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Твій. Мій. Наш ДЕНЬ. Разом!

Незалежна свята Україно,
Рідне місто в обіймах століть,
Зичим злагоди кожній родині,
Миру, щастя і многая літ!

З повагою - «Наш ДЕНЬ».

Зі святом Незалежності,
шановні друзі!

Шановні працівники газових господарств області,
ветерани праці та всі споживачі блакитного блага!

Шановні хлібороби, власники земельних паїв,
усі краяни! Від душі вітаємо вас зі знаменною датою – Днем Незалежності України! Ця дата втілила у собі давнє прагнення нашого народу до свободи і самовизначення. Незалежність стала новою точкою відліку в житті кожного українця. З вагомими дарунками
до цього величного свята підійшли й аграрії Тернопілля, які уже намолотили майже 1 мільйон 600 тисяч тонн ранніх зернових.
Творення історії Батьківщини, її сьогодення і майбутнього –
обов’язок кожного з нас, усього народу. Нехай потужне джерело вашого таланту і натхнення, незламного оптимізму та творча будівнича енергія будуть прикладом служіння Україні, примножуючи її славу,
наповнюючи її криницю добробуту процвітанням та благополуччям.

Микола ПИЛИПІВ,

за дорученням президії ради
обласного об’єднання
сільгосппідприємств.

Прийміть вітання з нагоди великого
національного свята нашої державності –
Дня незалежності України!

Це не просто День народження держави. Це свято, у якому щорічно
зустрічаються Минуле і Майбуття України: минуле має вселяти
мудрість, майбуття повинно виховувати відповідальність
за прийняття рішень. Обов’язок кожного з нас - гідно творити
історію Батьківщини, її теперішнього і майбутнього.
Сьогодні, як ніколи раніше, це свято висуває перед нами високі вимоги, спонукає до
особливої відповідальності перед собою, своєю країною, прийдешніми поколіннями,
оскільки це – найскладніший період сучасної України: проливається людська кров, потерпаємо від зовнішньої збройної агресії. Такою є ціна за прагнення нашого народу до
гідного життя у цілісній, незалежній та процвітаючій європейській державі.
Тож зичу всім Вам, дорогі краяни, у теперішні нелегкі дні спільно й непохитно відстоювати суверенність нашої держави, примножувати її традиції та блага, як того вимагає
совість і сумління. Нехай свято Незалежності духмяним серпневим запахом українського хліба принесе у ваш дім щастя і добро, порозуміння та згуртованість,
мир та любов! Міцного здоров’я, бадьорості духу, успіхів у всіх починаннях Вам і Вашим родинам. Нехай Господь береже всіх нас!

З повагою, керівник “Тернопільгаз”
Олег КАРАВАНСЬКИЙ.

Дорогі земляки, шановні краяни!
Щиросердечно вітаю Вас із великим
національним святом -

Днем Незалежності України!

Це свято думками повертає нас до наших предків, які
століттями творили націю й боролися за державність.
Тож бажаю усім нам згуртуватися й надалі відстоювати суверенність нашої держави, примножувати та розвивати традиції і блага українського народу. Зичу миру,
щастя, щедрої долі та успіхів у справах і починаннях заради процвітання України і добробуту кожної людини.
Нехай під світлим небом колоситься й дозріває хліб, а в домівках буде тепло
і затишно!
Антон БІЛИК, директор ПП «Орендне
підприємство «Іванівське» Теребовлянського району,
Заслужений працівник сільського господарства України,
депутат обласної ради.

Незалежність – це робота
і зарплата для українців!
Двадцять сім років тому ми відновили
Незалежність нашої України.
Що таке Незалежність для кожного з
нас?
Це можливість жити, працювати на
своїй, батьківській землі. А для цього мають бути високі зарплати, доступні кредити для молоді, щоб люди не їхали закордон в пошуках кращої долі, а мали достойну роботу в рідній країні. Ми створимо умови, щоб мільйони заробітчан повернулися додому, до своїх родин, які на
них чекають десятки років.
Це повага до старості. Пенсіонери,
особливо в сільській місцевості, все життя важко пропрацювали за мішок дерті, а
сьогодні не можуть звести кінці з кінцями на мізерні виплати. Пенсії мають бути
високими, а ціни на ліки – доступними.
Щоб люди не виживали, а щасливо доживали свій вік – вони на це заслужили.
Це гідне майбутнє для наших дітей і
онуків. А найкраща інвестиція в майбутнє – це знання і здоров’я, про яке треба дбати змолоду. Тому ми добиваємося
збільшення фінансування освіти і спорту, побудови шкіл, дитсадків, спортивної
інфраструктури в містах і селищах.
Це безпечні вулиці та мир на наших
кордонах, що неможливо без сильної армії.
Військові мають бути нагодовані, озброєні, а їхні родини – соціально захищені.
Це безкрайні ліси та родючі землі, які
годують українців і які ми нікому не дамо
в нас забрати. Моя команда добилася заборони на вивіз лісу, на продаж землі. Ми
конституційно закріпимо землю навічно

за українськими фермерами і не дозволимо торгувати національними багатствами.
Це потужна промисловість і виробництво, відновлення стабільної роботи заводів та фабрик. Держава повинна жорстко відстоювати національні інтереси
на зовнішніх ринках, створювати умови
для реалізації продукції на внутрішньому
ринку, захищати власного виробника, на
що націлений наш законопроект «Купуй
українське, плати українцям». Щоб бути
багатими, потрібно торгувати не сировиною, а продукцією. Вивозити не метал, а
трактори і комбайни, які в нас не гірші за
імпортні!
Це багате село. А село неможливо уявити без корови. Саме вона є символом
багатства кожної родини. Корова має
стати нашою національною ідеєю. Коли
ми повернемо її в кожну хату, коли наші
діти будуть пити справжнє домашнє молоко, а не пальмову олію – ми відродимо
село. Для цього потрібні державні дотації
на тваринництво, агропереробка в селі,
пільговий режим оподаткування, дешеві
кредити фермерам.
Це наведення порядку, припинення
хаосу та анархії.
Такою я бачу по-справжньому незалежну Україну і ми разом її збудуємо.

З Днем Незалежності,
українці!
Ваш Олег ЛЯШКО.
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Злагодженою роботою – до масштабного
оновлення доріг Тернопільщини

Перше публічне звітування з виконання ремонту на дорогах загального та місцевого
значення відбулося в обласній
державній адміністрації. Звітували перший заступник голови ОДА Іван Крисак, начальник
Служби автомобільних доріг у
Тернопільській області Богдан
Юлик та начальник управління
капітального будівництва ОДА,
на балансі якого тепер перебувають всі дороги місцевого
значення, Віктор Кузяк. Спільне та відкрите звітування привернуло увагу медіа-спільноти
та громадськості. Адже у 2018
році Тернопільщина отримала
безпрецедентну суму коштів на
відновлення автошляхів – понад півтора мільярда гривень!
Таких капіталовкладень дороги
нашої області не бачили ніколи.
Власне, про них і звітували спікери, а також про те, які плани
на поточний та наступний роки,
про проблеми, які виникають,
та про можливості їх вирішення.

вдалося вкласти майже 70%
коштів. Що ж стосується місцевих доріг, то ми передбачили
ремонт на 67 ділянках доріг
протяжністю 75 км (в області,
нагадаємо, 3 519 км доріг місцевого значення, – ред.). На 11-ти
дорогах поточний середній ремонт уже завершений або перебуває на стадії завершення».

315 мільйонів
гривень – на
ремонт місцевих
доріг

Іван Крисак, перший заступник голови ОДА навів статистику по коштах, які отримала
область протягом останніх чотирьох років. За його словами, у
2015 на всі дороги, як загально-

До середини
вересня – новий
обхід Тернополя

го, так і місцевого значення залучили 120 млн. грн., у 2016 – 373
млн. грн., у 2017 – 870 млн. грн.
У 2018-му на дороги державного
значення очікують спрямувати 1
млрд. 300 млн. грн., а на дороги
місцевого значення уже отримали 315 млн. грн.
«Це не просто сухі цифри. За
ними стоїть конкретний результат, – зазначив Іван Крисак. – На
сьогоднішній день в будівництво основних магістралей вже

Про те, що дороги відновлюються й будуть відновлюватися,
а також про системний підхід
у роботі розповів начальник
Служби автомобільних доріг в
області Богдан Юлик. Він поділився найближчими планами
щодо початку ремонту обходу
Тернополя Р-41.
«Службою автомобільних
доріг заплановано відремонтувати усю протяжність обходу
Тернополя, а це 14,5 кілометрів.

Віктор ЗАБІГАЙЛО, голова Тернопільської політичної партії «Основа»:

Поточний середній ремонт дороги дозволить забезпечити
комфортний проїзд водіїв усіх
видів транспорту через усю область із Заходу на Схід, – повідомив Богдан Юлик. – Власне,
Р-41 – це дорога, яка проходить
через село Біла та закінчується біля ТРЦ «Подоляни», та яка
з’єднує магістраль М-19 Тернопіль – Кременець з трасою М-09
Тернопіль – Львів. Орієнтовний
термін закінчення робіт - середина вересня. Підрядник вже активно розпочав роботу. Вартість
– 250 млн. грн.».
Також Богдан Юлик поінформував, що цього року закінчується проектування східного
обходу Тернополя – це автомобільна дорога протяжністю 8,6
кілометрів, яка буде об’єднувати
автомобільну дорогу М-19 та
М-12. Розмір фінансування – 20
млн. євро, виділені Європейським інвестиційним банком.
Виконання робіт розпочнеться
наступного року.

«Ми надамо доступні кредити
для бізнесу та на житло,
і країна ЗаПрацює!»
А ЧИ ПОВИННІ БАНКИ ОТРИМУВАТИ НАДПРИБУТКИ?

Т

і, хто за чашкою кави
переглядають газету,
мабуть, очікують на щось
цікаве. Банки, кредити – це
вже звучить невесело, а якщо
послухати тих, хто брав у 20052008 роках споживчі кредити,
адже в кожного з них своя
історія - хтось викрутився, а
комусь довелося продовжувати
життя «з нуля» або з глибокого
мінуса, – дуже сумно.
Пригадуєте, як розвивалися події в
2005-2008 роках? Кредити у валюті від
14-18 відсотків річних всім охочим закінчилися трагедією для більшості тих,
хто їх брав.
Звісно, хто міг би подумати, що долар з 4,8 гривень злетить до кінця 2008
року вдвічі. Банки в односторонньому
порядку почали піднімати відсоткову
ставку, мотивуючи тим, що криза.
У цій ситуації мова йде про Тернопільську філію російського банку ВТБ,
яку на той час очолював пан Антошків
Ростислав Миколайович. Свого часу я
особисто зіткнувся з тим, як фабрикували поручителів, щоб було у кого і що
відбирати. На запитання – для чого фабрикують справу з поручителями – чув
відповідь: такі вимоги банку.
Уряд, який очолювала на той час

Тимошенко, для підтримки своїх громадян приймає постанову – всі кредити мають бути в національній валюті.
Впевнений, що це розпорядження допомогло не одній тисячі наших громадян.
Згодом банки один за іншим почали
множити суму заборгованості за новим
курсом, а потім ще у 2-3 рази. На моє запитання – для чого? – відповідь: банки
повинні отримувати прибутки…
Звісно, боротися з банківською системою непросто, адже в них свою служба
безпеки і цілий штат досвідчених юристів, які включали всі свої важелі впливу.
У такій ситуації захистити свої персональні дані практично неможливо.
Усі пам’ятають, як у 2014-2016 роках пані Гонтарева вивела з ринку ряд
банків. За оцінкою асоціації українських банків, на рахунках зависло мінімум 134,7 мільярда гривень коштів
населення та 78,9 мільярда гривень коштів підприємств. Фізичним особам до
весни 2018 року повернули приблизно
2/3 коштів, це близько 90 мільярдів. А
виробничі підприємства втратили всі
свої кошти.
Так все-таки яку проблему хочу порушити у цій статті? Перш за все - про
репутацію, яку порядна людина завойовує роками, а втратити можна лише

одним негативним вчинком.
Тема банків дуже незручна для нинішньої влади, адже за підрахунками
експертів, за пані Гонтаревої, коли вона
очолювала НБУ, «вивітрилися» більше
100 мільярдів гривень.
У зв’язку з цим питаю себе - то що
ж таке банки? Це кровоносна система
держави – платежі, пенсії, стипендії,
зарплати, податки. Чи потрібні банки?
Так, потрібні, тільки не такі, як сьогодні, з яких «пропадають» гроші громадян і підприємців.
Хто б порівнював і питав себе, якби
все було гаразд, наприклад, про те,
чому в розвинених країнах молоді сім’ї
максимально під 1 відсоток річних, у
Чехії – 0,5 відсотка - отримують довгострокові кредити на житло, а підприємці – на розвиток? І хто й що повинні
робити для того, щоб у нас підприємці
отримали кредити на розвиток в національній валюті під 1 відсоток? Адже,
одержавши обігові кошти, підприємці
зможуть придбати нове обладнання,
закупити сировину – запрацює малий і

середній бізнес, з’явиться ринок праці
– буде вибір, де вища зарплата, де кращі умови.
Наша мета – щоб кредити були доступними і недорогими. Ось це і повинно стати орієнтиром для кредитування бізнесу.
Хто цікавиться, під які відсотки нині
українцям видають кредити, зайдіть у
Тернополі біля ЦУМу в кредит-маркет,
вам скажуть – більше 40 відсотків.
Мене вчили – критика повинна бути
конструктивною. Озвучив проблему –
відповідай, який бачиш вихід з цієї ситуації.
Політична партія «Основа» з ініціативи народного депутата, промисловця Сергія Тарути розробила
«Доктрину збалансованого розвитку
України 2030», у якій чітко вказано, що
потрібно робити. Ми надамо доступні кредити для бізнесу та на житло, і
країна ЗаПрацює! Ми відновимо довіру до банківської системи, можна буде
знову сміливо відносити свої гроші до
банку і отримувати відсотки. Ми знизимо інфляцію і облікову ставку, кредити подешевшають у 2-3 рази – банки зможуть фінансувати і бізнес, який
створює робочі місця, а також купівлю
нових квартир молодими сім’ями - під
європейські відсотки.
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Дорогі хлібороби, шановні
краяни, працівники та пайовики
«Вікторія-92»!

Щиро вітаю Вас із Днем
Незалежності України!

З Днем
Незалежності
України!

Нехай Господь береже
Україну і Українців!
Слава нашим Героям!
Слава Україні!

З Днем
Незалежності
Ук р а ї н и !
У серцях народу
України серпнева блакить неба і жовтогарячий зерновий лан зливаються барвами української
державності в символ свободи та
праці. Творення історії Вітчизни, її сьогодення і майбутнього обов’язок кожного з нас, усього народу.
Нехай потужне джерело вашого таланту, натхнення і незламного оптимізму будуть прикладом служіння Україні, примножують її славу, наповнюють її криницю добробуту процвітанням та благополуччям.
Бажаю, щоб це свято додало Вам наснаги і творчих здобутків в ім’я величі та процвітання нашої незалежної Батьківщини!
З повагою, начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області
Василь ХОМІНЕЦЬ.

Шановні краяни, дорога громадо!

Сердечно вітаю Вас
з Днем Незалежності
України!

Бажаю, щоб усі ми були здоровими, успішними, щасливими, активними. Жили і творили під мирним небом у вільній, процвітаючій, європейській країні! Щоб мали гідний заробіток вдома, а не шукали його у
чужих краях.
Нехай це національне свято принесе у
Ваші домівки радість, добробут, благопоблагопо
луччя! А ще – віру і впевненість у краще заза
втра для України і кожного з нас зокрема.
запору
Нехай Боже благословення стане запорукою злагоди на рідній землі.
З повагою, Василь Коляда,
Великовікнинський сільський
голова Збаразького району.

Усе моє, все зветься Україна
Буває, часом сліпну від краси.
Спинюсь, не тямлю, що воно за диво, оці степи, це небо, ці ліси,
усе так гарно, чисто, незрадливо,
усе як є – дорога, явори,
усе моє, все зветься – Україна.
Така краса, висока і нетлінна,
що хоч спинись і з Богом говори.
Ліна КОСТЕНКО.

Наш народ завжди славився волелюбством, мужністю й мудрістю. Українці
століттями боролися за волю і суверенність. І нині знову триває боротьба. Кажуть, що Господь випробовує тих, кого
найбільше любить. І ми переживемо усі незгоди. Україна була, є і буде!
Усім землякам, краянам бажаю бути здоровими, щасливими,
успішними. Жити і творити у вільній, багатій, процвітаючій європейській державі. Нехай Боже благословення буде запорукою миру на нашій землі. Хай ваша доля, наче поле, колоситься щедрими врожаями.
Злагоди, достатку, віри і щирої любові!
З повагою, Петро ПЕЛЯК,
голова ФГ «Вікторія-92»
Козівського району,
Заслужений працівник
сільського господарства України.

З Днем
Незалежності
України!
Ми усі разом є творцями
нового дня України.
І це насправді унікальна можливість
для кожного.
Миру та процвітання Україні та всім,
хто дбає про цю землю!
Федір Бортняк,

управління виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
України в Тернопільській області

Дорогі співвітчизники!
Від усього серця вітаю
з Днем Незалежності
України!
Нам – 27 років. В історичних хроніках стільки часу не означає майже нічого. Мить, спалах, секунда… Але для нас у
цих 27-ми роках – і біль, і гнів, і любов, і
надія, розчарування, сподівання, мрії… А
ще - віра! Віра в сильну, гідну країну! Віра
в нормальне цивілізоване життя.
"Ми - відбулися, ми – є, і ми - будемо! “...
Ніхто не перекреслить мій народ! ”... І хай
сьогодні ми п’ятий рік ведемо війну, захищаємо нашу землю від ворога, ми ні на
мить не сумніваємося, що здолаємо, переможемо, прорвемося!
Бо “на цих землях воссіяє благодать
Божа”, - як сказав апостол Андрій Первозванний багато віків тому.
Я хочу, щоб Ви пам’ятали: наша державна незалежність - це не тільки прапори, паради і символи. Це і Ви! Кожна людина, кожна родина, кожна сім’я. Ви робите цю незалежність, тримаєте її на своїх
плечах, плекаєте її в своїх серцях і душах.
Я дякую Вам за це! Це може здатися
простим, звичним, тривіальним. Але на
таких, начебто, “дрібницях” і тримається сила країни. Наша віра, наша небайдужість, наша любов та надія ведуть нас

вгору, адже: “Я син народу, що вгору йде”,
- як писав Іван Франко.
Вітаю Вас, любі мої! Зичу добра, щастя, міцного здоров’я та удачі! І неодмінно – щастя! Ми маємо право бути щасливими у власній країні – найкращій у цілому світі!

Слава Україні!
З повагою,
Юлія ТИМОШЕНКО.
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ГАННА ЛЕВЧУК: «Ми допомагаємо виховувати
українських Стівів Джобсів і Мессі»
Об’єднати Схід і Захід та згуртувати дітей із різних регіонів України має на меті
Благодійний фонд «РОЗУМНА СИЛА», який проводить чимало інтелектуальних та
спортивних заходів для майбутнього покоління.
– Нашим дітям – жити в одній державі, разом вчитися і разом розбудовувати
Україну. А для цього треба об’єднувати країну, робити все, щоб закінчилася ця, нікому не потрібна війна, аби врешті на нашу землю прийшов мир, – каже директор
Благодійного фонду Ганна Левчук.
Про те, кому і як допомагає фонд і чому не поспішає «рекламувати» свою діяльність, Ганна Левчук розповіла під час медіа-клубу «На власний погляд», що відбувся
у Києві.

«Хочемо, щоб у кожному
куточку України діти
читали цікаві і якісні
книжки»

Благодійний фонд «РОЗУМНА СИЛА»
підтримує соціально незахищені й вразливі категорії населення – дітей-сиріт,
вихованців інтернатів, дітей з малозабезпечених родин чи родин вимушених переселенців. Для них на постійній основі
діють чотири масштабні проекти: «Книги
– дітям», «Спорт – дітям», «Доступна ІТосвіта в Україні» та «Щасливе дитинство».
– Завдання проекту «Книги – дітям»
– збір книжок для вихованців дитбудинків та шкіл-інтернатів. І таку акцію
ми проводимо по всій Україні. Зокрема,
передавали літературу Полтавському
навчально-реабілітаційному
центрові,
Коростишівській школі-інтернату, Закарпатському соціальному гуртожитку, Білопільському дитбудинку й іншим закладам,
намагаючись однаково охопити всі регіони. Ми завозили книжки багатодітним
родинам, які, на жаль, в сучасних реаліях,
рідко можуть собі дозволити купувати літературу, – коментує Ганна Левчук.
У рамках проекту фонд планує підтримувати та заохочувати українські видавництва до випуску дитячих книжок. Нині
вже налагодили активну співпрацю з відомим видавництвом «Веселка».
– Хочемо, щоб у кожному куточку України діти читали цікаві і якісні книжки, адже
за цим – інтелектуальне майбутнє нашої
нації, – переконана Ганна Левчук.
Ще один напрямок роботи фонду, спрямований на розумовий розвиток майбутньо-

го покоління – «Доступна ІТ-освіта в Україні»
– допомога дітям здобути кваліфіковані знання у галузі інформаційних технологій.
– Ми співпрацюємо з організацією IT
INSTITUTE, яка проводить навчальні курси
для дітей. Нині на цих курсах за нашої фінансової підтримки навчається 10 діток із
соціально незахищених категорій, – розповіла директор фонду.
Проект «Щасливе дитинство» – це не
тільки традиційні святкові заходи до Дня
Святого Миколая та Дня захисту дітей, а
й море позитивних емоцій. Перегляд театралізованих вистав, обов’язково із конкурсами й розіграшами призів серед юних
глядачів, підтримка дитячих творчих колективів, організація поїздок талановитих
дітей на вітчизняні та міжнародні змагання і конкурси, святкові дійства у дитбудинках, інтернатах та інших соціальних закладах – це лише частина того, що робить
фонд «РОЗУМНА СИЛА».
– Наприклад, для вихованців будинківінтернатів зі столиці та Київської області
організовуємо показ благодійних вистав у

Театрі юного глядача. Щоразу охоплюємо з
півтисячі дітей, які ніколи не залишаються
без подарунків чи солодощів, – зауважує
Ганна Левчук.

«Наш спортивний
проект мандрує
Україною»

Утім, наймасштабнішим є проект
«Спорт – дітям». Благодійний фонд не тільки підтримує проведення спортивних заходів, а й допомагає будувати сучасні спортивні майданчики, закуповує спортивне
обладнання для шкіл. Як зауважує Ганна
Левчук, їхній фонд допомагає виховувати
майбутніх Стівів Джобсів і Мессі.
– Ми співпрацюємо з Федерацією
кікбоксингу України, з Федерацією бодібілдингу та фітнесу, підтримуємо юних
хокеїстів. Але, певно, найбільше наших
підопічних – серед футболістів. Почали з
проведення футбольного турніру для вихованців шкіл-інтернатів, який відбувся у
Краматорську Донецької області, – згадує

Інвестиції в елітну комерційну нерухомість

Аналіз ринку нерухомості свідчить, що ІваноФранківськ є економічно привабливим як для
життя, так і для комерційних інвестицій. Однак,
щоб заснувати успішну справу, опиратися на загальні тенденції недостатньо. Пропозицій комерційного сегменту багато, а вибрати вдалий
об‘єкт буває непросто. Аналітичний центр будівельної компанії «Благо» дослідив, які об‘єкти
найактуальніші та найприбутковіші на сьогодні
в Івано-Франківську.
Щоб вибрати комерційно вигідний об‘єкт,
варто звернути увагу на такі фактори: локація
з інтенсивним пішохідним рухом, стабільним
грошовим потоком, якісним наповненням орендарів. Забудовники пропонують клієнтам елітну
комерційну нерухомість, що має найвищі показники прибутковості, затребуваності та конкурентоспроможності.
Використовувати її можна в кількох напрямках:
• для створення власної справи;
• для розширення бізнесу;
• для здачі в оренду;
• для перепродажу.
Комерція з ремаркою «еліт» характеризується найвищими показниками якості, розташуванням у центральній частині міста. Бізнесмени
обирають таку нерухомість, тому, що вона відповідає тим самим вимогам і стилю ведення бізнесу, що й у них.

