім сиром цукровою пудрою і подавати.

Швидке яблучне
печиво

ПОТРІБНО: 2 яблука, 350 г
пшеничного борошна, 4 ст. л. цукру, 3 яйця, 150 г вершкового
масла, 0,5 ст. ложки кориці, 1 пакетик розпушувача, 1 пакетик
ванільного цукру.
ПРИГОТУВАННЯ: яйця збити з цукром і ваніліном, додати
розтоплене масло, перемішати.
Додати борошно і розпушувач,
замісити тісто. Яблука почистити, натерти на тертці, перемішати з тістом. Викласти тісто ложкою на вистелене пергаментом
деко і випікати 15 хвилин при
температурі 200 градусів.

до половини, випікати 1 год. Після завершення випікання не відкривати 20 хв., відкрити, провести лопаткою по краях, дати повністю охолонути, дістати з форми, поставити на ніч у холодильник. Чізкейк буде ідеально різатися, якщо перед нарізанням ніж
обдати окропом і насухо витерти. Можна пекти на основі з пісочного тіста, з фруктами, ягодами, шоколадом. Надзвичайно
ніжний!

Варення з яблук з
ваніллю та корицею

ПОТРІБНО: на 2 кг яблук - 1
кг цукру, 1 пакетик ванільного
цукру або 1 стручок натуральної
ванілі, 1 паличка кориці, 0,5 ч. л.
лимонної кислоти.
ПРИГОТУВАННЯ: яблука помити, почистити, нарізати на
акуратні часточки. Викласти у
посуд, в якому будете варити
варення, пересипаючи цукромпіском. Залишити на ніч, щоб
яблука пустили сік.
Поставити на плиту і варити
приблизно 20-30 хвилин. Зняти
з вогню і дати повністю охолонути. Повторити ще два рази. Коли
варення майже готове (крапелька не розпливається на холодному блюдечку) - додати корицю,
ваніль і лимонну кислоту. Гаряче варення розкласти у стерилізовані банки й герметично закупорити.

Терті яблука
з корицею

Чізкейк «Хмаринка»

Такий чізкейк набуває особливої ніжності завдяки незвичним інгредієнтам - яблукам. А ще
потрібно підібрати не сухий однорідний домашній сир.
ПОТРІБНО: 850 г нежирного
однорідного не сухого сиру, 5 великих яєць, 160 г цукру, 3 ст. л. з
невеликим чубком крохмалю, 2
невеликі яблука, 1 ст. л. лимонного соку.
ПРИГОТУВАННЯ:
яблука
очистити від шкірки, дрібно потерти, щоб утворилося пюре.
Якщо сир рідкуватий, цього не
робити. Збити сир із жовтками, крохмалем, яблучним пюре.
До білків додати лимонний сік,
збити до стійких піків, поступово ввести цукор. Акуратно ложкою змішати білки із сирною масою. Чашу мультиварки змастити маслом, обсипати борошном,
надлишки струсити.
Викласти сирну масу, пекти
у мультиварці 1 год. 20 хв. або у
духовці. Поставити форму з тістом у миску, наповнену окропом

ПОТРІБНО: на 3 кг яблук - 1
кг цукру, 2-3 столові ложки свіжозмеленої кориці.
ПРИГОТУВАННЯ: яблука помити, почистити, натерти на буряковій тертці, покласти у посуд,
де будете варити, додати цукор,
перемішати. Почекати 10 хвилин, щоб яблука пустили сік. Нічого страшного, якщо маса потемніє.
Поставити на вогонь. Варити,
перемішуючи, на слабкому вогні, 20 хвилин, поки маса не посвітлішає й не стане напівпрозорою. Наприкінці всипати корицю
й перемішати. Якщо яблучна маса
надто кисла – можна досипати на
свій смак ще трохи цукру. Викласти гарячу яблучну масу у стерилізовані банки, герметично закрити. Зберігати у сухому прохолодному місці чи холодильнику.
Можна подавати на сніданок і десерт, чудова начинка до млинців,
пирогів, рулетів та штруделів.
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У яких відділеннях зв’язку Тернополя
відправляти посилки дешевше?

Із 1 серпня «Укрпошта» запровадила акцію «Щасливі години». Клієнти можуть відправити посилки на 10 відсотків дешевше із 19.00 до 21.00 години у
будні дні.
Акція діє для послуг «Укрпошта Експрес» та «Укрпошта
Smartbox» у комп’ютеризованих
поштових відділеннях.
«Клієнти заощадять кошти
при пересиланні швидких відправлень, а також зекономлять

час при відправці посилок. Зауважу, що після 19.00 години черги у більшості випадків вже відсутні», – сказала директор з розвитку мережі «Укрпошти» Валентина Дудко.
Наприклад, при оформленні відправлення чи купівлі «Smartbox» у «Щасливі години» вартість коробки для розміру S та L буде знижено до 29,7
гривень та 40,5 гривень, відповідно. Для розміру коробки XS

ціна зі знижкою складе 27 гривень. При цьому відправлення
«Укрпошта-Smartbox» не має вагових обмежень.
Акція «Щасливі години» триватиме до 1 жовтня цього року,
зокрема, у поштових відділеннях Тернополя.
За додатковою інформацією можна звертатись до
контакт-центру за телефоном:
0 800 300 545.