Яскравими представниками елітної нерухомості в Івано-Франківську є житлові комплекси
«Parus» та «Royal Hall», що знаходяться в затишній центральній частині міста, створені з урахуванням найвищих стандартів якості та використанням новітніх технологій на кожному етапі
будівництва.
Основним показником при виборі комерційного приміщення є термін окупності. Як правило найбільш гнучкими є торговельні та офісні
приміщення, термін окупності яких становить
7-9 років. Такі об‘єкти зазвичай є актуальні та
конкурентоспроможні, мають стабільний попит
серед орендарів, а ціна на них має тенденцію до
зростання.
Інвестиції в елітну комерційну нерухомість мудре рішення для тих, хто прагне досконалості
та найвищого результату.

Ганна Левчук.
На цей турнір завдяки БФ «РОЗУМНА СИЛА» приїхали три команди зі шкілінтернатів Львівщини. Львів’яни перемогли, тож уже наступні змагання фонд
самотужки організував у Львові і привіз
туди дітлахів із Донеччини. У свою чергу,
там першість виборола команда із Сєвєродонецька, відтак черговий турнір відбувся
знову на Сході.
– Ці змагання проводилися до Дня захисту дітей, і ми запросили команди з різних регіонів. Перше місце завоювали футболісти із Покровська, а отже наступний
захід відбудеться там. Таким чином, наш
спортивний проект мандрує Україною,
кожного разу охоплюючи все більшу аудиторію, – розповіла Ганна Левчук. – Важливо і те, що діти не тільки завойовують бали
та отримують кубки, а й спілкуються, знаходять нових друзів, позитивно й весело
проводять час. І ми доводимо, що і у Львові,
і на Донбасі – наші, українські діти, в них є
спільні інтереси, захоплення, і вони з легкістю знаходять спільну мову.
Однак нерідко всі ці добрі справи лишаються непоміченими. Чому? Бо фонд не
ставить собі за мету «рекламу» своєї діяльності. А «просто так» ті ж центральні телеканали нічого показувати не будуть.
– Дешевше провести ще два заходи і порадувати дітей, ніж заплатити за сюжет на
відомому телеканалі. А для нас реальні добрі справи важливіші за «піар», – каже Ганна Левчук. – Але дуже радує те, що попри
адміністративний тиск все більше людей
в Україні відгукуються і підтримують наші
ініціативи.
Ольга ВАСИЛЕНКО.

Монетизація субсидій: заяви
на повернення коштів
прийматимуть до 31 серпня

Департамент соціального захисту населення Тернопільської ОДА
нагадує: краяни, які мали зекономлену субсидію на опалення природнім газом або електроенергією станом на 01.05.2018 року, і ще не подали заяву на повернення коштів, варто поквапитися. Термін прийому
заяв завершується наприкінці цього місяця.
31 серпня - останній день, коли можна звернутися за виплатою
частини невикористаних субсидій на оплату природного газу та електроенергії, що використовувались для опалення у період з 15.10.2017
року - до 15.04.2018-го.
Тих одержувачів субсидій, які ще не звернулися до місцевих управлінь соціального захисту населення або уповноважених осіб сільських
рад, об’єднаних територіальних громад, просять подати відповідну заяву для повернення коштів.

Як працюватимуть Центри обслуговування
платників у святкові та вихідні дні?

Головне управління ДФС у Тернопільській області інформує про
режим роботи 17 Центрів обслуговування платників у святкові та
вихідні дні серпня 2018 року.
23 серпня - робочий день

скорочено на годину - з 09.00 до
17.00;
24, 26 серпня - вихідні дні;
25 серпня - робочий день, відповідно до затверджених графіків роботи ЦОП, - з 09.00 до 13.00.

Акценти

nday.te.ua
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Відлуння молодості нашої…
А хтось у казахських степах знайшов і своє кохання

С

еред високих і
скелястих гір
нашого краю
розташоване мальовниче
містечко Кременець,
багате на історичні
пам’ятки, зв’язане з
неприступною Бонною,
Дівочими скелями.
У 1620 році тут створено
братську школу, яка вела підготовку вчителів для початкових класів, уже в 1805 відкрито Волинську гімназію вищих
наук. У 1940 році заснували
учительський інститут, в якому вперше заняття вели українською мовою. Під час Другої
світової війни заклад закрили
і в 1944 р. він уже розпочав роботу як Кременецький педінститут. У 1969 р. заклад перевели в Тернопіль, де навчалося
до 1,5 тисячі студентів на 4 факультетах, ректором був Микола Лаврентійович Бригінець.
На його базі сьогодні успішно
діє Тернопільський національний педагогічний університет
із 16 факультетами. Довгий час
ректором був уродженець Кременця, професор Володимир
Петрович Кравець, якого ми,
студенти 70 років минулого
століття, дуже добре знаємо.
Тоді ж на базі Тернопільського педагогічного інституту було створено до 10 бу-

У

дівельних загонів, серед яких
вирізнявся загін ім. Карпенка,
командиром якого був ентузіаст своєї справи, улюбленець
студентів, надійний товариш,
досвідчений керівник, викладач Іван Васильович Зальопаний, з яким ми, студенти,
піднімали будови Казахстану і
Сургута.
І ось цьогоріч на день будівельників ми, 17 чоловік,
зібралися у Тернополі біля
пам’ятника Пушкіну. Колись
традицію таких зустрічей започаткував наш командир.
Зворушливі слова, спогади… Впізнавали – не впізнавали один одного. «А ти
пам’ятаєш…» Сивочолі чоловіки зі сльозами на очах ворушили до щему в серці найсвятіші,

найприємніші спогади юності,
з гордістю згадували прославлений загін ім. Карпенка, який
розпочав свою діяльність в
Кустанайській області, зернорадгоспі «Новоолесіївка», де
директорував Микола Миколайович Тернопольський, наш
земляк. Протягом 4-ох сезонів ми вели будівельні роботи в даному господарстві і на
шпальтах місцевої преси висвітлювалася робота нашого
загону, як одного з кращих.
Згідно з програмами студенти давали концерти, читали лекції, організовували відпочинок для жителів. Спогади,
спогади і ще раз спогади…
Посвячення в будівельники
для новоприбулих вперше – до
сьогодні пам’ятають всі, випи-

традицію зустрічей Микола
підтримує донині.
Уперше в будівельному загоні ми спробували м'ясо сайгаків, яке самі готували. А ще
кумис, бішмармак, взнавали
традиції казахського народу.
Наприклад, померлих відспівують сидячи, в нас плачуть, у
них сміються, пояснюючи, що
покійник попаде в рай, і багато
іншого.
З приємністю Іван Васильович згадував старожилівстудентів будівельного загону
Володимира Хомяка, Віктора
Лемішку, Петра Ярему, Григорія Гавдьо, Зіновія Польового,
Дмитра Хархана, Михайла Кузика і багато інших. Хвилиною
мовчання згадали померлих.
Спогади, ностальгія і клятва про зустрічі надихнули всіх
нас об’єднуватись, зустрічатись, згадувати, бо є що, передзвонюватись, відтворювати
в пам’яті молодечу завзятість.
А ще – найцінніше: нашу дружбу...

ти склянку казахської води, в
якій дві ложки солі – хіба забудеш такий напій?
Із щемом у серці ми слухали свого командира. Відлуння
нашої молодості, незабутні
роки, де ми їхали не за романтикою, а заробити грошей для
подальшого навчання. Записувалися в будівельні загони
в основному сільські хлопці,
щоб заробити кошти для прожиття, купівлі одягу, взуття, а
то й допомогти рідним у ці неВасиль Антонович
прості часи.
МИСЬКО, студент будіБули і такі студенти, які
вельного загону, випусзнайшли свої половинки в будівельних загонах. Наприклад, кник 1975року, директор
Почаївського психоневМикола Невірковець зустрів
рологічного інтернату,
своє кохання Марину, студентку медінституту, зараз вони Заслужений працівник соціальної сфери України.
проживають в Німеччині, але

Українські політики відпочивають
за кордоном. Їхні гроші - також

День Незалежності наші
політики зізнаватимуться в
любові до України і народу.
Вітатимуть, бажатимуть… От,
тільки любов у багатьох із них специфічна.
Для прикладу, нардепи. До їхніх послуг - усе, ну, майже все. І це при тому,
що можна взагалі нічого не робити, і
за це отримувати зарплату. У їхньому
«меню» передбачений і дармовий відпочинок, бо фінансують його платники податків. Проте «слуги народу» не
поспішають проводити свої вакації на
Батьківщині. За інформацією телеканалу «24», лише троє депутатів поїхали
на відпочинок у заклади, що перебувають в сфері управління Верховної Ради.
А куди діваються виділені кошти?
А в розпорядженні депутатів - десяток пансіонатів і санаторіїв. До 2014 року
щорічне утримання згаданих закладів
обходилося українцям у 88 мільйонів
гривень на рік. Зараз ця сума складає
лише декілька мільйонів. Але ж…
Політики відпочивають за кордоном.
І там же «ніжаться» їхні гроші. Бо компанії більшості «слуг народу» зареєстровані в офшорних зонах.
Лідерами за кількістю таких фірм,
за даними Єдиного державного реєстру

декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, є колишні регіонали, а
нині депутати з «Опоблоку» та їхні сателіти. Ну й, опозиція в Україні!..
Приміром, соратник Януковича Сергій Льовочкін - є власником п’ятьох
фірм, зареєстрованих в офшорах: дві - на
Кіпрі, три - на Сейшельських островах.
А його сестра Юлія має аж 22 компанії,
зареєстрованих на Кіпрі, дев’ять - на
Сейшелах, одну - в Люксембурзі, сім - на
Британських Віргінських островах, підрахували в «Експресі».
В «опоблоківця» Вадима Новинського на Кіпрі 25 компаній, сім - на Британських Віргінських островах і дві - у Ліхтенштейні.
Екс-регіонал, а тепер представник депутатської групи «Партія «Відродження»
Віталій Хомутиннік зареєстрував чотири компанії на Британських Віргінських
островах, дві - на Кайманових, п’ять - на
Кіпрі, одну - в Ліхтенштейні.
Бізнес-партнер олігарха Дмитра Фірташа - нардеп Іван Фурсін - має 12 фірм
на Кіпрі, чотири - на Сейшелах і дві - на
Британських Віргінських островах.
Не обійшлося без офшорів і у представників президентської фракції. Так,
депутат із «Блоку Петра Порошенка»

Максим Єфімов у декларації вказав 18
компаній на Кіпрі та п’ять - на Британських Віргінських островах. Ба, навіть
президент Петро Порошенко - власник
двох фірм, зареєстрованих на Кіпрі, та
однієї - на Британських Віргінських островах.
За словами керівника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна, компанії в
офшорах відкривають, аби не платити
податків. Виходить, українці, які працюють на мінімальну зарплату, поповнюють державну казну податками, а багатії
- ні.
За деякими підрахунками, за роки незалежності з України в офшори вивели
майже 150 мільярдів (!!!) доларів. Однак
експерти припускають: сума може бути
й більшою. Через використання офшорів
Україна щороку втрачає 200-300 мільярдів (!!!) гривень.
І якщо в «слуг народу» з бізнесом усе
гаразд, то в державі - навпаки. Україну
визнали країною з найгіршими умовами для бізнесу. У рейтингу, складеному Асоціацією європейських торговопромислових палат («Eurochambres»),
наша держава, як і торік, замикає список із 46 країн континенту. Навіть Білорусь, президента якої постійно критикують, посіла 31 місце.

А найкращі європейські країни для
бізнесу - Данія, Норвегія і Фінляндія.
При складанні рейтингу експерти
«Eurochambres» враховували оцінку
загального бізнес-середовища, законодавства, державної політики, соціального клімату і умов, які можуть
служити перешкодою для діяльності
приватного сектора.
Ще один головний біль України державні борги. У червні цього року
вони сягнули 76,3 мільярди доларів.
Близько 60 відсотків цієї суми - зовнішні запозичення - 47,2 мільярди доларів.
Це - у 2,6 разів більше поточного рівня валютних запасів країни, зазначає
«Liga.net».
У найближчі півтора роки треба повернути майже 10 мільярдів заборгованих «зелених». Кожен українець винен
міжнародним позичальникам близько
1,8 тисяч доларів. Це при тому, що за
межею бідності сьогодні проживає 25
відсотків населення. У 2014 році ця
цифра сягала лише 15
відсотків. Таке воно,
життя по-новому…
Ольга ЧОРНА.
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Україна
У кого є гроші, той і стане
президентом

На виборах президента «переможуть» гроші. Про це сказав політтехнолог Олексій Голобуцький в ефірі телеканалу «Прямий». «Гриценко - розумна людина, але головна його проблема - у
нього просто немає ресурсів. За моєю інформацією, йому поки що ніхто достатніх
грошей для того, щоб виграти президентські вибори, не дав» - сказав експерт. І додав: «У кого є гроші, той і стане президентом». Водночас, на майбутні вибори кине
гроші і Росія. «Вони й зараз панують у нашому медіа-просторі. Якщо вже американці кажуть, що РФ влізає у їхні вибори…
Це - Америка, де придумали Інтернет, є кібербезпека, незалежна преса. А в нас усе
куплено: закривають одне, відкривають
інше. Один телеканал «Newsone» практично привів до 5-6 відсотків одну з політичних сил. Просто, працюючи конкретно на
один проект», - заявив політтехнолог.

Скільки російських військ
на Донбасі?

Загальна чисельність регулярних
військ Російської Федерації на окупованому Донбасі, включно з проросійськими бойовиками, складає близько
32 тисяч осіб. Про це розповів керівник
Генштабу ЗСУ Віктор Муженко в інтерв’ю
«ВВС Україна». Також є понад 700 танків,
гармати, артилерійські системи. За його
словами, наразі українські військові спостерігають збільшення матеріальних запасів окупантів. Заходять колони з Росії, які перевозять матеріальні засоби, у
тому числі боєприпаси.

Партію регіонів
хочуть повернути?

В оточенні олігарха Ріната Ахметова розглядають варіант повернення у
політику Партії регіонів. Про це пише
«Апостроф» із посиланням на власні джерела. Політпроект залишається одним із
«запасних аеродромів» для групи впливу Ахметова в «Опоблоці», сформованому
з колишніх «регіоналів». У партії триває
дискусія про повернення до старої назви.
Партія регіонів залишилася без офіційних
співробітників, судячи зі звіту в НАЗК, але
з партосередками. У партійній власності право на бренд.

112 мільярдів - мінімум, що треба
на армію наступного року

Наш ДЕНЬ

ми асоціації власників зброї, «стволів»
у людей може бути значно більше. Про
це «DW» поінформували у Нацполіції. За
підрахунками «Української асоціації власників зброї», щонайменше 1,5 мільйонів
українців мають на руках 2,5 одиниць однієї лише зареєстрованої зброї. Загалом,
за даними американської аналітичної
компанії «Small Arms Survey», торік на руках в українців сумарно було близько 4,4
мільйони одиниць легальної та нелегальної зброї. Проблема стосовно обліку зброї
в Україні полягає в тому, що законодавці відмовляються ухвалити закон, який
би регулював її обіг. Законопроект ще з
2014 року лежить без розгляду в комітетах Верховної Ради.

Вимираємо: страшна статистика

Українців поменшало на 122,5 тисяч
лише за перше півріччя 2018 року - станом на 1 липня населення країни склало 42 мільйони 263,9 тисяч осіб. Про це
повідомляє «Держстат». Із початку року в
Україні померли 298 тисяч людей, а народилися лише 164,3 тисячі дітей. Загалом в
Україні на 100 померлих припадає 55 новонароджених. Торік за перше півріччя населення України скоротилося на 117,5 тисяч.

Які гонорари в Софії Ротару?

Мінімальна вартість виступу легенди української естради Софії Ротару складає 50 тисяч євро. Про це повідомив директор української співачки Сергій
Лавров, пише УНІАН. Артистка «веде дуже
закритий, майже самітницький спосіб
життя, нікуди не ходить, в тусовках участі
не бере. На бенкетах і в ресторанах її теж
не побачиш. Тільки будинок... Їй подобається такий спосіб життя. Вона дуже мало
зараз гастролює. Якщо виїжджає кудись,
то в основному на корпоративні заходи»,
- зазначив Лавров. «Мінімальна вартість
її виступів - 50 тисяч євро. Якщо запрошують на святкові заходи, вона просить
100 тисяч євро. Зараз буде працювати за
200 тисяч євро. Навіть у кризові часи багаті люди пропонують їй такі гроші», - додав директор співачки. До слова, у серпні
Ротару відзначила 71-й день народження.

У нашій країні цьогоріч загинуло
до 45 тисяч бджолиних сімей

Бджоли мруть, а саме бджолина праця є суттєвою часткою нашої економіки. Україна входить до трійки країн
- найбільших експортерів меду, інформує ТСН. Неякісні пестициди, обробка полів удень, а не вночі, - і цього року загинуло близько 45 тисяч бджолиних родин.
Одна родина - це дві тисячі гривень і тонни недоотриманого меду. Поки що Україна не втратила третього місця поміж експортерів меду. Цьогоріч уже продали меду
більше, ніж на $30 мільйонів. Торік ця цифра склала майже $134 мільйони. Бджоли
гинуть не лише в Україні, а в усьому світі.
Ситуація настільки загрозлива, що цього
року вперше запровадили день бджоли.

(Без)плідна робота: за два роки
Начальник Генштабу Збройних сил НАЗК перевірило 331 декларацію
Нацагентство з питань запобігання

Віктор Муженко заявив, що для армії у
2019 році необхідне фінансування на
рівні щонайменше 112 мільярдів гривень. Про це він сказав у інтерв’ю «ВВС».
«Це - мінімальна потреба для армії. А нам
поки доводять показники у 82 мільярди. І
це явно недостатньо для того, щоб утримувати ЗСУ в боєздатному стані», - наголосив Муженко. За його словами, спостерігається відтік військових кадрів, у тому числі через матеріальні проблеми. Це може
мати серйозні наслідки для боєготовності ЗСУ. Дослідження вказують: базовим
грошовим забезпеченням для військовослужбовця мають бути 15 тисяч гривень. А
зараз - 7 тисяч.

На руках українців майже мільйон «стволів»

За даними Нацполіції, українці мають на руках понад 800 тисяч одиниць
вогнепальної зброї. А за підрахунка-

корупції (НАЗК) мало б стежити за тим,
чи на зароблені гроші живуть посадовці
й прискіпливо перевіряти їхні декларації. Таких документів лише за 2015-2016
роки агентство отримало понад мільйон
двісті тисяч. А перевірило - 331 декларацію, інформує телеканал ZIK. «Якщо вони
й далі перевірятимуть у такому темпі - перевірять всі декларації за кілька тисяч років», - каже голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін. «Проблема в тому, що
зараз є п’ятеро членів НАЗК, які залежні
від тієї чи іншої політичної сили», - переконаний екс-заступник голови НАЗК Руслан Радецький. Також експерти зазначають: НАЗК гальмує перевірку декларацій,
бо робить це вручну. Подужати мільйони
звітів у такий спосіб - нереально. Для органу створили спеціальну програму, яка
миттєво б мала викривати тих, хто збрехав. Проте її не запустили.

Новини
Світ

Трамп депортує Меланію, якщо
вона подасть на розлучення

Екс-помічник президента США Дональда Трампа Омароса МаніголтНьюман упевнена, що американський лідер знайде спосіб депортувати свою дружину Меланію з Америки у
разі розлучення. Перша леді США є уродженкою Словенії. Як повідомляє «The
Indeрendent», Меланія Трамп отримала
«зелену карту» через програму для осіб
із «винятковими здібностями», або «візу
Ейнштейна». Стала громадянкою США у
2006 році. Програма розрахована на академічних дослідників, бізнес-працівників
і тих, хто бере участь у підтримці національних та міжнародних стандартів. На
основі цього Маніголт-Ньюман робить
висновок, що Трамп міг оплатити колишній моделі отримання статусу громадянина США. У своїй книзі «Схиблений: звіт інсайдера про Білий дім Трампа» Маніголт-Ньюман пише, що Меланія не може дочекатися, доки закінчиться термін президентських повноважень її
чоловіка, аби розлучитися з ним. Під час
передвиборчої кампанії Трампа Меланія
заявила, що стала громадянкою США на
законних підставах і пообіцяла провести
прес-конференцію з цього питання. Але
зустріч із журналістами так і не відбулася.

Британія витратить сотні
мільйонів на житло для
бездомних

Влада Великої Британії має намір
до 2027 року викорінити бездомність
в країні й виділяє додатково для цього 100 мільйонів фунтів стерлінгів,
йдеться у повідомленні міністерства
житлового будівництва і місцевого
самоврядування. До 2022 року хочуть
удвічі зменшити кількість людей, які залишилися без даху над головою, шляхом
надання їм тимчасового або соціального
житла, а до 2027-го - повністю викорінити це явище. Кількість бездомних у Британії, за даними на 2016 рік, становила 236 тисяч осіб. До 2041 року їх число
може зрости до 40,1 тисячі. Бездомними в Англії вважаються ті, у кого немає
свого або орендованого житла, хто живе
в соціальних притулках, нічліжках та в
тимчасовому житлі.

Турецький клуб продав 18
футболістів, щоб купити 10 кіз

Турецький футбольний клуб «Гулспор», який виступає у третьому за силою дивізіоні країни, продав 18 гравців із молодіжного складу команди
заради купівлі 10 кіз. Про це повідомляє видання «Hurriyet». Від трансферів
гравців клуб заробив близько 2,2 тисячі євро, які інвестував у кіз. Додатковий
прибуток клуб розраховує отримувати
від продажу молока. Він піде на першочергові потреби клубу.

Собака допоміг американцеві
виграти мільйон у лотерею

Американець Стів Х’юз виграв
мільйон доларів завдяки своїй собаці - французькому бульдогові на прізвисько Стелла, повідомляють іноЗМІ.
Власник собаки розповів, що пес змусив
його купити лотерейний квиток на заправній станції і той виявився виграшним. Х’юз разом зі своєю подругою та
собакою заїхали на заправку. Після цьо-

го чоловік планував поїхати в інший магазин, аби купити там лотерейний квиток. Однак Стелла поклала лапи на кнопку блокування дверей, через що пара не
змогла повернутися в авто. Майже 45
хвилин Х’юз намагався умовити собаку натиснути на кнопку повторно, і, щоб
не втрачати час даремно, попросив свою
подругу купити лотерейний квиток. Аж
після того Стелла «пустила» свого господаря в машину. А коли вони приїхали додому, то були приємно здивовані - квиток виявився виграшним, і приніс їм
мільйон доларів.

У Швеції лютують підліткові
банди паліїв авто

Банди підлітків у чорних масках
уже розбили та спалили майже 80 автомобілів у шведських містах. «Схоже,
ми маємо справу з ретельно спланованою, майже військовою операцією», - заявив прем’єр-міністр Швеції Стефан Левен, передає ВВС. За повідомленнями
ЗМІ, молоді люди в масках розбивали
скло автомобілів і заливали всередину
горючу суміш. Також вони кидали каміння в поліцейських. Матеріальні збитки
дуже великі. Мотиви зловмисників залишаються незрозумілими.

У Нью-Йорку багачка риється
на смітниках і «колекціонує»
непотріб

67-річна жителька Нью-Йорка Фіона Фіковскі постійно риється на смітниках у пошуках барахла, яке складає
в квартирі та машині. Таких диваків багато, але… Фіона - мільйонерка з чудовою
економічною освітою. І власниця особняків в Гарлемі, загальною вартістю понад
8 мільйонів доларів, та дорогої квартири,
повідомляє «Newsline». У Фіковскі є чоловік і донька, які пристойно заробляють.
Вони називають заняття дружини і матері жахливим. Вона ж відповідає, що це
весело. В особняках Фіони ніхто не живе,
оскільки вона складає там зібране сміття. Частину барахла відвозить у пункти переробки сміття і пишається собою,
якщо за день заробляє 20-30 доларів. Фіона вважає себе старомодною, богемною
та ексцентричною мільйонеркою, і не розуміє, за що її ненавидять сусіди.

У Франції можуть завалитися
840 мостів

Дані урядової перевірки виявили
на території Франції 840 мостів, схильних до обвалення. Про це повідомляє
«Sky News». Ще близько третини з 12 тисяч мостів, які обслуговує держава, потребують ремонту. Згаданих 840 мостів
можуть обвалитися у найближчі роки.

До Землі з космосу
наближається потужна вибухова
хвиля

Недавно дослідники зафіксували потужний вибух невідомого походження в космосі. Експерти вважають,
що стався вибух планети, проте астрономи спростовують цю теорію, але підтверджують: сильна вибухова хвиля
пройшлася по всій Сонячній системі.
Про це повідомляє «Golos». За словами
дослідників, вибухова хвиля рухається у
бік Землі протягом останніх тижнів, але
вони не можуть сказати, чи позначиться вона на нашій планеті. Втім, астрономи стверджують, що вибухова хвиля наближається до Сонця. За їхніми словами,
сильний спалах засліпив всі прилади дослідників, однак причину вибуху досі не
вдалося встановити. Уфологи припускають: йдеться про вибух інопланетного
корабля, і, виходячи з потужності вибуху, можна припустити,
що НЛО був величезних
розмірів.

Ольга
ЧОРНА.
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ОЛЕКСАНДР ШЕВЧЕНКО: «Найцінніше,
що має кожна держава – це її громадяни!»
«Україна потребує кардинальних змін у відношенні до своїх громадян. І це факт!
Найважливіші професії, такі як лікарі, педагоги, комунальники, будівельники та
дорожники, втратили престиж та повагу… А це неправильно! Якраз вони б мали
отримувати гідні заробітні плати та мати повний соціальний пакет! Що вже
говорити про пенсіонерів та незахищені верстви населення, які потерпають від
свавілля влади та ганебного ставлення держави?!?! Найцінніше, що має кожна
держава – це її громадяни! Ми повинні відновити цю істину в Україні», - переконаний народний депутат України Олександр Шевченко. Саме про соціальну сферу та
зміни, яких потребує країна далі в розмові з засновником туристичного комплексу
«Буковель», народним депутатом України Олександром Шевченком.
Нещодавно Олександр Шевченко заявив про свою участь в президентській передвиборчій компанії 2019 року, чим збудив зацікавленість до себе та свого бачення розвитку держави, її економіки та соціальної сфери.
- Олександре Леонідовичу, всі говорять про низький
рівень життя в Україні…
Низькі заплати, практично
жебрацькі пенсії… Чи є вихід
з цього замкнутого кола фактичної тотальної бідності?
- Дійсно, це ганебна правда
сьогодення! Чиновники у владних кабінетах отримують сотні
тисяч гривень в місяць, вони десятками років займали посади
державних чиновників, суддів,
прокурорів (яким заборонено
законом вести підприємницьку діяльність), сьогодні декларують вілли на Середземному
морі, цілі автопарки престижних автомобілів, сотні мільйонів гривень готівки… А люди,
які чесно працюють на економіку країни, які все життя працювали, розвиваючи нашу державу, отримують копійки…
В програмі, яку я пропоную
українцям, під назвою «Країна
гідності і правди», прописане
завдання вийти за рік-два на
мінімальну зарплату в 10 тисяч
гривен. До трьох років зарплати українців мали б становити
не менше 500-700 доларів. Такі
задекларовані зарплати дозволять підвищити пенсії, які за
розрахунками становитимуть
400-500 доларів.
І тоді ми зможемо починати
говорити про гідність громадянина в нашій державі. До тих
пір, поки такого рівня доходів
ми не забезпечили, ми повинні надавати адресні пільги та
соціальну допомогу найбільш
вразливим верствам – людям з
інвалідністю, ветеранам, пенсіонерам… На лікування, на щорічне оздоровлення, на інші
першочергові потреби.
- Багато людей поставлять під сумнів такий прогноз зростання зарплат та
пенсій… Скажуть, що це лише
передвиборчі обіцянки…
- Розумію, що влада за останні 20 років повністю втратила
довіру українців. Але механізми є. І це не просто слова.
Можу навести приклад Буковеля, який ми з командою однодумців реалізували за 15 років.
Тут, завдяки зрозумілим і чесним правилам для інвесторів,
з колись найдепресивнішого
карпатського села Поляниця,
створено зону процвітання та
впевненості в завтрашньому

дні. В самому Буковелі створено
більше 5 тисяч робочих місць, а
навколо Буковелю – десятки тисяч людей мають роботу і гідну
зарплату. На Буковелі вже зараз
мінімальна зарплата складає 10
тисяч гривень за місяць роботи.
Це мінімальна, а фахівці, інженери, керівники підрозділів мають
зарплати в 20-30 і більше тисяч
гривень.
- Як цей досвід можна використати в масштабах держави? Адже це зовсім інші
масштаби…?
- Знаєте, закони економіки
діють всюди практично одинаково. В масштабах України треба створити сприятливі умови
для інвестора. Зробити зрозумілою, простою і необтяжливою
систему оподаткування для бізнесу. Друге – гарантувати право
власності. Для цього повинна
запрацювати справедливі і чесні правоохоронна та судова системи.
Ну і ще одне необхідне для
розвитку держави, економіки –
розвиток інфраструктури. Найперше – ми повинні збудувати
дороги. Тому що по існуючих
дорогах інвестор просто не доїде до місця можливого інвестування…
Приклад, як треба будувати
дороги, ми також продемонстрували. Буковелівські дорожники вперше в Україні впровадили новітні світові технології,
та за власною ініціативою надають гарантію на свої дороги

в 10 років. Раніше, як правило,
гарантія складала 3 роки…
І от коли ми створимо умови
і правила для інвестора, то ми
отримаємо сотні тисяч робочих
місць… На ринку праці почнеться конкуренція між роботодавцями. Зростуть зарплати. Держава також повинна спонукати
«багатих ділитися з бідними»,
- щораз піднімаючи мінімальну
зарплату.
Я завжди кажу, що найдієвішим і найпотужнішим інвестором будь-якої економіки є
громадянини. Не лише підприємець чи банкір, а й простий споживач, який своїми покупками
інвестує економіку.
Рухаючись означеним шляхом, ми з кожним роком матимемо більш сильну та процвітаючу
країну з нормальним рівнем
життя та впевненістю у майбутньому!
А що ж зараз?
- На разі неможливо мені
одному побороти чиновницький механізм несправедливого розподілу ресурсів. Наразі з
державного бюджету дотуються підприємства олігархів, витрачають кошти на утримання
колосального чиновницького
апарату, який давно потрібно
замінити на комп’ютери, створюються шахрайські напівзаконні схеми для махінацій. Я
знаю про проблеми людей не з
розповідей. Вже більше 4 років
в Івано-Франківську працює
моя громадська приймальня,

яка визнана найдієвішою, і куди
щодня звертається більше сотні
людей. Ми запровадили проект
оздоровлення для пенсіонерів,
діють проекти оздоровлення дітей та людей з інвалідністю, запровадили програми підтримки
обдарованої молоді та допомоги закладам освіти і медицини.
Я розумію, що матеріально забезпечити усіх не в змозі, треба змінити саму систему, підхід
держави по відношенню до своїх громадян.
- З чого почати?
- З елементарного: з дотримання Законів України. У
Конституції чітко написано, що
Україна гарантує піклування
та захист своїм громадянам!
На разі цього не відчувається!
А далі, якщо розглянути інші
статті Конституції то, вони на
разі лише на папері написані! Де
безкоштовна гарантована освіта? Де безкоштовна медицина?
Де гарантований відпочинок?
Де забезпечена старість?
- Як бачите зміни, наприклад в медицині?
- Де-факто українці платять
за своє лікування двічі: офіційно,
сплачуючи податки, та неофіційно, самостійно закуповуючи
ліки на своє лікування чи «віддячуючи» лікарю за його послуги. Страхова медицина – це єди-

ний та дієвий шлях до того, щоб
створити таку солідарну систему охорони здоров’я, в якій люди
почнуть отримувати якісну і доступну медичну допомогу.
- Разом зі змінами в медичній системі відразу ж розглядають і можливість змін в
пенсійному забезпеченні….
- І це правильно! Єдине, потрібно до усього підходити зважено та системно. Не можна в
один момент зупинити усі виплати і почати новий відлік. В
Україні вже діють недержавні
накопичувальні фонди, але у
громадян не має довіри до них,
як і до банківської системи.
Тому першочергово ми повинні створити систему гарантій
та забезпечити повну безпеку
вкладам та заощадженням громадян, спочатку має бути підвищена ціна праці, тобто заробітна платня, а вже потім здійснено
усі пенсійні реформи.
- Окрім пенсіонерів, ми
маємо ще значні проблеми
з забезпеченням людей з обмеженими фізичними можливостями, ДЦП, вадами зору
чи аутизмом… На жаль, у ХХІ
столітті, вони залишаються
поза межами соціуму…
- З року в рік ми говоримо
про їхні проблеми, але на жаль,
коли будують нові будинки чи
ремонтують вулиці, влада забуває про людей з обмеженими фізичними можливостями
і це дуже гірко, бо вони хочуть
і можуть бути повноцінними
членами суспільства, жити нормальним життям та приносити
користь країні! У Буковелі вже
7 років проходять реабілітацію
та оздоровлення діти з ДЦП та
аутизмом, з цукровим діабетом, поранені бійці АТО, багато
інших категорій, …дорослі з вадами зору та обмеженими фізичними можливостями, і дуже
багато з них бідкаються на байдужість держави і мізерні пенсії,
на які вони не можуть придбати
візок для пересування, сучасні
засоби для покращення якості
життя. Вони виживають дякуючи волонтерам та небайдужим
людям. А це ж наші громадяни!
За кордоном, ці люди вільно пересуваються по містах, мають
можливість працювати та відпочивати, отримують відповідне медичне обслуговування…
Всюди встановлено підйомні
ліфти, а безбар’єрними доріжками, що збудовані для людей
на візках користуються мами
з дітками, старші люди… Тому
треба просто під час проектування думати про комфорт для
усіх без виключення людей! Бог
створив нас різними, але усі ми
рівні перед ним. Маємо про це
пам’ятати і з повагою ставитись
один до одного.

Публікація здійснюється у рамках конкурсу
журналістських матеріалів «Поспішай творити добро»,
ініційованого «Благодійним фондом Олександра
Шевченка» та Українським журналістським фондом.
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Оксана Яциковська:

«Такої аури, як в
батьківській хаті,
- нема ніде»
Жінки творять історію, хоча історія запам’ятовує лише імена
чоловіків, сказав у свій час Генріх Гейне. Власне, чи справді це так?
Сьогодні ми запросили до розмови відому тернополянку, політика,
депутата Тернопільської міської ради, засновницю газети «Місто»
та «Радіо Тернопіль», заслужену журналістку України, вродливу,
успішну, ділову, багатогранну жінку Оксану ЯЦИКОВСЬКУ.

Отож, про гендерну рівність, про те, кому будувати
майбутню, незалежну Україну, чи справді все так погано
у нашому домі? І звичайно – про особисте.
- Пані Оксано, через два
дні Україна буде святкувати 27-у річницю Незалежності. Цей день для вас
особливий ще й по-своєму,
адже саме 24 серпня 1996
року був перший вихід в
ефір «Радіо Тернопіль». А
через деякий час слухачі
уже шукали 106,1 FM. «Радіо Тернопіль» дало старт
у життя багатьом тепер
уже відомим людям, журналістам... Знаю, що й досі
підтримуєте між собою
гарні дружні стосунки.
- Радіо Тернопіль - це не просто
перша FM-станція на Тернопіллі,
не просто кузня кадрів, які сьогодні успішно працюють в шоубізнесі, на радіостанціях України, ведуть авторські програми на
центральних чи місцевих телеканалах, є успішними менеджерами.
Завжди згадую з теплотою та сумом, на жаль, нашого талановитого Ігоря Пелиха і його ранкові «побудки», тішуся за досягнення Сергія Притули (ді- джея Сірого), радію за успіхи Андрія Махна, Фалі,
Олени Науменко, Олени Лайко,
Тані Тарасенко… Працювала на
радіо в свій час нині народна артистка України Оксана Пекун, креативний директор фотостудіі Зелененьких Ірина Процюк - Зелененька… Радіо Тернопіль - це була
і є велика дружня сім’я….

округ, люди звертаються з різними питаннями до депутата як до
останньої інстанції, обійшовши
уже різні установи. Я намагаюся
максимально вирішити проблеми
своїх виборців.
- Ви – ще й член бюро обласної організації Радикальної партії Олега Ляшка. Чому саме такий вибір?

- Напевне, тому що переконана: у владу мають прийти нові,
освічені люди, з новим мисленням
та баченням розвитку України. Зі
знанням викликів сучасного світу.
З конкретними ідеями, а не порожніми речами, загорнутими в красиву обгортку. На жаль, українці й
досі вірять гарним словам, хоча історія – зовсім близька і трохи віддалена застерігає. Згадаймо хоча
б Івана Франка, засновника Радикальної партіі в Україні. («Свинська конституція» написана ним зі
слів Антона Грицуняка з Черниховець - ред.). З його прогресивними
поглядами, якого цькувала влада і
не зрозуміли люди. Нині в області,
у кожному районі від Радикальної
партії сформовані хороші команди. Для нас важливими є такі критерії оцінки: порядність, щоб людина мала авторитет і вірила в те,
що робить.
- В українській політиці
сьогодні мало жінок. Як
гадаєте, чому так? Слабка
половина сама не спішить
у політику, чи все-таки чоловіки ігнорують гендерну рівність?

З сином Богданом у батьківському саду.
не цікаві люди бездушні. Я їх уникаю.
- Ви – публічна людина.
Ваш чоловік Ігор – депутат Білецької сільської
ради. Син, Богдан Яциковський, голова фракції Радикальної партії в обласній раді. Власне, за його
сприяння подолані перші
кроки у створенні територіальної громади у приміському селі Біла, проти чого чинили спротив
як міська влада Тернополя, так й окремі депутати
облради. З приводу цього
було немало «доброзичливців», які перекручували ситуацію на свій лад.
Чи легко справляєтеся з
критикою?

- У багатьох випадках депутати нині стають господарниками.

- Здається, і те, й інше. Жінки
однозначно мають активізуватися. Власне, не тільки в політиці, а
й в захисті своїх прав на роботі, в
родині. З іншого боку, якщо жінка
бачить своє щастя в сім’ї, у вихованні дітей – то чому ні? Іти в політику чи будувати кар’єру? Треба
поважати вибір самої жінки. У Радикальній партії, до речі, 36 відсотків складають жінки, так що з
гендером у нас, як бачите, все гаразд.

- Дорога вгору ніколи не буває простою. І коли ти виходиш із
звичного простору, звісно, ти комусь заважаєш. Я реально це розумію. Тому з будь-якої ситуації
беру урок і йду далі. Не розмінююся на те, аби комусь щось доказувати. Я сприймаю критику, але
від мудрих людей, тих, кому довіряю. Тоді це – рушійна сила. Критиканство? Вміння ігнорувати
певні речі – один із способів досягнення внутрішнього спокою.
Це – як щеплення від хвороб. А
ще завжди я можу розраховувати на підтримку рідних, зокрема
свого чоловіка Ігоря. Вдячна долі,
що послала мені добру, порядну
людину, гарного і мудрого господаря.

- Нічого не бачу у цьому поганого, принаймні, на рівні міста.
Ти знаєш до останньої ямки свій

- З професіоналами, з мудрими, позитивними людьми. Мені

- Наполегливість і праця. Я
не можу бути пасивною. Сидіти в
очікуванні, що хтось за тебе зро-

- Сьогодні ви – активна
громадська діячка. Уже
вдруге жителі Тернополя
обирають вас депутатом
міської ради. Що це для
вас насамперед?

- Можливість безпосередньо
спілкуватися з людьми і допомагати їм. Якоюсь мірою впливати
на вирішення важливих для міста проблем. Врешті, у житті треба щось міняти, завдяки цьому ти
осягаєш щось нове. Однак базовим для моєї праці завжди залишається комунікація.

- А з ким вам легше, комфортніше працювати: чоловіками чи жінками?

- А в чому взагалі секрет
вашого життєвого успіху?

бить... Це – несправедливо до себе
в першу чергу. Коли Бог дав тобі
знання, розум, люди довіряють,
значить, треба усе це реалізувати. А ще мені подобається чийсь
мудрий вислів, про навпаки – секрет неуспіху, який полягає у намаганні всім догодити. Але ж неможливо, щоб і вовки були ситі, і
вівці цілі. Тому, знаю, я не для всіх
зручна, але така вже є.
- Що найбільше ви цінуєте
в інших?

- Порядність. Це та цінність,
яку успадкувала від батьків і яка
не розмінюється з роками. Чого
не можу простити? Я християнка,
намагаюся простити все. Є речі,
які не сприймаю – фарисейства,
брехні, підлості. Уже сім років я
ходжу пішки на прощу до Зарваниці. Я ніколи цього не афішую.
Коли є живі батьки, ти знаєш,
що є за тебе кому помолитися. А
коли сам стаєш берегинею родини, відповідальним за свою сім’ю,
розумієш, що від тебе багато залежить. Спочатку я хвилювалася, шукала товариство з ким іти.
А там нікого не треба. Там просто йдеш і все. Спілкуєшся з іншими людьми. Дощ - не дощ. Спека
... Ми молимося у дорозі за Україну, за кожного з нас, за рідних, за
воїнів, за дітей – своїх і чужих... І
шлях здолати легко.
- Ви – сильна жінка?

- Вважаю, що так. Я рідко скаржуся на життя, хіба дуже втомлена (сміється - ред.), не показую,
що мені погано. Плакати – кому
від того легше? У сильній жінці
завжди є частинка слабкої. Може,
я швидше прагматична жінка. Я
знаю, що від мене багато чого залежить. В сім’ї, на роботі, в соціумі. Але разом з тим я люблю добре

вино, щирих друзів, гарно відпочити. Навіть у Більче-Золотому, де
є чудові куточки дикої природи. У
Киданцях на Збаражчині, на своїй батьківщині. Звісно, люблю відпочивати і на морі, за кордоном.
Але такої аури, як в батьківській
хаті – нема ніде. Це – правда. Мами
моєї вже нема 19 років, а в оселі,
практично, нічого не змінилося. У
шухлядах, де мама щось складала,
все збережено. Мені здається, що
там кожна річ така важлива.
Я з великою повагою ставлюся до чоловікової родини. У бібліотеці взяла днями книжку «Малолітні політв’язні Тернопільщини”.
Там побачила чоловікового батька Ярослава Павловича Яциковського, якого у 17 років засудили
на 13 років каторги. Родина для
мене – понад усе.
- Чи знаходите час на
книжку, чи в добу інтернету це не потрібно?

- Мій батько, директор школи, був ходячою енциклопедією. І
ця любов до книги від нього – назавжди. Тішуся, що з моєю допомогою, як депутата міської ради,
вдалося реставрувати сьому Тернопільську бібліотеку. Там я проводжу і прийом громадян. А ще
вибираю собі гарні книги. Недавно перечитала Григора Тютюника, Володимира Лиса «Соло для
Соломії». Люблю Ірен Роздобудько...
- У вас, до речі, багато вишиванок. Свій стиль одягу. Маєте власного дизайнера?

- Не обов’язково мати світові
бренди, людина може підібрати
те, що пасує саме їй у тому чи іншому середовищі. Люблю речі київської дизайнерки Оксани Полонець. В Україні нині є дуже багато
кравчинь, які гарно шиють.
- Чи є на землі місце, куди
хочеться повертатися знову і знову?

- Батьківська хата у Киданцях
на Збаражчині. Старий сад, де падають у траву яблука. Цьогоріч
вони зародили напрочуд щедро.
Де груші манять до себе бджіл, а у
вуликах «дозріває» домашній
мед...

Зіна
КУШНІРУК.

Цілющі краплини
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Хочете мати здорові зуби –

народної медицини
Вівсянка і банани
подарують енергію
Продукти, які варто вживати
перед насиченим днем

Щ

об багато
встигати і
справлятися
з усіма численними
справами, нашому
організму потрібна
енергія. Але часто нам її не
вистачає, і ми почуваємо
себе знесиленими і
втомленими. Тому
необхідно вживати
в їжу продукти, які
здатні забезпечити нас
необхідною енергією та
додати сил і бадьорості.



Вівсянка - один з тих продуктів, які миттєво забезпечують нас енергією. Саме
тому її так корисно їсти на сніданок. У ній міститься велика
кількість харчових волокон і корисних вуглеводів, тобто її можна їсти буквально щодня і ні про
що не турбуватися.
Банан - прекрасний енергетичний продукт, а все
завдяки високому вмісту калію. Цей мінерал здатний миттєво додати вам сил і бадьорості, і при цьому без шкоди для
здоров’я. Калій дуже корисний
для наших м’язів, адже достатня кількість калію в організмі
здатна запобігти судомам і навіть м’язевим травмам.
Такі види риби, як лосось,
тунець, сардини й форель
надзвичайно багаті жирними кислотами Омега-3. Це - ще
один прекрасний спосіб швид-





В

загалі, точніше
кажучи, болгарський
перець зовсім не
болгарський і навіть
не перець! Ця рослина
належить зовсім не до
сімейства перцевих, а до
сімейства пасльонових
і є далеким родичем
помідорів і баклажанів.
Його батьківщина – Латинська Америка. Тамтешні мешканці першими додумалися вживати
солодкі стручки перцю в їжу. Було
в перцю й інше застосування. Індіанці сипали насіння на тліюче вугілля, щоб віджахнути диких тварин або ворожих загарбників за
допомогою їдкого диму, який виділяється при згорянні насіння.
Однак перцеві димові завіси не

ко і без шкоди для здоров’я забезпечити свій організм необхідною енергією. Крім того, ці
види риб дуже корисні для нашої пам’яті та нервової системи.
З їхньою допомогою ви можете легше перебороти депресію і
підвищити концентрацію уваги.
Курячі яйця - надзвичайно корисний для організму продукт! У них міститься білок, здорові жири, вітаміни й
мінерали, антиоксиданти та речовина - холін. Крім цього, яйця
дають нам багато енергії, допомагають довше залишатися зібраними і зосередженими (поліпшують концентрацію уваги).
Питна вода, як би неймовірно це не пролунало, є дуже ефективним продуктом в плані енергонасиченості.
Насправді все легко пояснити:
будь-які фізичні навантаження і
стрес викликають зневоднення
організму, а вода, ніби відновлює ту енергію, яку ми втратили в процесі тої чи іншої діяльності. Тому, коли ви відчули втому, спробуйте випити дві склянки води.





К

їжте яблука

анадські
стоматологи з
університету
Торонто провели
дослідження, у ході
яких з’ясували,
які продукти
можуть допомогти
підтримувати гігієну
ротової порожнини.

За їхніми словами, ефективно допоможуть очистити рот від залишків їжі
яблука, які містять велику кількість води та корисних речовин. А через свою
структуру цей фрукт допоможе підлікувати ясна.
Властивості яблук зміцнюють їх і борються з бактеріями, які викликають карієс.
Особливо корисні для зубів
зелені сорти яблук.
Полуниця також допомагає захищати зуби від карієсу. А кислота ягоди очищає зуби й запобігає їх руйнуванню.

Броколі багата клітковиною і має корисні речовини, які допомагають зменшити запалення ясен і захистити емаль.
Захистити зубну емаль
допоможе багатий білком,
кальцієм і фосфатом сир.
Він ще й зміцнює ясна, кісткову систему й запобігає поширенню карієсу.
Апельсин реально може
замінити зубну пасту. А все
завдяки пектиновій, лимонній та аскорбіновій кислотам, які допомагають боротися з карієсом.

Ходити босоніж
корисно

З

гідно з новим дослідженням
німецьких вчених, діти
й підлітки, які більшість
свого часу проводять босоніж,
мають більш розвинену
моторику тіла, на відміну від
тих, хто постійно носить взуття.
Астрид Зах, професор з Університету
Йени переконаний, носіння взуття негативно впливає на розвиток здоров’я й
моторику дитини. Вчені протестували
фізичні здібності 810 дітей і підлітків з
Південної Африки та північної Німеччини. Німецькі діти носять взуття більшу
частину часу. У Південній Африці навпаки - звичайно ходять босоніж. Результати показали, що діти, які ходять без
взуття, в основному фізично більш розвинені, ніж ті, хто його носить. Заняття
спортом будуть корисніші, якщо їх виконувати босоніж, - кажуть науковці. Також дітям варто ходити вдома босоніж.