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

ОГОЛОШЕННЯ

Здається в оренду

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.
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Вітання

«Наречена» Олесі Гудими
з’явилася
на поштових марках

Вітаємо!

Доброго чоловіка, люблячого,
«солодкого» батька, відомого пасічника

Володимира Олександровича
Гаврилюка
З Вікнин на Збаражчині

з Днем пасічника!

На Спаса українські бджолярі відзначають своє професійне свято. У цей день солодкі ласощі набувають чудодійної сили. А
ще кажуть: бджола любить добрих, привітних, щирих людей! Тож від усього серця
вітаємо Тебе із святом!
Вітаємо!
Гречка на полі цвіте,
Справжнього пасічника, щирого друга
До вуликів пасічник йде,
Він, як бджоли, працьовитий,
Володимира Олександровича
Мед у нього смаковитий.
Гаврилюка
Спішиш своїх бджіл Ти провідати,
з професійним святом!
Забуваєш часом навіть пообідати.
Від усіх, хто боїться бджіл, але любить мед,
Тож хай над Тобою буде небо погідне,
Від усіх в кого болить горло,
Життя, як мед, тече річкою рівне.
але немає власної пасіки,
Як сон, негаразди щоби забувались,
Від усіх тих, хто знає ціну праці пасічника,
А краще, щоб зовсім вони не з’являлись!
Від усіх медоїдів - Тобі велике спасибі!
Щоб міцне здоров'я тішило щодня,
Бажаємо освятити у храмі ароматні яблука
Миру й благодаті, щастя і добра!
і новий урожай солодкого бурштинового меду!
Хай Матінка Божа, Цариця Свята,
Нехай добро, радість і достаток спішать до
Дарує веселі і многії літа!
З любов’ю і повагою – дружина Раїса, до- Твоєї хати, як бджоли на мед!
З повагою – друзі із села і Тернополя.
чки Наталя та Світлана із Швейцарії.

Переваги життя у власному
будинку в котеджному містечку
Зі словами “побудуй дім”
пригадується пункт життєвого мінімуму. Споконвічна
мрія кожного українця і досі
залишається незмінною, проте прагнення мати власний
дім потребує значних матеріальних вкладень і часу.
Сучасні франківські забудовники подбали про тих,
хто мріє про затишне сімейне життя за містом. Новим
у будівництві стало зведення
котеджного містечка. Про
переваги життя у власному
будинку котеджного типу
розповів Аналітичний центр
будівельної компанії «Благо».
Заміське життя стало
трендом у більшості європейських країн. Українці лише
починають розуміти перспективу цього процесу, тому
важливо знати переваги
життя у власному будинку в
котеджному містечку неподалік міста, про які йтиметься нижче.
10 переваг життя у власному
будинку котеджного типу
1) ПРЕСТИЖ
Наявність власного будинку свідчить про високий статус
господаря, створює позитивний
імідж та викликає повагу в оточення. Такі люди обирають просто - завжди тільки найкраще.
2) ЕКОЛОГІЧНІСТЬ
Заміське житло особливо
приваблює тишею, спокоєм,
можливістю відпочити від загазованого повітря. Прекрасна
зелена територія, фруктові та
декоративні дерева, доглянуті
газони, пташиний спів не тільки
покращують настрій, але й сприяють міцному здоро‘ю та довголіттю родини.
3) Власна земельна ділянка
Мати присадибну ділянку мріє кожен добрий госпо-

Талановита тернополянка Олеся Гудима стала другою художницею з Тернопільщини, роботи якої з’явилися на марках. Першим
став Іван Марчук. У вівторок, 14 серпня, одночасно у Тернополі і
Києві урочисто погасили марки рідкісним штемпелем «Кохання –
це життя».
На новій марці зображена картина тернопільської художниці
Олесі Гудими «Наречена», яка була обрана редакційно-художньою
радою ПАТ «Укрпошта» з великої кількості художніх полотен українських митців.
- Полотно «Наречена» належить до колекції «Українська Мадонна», - розповіла Олеся Гудима. - Центром цієї колекції є сакральне
зображення жінки. Ці картини містять багато національних символів. Зараз в Україні залишилось лише дві картини з цієї колекції,
одна з них представлена сьогодні тут. Марка з «Нареченою» — для
мене - це історична подія, яка є доказом того, як важливо рухатися
за любов’ю свого життя.
Юля ТОМЧИШИН.
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дар. Власне подвір‘я має безліч
функцій, серед яких: наявність
власної парковки та місця для
сімейного пікніку, куточок для
медитації чи роботи на свіжому
повітрі, місце для дитячих розваг та відпочинку.
4) ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ДИЗАЙН ТА ЛАНДШАФТ
Кожен будинок має індивідуальний проект, своє «обличчя»,
щоб максимально підкреслити
стиль свого власника. Ландшафтні дизайнери потурбуються
про зовнішній вигляд та естетику зелених насаджень.
5) СУЧАСНИЙ СЕРВІС ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ
Проект будинку та саме будівництво здійснює будівельна компанія за узгодженнями
власника - найкраще втілення
Ваших мрій про новий будинок.
У котеджному містечку діє спеціальна комунальна служба, котра
дбає про чисті дороги, доглядає
зелені насадження та газони,
слідкує за справністю та станом
усіх комунікацій.
6) НАДІЙНІСТЬ ТА БЕЗПЕКА
На території котеджного
містечка функціонує злагоджена система території. Крім того
кожна приватна ділянка огороджена парканом, а саме містечко
відділене стіною.
7) РОЗВИНЕНА ІНФРАСТРУКТУРА