Меліса знімає стрес, а герань врятує від нічних жахів
Запахи можуть позитивно впливати
на стан нашого організму

Аромат лаванди збуджує в
мозку особливі альфа-хвилі, які
дозволяють людині розслабитися і швидко заснути. Причому спати вона буде спокійно, без
пробуджень серед ночі. Запах
ванілі, хоч він і здається досить
«агресивним», насправді дає відчуття спокою і безпеки, знімає
втому і перевтому. Олія з липових квітів має м’яку заспокійливу
дію. Добре вдихати її запах безпосередньо перед тим, як лягти
спати. Аромат меліси корисний

тим, хто протягом дня зазнав
стресу. Адже після стресових ситуацій ми часто довго не можемо заснути. Цей запах допоможе
прийти в норму і без проблем відійти до сну. Це - відомий заспокійливий засіб. Надихавшись
ароматом м’яти, ви будете спати
спокійно і глибоко. Запах герані
заспокоює нервову систему й не
тільки зміцнює сон, а й допомагає позбутися нічних кошмарів.
Тим, хто із зусиллям засинає,
можна порекомендувати олію
апельсина, кедра, мандарина,
ялівцю, мирри та кипариса. Від
неспокійного сну допоможуть
олія лаванди, неролі, ромашки й

ладану.
Уникайте перед сном аромату жасмину. Він посилає в мозок
бета-хвилі, які подразнюють нервову систему і збуджують хворобливу чутливість. У результаті нам може бути складно заснути, а крім того, ми можемо зазнавати розлад з найменшого приводу. Запах грейпфрута робить
сон неспокійним. Крім того, він
може викликати уві сні відчуття
страху та сприяти нічним кошмарам. Сам по собі лимонний запах не наносить шкоди, але він
більше бадьорить, ніж заспокоює. Краще вдихати його вранці,
щоб швидше прокинутися.

Колір вирішує все
Вчені намагалися з’ясувати,
який сорт перцю люди вважають
більш солодким. Більшість опитаних віддали пальму першості
жовтим плодам. Але насправді
найбільше цукру міститься в червоних плодах. Однак жовтий колір у більшості людей асоціюється зі спілістю та солодкістю.

що прискорюють обмінні процеси в організмі, що призводить до
розщеплення жиру.
• Жовтий. Обходить своїх побратимів за кількістю рутину. Цей
елемент робить кровоносні судини більш еластичними і зміцнює
їхні стінки. А ще в жовтих сортах
перцю калію й фосфору більше,
ніж в інших різновидах.
• Зелений. Має протиракові властивості. Не дуже давно італійські вчені виявили в солодкому перці речовини, здатні знизити ризик виникнення злоякісних
пухлин. Особливо багато таких
речовин у зелених плодах.
Вибираючи перець, слід урахувати й те, яку страву ви збираєтеся з нього готувати. На салат
згодиться будь-який різновид, а
от для гарячих страв краще вибирати червоні або жовті сорти. Зелені стручки після термічної обробки починають гірчити.

Цей смачний і корисний перець

допомогли індіанцям вистояти
проти колоністів. І в Європу перець потрапив завдяки завоюванням Кортеса, який вивіз із собою
майже всі індійські багатства, а заодно і смачну «секретну зброю».
Європейці теж розсмакували перець і назвали його овочевим або салатним, ще одне найменування цього овочу – паприка або солодкий перець. До нас
же цей сорт перцю перекочував
саме з Болгарії, за що й одержав
своє ім’я.
І вітаміном С забезпечить, і
від інсульту вбереже
Що ж, назв у болгарського
перцю дійсно багато, але вітамінів у ньому ще більше. За вмістом
вітаміну С солодкий перець поступається лише обліписі та шипшині, а серед овочів є абсолютним чемпіоном. Усього лише 50 г
болгарського перцю покривають
добову потребу організму в ас-

корбінці.
Але, щоб не втратити ні грама вітаміну С, з перцем потрібно
правильно поводитися. Справа в
тому, що найбільше аскорбінки
зосереджено навколо плодоніжки, так що чистити перець потрібно дбайливо, максимально пощадивши верхівку.
Крім аскорбінової кислоти в
болгарському перці багато вітаміну Е (захищає від раннього старіння й онкологічних захворювань), каротину (провітамін А),
калію (необхідний для серця),
кальцію (потрібний для зубів) і
заліза (поліпшує склад крові).
А ще болгарський перець
здатний захистити від інсульту.
Достатньо з’їдати всього лише
один стручок на день, щоб зменшити ризик наполовину. Цьому
сприяє високий вміст вітамінів
В6 і В9, що сповільнюють процес
старіння судин.

Перець кожного кольору
корисний по-своєму.
• Червоний. У цьому різновиді перцю найбільше аскорбінки та вітаміну А. Так, порція червоного болгарського перцю задовольнить приблизно половину
добової потреби організму у вітаміні А, а порція зеленого – усього
лише 5%. До речі, червоний болгарський перець сприяє зниженню ваги – до такого висновку
прийшли вчені зі США. Виявляється, цей овоч містить речовини,
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Щ

е навчаючись
у виші, Ірина
збагнула, що
сімейне щастя ніколи їй
не усміхнеться. Бо кому
потрібне непримітне худе
створіння, рудоволосе, з
ластовинням на всьому
обличчі? З перших днів
навчання прізвисько
«Руда» так і прилипло до
неї. Тільки як наказати
своєму серцю не битися
сильніше, коли вона бачить
однокурсника Юрка? Як не
думати про нього і вдень, і
вночі?

Сімейне

гніздечко
Ах, молодість! Яка вона багата
На почуття, політ і відкриття.
Легка, відважна і крилата І перед нею ще усе життя!
На фото Івана ПШОНЯКА: учні Чортківської
гімназії ім.Маркіяна Шашкевича Софія, Анна, Марія Грабовецькі, Софія Русин,
Марія Тимочко, Діана Капущак,
Марія Мирончук та Катерина Лемішка.

Написано серцем

За що я маю
дякувати Мамі
За що я маю
дякувати Мамі?
За добре слово
і за хліб духмяний,
За руки, що, хоча
й болять від праці,
Так лагідно мене
пробудять вранці.
За що іще подякувати
варто?
За посмішку, за погляди
і жарти,
За очі карі, добрі і глибокі,
За затишок домашній
і за спокій.
За що я маю дякувати нені?
За всі знання, за дім
і сад зелений,
За всі перестороги
й сподівання,
За допомогу в наших
починаннях.
І ще безмежно дякую
я мамі
За те, що привела мене
до храму,
За все терпіння слів
моїх даремних,
За біль, який приходив
через мене.
І, знаєте, я хочу всім
сказати:
У кожного – найкраща
в світі мати.
Своїй сьогодні дякую я дуже
За мир в душі, за лілії і ружі,
За виконання мрій,
за кожну мрію,
За те, що вірю і весні радію,
За те, що вчусь,
вивчаю світ, молюся…
Спасибі за життя,
моя матусю!
Марічка ДІДУК.
с. Вікнини Збаразького району.

На життєвих
перехрестях

В

они зустрілись
неждано-негадано і
їхні долі переплелись
на єдиній дорозі мрій і
сподівань. Обоє приїхали
з різних районів
області у пансіонат над
Збручем, щоб відпочити,
підлікуватися, набратися
сили і здоров’я. Тут
панувала спокійна
атмосфера, навколо чудові
картини природи, а поруч
люди з різними долями.
…Інна була щирою і привітною. У житті їй довелось пережити багато невдач, а особливо
від «добрих» людей зазнавала
всіляких пліток і пересудів. Зростала сиротою, тож, як мовиться,
хто йде – той і скубне. Ще й друга
половинка її десь барилася. Інна
молилася за своїх ворогів, просила Бога, щоб забрав у них ненависть і злобу. А взамін подарував їм любов до свого ближнього. Не раз дівчина задумувалась:
чому люди роблять одне одному
зло, не боячись Бога?
А ще Інна дуже любила писати поезії, всілякі оповідки. Талант мала до цього неабиякий.
Хтось любив читати її писання,
а хтось заздрив немилосердно…
І ось у пансіонаті зустрілась з
людиною схожої долі. Це був Арсен… Чоловік довго придивлявся до сіроокої подолянки, і щось
йому в ній сподобалось. Вродою
вона не виділялася, але була
стримана, ввічлива, і з добрим
серцем йшла до людей. Арсену
сподобалась її щира вдача.
- І що ти в ній знайшов? – допитувались чоловіки. – Хіба кращих жінок немає?.. Озирнись
навколо – красунь, хоч греблю
гати, - сміялись з нього.
Арсен був приємної зовнішності: високий, спортивної статури, з лагідним поглядом. А на
насмішки приятелів тільки відказував: «Дайте мені спокій з
красунями. Добре, що вже по-

Щастя зустріти

ніколи не пізно

збувся тих файних, а тепер хочу
пожити вже з не файною».
Інна любила зранку виходити в парк подихати ароматами
хвойних дерев, що росли вздовж
пансіонату. Якось вона сиділа на
лавці і милувалася краєвидами.
Арсен підійшов до неї і сів поруч.
- Гарно тут, правда? – вимовив.
- Дуже. Тому йду сюди ще до
сніданку, щоб відпочити душею
і серцем...
Інна любила розмовляти з
людьми, які не були байдужі до
неї, тому до Арсена ставилась
просто, як до цікавого співрозмовника, а не як до залицяльника. Вона розуміла, що чоловіки
в таких роках одружені, мають
сім’ї, а вона не з тих, щоб з такими заводити романи.
- Кому це треба? –мислила. Мене і так ніхто по-справжньому
ніколи не любив навіть в юності. А тепер, коли вже за далеко за
сорок, - тим паче.
На жодні зміни в особистому житті Інна вже не сподівалася, але тут вона трохи помилялась. Цей чоловік, що теж виходив вранці на прогулянку і сідав
біля неї, став підтримкою у її відчаї. Вони говорили на різні теми
і розуміли одне одного з півслова. Їм було легко і затишно удвох.
Арсен купував Інні солодощі,
фрукти. Інна якось жартома запитала:
- Навіщо ви тратитесь на

мене? От, якби ваша дружина
про це знала! – та й замовкла.
- Ех, якби знала… Але не буде
знати, бо в мене її немає. Я – вільна людина, як той птах. Не склалося у нас і нарешті я наважився
на розлучення.
Арсен розповів Інні всю
правду про своє минуле. Мав
дружину, як лялечку, догоджав
їй в усьому. Але вона ігнорувала його доброту. Почала шукати розваг у різних сумнівних
компаніях, час від часу заводила «друга». Люди говорили йому
про це, та він не вірив, поки не
побачив все на власні очі.
- І що мені, Інночко, з тієї краси? Пішло моє життя через неї
шкереберть. Краще бути самому, ніж дивитись на чиїсь химерні витівки…
Коли Арсен довідався, що
Інна теж немає сім’ї, що вона
теж вільна, зітхнув з полегкістю. Щось притягувало цих, уже
немолодих людей, одне до одного. Чи почуття, чи довіра, чи повага. Але щось зароджувалось
між ними тепле, розумне, відповідальне і, звичайно, приємне і щире для їхніх сердець. Здавалось, що ці люди вже давно
знайомі і близькі в своїх словах,
вчинках і мріях.
- Я дуже хотів би, Інно, допомогти тобі і собі… Я відчуваю до
тебе велику приязнь, повір… Це
– те, на що я так довго чекав. А
минуле – хай залишиться в за-

бутті. Своє життя я хочу почати з
чистого листка… З тобою.
- Дякую тобі, Арсене, за
такі відверті і ніжні слова, зарум’янилась Інна від сказаного. До мене ще так ніхто не ставився, ніхто так щиро зі мною не
говорив.
Настали останні дні лікування.
- Ми не можемо прощатися.
Я тільки кажу: до зустрічі. Я тебе
чекаю, Інно. Приїжджай. Двері мого дому і моє серце завжди
відчинені перед тобою, - Арсен
запрошував жінку у місто для
спільного проживання і вірив,
що у них все буде добре.
Інна повернулася у своє село.
А тут – одне й те ж: самота, пустка в хаті. Зрозуміла, що її серце
прагне зустрічі з Арсеном, ніби
вони уже знайомі вічність. Наважилася, взяла деякі речі і поїхала за адресою, яку залишив цей
випадковий знайомий з пансіонату.
- Арсене, тут якась жіночка
питала за тобою, - повідомила
сусідка Ганна, коли той повернувся з роботи. У нього тьохнуло серце.
- Яка жіночка? Де вона? –
стрепенувся, бо відчув душею,
що це була та, яку він з дня на
день виглядав. І раптом на порозі сусідчиної квартири побачив Інну. Пригорнув її до себе і
прошепотів: «Доле моя, будь зі
мною до останніх моїх днів!»
- Хай вам Бог дарує щастя,
дорогенькі сусіди, - усміхаючись,
промовила Ганна, споглядаючи
закохану пару. Вона зрозуміла,
що ці люди дійсно створені одне
для одного.
А через деякий час подружжя Ясинчуків всиновило шестирічного Андрійка. Тож Арсен уже
не – вільний птах, а має сім’ю:
вірну дружину і сина, яких любить, оберігає і допомагає їм. А
Інна – найщасливіша жінка, що
стала берегинею свого сімейного вогнища. Справді, щастя зустріти ніколи не пізно.

Оксана КИШКАНЮК.
с. Слобідка Заліщицького району.
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Одного вечора Іра поверталася з лекцій, її наздогнав Юрко. У
горлі вмить з’явився тривожний
клубок: може, він здогадався про
її кохання, адже на парах вона не
зводить з нього очей? Юрко торкнувся її руки, від чого в неї заструменіла кожна клітинка. «Зупинись, Іро. Знаю, що ти мешкаєш на квартирі разом із Юлею, що
вона – твоя подруга. Розумієш, я
кохаю її, але не наважуюсь про це
сказати», - мовив він, затинаючись.
Іра не чекала такої розмови. То, виходить, вона, котра кохає його до безтями, дихає, живе і
снить ним, має звести його зі своєю подругою? О, ні! Але Юрко так
благально вимолював відповіді…
«Гаразд, я поговорю з Юлею», мовила, почервонівши. Юрко зрадів: «Дякую, я знав, що ти – хороша». Клубок ще сильніше стиснув горло: хороша – вона, а кохає
Юлю.
Кілька днів Ірина ходила, як в
тумані, на душі було пусто і холодно. Врешті, вирішила поговорити
з Юлею. Заспокоювала себе думкою: якщо Юрко буде приходити
до Юлі, то й вона зможе частіше
його бачити.
Вислухавши Іру, Юля затанцювала по кімнаті. Юрко – хлопець
її мрії! Він давно приглянувся їй,
але виглядав таким непідступним, гордовитим. Тепер їй і зачіску слід змінити, і макіяжем зайнятися, щоб бути достойною такого
красеня!
Іра підтакувала подрузі, а в самої серце краялося від жалю.
Тепер вона робила зачіску Юлі
перед побаченням, радила їй, що
вдягнути. Щаслива Юля метеликом вилітала з кімнати, а Іра – в
плач… Не могла уявити, як вони
зараз втішаються своїм коханням…
На п’ятому курсі Юрко одружився з Юлею, яка вже чекала дитину. Привів її у свій дім. Сам завершував навчання стаціонарно,
а Юля перевелася на заочне відділення.
Якось Іра застала Юру біля
своїх дверей. Він сидів навпочіпки
якийсь понурий, зіщулений, нагадував підкинуте кошеня.
«Юра?» - здивувалася Ірина. А чому ти - тут?». Він поволі підвівся, сперся до стіни, і вона почула
запах алкоголю.
«Пусти мене, Іринко. Загубив
ключі від кімнати, не маю куди
піти». «Що ж, заходь, коли вже
прийшов», - розгублено запросила Ірина. Вона заварила м’ятний
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Струни серця

«Кому
потрібна

Рядками сонетів

така, як ти?»
чай, поставила на стіл тістечка з
абрикосовим варенням. Знала –
Юрко їх дуже любить. Тепер часто
і собі їх купувала. Вони розговорилися і якось непомітно, мов на долоні, Юрко вилив їй свої жалі. Чи
то спиртне розв’язало язика, чи
виникла душевна потреба виговоритися, та він став скаржитися
на дружину.
Прийшовши у їх дім, Юля дуже
змінилася сама і змінила все у ньому: інтер’єр, режим, традиції. Стала буркотливою, завжди всім незадоволеною. Спочатку всі сприймали це як звичайні примхи вагітної, але з народженням малої Соні
вона не змінилася. Навіть ще більше розперезалася, стала керувати
його батьками. Дорікати у тому,
що батько, працюючи на керівній посаді, досі їздить на старому
авто, а міг би вже й синові іномарку купити.
«А що тобі рідні надбали?» - заступився за батьків Юрко. Це і посварило їх учора.
Зранку, коли Юрко збирався
їхати до вишу, Юля кинула перед
ним порожню сумку. Мов заведена, стала дорікати, що ліпше б він
за кордон подався, аніж вчитися
на стаціонарі. Бо що йому дасть та
педагогіка?!
Повернувшись з вихідних,
Юрко не пішов на пари. Щоб заглушити образу, напився в барі,
але це не допомогло. На душі було
зовсім кепсько. Ще й ключі загубив… «Але ти, Іро, не зважай на
наші негаразди – шукай собі пару.
Більшість живе у злагоді і любові», - сказав і легенько провів рукою по її волоссю: «Золота!»
«У любові, кажеш? Та любов у
мене є і буде одна. На жаль вона
– безнадійна, Юрчику», - з її очей
покотилися сльози. «Чому – безнадійна? Хто він? Може, я поговорю з ним?» - заметушився Юрій.
Ірина пильно-пильно, вдивляючись у його обличчя, відповіла,
що це – неможливо. Від її погляду
Юрко знітився. Присунувся ближче… Ще мить, і вони не зрозуміли
й самі, як цей вечір їх зблизив. Солодка мить задурманила розум,
музикою задзвеніла в серці…
«Прийди ще, увечері», - сказала Іра, проводжаючи його вранці на навчання. А сама – щаслива,
окрилена – стала готувати вечерю
на двох…
Юрко приходив часто, Ірина була на сьомому небі від щастя, допоки не збагнула, що вагітна. Юркові таємницю не відкрила
і стала гадати, як перервати вагітність. Вона не має права народжувати від одруженого! Тим паче,
це може бути дівчинка… руда, з
ластовинням, як у неї. Вона буде
комплексувати, як її мати, плака-

ти, запудрюючи собі обличчя, соромитися своєї зовнішності. Такою: рудою, некрасивою вона навіть приснилася їй. Бігла босоніж
по зеленій траві, простягаючи до
неї рученята… А вона відвернулася…
З дня на день відкладала Ірина візит до лікаря, а коли, врешті,
зважилася - не змогла зайти до кабінету.
Зібралася додому. На сповідь
перед матір’ю. Ненька завжди її
розуміла. Їхала з тягарем на душі.
Впала перед мамою на коліна…
Мама плакала, совістила її, а тоді
взяла в долоні її веснянкувате обличчя і стала обсипати його поцілунками. «Будемо народжувати!»,
- важко зітхнула.
Світ для Ірини заяснів, задзвенів дивовижною мелодією, коли
на світ появився синочок Андрійко. В усьому їй допомагала її турботлива мама Таїсія. Тепер Іра вирішила остаточно – своє життя
присвятить синові. Шукати собі
пару – не буде. Їй зараз байдуже,
що вона – некрасива. Вона раділа,
що Андрійко народився з темним
волоссячком, терновими очима,
як у його тата. У приємних клопотах швидко збігав час. Скоро Андрійкові йти до школи. Ірина вирішила поїхати в Тернопіль на ринок, щоб придбати все необхідне.
Вона скучила за Тернополем. Тут
минули її студентські роки, тут зародилося у ній нове життя. Скупившись, вирішила піти до озера,
покататись на катері, щоб згаяти
час до потяга.
Теплий вітерець заплітався в її волосся, лоскотав обличчя.
Враз вона почула знайомий голос, оглянулася і побачила Юлю
з якимсь молодиком. Вони весело сміялися, підставляючи долоні
грайливим бризкам.
Іра зачекала її на березі. Звісно, Юля не зраділа цій зустрічі.
Сказала, що Юрко тепер за кордоном, добре заробляє. «А ти, що робиш ти?» - спитала Іра з натяком.
Юля зареготала: «Ти ж знаєш, я
рано заміж вийшла – не нагулялася, не налюбилася. Знаю, ти просто заздриш мені! Бо кому потрібна така, як ти?» Вона гордовито
підняла голову і підійшла до молодика: «Зробимо ще один рейс,
Едику?»
Одного спекотного дня Ірина поїхала в пансіонат навідати
тітку – мамину рідну сестру. Перед входом спіткнулася, зачепившись каблуком за решітку, і ледь
не збила з ніг якогось чоловіка.
Вибачилася… і впізнала Юрка. Він
був з паличкою. Закордонні заробітки обернулися для нього каліцтвом – отримав травму хребта на
будові. Вони розговорилися. Роз-

повів, що Юля його залишила: «Бо
кому потрібен інвалід?» - мовив
сумно. І ніби між іншим, сказав,
що незабаром зустріч випускників їх вишу. «Прийдеш, Іринко?» тепло глянув їй у вічі. Ірина хотіла
чимшвидше втекти від нього, від
його погляду, щоб не зізнатися,
що й досі кохає його, що виховує
їхнього сина. І все-таки погодилася зустрітися у сквері, біля старого фонтана, щоб разом прийти на
подвір’я вишу.
…Великими
здивованими
очима Юля дивилася то на Юрія,
то на Ірину, яку важко було упізнати. Вона стала привабливою,
стрункою, соком молочаю вивела
веснянки, а волосся перефарбовувати не стала – рудий колір тепер у моді. Юрко прийшов без палички – лікування дало позитивну динаміку. Його обличчя сяяло
щасливою усмішкою. Юля зірвалася з місця, підійшла до нього.
«Впізнаєте, друзі? Це – мій чоловік Юрко!» ¬- сказала голосно. Він
промовчав. Потихеньку, непомітно наблизився до Ірини. Шеренга
однокурсників зростала. Десяти
років розлуки ніби й не було між
ними. Усі раділи, впізнавали один
одного.
Після ресторанного бенкету вирушили на озеро зустрічати
світанок. Юрко запропонував Ірині відлучитися трішки. «Ти стала така гарна, Іринко. Хочу тобі
щось сказати». Ірина відчула колючий погляд Юлиних очей, однак погодилася: «Я теж маю дещо
тобі сказати. Ти здивувався, що я
досі одна, але це - не зовсім так. У
мене… у нас є син. Він дуже схожий на тебе…» Юрко зупинився,
іскристими поглядом прострелив
Ірину. Просив повторити ці слова ще і ще… З Сонею він бачиться рідко і через це дуже страждає.
Так вирішила Юля, незважаючи
на рішення суду. А тут – син… «Невже це – правда, Іро?» - він стиснув
її в обіймах, витер набіглі сльози.
«Не тут, Юро, не тут. Давай наздоженемо наших. А щодо сина, то
це – правда. Його звати Андрійко».
- Іриночко…
- Юрчику…
Сходило сонце…
…Ось таку історію розповіла
мені чортківчанка Ірина, з якою
ми познайомилися в Гусятині біля
цілющого джерела. Вже тридцять
років вони разом з Юрієм. Андрій
створив свій бізнес. Разом з дружиною подарували їм двох онуків
– Юрчика і Оксанку.
А Юля так і не вийшла більше заміж. Надарма зів’яла її краса.
Таку – егоїстичну, корисливу, заздрісну ніхто уже не захотів.

Марія МАЛІЦЬКА.

1
Я видумав казковий дивосвіт:
Він сповнений безмежної любові,
Там сонце ясне, зорі веселкові,
Там кожен день квітує
ніжний цвіт.
Й життя в нім вічне,
не на сотню літ,
Казкові ріки там течуть медові,
Втішають роси світлі, світанкові
Й пташиний щебет,
що дзвенить між віт.
Туди усіх хотів би запросити,
Хоч день один у казці тій пожити,
Й віддати всім тепло своє,
й любов.
Нехай усе це вигадка, я знаю,
Але себе я нею забавляю –
Це шлях отой, яким би я пішов…
2
Чомусь не раз марнуємо ми час,
Хоч і його не так у нас багато,
Але щораз розтринькуєм завзято,
Немов би він існує не для нас.
Ми виставляєм душу напоказ
І стоїмо на принципах затято,
Та цього, певно, часто малувато,
Бо світ не любить пихи, ні прикрас.
Не можна всіх до себе прихилити,
Чого не вспів у поспіху зробити,
За тим ніколи марно не жалій,
Бо все у світі з часом пропадає,
Любов і шана – й те колись минає,
Тож залиши лиш серця образ свій…
3
Купалось сонце в крапельках роси,
Що зранку ніжно трави сповивала
Й примхливим сяйвом
щораз дивувала
Своєї неповторної краси.
Збудилися навколишні ліси.
Їх мла навкруг ще з ночі обіймала,
Та в мить одну розвіявшись,
пропала
І чулися пташині голоси.
Весело десь затьохкав соловей,
Полилась ніжна пісня із грудей
І стала всіх собою чарувати,
Й поміж дерев, що в небо
простяглись,
Вона летіла у безмежну вись,
Щоб всіх веселим співом
дивувати…
4
Мені наснилась музика дивна,
Вона у сні бриніла серед ночі,
Слова в пітьмі вслухалися пророчі
Й мелодія лунала чарівна.
Десь відголоссям плакала луна
І чулись голоси дівочі,
Що співом дивували опівночі
І музика бентежила сумна.
А поряд десь ридав акордеон
І відганяв в примарних звуках сон,
А я не міг одного лиш збагнути,
Що породило музику дивну
Й мене чомусь збудило під час сну,
Щоб я в ту мить зумів її почути…

Ігор ТОПОРОВСЬКИЙ.
м. Хоростків.
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Єврокубки

«Динамо» і «Зоря» продовжують
боротьбу у Єврокубках

Ліга Чемпіонів

Після бойової нічиєї у Празі у першому поєдинку – 1:1, кияни в повторному матчі довели свою вищість у дуелі зі «Славією». Небезпечні
контратаки господарів зробили свою справу, завдяки голам Вербича та Бєсєдіна матч завершився з рахунком 2:0.
Попереду на киян очікує ще один відбірковий етап на шляху до групового раунду Ліги чемпіонів. Цього разу на них чекає титулований голландський «Аякс». Перший матч серії відбудеться вже сьогодні.
До речі, після матчу чеська "Славія" подала протест на роботу польської бригади арбітрів. У клубі
вважають, що головний арбітр Даніель Стефанські
несправедливо не зарахував гол, забитий чехами у
першому таймі, а також вказав на центр поля після
того, як у другій половині зустрічі з офсайду забив
Артем Бесєдін. Однак, як згодом повідомив президент чеського футбольного клубу "Славія" (Прага)
Ярослав Тврдик, УЄФА відхилив запит клубу на перегляд результату матчу з Динамо (0:2).

був з Ліги Європи, зупинившись на стадії третього відбіркового раунду. Після поразки в першому
домашньому матчі (1:3) шанси маріупольців пробитися до наступного раунду змагань ЛЄ значно
знизилися. Проте здаватися передчасно підопічні
Олександра Бабича не збиралися. Тож, хоча дива у
Франції не сталося, проте, «Маріуполь» гідно провів повторний матч. На два голи суперника підопічні Олександра Бабича відповіли результативним штрафним у виконанні Фоміна.
* * *
Перший матч в Одесі, де грала луганська
«Зоря», яскраво засвідчив, що навіть після домашніх 1:1, підопічні Юрія Вернидуба зберігали непогані шанси поборотися за вихід до раунду плейофф Ліги Європи. У повторному матчі «Брага» намагалася грати за рахунком і у першому таймі господарям це вдавалося. Не зламав бійцівський дух
«Зорі» і пропущений м’яч після перерви. Двічі нашим хлопцям доводилося відіграватися по ходу
матчу, а досягши потрібних 2:2, вони впевнено
змогли довести поєдинок до фінального свистка. Наступним суперником "Зорі" стане німецький
«Лейпциг».

Ліга Європи

«Маріуполь» першим з українських клубів ви-

* * *
Українські спортсмени вибороли 4 "золота" на легкоатлетичному турнірі в Пярну (Естонія), який проходив 19
серпня. Олександр Соколов виграв забіг на 100 м. У змаганнях з бігу на 300 м Олексій Поздняков виборов "срібло". Тетяна Мельник оформила золотий
дубль. Вона виграла 300 м і зовсім нетипові для себе 100 м. Ці
ж дистанції долала і Анастасія
Бризгіна. Вона показала другий
і третій результати відповідно.
Христина Гришутіна виграла
змагання зі стрибків у довжину.
* * *
Турецький клуб нижчого дивізіону "Гулспор" продав 18 гравців молодіжного
складу і на виручені гроші купив 10 кіз. Керівництво клубу
розраховує виручити на продажі молока приблизно 4–5 тис.
лір (орієнтовно 22 тис. грн).
Вони підуть на потреби клубу.
Президент "Гулспора" Кенан
Б'юклебеб розповів СNN, що
в клубі тренуються футболісти у віці від семи до 19 років. У
футбольні команди з вищих турецьких ліг їх відпускають безкоштовно, а гроші одержують
тільки за оренду у клубах третього дивізіону.
* * *
Український футболіст російського клубу "Нижній Новгород" Віталій Федорів попросив не вбачати політики в тому, що він не повернув-

ся до прапора РФ перед початком матчу російської Футбольної національної ліги. "Я – людина віруюча. І, коли виходжу
на поле, перед грою, завжди
промовляю слова молитви. Так
було і вчора. Моє глибоке переконання, що спорт – поза політикою. З повагою ставлюся до
гімну і прапора будь-якої країни. Тому прошу в моїх діях не
вбачати ніякого політичного
підґрунтя", – заявив українець.
* * *

Український боксер Арнольд Хекай, який виступає
у другій найлегшій вазі, нокаутом переміг представника
Уганди Мудде Робінсона Штамбі в бою, який відбувся в Москві.
Бій завершився вже в другому раунді, по ходу якого український спортсмен тричі відправив суперника на підлогу. Рефері прийняв рішення зупинити
поєдинок, коли Нтамбі ледь не
вилетів з рингу. Спочатку Хегай
повинен був провести бій з ганцем Реммі Інгі, але за три дні до
поєдинку його суперник помінявся на Нтамбі. 26-річний Хе-

Спортивна арена
гай є чемпіоном світу і Європи
з тайського боксу, а в 2015 році
почав професійну боксерську
кар'єру.
* * *
Жіноча волейбольна національна команда здобула
другу перемогу у кваліфікації
чемпіонату Європи. 15 серпня українки розгромили норвежок, а тепер впевнено обіграли суперниць із Чорногорії. 22
серпня збірна України зіграє у
Запоріжжі зі збірною Греції. На
чемпіонат Європи вийдуть дві
кращі команди групи.
* * *
У Мінську відбулися фінальні виступи серії Challenge
Cup цього сезону. Ці змагання
є передостаннім великим стартом перед вересневим чемпіонатом світу, і тут виступили практично всі найсильніші
гімнастки планети. У фіналах в
окремих видах, які пройшли 19
серпня, бронзову медаль Україні принесла Влада Никольченко, отримавши за свою вправу з
обручем високі 19,100.
* * *
56-річний український
парапланерист Ігор Волов
та 54-річний британець Іннес Пауелл зіткнулися перед фінальною гонкою змагань British Open, що тривали
у македонському місті Крушево. Українець загинув на місці,
а британський спортсмен після
кількох спроб реанімації помер
у лікарні. За свідченнями оче-

nday.te.ua

Спорт

«Олександрія» завершила
рекордну «суху» серію
Відбулися матчі 5 туру Чемпіонату України з футболу у
Прем’єр-лізі. У центральному матчі зійшлися лідери у турнірній
таблиці – «Динамо» та «Олександрія». Рахунок зустрічі – 1:0 на
користь столичного клубу. Таким чином, «Олександрія» завершила рекордну «суху» серію, яка тривала впродовж 518-ти хвилин. Натомість динамівці зіграли 400-й домашній матч в УПЛ та
9-й раз почали новий сезон з чотирьох перемог поспіль з одним
і тим же рахунком.
Результати інших матчів 5 туру:
Арсенал-Київ - Чорноморець – 1:1;
Львів - Шахтар – 0:2;
Десна - Карпати – 2:2;
Зоря - Олімпік – 0:0;
Ворскла - Маріуполь – 2:1.
Доречно зазначити, що у цьому турі вперше з початку Чемпіонату зафіксований рахунок 0:0.
А найкращим гравцем туру, на думку експертної ради, став
півзахисник «Динамо» Віктор Циганков, який у матчі з «Олександрією» забив єдиний м’яч.

Ще плюс одне очко в актив
18 серпня футбольний клуб "Нива" у 5 турі Другої ліги у виїзному матчі зіграв внічию 0:0 з "Чайкою" з Петропавлівської Борщагівки.
Боротися не лише з суперником, але і з полем - саме під таким девізом пройшов виїзний матч "Ниви", що відбувся у Лютежі.
Поле зі штучним покриттям місцевого стадіону, яке було закладене ще у 2009-му році, завадило обом командам показати змістовний футбол - гравцям було нелегко звикнути до непередбачуваних відскоків м'яча. У більшій мірі це і стало наслідком того, що
нечисленні глядачі на трибунах голів так і не дочекалися.
Загалом за ходом матчу команди на двох створили не так уже
й багато дійсно гольових моментів, але найнебезпечніший епізод
у першому таймі організували все ж господарі - м’яч потрапив у
стійку наших воріт.
Заключні хвилини матчу команди провели на зустрічних курсах, намагаючись вирвати перемогу, однак і господарям, і гостям
все ж довелося «розписати» мирову.
видців, спортсмени зіткнулися
в повітрі двічі. Після першого
контакту їм вдалося розділитися, але другий контакт був
"набагато сильнішим".
* * *
Збірна України з волейболу у матчі проти Македонії
програвала 2:0 на виїзді. Та у
підсумку команда зуміла переломити хід поєдинку та виграти протистояння. Матч Швейцарія – Угорщина відбувся 19
серпня, а 22 серпня угорських
волейболістів "екзаменуватимуть" у Запоріжжі українці.
У чвертьфіналі домашнього Євро-2018 з міні-футболу
збірна України програла Англії
в серії післяматчевих пенальті 1:3 (основний час – 1:1). Турнір проходить у Києві, в Гідропарку.
На гол Жульєна Даніеля,
який відзначився на 8-й хвилині матчу, відповів Віктор Арановський на 22-й. У післяматчевій серії пенальті англійці
зуміли реалізувати усі три удари. В складі української команди схибив капітан Іван Кривошеєнко. До речі, збірна України, набравши 9 очок, посіла
перше місце у групі, що гарантувало їй участь у чемпіонаті
світу з міні-футболу в Австралії.
* * *
Міжнародний гросмейстер Ольга Бабій з Тернополя посіла третє місце на міжнародному круговому турні-

рі, що завершився в Хайдарабаді. Наша землячка набрала
6,5 очка з 11-ти можливих. Ще
одна представниця України Ольга Пруднікова - на 8-му місці (5 очок).
* * *
Українські спортсменипаралімпійці з великим відривом стали першими у медальному заліку Чемпіонату Європи з плавання, який
тривав з 13 по 19 серпня в ірландському Дубліні. Українці
записали до свого активу одразу 106 медалей, в тому числі 33 золотих, 44 срібних і 29
бронзових. Варто відзначити,
що лідеркою за кількістю нагород стала українка Єлизавета Мерешко. На її рахунку 5 золотих та 3 срібні медалі. Таким
чином Україна значно випередила найближчих переслідувачів – Італію та Великобританію, які посіли у рейтингу друге та третє місця відповідно.

Люди
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ДІТИ ЗАСПІВАЛИ ГІМН

українською і французькою
«Шляхи Господні невідомі», - пригадалися мені слова святого письма після розмови з миловидною матусею двох донечок Софії та Єлизавети.
Дівчата вийшли на прогулянку – на лавочку поруч із мною
присіла їх мама Іринка. Слово за словом і я довідалась від неї,
що вже 11 років минуло, як вона вийшла заміж за француза
Ніколя. Живуть у Франції у місті Анмаз. Щороку в серпні приїжджають в гості у Тернопіль до дідуся Івана і бабусі Оксани.
Мене приємно вразило спілкування донечок на рідній для
мами українській мові. Як з’ясувалося, це заслуга батька Ніколя, який зобов’язує дітей вчити мову та звичаї батьківщини,
де зросла їх матуся.
Напевне, в дитинстві, шкільних роках чи навіть студентських Іринка не могла уявити собі той далекий край, в якому
Господь приготував їй добру долю.
Щасливі весела дітвора – щасливі батьки. Це плоди їх кохання. Не зважаючи на походження, мову чи державу. На завершення нашого спілкування дівчатка виконали Гімн України на двох мовах – українській і французькій. Хай щастить їм,
адже під одним небом живемо, одне сонечко нам посміхається!
Оксана ВЕСЕЛОВСЬКА.

МАРІЯ ТРОЙЧАК: «Бог влаштував світ так,
щоб людина за першої ж потреби
мала поміч від природи»
У Тернополі відкрив двері оновлений
центр здоров’я «Барвінок»

В

ідомий
тернопільський
фітотерапевт Марія
Тройчак вже тридцять
років допомагає
людям діагностувати
та лікувати
найрізноманітніші
недуги. Пані Марія
- член Європейської
асоціації лікарівкатоликів, почесний
професор Міжнародного
університету Відня.
Вона успішно працює
у багатьох сферах –
займається громадською
роботою, благодійністю,
пише вірші, створює
фільми. Марія
Тройчак діагностує
недуги за сучасною
методикою і призначає
лікування рослинними
препаратами.
- Ми проводимо діагностику по пульсу медичними тонометрами, - розповідає пані

Марія. - З допомогою цього
приладу можна перевірити
стан всього організму і насамперед визначити причину
хвороби. До прикладу, у людини високий тиск. Але ж це
вже наслідок, симптом недуги. Потрібно відшукати його
причину – чи це судини, чи це
хворі нирки, чи остеохондроз
шийно-грудного відділу.
У «Барвінку» можна дізнатися, як приготувати ліки із
трав. Марія Тройчак дає детальні рекомендації і рецепти
приготування помічних настоїв, відварів, чаїв та багато
іншого. А також можна купити
вже готові ліки від відомих фітотерапевтів і травників.
- Завдяки рослинним препаратам можна вилікувати
поліпи у дітей, аденоїди, полікістози, кісти, всі види паразитів, недуги печінки, нирок,
шлунка, різноманітні хронічні
захворювання, - зазначає Марія Тройчак. – Звичайно, це
тривалий процес, але він дає

Центр здоров’я «Барвінок» розташований за адресою: м. Тернопіль,
вул. Шашкевича, 11, оф. 40 (неподалік ТЦ «Орнава»). Тел. 097 262 93 01
добрі результати. Але хочу
застерегти – не займайтеся
самолікуванням. Завжди консультуйтеся з фахівцем, адже
дуже важливо зібрати рослини в правильний час і вживати у певних дозах.
Пані Марія каже, багато недуг дуже помолодшали, адже
і діти і дорослі віддаляються
від природи – мало рухаються і гуляють на свіжому повітрі. Багато часу проводять за
комп’ютером, граючись у телефонах.
- Як наслідок до мене приходять 7-8-річні діти і скаржаться, що не можуть ходити
на фізкультуру, бо їх болять
коліна, стопи, теж саме із хворобами шлунка, - додає пані
Марія. - Бог влаштував наш
світ так, щоб людина за пер-

шої ж потреби мала поміч від
природи. Вживайте сезонні
овочі і фрукти , ходіть босоніж, проводьте більше часу на
свіжому повітрі, робіть ранкову зарядку і ви відчуєте, як
змінюється ваше життя.
Відкриття центру здоров’я
«Барвінок» стало справжнім
святом. Привітати Марію
Тройчак прийшли її друзі,
рідні, вдячні пацієнти. Відслужили святкову Літургію та поблагословили на плідну працю працівників центру отець
Володимир Гринда та отець
Антоній Мишко. Хор «Заграва»
та Володимир Верней потішили гостей українськими піснями. На свято завітали голова
спілки письменників Лемківщини Володимир Барна, доцент медичного університету

Орест Березовський, секретар
із міжнародних питань Спілки письменників Лемківщини
Олександр Сонях, а також рідні пані Марії - Тетяна, Максим
і Назар Янко.
- Переїзд у нове приміщення – це новий етап у моїй
роботі, - каже Марія Тройчак.
– Це просторий, затишний
заклад. У перспективі плануємо облаштувати кабінет
УЗД, щоб людина могла пройти повне обстеження. Також
плануємо надавати послуги
масажу, адже найпоширеніші
сьогодні недуги опорнорухового апарату.
Юлія
ТОМЧИШИН.
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Тернопіль
святкуватиме
п'ять днів!
нагоди відзначення Дня

Державного Прапора, 27-ї річниці
Незалежності України та 478-ї
річниці Дня міста, з 23 по 28 серпня у
різних локаціях Тернополя пройдуть
культурні, святкові, патріотичні та
спортивні заходи.
Розпочнуться святкування з урочистої
церемонії освячення і підняття Державного Прапора України та покладання квітів до
пам’ятників і пам’ятних знаків видатних діячів українського державотворення, Героїв
Небесної Сотні та загиблих учасників АТО.
А уже з 24 серпня, впродовж трьох днів, на
тернопільському ставі проходитиме Чемпіонат світу з водно-моторного спорту у класах
F125, F250 та F500, під час якого змагатимуться кілька десятків команд щонайменше з 15
країн світу.
Також під час святкування Дня Незалежності заплановано відкриття пам’ятника Симону Петлюрі, а о 18.00 год. усіх бажаючих
запрошують до Архикатедрального собору
на Синхронну Всесвітню молитву за Україну,
в рамках якої українці цілого світу одночасно
заспівають молитву «Боже, Великий Єдиний».
Окрім того, впродовж святкових заходів
у місті будуть працювати декілька сцен: хедлайнером до Дня Незалежності стане гурт
«Pianoboy», який виступатиме 24 серпня на
набережній Тернопільського ставу, а до Дня
міста, 28 серпня, на Співочому полі для тернополян співатиме Ірина Федишин та народний
артист України Іван Попович.

На набережній відкриють
фонтан

24 серпня, під час святкування Дня Незалежності України, на набережній Тернопільського
ставу відкриють третю чергу берегових аераційних фонтанів, які будуть розміщені від причалу - в напрямку до Надставної церкви Воздвиження Чесного Хреста.
Тут буде встановлено 180 форсунок з прожекторами, струмінь води з кожної сягатиме
9 метрів у довжину та майже 4 метри у висоту.
Окрім естетичного вигляду, водограй виконуватиме і екологічну функцію, оскільки він
насичуватиме воду киснем, і таким чином запобігатиме цвітінню водойми.
Нагадаємо, у 2017 році в рамках святкування Дня міста, у Тернополі, на набережній
ставу, встановили найдовший аераційний
фонтан в Україні на 202 форсунки з прожекторами, протяжністю 122 метри. Також була
встановлена друга черга берегового водограю з боку острівка «Чайка» довжиною
120 м.

У місті відбудеться
Чемпіонат світу

Вже за тиждень Тернопіль стане ареною
для світових змагань з водно-моторного
спорту, участь у яких візьмуть представники
15 країн.
Чемпіонат світу з водно-моторного спорту
на Тернопільському ставі триватиме три дні
- з 24 по 26 серпня, протягом якого гонщики
змагатимуться у трьох етапах у класах F125,
F250 та F500. У класі F500, в якому змагаються професійні спортсмени на швидкісних
човнах, прийматиме участь і діючий чемпіон
світу Аттіла Хавас (Австрія).
Реєстрація учасників розпочнеться 24
серпня об 11.00 год. на Набережній тернопільського ставу та триватиме впродовж дня до
20.00 год. Самі ж кваліфікаційні заїзди та гонки
відбуватимуться 25 та 26 серпня.
До слова, на час проведення змагань
екскурсійно-прогулянкові поїздки теплоходами «Герой Танцоров» та «Капітан Т.Парій»
на тернопільському ставі проводитися не будуть.
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Соціум

НАДЗВИЧАЙНІ НОВИНИ
Мікроавтобус зіткнувся з авто:
13 людей постраждало

Д

ТП трапилася на автодорозі
«Доманово-Ковель-Чернівці». В
результаті зіткнення двох авто
травмувалося 13 пасажирів
На місце пригоди виїхала слідчо-оперативна
група. Поліцейські встановили, що водій автомобіля «Рено Кенго» не впорався з керуванням
та, виїхавши на зустрічну смугу, зіткнувся з авто
«Фольксваген ЛТ». У салоні буса перебувало 13
пасажирів. Усі вони отримали травми середньої
важкості. Потерпілих госпіталізували до районної
лікарні.
Як з’ясували слідчі, водій «Фольксваген ЛТ»
перевозив пасажирів з грубими порушенями, адже
згідно документації, транспорт обладнаний на перевезення лише 9 осіб, а ряд сидінь у ньому навіть
не були прикріплені.
У водіїв взято забір крові на вміст алкоголю,
автомобілі доправлено на арештмайдачик. Слідчі
дії тривають.

Ч

Із місця розкопок
вкрали череп

етверо підлітків
розважалися на
могилі воїнів УНР
У Ланівцях, на місці захоронення українських бійців,
тривали розкопки з метою
перепоховання останків. Роботи здійснювали співробітники комунального підприємства зі Львова, які мали на
це відповідний дозвіл.
Через несприятливі погодні умови роботи тимчасово
припинили. Місце розкопок було
покрите брезентом, огороджене
стрічкою. Проте
чотирьох підлітків, віком 14-17
років, це не зупинило. Зловмисники спустилися

У селі незаконно заправляли
автівки газом і дизпаливом

Т

ернопільські
податківці викрили
нелегальну заправку
Реалізація дизпалива та
скрапленого газу здійснювалась без будь-яких документів, що засвідчують походження пального, виробника та
якість.
Дозвільні документи на виконання робіт підвищеної небезпеки та на використання
устаткування для зберігання та
реалізації пального відсутні.
У ході проведення заходів
вилучено 28,5 тис. літрів дизельного палива орієнтовною
вартістю 820 тис. грн, 14,2 тис.
літрів газу пропан-бутан вартіс-

в яму та вийняли людський
череп. Весь цей процес фільмували на камеру мобільного, відтак ще й фотографій із
останками наробили. Відео та
фотозаписи поліцейські вилучили.
Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР і попередньо кваліфіковано частиною
3 статті 297 ККУ. Триває досудове розслідування.

Д

тю 205 тис. грн, а також обладнання автомобільного заправного комплексу та ємкості для
зберігання дизпалива. Загальна
вартість вилучених товарноматеріальних цінностей становить 1 млн 475 тис. гривень.
На даний час проводиться
збір матеріалів для притягнення порушника до відповідальності, згідно із вимогами діючого законодавства.
Всього з початку року співробітники податкової міліції
області вилучили з незаконного
обігу понад 93,5 тонн паливномастильних матеріалів орієнтовною вартістю понад 3 млн.
гривень.

Пішов з дому,
бо втомився
від буденності

ружина
кілька днів
розшукувала
чоловіка, який пішов
з дому купити води
Після
народження
третьої дитини 32-річний теребовлянець вирішив змінити оточення.
Він вийшов з дому лише
у хатніх тапочках з трьомастами гривень в кишені, без телефона, сказавши, що йде купити води.
Дружина, не дочекавшись чоловіка з магазину, звернулася в поліцію.
Оперативники спочатку відпрацьовували
Теребовлянський район
у пошуках безвісти зниклого, згодом надійшла

Остерігайтеся ворожок

інформація, що чоловіка бачили в обласному
центрі. До розшуківців з
Теребовлі приєдналися
колеги з Тернопільського відділу поліції. Поліцейські обходили парки,
сквери, вокзали. Лише
через кілька днів близько п’ятої години ранку
«мандрівника» розшукали на залізничному вокзалі.
Теребовлянець зізнався, пішов з дому, аби
«відволіктися від буденності», а про те, що залишив дружину з трьома
дітьми, одне з яких народилося лише за кілька днів до того, як горебатько зник, не думав.