На території сучасного котеджного містечка обов‘язковим
є наявність усіх благ цивілізації супермаркет, фітнес-центр, кафе,
SPA-комплекс з басейном, дитячі
та спортивні майданчики, освітні заклади тощо.
8) РЕКРЕАЦІЙНІ ЗОНИ
Котеджні містечка зводять
зазвичай поблизу природних ресурсів (річок, озер, лісових масивів), що сприяють відновленню
духовних та фізичних сил людини, її працездатності.
9) ЗРУЧНЕ ТРАНСПОРТНЕ
СПОЛУЧЕННЯ
У зв‘язку з певною віддаленістю від міста, котеджне містечко розташовується неподалік
автомагістралі, щоб кожен мешканець мав змогу максимально
швидко добратися до місця роботи тощо.
10) НЕРУХОМІСТЬ ЯК БІЗНЕС
Нерухомість із земельною ділянкою завжди була прибутковим капіталовкладенням. Придбаний котедж можна здавати в
оренду або з часом перепродати
за власною ціною.
Придбати ідеальний будинок
для Вашої сім‘ї можна у котеджному містечку Franko River Club,
що знаходиться у мальовничому
передмісті Івано-Франківська,
поблизу р.Бистриця Надвірнянська.

ОВЕН
Можливі вдалі операції з нерухомістю. Не бійтеся найризикованіших проектів і авантюр.
Якщо ви скористаєтеся шансами,
то ваше фінансове становище
значно покращиться.
ТЕЛЕЦЬ
З’явиться можливість непогано заробити. Постане питання, куди краще вкласти гроші.
Уникайте проектів, що обіцяють
швидкий прибуток. Особистi стосунки варто оберігати від конфліктів.
БЛИЗНЮКИ
Насолоджуйтеся останніми
тижнями літа. Будьте обережними у стосунках з рідними. Старайтеся уникати конфліктів. На
вихідні вирушайте у подорож.
РАК
Уникайте розголосу багатьох
таємниць, оскiльки це завдасть
вашiй репутації великої шкоди
і позбавить симпатії не тільки
близької людини, а й інших людей. Основою поведінки повинні
стати обережність, терпіння і мудрість.
ЛЕВ
Багато представників цього
знака можуть розраховувати на
отримання кредиту, спонсорську
допомогу, підтримку батьків або
близької людини. Можливі вдалі
операції з нерухомістю.
ДІВА
Стріла, випущена ранiше, потрапить просто в яблучко. Тиждень надзвичайно важливий для
кар’єри i честолюбних прагнень.
Що б ви не затівали — все доведете до логічного кінця.

ТЕРЕЗИ
Ви продовжите справу, розпочату минулого тижня, на вас
чекають як удачі, так і розчарування. Бiльшiсть iз вас планують
переїзд або відкриття своєї справи. Навряд чи ці проекти вдасться
реалiзувати найближчим часом.
СКОРПІОН
Зірки радять сміливіше приймати рішення, брати на себе
відповідальність. Саме від цього залежить ваше майбутнє. До
складних моментів можна віднести погіршення відносин зі
старими партнерами і фінансовi
проблеми.
СТРІЛЕЦЬ
На цьому тижнi витрат буде багато, але й можливостей заробити
грошi теж чимало. У декого витрати можуть бути пов’язані з бізнесом, а в інших — з ремонтом оселi.
КОЗЕРІГ
Ви ґрунтовно і красиво будуватимете своє життя. На вашому
прикладі колеги переконаються
в простій істині: до великої мети
потрібно рухатися маленькими
кроками.
ВОДОЛІЙ
Небезпеки немає — попереду
інші можливості та інші перспективи. Дорогу до успіху вам не доведеться прокладати поодинці.
Друзі, рідні, колеги по роботі візьмуть участь у вашій долі й допоможуть досягти кар’єрних висот.
РИБИ
Новий професійний виток
дозволить піднятися ще на одну
сходинку соціального успіху. Ви
почнете новий проект, який матиме продовження. Ви не скаржитиметеся на відсутність роботи — її буде стільки, що на інші
справи часу не залишиться.