Шахраї, лякаючи людей нещастями,
проводять різні ритуали і видурюють гроші

М

айже щодня до
поліцейських області
звертаються ошукані
краяни, які потерпіли від рук
невідомих зловмисників. Події
трапляються як у громадських
місцях, так і в оселях заявників.
У більшості випадках до злочинів
причетні особи не слов’янської зовнішності. Вони майстерно обдурюють місцевих мешканців, аби незаконно збагатитись.
Пройдисвіти придивляються до
жертви, чекають слушної нагоди, аби
людина відволіклась і в той момент викрадають цінності. В іншому випадку
зловмисники ходять від помешкання
до помешкання під різними приводами: купівля горіхів, пір’я, антикваріату
та обміну купюр. Вони намагаються
зав’язати розмову, аби поближче пізнати свою жертву. Вже згодом можуть
запропонувати свої послуги, розповідаючи про різні пороби.
Обіцяючи допомогти, шахраї проводять «ритуали» з курячими яйця-

ми та іншими речами, змушують
стареньких молитися в окремих
кімнатах будинку, носити з городу
землю та віддавати усі заощадження і коштовні речі. Люди слухняно виконують всі вказівки шахраїв, і лише
згодом розуміють, що їх ошукали.
Як показує практика, на ворожінні більше потерпають молоді жінки та
дівчата. Підпадаючи під навіювання,
жертви виносять з дому всі гроші та
коштовності і віддають шахраям.
Працівники поліції закликають
усіх мешканців краю взяти на озброєння кілька порад:
- якщо до вас підійшли на вулиці
або зайшли на подвір'я з пропозицією
поворожити чи зняти порчу, намагайтеся якомога швидше завершити спілкування з незнайомцями;
- не дозволяйте чужинцям заходити до свого помешкання, натякніть, що
вдома не самі або ж скоро має повернутися хтось з рідних;
- не відповідайте на запитання, що
стосуються вас чи ваших рідних – це

спосіб зібрати інформацію, яка, без
сумніву, буде використана не на вашу
користь;
- не соромтеся покликати на допомогу випадкових перехожих чи сусідів.
При появі сторонніх, шахрай найімовірніше постарається швидше зникнути;
- у жодному разі не давайте незнайомцеві своїх речей, грошей, коштовностей. Ви й не помітите, коли їх підмінять;
- пам’ятайте: незважаючи на те, на
скільки часу ви покидаєте помешкання чи знаходитесь неподалік, завжди
замикайте вхідні двері. Адже одного
разу можете знехтувати правилами
безпеки, а потім станете черговою
жертвою пройдисвітів.
Якщо ви помітили підозрілих осіб
ромської національності, які приїхали
до села чи міста, та викликають у вас
сумніви, не зволікайте і телефонуйте
на лінію «102».
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Пðîгðàмà ТÁ
27 серпня

Пîíåдіëîê
УТ-1
06.00, 19.20 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, 13.35, 15.10, 16.30,
23.40, 01.10, 02.50, 04.00
Погода.
09.35 М/с “Гон”.
09.50 Додолики.
10.00 Хто в домi хазяїн?
10.35 Телепродаж.
10.55, 22.45 Д/с “Неповторна
природа”.
12.00 Д/с “Смаки культур”.
13.10, 14.30 РадiоДень.
13.45 Лайфхак українською.
13.55 Перша шпальта.
15.20, 04.30 Фольк-music.
16.35 Д/с “Гордiсть свiту”.
17.05 Т/с “Монро”.
18.00, 00.15 Iнформацiйна година.
19.00 Д/с “Плiч-о-плiч”.
20.10 Д/с “Жива природа”.
20.30 Посттравматичний синдром.
21.25, 03.20 Новини. Спорт.
21.45 Д/с “Таємницi людського
мозку”.
23.45, 04.05 #МузLove з Любою
Морозовою.
01.15 Розсекречена iсторiя.
02.10 Вiйна i мир.
02.55 Свiт навколо.
03.40 Тема дня.

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, 05.20 “ТСН”.
09.30 “Чотири весiлля”.
10.45, 12.20 “Одруження наослiп”.
12.30, 14.10 “Мiняю жiнку”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами”.
17.10 Т/с “Моє чуже життя”.
20.30, 21.30 Т/с “Школа. Недитячi
iгри”.
22.45 “Танцi з зiрками”.
02.00 Х/ф “Все одно ти будеш
мiй”.

Iíòåð

02.50 Х/ф “Шалено закоханий”.
04.00, 18.00 “Стосується кожного”.
04.25, 06.00 М/ф.
04.45, 05.00 “Top Shop”.
05.15, 05.30 “Подробицi” - “Час”.
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 Х/ф “За двома зайцями”.
12.25 “Великий концерт “Україна
вiд А до Я”.
16.10 “Чекай на мене. Україна”.
19.00 “Програма, яка змiнює
життя”.
20.00 “Подробицi”.
20.40 Т/с “Схiднi солодощi 2”.

00.25 Т/с “Лiлiї”.
02.45 “Вдалий проект”.

ICTV

04.30 Скарб нацiї.
04.40 Еврика!
04.45 Служба розшуку дiтей.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.45, 19.20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
06.35 Факти тижня. 100 хвилин з
О. Соколовою.
08.45 Факти. Ранок.
09.10 Спорт.
09.15 Надзвичайнi новини.
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
10.15 Антизомбi. Дайджест.
11.10, 13.20 Секретний фронт.
Дайджест.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.30, 16.20 Х/ф “Гарлi Девiдсон
та ковбой Мальборо”.
17.00 Х/ф “Полiцейська академiя
7. Мiсiя у Москвi”.
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
20.20 Бiльше нiж правда.
21.30 Т/с “Нюхач”.
22.55 “На трьох”.
23.55 Х/ф “Сiчнева людина”.
01.50 Т/с “У полi зору”.
03.15 Топ-5.

ÑТÁ

06.25 МастерШеф.
11.10 Т/с “Анатомiя Грей”.
13.00 Битва екстрасенсiв.
15.25 Мiстичнi iсторiї з Павлом
Костiциним.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Т/с “Здамо будиночок бiля
моря”.
20.00, 22.45 Хата на тата.
23.35 Один за всiх.

Íîâèé êàíàë

03.00 Зона ночi.
04.50 Абзац.
06.45, 08.25 Kids` Time.
06.50 М/ф “Синбад: Легенда семи
морiв”.
08.30 Х/ф “Погана компанiя”.
10.50 Х/ф “Без вiдчуттiв”.
12.50 Х/ф “Нiчого втрачати”.
14.50 Х/ф “Iнфоголiк”.
16.40 Х/ф “Залiковий препод”.
19.00 Х/ф “Залiковий препод 2”.
21.20 Х/ф “Залiковий препод 3”.
23.30 Х/ф “Механiк”.
01.20 Х/ф “Шалена карта”.

Êàíàë «Уêðà¿íà»

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
23.00, 02.30 Сьогоднi.
09.30, 03.20 Зоряний шлях.
10.30, 04.40 Реальна мiстика.
12.30 Т/с “Черговий лiкар 2”.
14.30, 15.30 Т/с “Жiночий лiкар
3”.
19.45 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Затемнення”, 1 i 2 с.
23.30 Х/ф “Потрошителi”.
02.00 Телемагазин.

Êàíàë «2+2»

06.00 М/ф.
08.00 “Нове Шалене вiдео поукраїнськи”.
10.10, 02.05 Т/с “Команда”.
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Ñåðåдà
УТ-1
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, 13.35, 15.10, 16.30,
20.50, 23.40, 01.10, 02.50,
04.00 Погода.
09.35 М/с “Гон”.
09.50 Додолики.
10.00 Хто в домi хазяїн?
10.35 Телепродаж.
10.55 Д/с “Неповторна природа”.
12.00 Д/с “Смаки культур”.
13.10, 14.30 РадiоДень.
13.45 Лайфхак українською.
13.55 Нашi грошi.
15.20 Т/с “Оповiдання ХIХ
столiття”.
16.35 Д/с “Гордiсть свiту”.
17.05 Т/с “Монро”.
18.00, 00.15 Iнформацiйна година.
19.00 Спецпроект до рiчницi
Iловайської трагедiї.
19.35 Документальна програма.
21.25, 03.20 Новини. Спорт.
21.45 Д/ф “Вiйна химер”.
23.45, 04.05 #БiблiоFUN з Р.
Семкiвим.
01.15 Розсекречена iсторiя.
02.10 Вiйна i мир.
02.55 Свiт навколо.
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, 05.20 “ТСН”.
09.30 “Чотири весiлля”.
10.45, 12.20 “Одруження наослiп”.
12.30, 14.10 “Мiняю жiнку”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами”.
17.10 Т/с “Моє чуже життя”.
20.30, 21.35 Т/с “Школа. Недитячi
iгри”.
22.40 Х/ф “Любов зла”.
00.50 Х/ф “Шанс на кохання”.

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, 09.20 “Ранок з
Iнтером”.
10.20, 12.25 Т/с “Гречанка”.
13.00 Х/ф “Двоє пiд однiєю парасолькою”.
14.50, 15.45, 16.45 “Речдок”.
18.00, 19.00, 04.05 “Стосується
кожного”.
20.00 “Подробицi”.
20.40 Т/с “Схiднi солодощi 2”.
00.25 Т/с “Лiлiї”.
02.50 “Вдалий проект”.
04.50 “Top Shop”.
05.20 “Подробицi” - “Час”.

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, 10.00 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
11.00, 17.30, 21.30 Т/с “Нюхач”.
12.10, 13.20 Х/ф “З життя таємних
агентiв”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.35, 16.20 Дизель-шоу.
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
20.20 Секретний фронт.
22.50 “На трьох”.
00.00 Х/ф “Божевiльня”.
01.50 Т/с “У полi зору”.
03.15 Топ-5.

ÑТÁ

05.55, 20.00, 22.45 МастерШеф.
11.15 Т/с “Анатомiя Грей”.
13.05 Битва екстрасенсiв.
15.25 Мiстичнi iсторiї з Павлом
Костiциним.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Т/с “Здамо будиночок бiля
моря”.
23.40 Один за всiх.

Íîâèé êàíàë

03.00, 02.40 Зона ночi.
05.00 Абзац.
06.55, 08.15 Kids` Time.
07.00 М/с “Том i Джерi шоу”.
08.20, 18.00 Шоу Оля.
09.20 Половинки.
13.10 Т/с “Ми такi!”
17.00 Гастарбайтери.
19.00 Любов на виживання.
21.00 Київ вдень i вночi.
22.00 Х/ф “Блейд 2”.
00.10 Х/ф “Блейд”.
02.30 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, 03.20 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
3”.
19.45 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Затемнення”, 5 i 6 с.
23.30, 02.00 Т/с “CSI: Маямi”.
01.30 Телемагазин.

Êàíàë «2+2»

06.00 М/ф.
08.00 “Нове Шалене вiдео поукраїнськи”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.
10.15, 18.50 “ДжеДАI”.
10.55, 17.10 “Загублений свiт”.
13.00 “Помста природи”.
13.20 Х/ф “День, коли Земля
зупинилася”.
15.20 Х/ф “Iкар”.
19.25, 20.35 Т/с “Опер за ви-

14.05 Х/ф “Кiборги”.
16.20 Х/ф “Загнаний”.
18.15 “Спецкор”.
18.50 “ДжеДАI”.
19.25, 20.35 Т/с “Опер за викликом 3”.
21.40 Т/с “Касл 6”.
23.25 Х/ф “Вуличний воїн”.
01.10 Т/с “Моссад 2”.

ÍТÍ

05.10, 05.00 “Top Shop”.
06.10 Х/ф “Казка про Жiнку та
Чоловiка”.
08.00 “Свiдок. Агенти”.
08.35 Х/ф “Пiд прицiлом кохання”.
10.35 “Україна вражає”.
11.30 “Кримiнальнi справи”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.50
“Свiдок”.
12.50 Х/ф “Сорочинський ярмарок
на НТН”.
14.30, 03.30 “Речовий доказ”.
15.50, 16.50 “Легенди карного
розшуку”.
19.30 Т/с “Коломбо”.
21.10, 01.15 Т/с “Дуель пiд сонцем”.
23.45 Т/с “Кулагiн та партнери”.
03.20 “Випадковий свiдок”.
04.00 “Правда життя. Професiї”.

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса.
07.10, 14.10 Правда життя.
08.10 Дика природа Африки.
09.15, 17.00 Шалена подорож.
10.15 Нашi.
11.15 Скарб.ua.
12.15 Мiстична Україна.
13.10 Скептик.
15.05, 23.45 Великi танковi битви.
16.00, 21.50 Битва рибалок.
17.50, 22.50 У пошуках iнновацiй.
18.50 Фантастичнi iсторiї.
20.45, 00.30 Речовий доказ.
01.30 Таємницi кримiнального
свiту.

Ôóòáîë. (Уêðà¿íà)

06.00, 08.00, 11.45, 05.30 Топ-матч.
06.10 Вулверхемптон - Ман Сiтi.
Чемпiонат Англiї.
08.10 Марiуполь - Львiв. Чемпiонат
України.
10.00 “Великий футбол”.
11.55 Iнтер - Торiно. Чемпiонат
Iталiї.
13.45 Чорноморець - Динамо.
Чемпiонат України.
15.30 Ньюкасл - Челсi. Чемпiонат
Англiї.
17.20, 02.45 Чемпiонат Iталiї. Огляд
туру.
18.15 Александрiя - Ворскла.
Чемпiонат України.
20.00 Ювентус - Лацiо. Чемпiонат
Iталiї.
21.45 Live. МЮ - Тоттенхем.
Чемпiонат Англiї.
00.00 Чемпiонат Англiї. Огляд туру.
00.55 Олiмпiк - Шахтар. Чемпiонат
України.
03.40 Рома - Аталанта. Чемпiонат
Iталiї.
кликом 3”.
21.45, 23.30 Т/с “Касл 6”.
01.10 Т/с “Моссад 2”.
02.05 Т/с “Команда”.
03.35 “Облом.UA”.

ÍТÍ

06.10 Х/ф “Провiнцiйний анекдот”.
06.55 Х/ф “Добрi намiри”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Небезпечно для життя!”
10.45 “Кримiнальнi справи”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 03.05
“Свiдок”.
12.50, 19.30 Т/с “Коломбо”.
14.20 “Речовий доказ”.
15.50, 16.50 “Легенди карного
розшуку”.
21.20, 01.15 Т/с “Дуель пiд сонцем”.
23.45 Т/с “Кулагiн та партнери”.
03.35 “Випадковий свiдок”.
03.45 “Правда життя. Професiї”.
04.45 “Top Shop”.

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса.
07.10, 14.10 Правда життя.
08.10 Африканськi рiчки: дари
дощiв.
09.15, 17.00 Шалена подорож.
10.15 Мiсця сили.
11.15 Скарб.ua.
12.15 Мiстична Україна.
13.10 Скептик.
15.05, 23.45 Великi танковi битви.
16.00, 21.50 Битва рибалок.
17.50, 22.50 У пошуках iнновацiй.
18.50 Фантастичнi iсторiї.
20.45, 00.30 Речовий доказ.
01.20 Пiдроблена iсторiя.

Ôóòáîë. (Уêðà¿íà)
06.00, 08.00, 13.40 Топ-матч.
06.10 Чорноморець - Динамо.
Чемпiонат України.
08.10, 23.55 Динамо (З) - Янг Бойз.
Лiга чемпiонiв УЄФА.
10.00, 15.40, 22.45 Футбол News.
10.20 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв
УЄФА.
10.55 Ювентус - Лацiо. Чемпiонат
Iталiї.
12.45 Чемпiонат Англiї. Огляд туру.
13.50 Олiмпiк - Шахтар. Чемпiонат
України.
16.00, 18.35 “Нiч Лiги чемпiонiв”.
16.45 Динамо (К) - Аякс. Лiга
чемпiонiв УЄФА.
19.25, 01.45 “Ситкорiзи”.
19.55 МЮ - Тоттенхем. Чемпiонат
Англiї.
21.45 Live. Зальцбург - Црвена Звезда. Лiга чемпiонiв
УЄФА.
02.15 Александрiя - Ворскла.
Чемпiонат України.
04.05 Уотфорд - Крiстал Пелас.
Чемпiонат Англiї.
05.55 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, 13.35, 15.10, 16.30,
23.40, 01.10, 02.50, 04.00
Погода.
09.35 М/с “Гон”.
09.50 Додолики.
10.00 Хто в домi хазяїн?
10.35 Телепродаж.
10.55, 22.45 Д/с “Неповторна
природа”.
12.00 Д/с “Смаки культур”.
13.10, 14.30 РадiоДень.
13.45 Лайфхак українською.
13.55 Складна розмова.
15.20 Т/с “Оповiдання ХIХ
столiття”.
16.35 Д/с “Гордiсть свiту”.
17.05 Т/с “Монро”.
18.00, 00.15 Iнформацiйна година.
19.00 Перший на селi.
20.30 Нашi грошi.
21.25, 03.20 Новини. Спорт.
21.45 Д/с “Таємницi людського
мозку”.
23.45, 04.05 #KiноWALL з С.
Тримбачем.
01.15 Розсекречена iсторiя.
02.10 Вiйна i мир.
02.55 Свiт навколо.
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, 05.20 “ТСН”.
09.30 “Чотири весiлля”.
10.45, 12.20 “Одруження наослiп”.
12.30, 14.10 “Мiняю жiнку”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами”.
17.10 Т/с “Моє чуже життя”.
20.30, 21.30 Т/с “Школа. Недитячi
iгри”.
22.35 Х/ф “Усi в захватi вiд Мерi”.
01.00 Х/ф “Все одно ти будеш
мiй”.

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, 09.20 “Ранок з
Iнтером”.
10.20, 12.25 Т/с “Гречанка”.
13.00 Х/ф “Час вiдпочинку з суботи до понедiлка”.
14.50, 15.45, 16.45 “Речдок”.
18.00, 04.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
20.40 Т/с “Схiднi солодощi 2”.
00.25 Т/с “Лiлiї”.
02.50 “Вдалий проект”.
04.45 “Top Shop”.

05.15 “Подробицi” - “Час”.

ICTV

04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.30 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.35, 20.20 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
10.10 Бiльше нiж правда.
11.15 Антизомбi.
12.05, 13.20 Х/ф “Сiчнева людина”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.25, 16.20 Дизель-шоу.
17.25, 21.30 Т/с “Нюхач”.
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
22.45 “На трьох”.
23.55 Х/ф “З життя таємних
агентiв”.
01.40 Т/с “У полi зору”.
03.05 Топ-5.

ÑТÁ

06.15, 19.55, 22.45 МастерШеф.
11.15 Т/с “Анатомiя Грей”.
13.05 Битва екстрасенсiв.
15.25 Мiстичнi iсторiї з Павлом
Костiциним.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Т/с “Здамо будиночок бiля
моря”.
23.45 Один за всiх.

Íîâèé êàíàë

03.10 Служба розшуку дiтей.
03.15, 02.20 Зона ночi.
05.20 Абзац.
07.05, 08.25 Kids` Time.
07.10 М/с “Том i Джерi шоу”.
08.30 Половинки.
13.00 Т/с “Ми такi!”
17.00 Гастарбайтери.
18.00 Шоу Оля.
19.00 Хто проти блондинок.
21.00 Київ вдень i вночi.
22.00 Х/ф “Блейд”.
00.20 Х/ф “Нiчого втрачати”.

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
3”.
19.45 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Затемнення”, 3 i 4 с.
23.30, 02.00 Т/с “CSI: Маямi”.
01.30 Телемагазин.

Êàíàë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00, 02.45
09.35, 18.15
10.15, 18.50
10.55, 17.15

30 серпня

Чåòâåð
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, 13.35, 15.10, 16.30,
20.25, 23.40, 01.10, 02.50,
04.00 Погода.
09.35 М/с “Гон”.
09.50 Додолики.
10.00 Хто в домi хазяїн?
10.35 Телепродаж.
10.55 Д/с “Неповторна природа”.
11.55 Енеїда.
12.25 Д/с “Смаки культур”.
13.10, 14.30 РадiоДень.
13.45 Лайфхак українською.
13.55 До справи.
15.20 Т/с “Оповiдання ХIХ
столiття”.
16.35 Д/с “Гордiсть свiту”.
17.05 Т/с “Монро”.
18.00, 00.15 Iнформацiйна година.
19.00 #ВУкраїнi.
20.30 Схеми. Корупцiя в деталях.
21.25, 03.20 Новини. Спорт.
21.45 “Мустафа”.
23.45, 04.05 #NeoСцена з Олегом
Вергелiсом.
01.15 Розсекречена iсторiя.
02.10 Вiйна i мир.
02.55 Свiт навколо.
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, 05.20 “ТСН”.
09.30 “Чотири весiлля”.
10.45, 12.20 “Одруження наослiп”.
12.30, 14.10 “Мiняю жiнку”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами”.
17.10 Т/с “Моє чуже життя”.
20.30, 21.45 Т/с “Школа. Недитячi
iгри”.
22.45 Х/ф “Ржевський проти Наполеона”.
00.30 Х/ф “Здiйнятися над сонцем”.
04.40 Х/ф “Шанс на кохання”.

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, 09.20 “Ранок з
Iнтером”.
10.20, 12.25 Т/с “Гречанка”.
12.50 Х/ф “Iдеальний чоловiк”.
14.50, 15.45, 16.45 “Речдок”.
18.00, 19.00, 04.05 “Стосується
кожного”.
20.00 “Подробицi”.

“Облом.UA”.
“Спецкор”.
“ДжеДАI”.
“Загублений свiт”.

20.40
00.25
02.50
04.45
05.15

Т/с “Схiднi солодощi 2”.
Т/с “Лiлiї”.
“Вдалий проект”.
“Top Shop”.
“Подробицi” - “Час”.

ICTV

04.10 Скарб нацiї.
04.15 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, 17.35, 21.30 Т/с “Нюхач”.
12.15, 13.20 Х/ф “Божевiльня”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.30, 16.20 Дизель-шоу.
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
20.20 Iнсайдер.
22.40 “На трьох”.
23.50 Х/ф “Дiвчина з тату дракона”.
02.45 Т/с “У полi зору”.

ÑТÁ

06.45 МастерШеф.
11.10 Т/с “Анатомiя Грей”.
13.00 Битва екстрасенсiв.
15.25 Мiстичнi iсторiї з Павлом
Костiциним.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Т/с “Здамо будиночок бiля
моря”.
20.00, 22.45 Зваженi та щасливi.
00.05 Один за всiх.

Íîâèé êàíàë

03.00, 02.30 Зона ночi.
05.10 Абзац.
06.45, 08.05 Kids` Time.
06.50 М/с “Том i Джерi шоу”.
08.10, 18.00 Шоу Оля.
09.10 Половинки.
13.10 Т/с “Ми такi!”
17.00 Гастарбайтери.
19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Київ вдень i вночi.
22.00 Х/ф “Блейд: Трiйця”.
00.10 Х/ф “Блейд 2”.
02.25 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, 03.45 Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
10.30, 04.30 Реальна мiстика.
12.30 Т/с “Черговий лiкар 2”.
14.30, 15.30 Т/с “Жiночий лiкар
3”.
19.45 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Затемнення”.
23.20 Контролер.
00.00, 02.15 Т/с “CSI: Маямi”.
01.45 Телемагазин.

Êàíàë «2+2»

06.00 М/ф.
08.00, 13.05 Вiдеобiмба.
09.35, 18.15 “Спецкор”.

13.05 “Нове Шалене вiдео поукраїнськи”.
13.20 Х/ф “Некерований”.
15.20 Х/ф “Унiверсальний агент”.
19.25, 20.30 Т/с “Опер за викликом 3”.
21.40, 23.25 Т/с “Касл 6”.
01.05 Т/с “Моссад 2”.
02.00 Т/с “Команда”.

ÍТÍ

06.00 Х/ф “Жiноча робота з ризиком для життя”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Алмази для Марiї”.
10.40 “Кримiнальнi справи”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.50
“Свiдок”.
12.50, 19.30 Т/с “Коломбо”.
14.25, 03.40 “Речовий доказ”.
15.50, 16.50 “Легенди карного
розшуку”.
21.10, 01.15 Т/с “Дуель пiд сонцем”.
23.45 Т/с “Кулагiн та партнери”.
03.20 “Випадковий свiдок”.
04.10 “Правда життя. Професiї”.
05.10 “Top Shop”.

МЕГА

06.00 Бандитський Київ.
07.10, 14.10 Правда життя.
08.10 Дика природа Африки.
08.45 Африканськi рiчки: дари
дощiв.
09.15, 17.00 Шалена подорож.
10.15 Нашi.
11.15 Скарб.ua.
12.15 Мiстична Україна.
13.10 Скептик.
15.05, 23.45 Великi танковi битви.
16.00, 21.50 Битва рибалок.
17.50, 22.50 У пошуках iнновацiй.
18.50 Фантастичнi iсторiї.
20.45, 00.30 Речовий доказ.
01.30 Академiк Корольов.
02.10 Україна: забута iсторiя.
03.00 Великi українцi.
05.10 Бандитська Одеса.

Ôóòáîë. (Уêðà¿íà)

06.00 Арсенал - Вест Хем.
Чемпiонат Англiї.
07.45, 18.45, 03.30 Передмова до
турнiру. Лiга Нацiй УЄФА.
08.15 Наполi - Мiлан. Чемпiонат
Iталiї.
10.00, 15.40, 22.45 Футбол News.
10.20 Олiмпiк - Шахтар. Чемпiонат
України.
12.05 “Великий футбол”.
13.50 МЮ - Тоттенхем. Чемпiонат
Англiї.
16.00 Чемпiонат Англiї. Огляд туру.
16.55 Марiуполь - Львiв. Чемпiонат
України.
19.15 Аякс - Динамо (К). Плейофф. Лiга чемпiонiв УЄФА.
21.00, 23.55 “Нiч Лiги чемпiонiв”.
21.45 Live. Динамо (К) - Аякс. Лiга
чемпiонiв УЄФА.
00.45 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
01.40 Ньюкасл - Челсi. Чемпiонат
Англiї.
04.00 Iнтер - Торiно. Чемпiонат
Iталiї.
10.15, 18.50 “ДжеДАI”.
10.55, 17.15 “Загублений свiт”.
15.00, 01.05 Х/ф “Термiнова доставка”.
19.25 ЛЄ. “Лейпциг” - “Зоря”.
21.25, 23.15 Т/с “Касл 6”.
03.05 “Облом.UA”.

ÍТÍ

05.45 Х/ф “Дрiбницi життя”.
07.00 Х/ф “Шкiра”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Сiм днiв до весiлля”.
10.40 “Кримiнальнi справи”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 03.05
“Свiдок”.
12.50, 19.30 Т/с “Коломбо”.
14.40 “Речовий доказ”.
15.55, 16.50 “Легенди карного
розшуку”.
21.20, 01.15 Т/с “Дуель пiд сонцем”.
23.45 Т/с “Кулагiн та партнери”.
03.35 “Випадковий свiдок”.
03.45 “Правда життя. Професiї”.
04.45 “Top Shop”.

МЕГА

06.00 Бандитський Київ.
07.10, 14.10 Правда життя.
08.10 Африканськi рiчки: дари
дощiв.
09.15, 17.00 Шалена подорож.
10.15 Пiдроблена iсторiя.
11.15 Скарб.ua.
12.15, 01.20 Мiстична Україна.
13.10 Скептик.
15.05, 23.45 Великi танковi битви.
16.00, 21.50 Битва рибалок.
17.50, 22.50 У пошуках iнновацiй.
18.50 Фантастичнi iсторiї.
20.45, 00.30 Речовий доказ.
03.00 Бандитська Одеса.

Ôóòáîë. (Уêðà¿íà)

06.00 Марiуполь - Львiв. Чемпiонат
України.
07.45, 05.15 “Ситкорiзи”.
08.15, 22.50 ПАОК - Бенфiка. Лiга
чемпiонiв УЄФА.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20, 16.00, 04.30 Огляд середи.
Лiга чемпiонiв УЄФА.
10.55 Арсенал - Вест Хем.
Чемпiонат Англiї.
12.45, 04.15, 05.00 Топ-матч.
13.00 Динамо (К) - Аякс. Лiга
чемпiонiв УЄФА.
14.50, 00.40, 02.00 “Нiч Лiги
чемпiонiв”.
16.30 Олiмпiк - Шахтар. Чемпiонат
України.
18.20 Зальцбург - Црвена Звезда.
Лiга чемпiонiв УЄФА.
20.10 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв
УЄФА.
20.40 Динамо (З) - Янг Бойз. Лiга
чемпiонiв УЄФА.
00.55 Жеребкування групової
стадiї. Лiга чемпiонiв УЄФА.
02.25 Вулверхемптон - Ман Сiтi.
Чемпiонат Англiї.
05.45 Програма передач.
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П’яòíèця
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, 10.45, 13.35, 15.10, 16.30,
23.40, 04.00 Погода.
09.35 М/с “Гон”.
09.50 Додолики.
10.00 Хто в домi хазяїн?
10.30 Телепродаж.
10.55 Д/с “Неповторна природа”.
11.55 Енеїда.
13.10, 14.30 РадiоДень.
13.45 Лайфхак українською.
13.55 Схеми. Корупцiя в деталях.
15.20 Т/с “Оповiдання ХIХ
столiття”.
16.35 Д/с “Гордiсть свiту”.
17.05 Т/с “Монро”.
18.00, 00.15 Iнформацiйна година.
18.50 VoxCheck.
19.00 Букоголiки.
20.30 Перша шпальта.
21.25, 03.20 Новини. Спорт.
21.45 “Батурин. Ренесанс
Незалежностi”. Концертна
програма.
23.45, 04.05 Як дивитися кiно.
01.10 Д/с “Плiч-о-плiч”.
01.30 Роздягалка.
02.00 Д/с “Орегонський путiвник”.
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 “ТСН”.
09.30 “Чотири весiлля”.
10.45, 12.20 “Одруження наослiп”.
12.30, 14.10 “Мiняю жiнку”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами”.
17.10 Т/с “Моє чуже життя”.
20.15, 22.25, 00.35 “Лiга смiху”.
04.40 М/ф.

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, 09.20 “Ранок з
Iнтером”.
10.20, 12.25 Т/с “Гречанка”.
12.50 Х/ф “Коли наступає вересень...”
14.50, 15.45, 16.45, 00.30 “Речдок”.
18.00, 03.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
20.40 Х/ф “Дiм, милий дiм!”
03.45 “Євгенiй Леонов. Я король,
дорогi мої!”
04.25 “Україна вражає”.

04.50 “Top Shop”.
05.20 Х/ф Де ти, Багiро?
04.05 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей.
04.25 Студiя Вашингтон.
04.30, 02.20 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.35 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
10.10 Iнсайдер.
11.10, 17.40 Т/с “Нюхач”.
12.15, 13.20 Х/ф “Бездоганна
репутацiя”.
12.45, 15.45 Факти. День.
15.05, 16.20, 21.30 Дизель-шоу.
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
20.20 Антизомбi.
00.20 “На трьох”.
02.40 Т/с “У полi зору”.
03.20 Стоп-5.

ÑТÁ

06.55 Х/ф “Вам i не снилося”.
08.50 Х/ф “Жереб долi”.
13.00 Х/ф “Тiльки не вiдпускай
мене”.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Т/с “Здамо будиночок бiля
моря”.
19.55 Цiєї митi рiк потому.
22.45 Ультиматум.

Íîâèé êàíàë

УТ-1

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, 05.20 Зоряний шлях.
10.20, 03.45 Реальна мiстика.
12.20 Х/ф “Її серце”.
14.20 Т/с “Будинок надiї”, 1 i 2 с.
15.30 Т/с “Будинок надiї”.
19.45 “Говорить Україна”.
21.00 Х/ф “Паперовi квiти”.
23.20 По слiдах.
00.00, 02.15 Т/с “CSI: Маямi”.
01.45 Телемагазин.

Êàíàë «2+2»

06.00 М/ф.
08.00, 04.35 “Облом.UA”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.
10.15, 18.50 “ДжеДАI”.
10.55, 17.15 “Загублений свiт”.
13.00 Т/с “Поки цвiте папороть”.
19.25 Х/ф “Гонитва”.

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 Новини.
09.30, 12.00, 16.30, 21.55, 23.20
Погода.
09.35 Х/ф “Генрiх VIII”, 1 с.
11.30 Д/с “Дешевий
вiдпочинок”.
12.10 Перший на селi.
12.40 Енеїда.
13.40, 00.45 Д/с “Китайський
живопис”.
14.00 Телепродаж.
14.20 Фольк-music.
15.30, 22.50, 01.30 Д/с
“Незвичайнi культури”.
16.35 Т/с “Оповiдання ХIХ
столiття”.
18.55, 21.25 Д/с “Неповторна
природа”.
20.00 Промiнь живий.
22.05 Вечiрнє шоу з Юрiєм
Марченком.
23.50 Д/с “Незвiданi шляхи”.

Êàíàë “1+1”

06.10 “Неминуча вiйна”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
09.00 “Лото-Забава”.
09.45 М/ф “Маша i ведмiдь”.
10.00, 11.15 “Свiт навиворiт 5:
Iндонезiя”.
12.30 Х/ф “Усi в захватi вiд
Мерi”.
15.00 Х/ф “Великий дружнiй
велетень”.
17.30 Х/ф “Фантастична
четвiрка”.
19.30, 05.00 “ТСН-Тиждень”.
21.00 “Танцi з зiрками”.
00.00 “Лiга смiху”.
02.00 “Аргумент Кiно”.
04.30 М/ф.

Iíòåð

06.00 М/ф.
06.25 Х/ф “Любочка”.
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 “Далi нiкуди”.
14.10, 20.30 Т/с “Друге життя”.
20.00 “Подробицi”.
23.10 Х/ф “Ой, матусi!”.
01.05 “Речдок”.

ICTV

04.25 Скарб нацiї.
04.35 Еврика!
04.45 Факти.
05.10 Iнсайдер.
07.00 Т/с “Вiддiл 44”.
11.45, 13.00 Х/ф “Чорна дiра”.

12.45
14.15
16.20
18.45

Факти. День.
Х/ф “Хронiки Рiддiка”.
Х/ф “Рiддiк”.
Факти тижня. 100 хвилин
з О. Соколовою.
20.35 Х/ф “Шерлок Холмс”.
23.10 Х/ф “Шерлок Холмс 2:
Гра тiней”.
01.30 Х/ф “Бездоганна
репутацiя”.
03.00 Провокатор.

ÑТÁ

06.15 Т/с “Коли ми вдома”.
07.15 Х/ф “Вам i не снилося”.
09.05 Все буде смачно!
10.00 Караоке на Майданi.
11.00 Хата на тата.
13.05 МастерШеф.
19.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
21.00 Один за всiх.
22.20 Х-Фактор.

Íîâèé êàíàë

03.00, 01.30 Зона ночi.
04.40 Стендап-шоу.
05.35, 06.55 Kids` Time.
05.40 М/с “Том i Джерi шоу”.
07.00 Х/ф “Залiковий препод 2”.
09.10 Х/ф “Залiковий препод 3”.
11.30 М/ф “Фердинанд”.
13.30 Х/ф “П`ята хвиля”.
15.40 Х/ф “Дивергент”.
18.30 Х/ф “Iнсургенцiя”.
21.00 Х/ф “Дивергент, частина
3: Зраджена”.
23.20 Х/ф “Злиття двох
мiсяцiв”.

Êàíàë «Уêðà¿íà»

06.30 Сьогоднi.
07.10 Зоряний шлях.
08.45 Х/ф “Якби та якби”.
10.50 Т/с “Наступить свiтанок”.
14.45 Х/ф “Паперовi квiти”.
16.45 Т/с “Бабка”, 1 i 2 с.
19.00, 03.10 Сьогоднi. Пiдсумки
з Олегом Панютою.
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с “Бабка”.
23.20 Т/с “Випробування
вiрнiстю”, 1-3 с.
01.50 Телемагазин.
02.20 Т/с “Випробування
вiрнiстю”.
04.00 “Говорить Україна”.

Êàíàë «2+2»

06.00 М/ф.
08.00 “Вiн, вона та телевiзор”.
11.10 Х/ф “Морський
пiхотинець”.
13.00 Х/ф “Таємниця татуйованої мумiї”.
15.00 Х/ф “Пiсля шторму”.
17.05 Х/ф “Храм черепiв”.

05.45 Х/ф “Ярослав Мудрий”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.05 Х/ф “Один шанс iз тисячi”.
10.40 “Кримiнальнi справи”.
12.30, 16.30, 19.00, 03.20 “Свiдок”.
12.55, 19.30 Т/с “Коломбо”.
14.40, 04.00 “Речовий доказ”.
15.55, 16.55 “Легенди карного
розшуку”.
21.10, 01.30 Т/с “Дуель пiд сонцем”.
23.15 Свiдок.
23.45 Т/с “Кулагiн та партнери”.
03.55 “Випадковий свiдок”.
04.30 “Правда життя. Професiї”.
05.00 “Top Shop”.

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса.
07.10, 14.10 Правда життя.
08.10 Африканськi рiчки: дари
дощiв.
09.15, 17.00 Шалена подорож.
10.15 Пiдроблена iсторiя.
11.15 Скарб.ua.
12.15, 01.30 Мiстична Україна.
13.10 Скептик.
15.05, 23.45 Великi танковi битви.
16.00, 21.50 Битва рибалок.
17.50, 22.50 У пошуках iнновацiй.
18.50 Фантастичнi iсторiї.
20.45, 00.30 Речовий доказ.
03.00 Теорiя Змови.

Ôóòáîë. (Уêðà¿íà)

03.00, 02.15 Зона ночi.
04.00 Абзац.
05.45, 07.05 Kids` Time.
05.50 М/с “Том i Джерi шоу”.
07.10, 18.00 Шоу Оля.
08.10, 21.30 Київ вдень i вночi.
11.10 Хто зверху? (12+).
17.00 Гастарбайтери.
19.00 Топ-модель.
22.20 Любов на виживання.
00.20 Х/ф “Не дихай”.
02.10 Служба розшуку дiтей.

2 вересня

21.10 Х/ф “День, коли Земля
зупинилася”.
23.10 “Змiшанi єдиноборства. UFC
FN Gaethje vs. Vick”.
01.25 “Цiлком таємно”.
03.05 Т/с “Зустрiчна смуга”.

ÍТÍ

ICTV

Íåдіëя

Наш ДЕНЬ

06.00, 08.00, 17.50 Топ-матч.
06.10, 23.55 Динамо (К) - Аякс. Лiга
чемпiонiв УЄФА.
08.10 Александрiя - Ворскла.
Чемпiонат України.
10.00, 15.40, 22.15 Футбол News.
10.20 ПАОК - Бенфiка. Лiга
чемпiонiв УЄФА.
12.05 МЮ - Тоттенхем. Чемпiонат
Англiї.
13.45, 14.45 “Шлях до Баку”.
14.00 Live. Жеребкування групової
стадiї. Лiга Європи УЄФА.
15.05 Коефiцiєнти ФIФА/УЄФА.
15.10 Передмова до турнiру. Лiга
Нацiй УЄФА.
16.00 Динамо (З) - Янг Бойз. Лiга
чемпiонiв УЄФА.
18.00, 01.45 Чемпiонат Iталiї. Передмова до туру.
18.30, 20.55 “Тур Online”.
18.55 Live. Ворскла - Чорноморець.
Чемпiонат України.
19.45 Футбол Tables.
21.25 Live. Мiлан - Рома. Чемпiонат
Iталiї.
23.25 Свiт Прем`єр-лiги.
02.15 Рома - Аталанта. Чемпiонат
Iталiї.
04.05 Арсенал - Вест Хем.
Чемпiонат Англiї.
05.55 Програма передач.

19.20 7 тур ЧУ з футболу. “Динамо” - “Карпати”.
21.25 Х/ф “Гонитва”.
23.10 “ПроФутбол”.
00.10 “Змiшанi єдиноборства.
UFC ¹210”.
02.40 “Облом.UA”.

ÍТÍ
04.45 Х/ф “Граки”.
06.10, 09.00 “Страх у твоєму
домi”.
08.00 “Україна вражає”.
11.00 Х/ф “За двома зайцями”.
12.35 Х/ф “Королева бензоколонки”.
14.05 Х/ф “Оцеола”.
16.10 Х/ф “Полум`я”.
19.00 Х/ф “Iнтердiвчинка”.
22.00 Х/ф “Незаперечний 3”.
23.55 Х/ф “Онг Бак: Тайський
воїн”.
02.00 “Речовий доказ”.

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса.
07.30 Прихована реальнiсть.
09.10 Фантастичнi iсторiї.
10.00, 18.30 У пошуках iстини.
11.40 Великi танковi битви.
13.30, 21.00 Суперзаводи.
16.30 Африканськi рiчки: дари
дощiв.
00.00 Скептик.
05.10 Мiстична Україна.

Ôóòáîë. (Уêðà¿íà)

06.00 Вест Хем - Вулверхемптон. Чемпiонат Англiї.
07.45 Свiт Прем`єр-лiги.
08.15 Парма - Ювентус.
Чемпiонат Iталiї.
10.00, 16.15 Футбол News.
10.20, 00.50 Передмова до
турнiру. Лiга Нацiй УЄФА.
10.50 Ман Сiтi - Ньюкасл.
Чемпiонат Англiї.
12.40 Топ-матч.
12.55 Огляд вiвторка. Лiга
чемпiонiв УЄФА.
13.30, 15.55, 16.35, 18.55 “Тур
Online”.
13.55 Live. Десна - Олiмпiк.
Чемпiонат України.
14.45, 17.45, 20.15 Футбол
Tables.
16.55 Live. Львiв - Александрiя.
Чемпiонат України.
19.25 Live. Арсенал-Київ - Зоря.
Чемпiонат України.
21.20 “Великий футбол”.
23.00 Аталанта - Кальярi.
Чемпiонат Iталiї.
01.20 Кардiфф - Арсенал.
Чемпiонат Англiї.
03.10 Фiорентiна - Удiнезе.
Чемпiонат Iталiї.

Пðîгðàмà ТÁ
1 вересня

Ñóáîòà
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, 14.15, 16.25, 23.20, 02.05,
03.20 Погода.
09.35 М/с “Гон”.
10.05 “Вiдкривай Україну з
Суспiльним”.
10.30 Чудова гра.
11.00, 22.10 Сильна доля.
12.00 Х/ф “Генрiх VIII”, 1 с.
13.55 Телепродаж.
14.20 Д/с “Фестивалi планети”.
15.25, 23.10, 01.30 Д/с “Незвичайнi
культури”.
16.35 Т/с “Оповiдання ХIХ
столiття”.
18.55 Д/с “Неповторна природа”.
19.55 Д/с “Дивовижнi мiста свiту”.
21.25 Вечiрнє шоу з Юрiєм Марченком.
23.50 Д/с “Незвiданi шляхи”.
00.45 Д/с “Гордiсть свiту”.
02.00 Свiт навколо.
02.10 Д/с “Смаки культур”.
03.25 Свiтло.
04.20 Вiйна i мир.
05.05 Розсекречена iсторiя.

Êàíàë “1+1”

06.00, 19.30, 05.30 “ТСН”.
06.40 “Грошi”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
10.00 “Життя без обману”.
11.25 “Свiтське життя. Дайджест”.
12.40 Х/ф “Iнша жiнка”.
16.30, 21.45 “Вечiрнiй квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка”.
20.10 “Неминуча вiйна”.
00.00 “Свiтське життя”.
01.05 “Лiга смiху”.
05.05 М/ф.

Iíòåð

06.45 М/ф.
07.10 “Чекай на мене. Україна”.
08.45 Х/ф “Чотири нуль на користь Тетянки”.
10.30 Х/ф “Пригоди Електронiка”.
14.30 Х/ф “Невловимi месники”.
16.10 Х/ф “Дiм, милий дiм!”
18.10 Х/ф “Пiвзахисник”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Концерт Олега Винника “Я
не втомлюся”.
23.00 Т/с “Шкiдливi поради”.
02.45, 05.25 “Подробицi” - “Час”.
03.15 “Семен Фарада. Уно моменто!”
04.10 “Стосується кожного”.
04.55 “Top Shop”.

ICTV

05.25 Скарб нацiї.
05.30 Еврика!
05.40 Факти.

06.00 Бiльше нiж правда.
07.45 Я зняв!
09.30 Дизель-шоу.
10.45 Особливостi нацiональної
роботи 2.
11.45 Особливостi нацiональної
роботи 3.
12.45 Факти. День.
13.00 “На трьох”.
16.20 Х/ф “Чорна дiра”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
20.05 Х/ф “Хронiки Рiддiка”.
22.15 Х/ф “Рiддiк”.
00.40 Х/ф “Дiвчина з тату дракона”.
03.30 Провокатор.

ÑТÁ
06.10
07.45
08.45
10.50
14.10
16.10
19.00
21.50

ВусоЛапоХвiст.
Караоке на Майданi.
Все буде смачно!
Зваженi та щасливi.
Цiєї митi рiк потому.
Хата на тата.
Х-Фактор.
Т/с “Здамо будиночок бiля
моря”.

Íîâèé êàíàë

03.00, 02.00 Зона ночi.
05.15, 06.25 Kids` Time.
05.20 М/с “Лунтiк i його друзi”.
06.30 Х/ф “Залiковий препод”.
09.00 Шоу Оля.
13.00 Хто проти блондинок.
15.00 Хто зверху? (12+).
17.00 М/ф “Бебi-бос”.
18.50 Х/ф “П`ята хвиля”.
21.00 Х/ф “Дивергент”.
23.50 Х/ф “Керрi”.

Êàíàë «Уêðà¿íà»

07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
07.15, 04.00 Зоряний шлях.
09.10 Т/с “Затемнення”, 1-6 с.
15.20 Т/с “Затемнення”.
17.00 Т/с “Наступить свiтанок”,
1 i 2 с.
19.40 Т/с “Наступить свiтанок”.
21.45 Х/ф “Її серце”.
23.45, 02.00 Т/с “CSI: Маямi”.
01.30 Телемагазин.

Êàíàë «2+2»

06.00 М/ф.
08.00 “102. Полiцiя”.
08.55 “Загублений свiт”.
15.10 Х/ф “Некерований”.
17.10 Х/ф “Морський пiхотинець”.
19.00 Х/ф “Морський пiхотинець
2”.
20.55 Х/ф “Морський пiхотинець
3: Тил”.
22.40 Т/с “Величний Джо”.
01.40 “Цiлком таємно”.
03.20 Т/с “Зустрiчна смуга”.
04.05 “Облом.UA”.

ÍТÍ

05.30 Х/ф “Iнспектор карного
розшуку”.

Пðîгðàмà місцåâèх òåëåêàíàëіâ
TV-4
Пîíåдіëîê, 27 сåðпíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Серцю не
накажеш» +16
06.45, 09.15, 10.45 Бадьорий
ранок
07.00 Провінційні вісті. Тиждень
07.50, 18.45 Міська рада інформує
08.00 Вікно в Америку
08.30, 20.00 Єдина країна
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30 Справжня ціна
09.45 Про кіно
09.55, 22.35 Добрі традиції
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10 Межа правди
13.10, 02.30 Хіт-парад
14.00, 01.00 Х.ф.«Комуна» +16
16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 03.30
Провінційні вісті
17.00 Феєрія мандрів
17.30 Про нас
19.30, 21.00 Наші вітання
20.30 ТНЕУ - калейдоскоп подій
20.40 Дім книги
21.30 Сільський календар
22.40, 04.00 Х.ф. «Миротворці»
+16

Віâòîðîê, 28 сåðпíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Серцю не
накажеш» +16
06.45, 09.15, 10.45 Бадьорий
ранок
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30,
03.30 Провінційні вісті
07.35 Сільський календар
08.05 Українські традиції
08.20 ТНЕУ - калейдоскоп подій
08.30 Єдина країна
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30 Феєрія мандрів
11.00, 16.10 Дитяча година
11.45 Дитяча програма «Чарівний
ключик»
12.10, 21.20 Добрі традиції
12.15, 20.00 Файне місто 2018
12.30 Т.А.Н.Г.о, балет «Нескорені
духом»
14.00 В.ф. «Тернопіль – місто,
якого немає»
17.00 Феєрія мандрів
17.30 Смачна мандрівка
19.30, 21.00 Наші вітання
20.30 В.ф. «Щастя жити в ріднім
краї»
21.30 Музична програма «Галкліп»
22.35, 04.00 Х.ф. «Зірковий час
невдахи»
01.00 Х.ф. «Дрібна рибка»
02.30 Хіт-парад

Ñåðåдà, 29 сåðпíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Серцю не
накажеш» +16
06.45, 09.15, 10.45 Бадьорий
ранок
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30,
03.30 Провінційні вісті
07.35 У фокусі Європа
08.00 Євромакс
08.30 У пошуках нових вражень
08.55, 17.55 Добрі традиції
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 17.00 Феєрія мандрів
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10 Музична програма «Галкліп»
12.40 Про кіно

13.00, 02.30 Хіт-парад
14.00, 01.00 Х.ф.«Маленькі пальчики»
16.40 Дитяча програма «Чарівний
ключик»
17.30 Українські традиції
18.45, 22.30 Міська рада інформує
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Формула здоров’я
21.30 Смачна мандрівка
22.40, 04.00 Х.ф.«Вихід у рай»
+16

Чåòâåð, 30 сåðпíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Серцю не
накажеш» +16
06.45, 09.15, 10.45 Бадьорий ранок
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30,
03.30 Провінційні вісті
07.35 Формула здоров’я
08.30 Смачна мандрівка
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 17.00 Феєрія мандрів
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10, 21.30 Майстер-клас із Наталкою Фіцич
12.40 Про кіно
13.00, 02.30 Хіт-парад
14.00, 01.00 Х.ф. «Охоронець
брами»
15.45, 19.55 Добрі традиції
17.30 Музична програма «Галкліп»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Інформаційно-аналітична
програма «ХТО, ЯК НЕ
МИ»
22.35, 04.00 Х.ф. «Уікенд у Берні» +16

П’яòíèця, 31 сåðпíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Серцю
не накажеш» +16
06.45, 09.15, 10.45 Бадьорий
ранок
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30,
03.30 Провінційні вісті
07.35 Інформаційно-аналітична
програма «ХТО, ЯК НЕ
МИ»
08.30 У пошуках нових вражень
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 17.00 Феєрія мандрів
11.00, 16.10 Дитяча година
11.50 Дитяча програма «Чарівний ключик»
12.10 Музична програма «Галкліп»
12.40 Українські традиції
13.00, 02.30 Хіт-парад
14.00, 01.00 Х.ф.«Уроки водіння»
17.30 Майстер-клас із Наталкою
Фіцич
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 ТНЕУ - калейдоскоп подій
20.10 Сільський календар
20.40 Про кіно
21.30 Єдина країна
21.50 Добрі традиції
22.35, 04.00 Х.ф. «Уікенд у
Берні-2» +16

Ñóáîòà, 1 âåðåсíя

06.00 Про кіно
06.15, 11.00 Про нас
06.45, 09.15 Бадьорий ранок
07.35 Х.ф. «Блідо-блакитна
стріла» +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, 23.30 Євромакс
12.30, 00.30 Х.ф.«Милий друг»
+12

07.10 Х/ф “Буднi карного розшуку”.
08.50 Х/ф “Останнє полювання”.
10.20 Х/ф “Каблучка з Амстердама”.
12.00 “Свiдок. Агенти”.
12.35, 02.45 “Речовий доказ”.
15.30 “Склад злочину”.
17.10 “Таємницi радянського
дефiциту”.
19.00, 02.15 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “За двома зайцями”.
21.00 Х/ф “Королева бензоколонки”.
22.30 Х/ф “Онг Бак: Тайський
воїн”.
00.30 “Таємницi кримiнального
свiту”.
04.15 “Легенди бандитської Одеси”.

МЕГА

06.00 Бандитський Київ.
07.30 Прихована реальнiсть.
09.10 Фантастичнi iсторiї.
10.00, 18.30 У пошуках iстини.
11.40 Великi танковi битви.
13.30, 21.00 Суперзаводи.
16.30 Африканськi рiчки: дари
дощiв.
00.00 Мiстична Україна.
01.40 Брама часу.

Ôóòáîë. (Уêðà¿íà)
06.00 ПАОК - Бенфiка. Лiга
чемпiонiв УЄФА.
07.45, 16.00 Чемпiонат Iталiї. Передмова до туру.
08.15 Зальцбург - Црвена Звезда.
Лiга чемпiонiв УЄФА.
10.00, 15.40, 22.15 Футбол News.
10.20 Динамо (К) - Аякс. Лiга
чемпiонiв УЄФА.
12.10 Ворскла - Чорноморець.
Чемпiонат України.
13.55 Мiлан - Рома. Чемпiонат
Iталiї.
16.30 Чемпiонат Англiї. Передмова
до туру.
16.55 Live. Вест Хем - Вулверхемптон. Чемпiонат Англiї.
17.55 Футбол Tables.
19.00, 23.25, 01.25 Топ-матч.
19.20 Live. Ман Сiтi - Ньюкасл.
Чемпiонат Англiї.
21.25 Live. Парма - Ювентус.
Чемпiонат Iталiї.
23.35 Лестер - Лiверпуль. Чемпiонат
Англiї.
01.35 Шахтар - Марiуполь.
Чемпiонат України.
03.25 Свiт Прем`єр-лiги.
03.55 Болонья - Iнтер. Чемпiонат
Iталiї.
05.45 Програма передач.

14.30 Мультфільми
15.00 Дитяче кіно.
М.ф.«Попелюшка»
16.30 Дім книги
17.00 Хіт-парад
17.50 ТНЕУ - калейдоскоп подій
18.00 Наші вітання
19.30, 02.30 У фокусі Європа
20.10, 03.00 Фреді Меркюрі.
Пам’яті
21.20, 03.50 Х.ф.«Суперник» +16

Íåдіëя, 2 âåðåсíя

06.00 Х.ф. «Блідо-блакитна стріла» +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. М.ф. «Попелюшка»
13.30 Дитяча програма «Чарівний
ключик»
14.00 Погляд зблизька
14.30 Формула здоров’я
15.30 Майстер-клас із Наталкою
Фіцич
16.00 Інформаційно-аналітична
програма «ХТО, ЯК НЕ
МИ»
16.55, 22.10 Добрі традиції
17.00 Вікно в Америку
17.30 Про нас
18.00 Наші вітання
19.00 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. «Дочки-матері»
00.00, 03.30 Провінційні вісті.
Тиждень
01.00 Фреді Меркюрі. Пам’яті
02.00 Євромакс
02.30 Огляд світових подій

ТТÁ
Пîíåдіëîê, 27 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 “Незвичайні культури”
19.22 “Тема дня”

Віâòîðîê, 28 сåðпíя
7.00 “Файний ранок”
9.00 Т/с “За службовим
обов”язком”
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 “Незвичайні культури”

Ñåðåдà, 29 сåðпíя
7.00 “Файний ранок”
9.00 Т/с “За службовим
обов”язком”
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 “Незвичайні культури”

Чåòâåð, 30 сåðпíя
7.00 “Файний ранок”
9.00 Т/с “За службовим
обов”язком”
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, 31 сåðпíя
7.00 “Файний ранок”
9.00 Т/с “За службовим
обов”язком”
13.30, 17.00, 19.00, 20.40 “Новини”
13.40, 19.22 “Тема дня”
14.10 РадіоДень “Модуль знань”
14.50 “Світло”
15.45 “100 років літератури.
Wise Cow”
16.08, 19.48 Д/с “Неповторна
природа”
16.34, 20.14 Д/с “Таємниці підводного світу”
17.10 “Схеми. Корупція в деталях”
17.36 “Розсекречена історія”
18.31 Д/с “Незвичайні культури”

Ñóáîòà, 1 âåðåсíя
7.00 М/с“Принцеса Сіссі”
8.00 “Файний ранок”
9.34 “Енеїда”
13.30 “Edera. Лайфаки з української мови”
13.40 “Тема дня”
14.10 “Розсекречена історія”
15.10 РадіоДень “Книжкова лавка. ТОП 7”
16.04 “Культурна афіша здорової
людини”
16.35 Х/ф
18.05 Док.фільм
19.00 “Новини. Події тижня”
19.30 “Поза рамками”
19.59 Фольк Muzik

Íåдіëя, 2 âåðåсíя

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

Оголошення

nday.te.ua

Наш ДЕНЬ

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність,
яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕРНОПІЛЬСЬКА БУДІВЕЛЬНА ВИРОБНИЧА ГРУПА»
(код ЄДРПОУ 36742740)
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи
- підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно
повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкта
господарювання
Адреса: вул. Центральна,
буд. 75, с. Іванчани, Збаразький
район, Тернопільська область,
47321, e-mail: grbm2013@ukr.net
(місцезнаходження юридичної
особи або місце провадження
діяльності фізичної особи підприємця (поштовий індекс,
адреса), контактний номер
телефону)
Планована діяльність буде
здійснюватися 0.2 км на північний схід від с.Іванчани на території Збаразького району Тернопільської області.

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи*.
Планована діяльність, її характеристика.
Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕРНОПІЛЬСЬКА
БУДІВЕЛЬНА ВИРОБНИЧА ГРУПА»
планує видобувати пісок (корисна копалина місцевого значення) з Іванчанського родовища
в якості будівельної сировини.
Технічна альтернатива 1.
Гірничо-геологічні
умови
Іванчанського родовища сприятливі. Розробка корисної копалини на повну потужність буде проводитись 1 видобувним уступом.
Розкривні породи розробляються одним уступом.
В першу чергу знімається
грунтово-рослинний шар бульдозером і складується в тимчасові кагати.
Розробка суглинків проводиться бульдозером у відвали.
Відстань транспортування - до
10 м. Розробка суглинків проводиться на повну потужність.
Враховуючи
гірничогеологічні умови залягання корисної копалини та розкривних порід, їх фізико-механічні
властивості та потужність шару,
дальність транспортування розкривних порід, передбачається транспортна система розробки родовища з паралельним просуванням фронту видобувних та
розкривних робіт.
Відвали розкривних порід внутрішні.
* Суб’єкт господарювання має
право розглядати більше технічних
та територіальних альтернатив.
Технічна альтернатива 2.
Не розглядалась.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна
альтернатива 1.
Планована діяльність буде
здійснюватися 0.2 км на північний схід від с.Іванчани на території Збаразького району Тернопільської області.
В результаті детальних геологорозвідувальних робіт, станом
на 22.09.2011 р затверджені балансові запаси будівельного піску місцевого значення Іванчанського родовища, придатних для
благоустрою, рекультивації і планування. (Запаси пісків затверджено Протоколом ДКЗ України
№2396 від 22 вересня 2011року .В
кількості 107 тис.м3 по категорії

А) згідно якого буде проводитись
розробка родовища, тому розгляд місця провадження планової
діяльності за територіальними
альтернативами недоцільно.

4.
Соціально-економічний
вплив планованої діяльності
Визначається забезпеченням
робочими місцями працездатного населення, сплатою податків
в місцеві бюджети, покращенням
економічної ситуації регіону.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри
планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Загальна площа родовища
становить 1.8 га.
Потужність підприємства з
видобування піску становить 5
тис. м3/рік.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за
альтернативами: щодо технічної
альтернативи 1
- дотримання дозволених обсягів викидів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел:
-акустичне забруднення, розрахунковий гранично допустимий рівень якого в житловій
забудові менше допустимого
рівня шуму на території населених місць:
- дотримання вимог Водного
кодексу;
- щодо технічної альтернативи 2
не розглядається
щодо територіальної альтернативи 1
- дотримання розмірів СЗЗ;
- вилучення ділянок в тимчасове та довгострокове користування,
- щодо територіальної альтернативи 2
не розглядається

7.
Необхідна
екологоінженерна підготовка і захист території за альтернативами: щодо
технічної альтернативи 1
- виготовлення проектної документації:
- розміщення тимчасових
приміщень, необхідних для ведення робіт:
- доставку на об’єкт необхідних механізмів, сировинних ресурсів:
проведення
гірничокапітальних робіт:
- дотримання технології, що
передбачена проектом, при розробці родовища, щоб уникнути
ерозійних процесів:
- проведення рекультивації
відпрацьованого кар’єру.
щодо технічної альтернативи 2
Еколого-інженерна підготовка і захист території, щодо технічної альтернативи 2 відсутні
через відсутність технічної альтернативи 2.
щодо територіальної альтернативи 1
- польове обстеження ділянки родовища:
- топографо-геодезичні вишукування;
- винос в натуру і закріплення на місцевості параметрів родовища:

щодо територіальної альтернативи 2
не розглядається

8. Сфера, джерела та види
можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
атмосферне повітря - технологічне обладнання, кар ’єрна
техніка та автотранспорт;
водне середовище - Гідрогеологічні умови родовища прості –
водоносні горизонти розвідувальними свердловинами не розкриті;
ґрунти - утворення відходів,
та подальше поводження з ними;
рослинний і тваринний світ опосередкований вплив - присутність людей та обладнання на
технологічних майданчиках:
вплив на клімат і мікроклімат
- відсутній; вплив на техногенне середовище - відсутній. щодо
технічної альтернативи 2 не розглядається .
щодо територіальної альтернативи 1
соціальне середовище – вплив
непередбачається;
щодо територіальної альтернативи 2 не розглядається

9. Належність планованої
діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та
об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт
і частину статті 3 Закону України
“Про оцінку впливу на довкілля”)
Згідно ст..3 п.3 ч.3 Закон
Україн «Про оцінку впливу на
довкілля»Іванчанське родовище
пісків відноситься до другої категорії видів планової діяльності
та об’єктів,які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля,а
саме: видобування корисних
копалин,крім корисних копалин
місцевого значення,які видобуваються землевласником чи землекористувачем в межах наданих їм
земельних ділянок з відповідним
цільовим використанням
10. Наявність підстав для
здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому
числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати
значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)
Транскордонний вплив на довкілля ВІДСУТНІЙ.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на
довкілля
Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД у відповідності
з ст.6 Закону України “Про оцінку
впливу на довкілля” № 2059-УШ
від 23 травня 2017 року.
Надання запиту в Тернопільський регіональний центр з гідрометеорології на інформацію
про величини фонових концентрацій забруднюючих речовин у
поверхневій воді водного об’єкту,
про багаторічні кліматичні ха-

№32 (267) / 22 серпня-28 серпня 2018 р.
21.08.2012
(дата офіційного опублікування
в Єдиному реєстрі з оцінки впливу
на довкілля
(автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, не зазначається суб’єктом
господарювання)
рактеристики у місці здійснення
планової діяльності.
Надання запиту у Департамент екології та природних ресурсів Тернопільської ОДА на інформацію про величини фонових
концентрацій забруднюючих речовин у атмосферному повітрі.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та Можливості
для участі в ній громадськості
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і,
отже, підлягає оцінці впливу
на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на
довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:
підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; проведення громадського обговорення планованої діяльності;
аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості
під час громадського обговорення, під час здійснення процедури
оцінки транскордонного впливу,
іншої інформації;
надання уповноваженим органом мотивованого висновку з
оцінки впливу на довкілля, що
враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;
врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні
про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14
цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу
на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на
довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обгрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та
визначає екологічні умови її провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на
довкілля та отримання рішення
про провадження планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на
довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на
стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до
звіту з оцінки впливу на 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.
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(реєстраційний номер справи
про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, для паперової версії зазначається суб’єктом господарювання)
13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки
впливу на довкілля
Протягом 20 робочих днів з
дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб- сайті
уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у
пункті 15 цього повідомлення,
зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до
звіту з оцінки впливу на довкілля.
Надаючи такі зауваженні
і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(зазначений на першій сторінці
цього повідомлення). Це значно
спростить процес реєстрації та
розгляду Ваших зауважень і пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля
зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна
інформація про це включається до
звіту з оцінки впливу на довкілля.
14. Рішення про провадження планованої діяльності
Відповідно до законодавства
рішенням про провадження даної планованої діяльності буде
отримання спеціального
дозволу на користування
надрами (видобування
корисних копалин - піски) на
Іванчанському родовищі.*
(вид рішення відповідно до
частини першої статті 11 Закону
України “Про оцінку впливу на
довкілля”)
що видається Державною
службою геології та надр
України
(орган, до повноважень якого
належить прийняття такого
рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до
звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до уравління екології та природних ресурсів Тернопільської обласної
державної адміністрації,що розташоване за адресою.
46008, вул.Шашкевича ,3 ,
м.Тернопіль,
e-mail:eko ter@tr.ukrtelnet,
тел/факс 0352 25-95-93
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ЦЕЙ, НАЛИТИЙ
СОНЦЕМ, ПЕРЕЦЬ
На грядках достигає врожай перцю. Дбайливі господині вже думають,
що смачненьке з нього приготувати. Для вас, любі читачі, добірка цікавих рецептів.
Перець в мультиварці,
фарширований
м’ясом курки

ПОТРІБНО: для начинки перці солодкі, скільки вмістить чаша, 1 скл. рису, 300400 г курячого філе, 1-2 морквини, 1-2
цибулини. Для соусу – 1 цибулина, 1 солодкий перець, 2-3 скл. води, 1-2 зуб. часнику, 3 ст. л. томатної пасти, сіль, перець
чорний мелений, спеції.
ПРИГОТУВАННЯ: для фаршу натерти
моркву і цибулю, м’ясо нарізати дрібно.
Скласти все в миску, додати трохи масла.
Включити на 40 хвилин режим «Випічка».
Готувати треба під кришкою, тільки зрідка помішувати.
Окремо варити рис, злити воду.
З’єднати його з курячим м’ясом в чаші,
посолити і поперчити. Приготувати соус.
Часник подрібнити, змішати з розмішаною в воді томатною пастою. Також дрібно різати цибулю і 1 перець солодкий. Все
змішати, заправити сіллю і спеціями. Готовим фаршем начинити перці. Укласти їх
в чашу, залити соусом. У режимі «Гасіння»
витримати 60-80 хвилин.

по банках з перцем. Закрутити кришкою.
На дно великої каструлі покласти кухонний рушник або спеціальну решітку для
пастеризації. На рушник (або на решітку)
поставити банки з перцем, так щоб вони
не торкалися одна одної. Залити теплою
водою до 3/4 висоти банок. Довести до
кипіння воду, зменшити вогонь, щоб вода
спокійно побулькувала і пастеризувати 5
хвилин з моменту закипання води. Банки
акуратно вийняти витерти насухо, перевернути догори дном і залишити так до
охолодження. Маринований перець буде
готовий через 1-2 тижні.

Перець у томатному соці

меленого перцю і цукор, варити ще 5 хвилин. Залити томатну масу в баночки з
перцем. Банки стерилізувати в окропі 1
годину.

Заготовка з перцю для
фарширування на зиму

ПРИГОТУВАННЯ: перець бланширувати в гарячій воді 1-2 хв., щоб трішки
пом`якшав. Скласти в сухі банки і залити
окропом на 5-7 хв., Потім злити воду, залити гарячим маринадом і закрутити.
МАРИНАД : на 1,5 л води
2 ст. ложки солі,
1 ст. ложка цукру,
3 ст. ложки оцту 9%
перець горошок і лаврового листочка
пару штук. Ще можна покласти в баночки
по гілочці селери і петрушку, хто любить.

Сира аджика гостра

1 ст. л. цукру і 1/3 ч. л. солі, 2 давлені зубці часнику, чорний мелений перець, мелений лавровий лист, червоний гострий
перець.
ПРИГОТУВАННЯ: овочі запекти. Баклажани проткнути виделкою (щоб не
вибухнули при запіканні). В процесі запікання кілька разів перевертати на інший
бік. Після запікання помістити в пакет до
охолодження. Почистити від шкірки, з
перцю забрати ще й середину.
До овочевої м'якоті додати попередньо просмажену на олії порізану цибулину. Все проблендерувати. Помістити
на вогонь, додати спеції. Проварити 20
хвилин. Гарячий соус викласти в гарячі
стерилізовані банки, зразу закрити стерилізованими кришками, перевернути і
закутати на ніч.

Східний соус «Матбуха»

ПОТРІБНО: 10 помідорів, 3 солодкі
червоні перці, 2 гострих перці, 4 зубчики
часнику, 3 ст. л. томатної пасти, 2 ст. ложки
олії, 1 ст. л. солодкої паприки, 1 ч. л. чорного меленого перцю, 1 ст. л. солі, 1 ст. л.
цукру.
ПРИГОТУВАННЯ: помідори надрізати
ПОТРІБНО: 3 кг болгарського перцю,
навхрест, облити окропом, потім помістиРецепт перцю,
1,5 кг помідорів, 1 скл. олії, 80 мл оцту
ти в холодну воду, очистити від шкірки.
(9%),
1
ст.
л.
цукру,
2
ст.
л.
солі,
перець,
Солодкі перці почистити і нарізати на
фаршированого яйцем лавровий лист.
Перець, фарширований смужки. Гострий перець очистити від наПРИГОТУВАННЯ: помідори вимита бринзою
сіння, нарізати на шматочки.
помідорами
ти, перебрати та змолоти у блендері або
Часник очистити і нарізати на тонкі
ПОТРІБНО: на 5 кг перцю - 3 кг помі- шматочки.
м’ясорубці на пюре. Поставити на середній вогонь, довести до кипіння. Додати дорів, 3 головки часнику, великий пучеНагріти олію, просмажити часник, гоолію, сіль, цукор, оцет, спеції. Перець про- чок зелені.
стрий і солодкий перець 5-10 хвилин до
ДЛЯ МАРИНАДУ: 1л води, 1 склянка розм'якшення. Очищені помідори нарімити, очистити від насіння, видалити
цукру,
1.3 ст. л. солі, 1 склянка оцту.
плодоніжки, порізати поздовжніми смужзати, додати в каструлю і продовжувати
ПРИГОТУВАННЯ: перець помити, тушкувати з овочами. Додати томатну
ками. Покласти у киплячий помідоровий
соус, довести до кипіння. Варити 25 хви- очистити від хвостиків і насіння, бланши- пасту, сіль, цукор, перець і паприку і прорувати 5 хв. в підсоленій воді. Помідори довжувати варити до випарювання рідилин.
Розкласти у стерильні банки (вимиті нарізати крупно, додати посічений час- ни (більше 2 годин).
ПОТРІБНО: 100-150 г бринзи, 30 г та висушені в духовці) та одразу ж зака- ник, зелень, додати оцет, підсолити. ПеГотовий соус можна проблендерувати,
вершкового масла, 4-5 солодких перців, 1 тати. Перевернути догори дном, вкрити рець начинити сумішшю, скласти в чисті а можна залишити і у такому вигляді.
яйце, червоний мелений перець.
теплим щільним сукном та залишити до банки. Залити гарячим маринадом, стерилізувати 15 хв.
ПРИГОТУВАННЯ: з боку плодоніжок повного вистигання.
Кисло-солодкий
підрізати стручки перцю, не зрізуючи
Перець з яблуками
гострий перець
Фарширований
їх до кінця, відігнути, прибрати насінПОТРІБНО: 900 г гострого перцю, поня, промити перці всередині. Виделкою
овочами перець
різати кільцями, 1 морквина, порізати
бринзу розім’яти, перемішати з сирими
ПОТРІБНО:
4,5 кг болгарського перпівкружечками, 1 цибулина, порізати півяйцями, додавши червоний перець, нацю,
2,5
кг
помідорів,
4
кг
моркви,
600
г
кільцями.
фарширувати перці, прикрити кришечцибулі,
150
г
кореню
селери,
150
г
кореДЛЯ МАРИНАДУ: 1 ч. л. солі, 450 мл
ками – так начинка не буде випадати. З
яблучного оцту, 600 г цукру, 5 ст. л. зернят
усіх боків обсмажити перець на сковороді ню петрушки, 50 г селери (зелені), 50 г пегірчиці, 3 ст. л. гранульованого часнику,
з вершковим маслом, потім в духовці до- трушки (зелені), 50 г кропу; 100 г цукру,
100 г солі, 1 ч. л. червоного меленого пер300 мл води.
вести до готовності, подавати гарячими.
цю, 1 ч. л. чорного меленого перцю.
ПРИГОТУВАННЯ: усі інгредієнти для
ПОТРІБНО: 3 кг перцю, 2-3 кг кисло- маринаду помістити у 3-х літрову каструМаринований перець
ПРИГОТУВАННЯ: перці акуратно
ПОТРІБНО: солодкий перець. Для очистити від насіння, промити зовні і солодких яблук
лю і довести до кипіння. Кип'ятити 5 хвиМАРИНАД: 1,5 л води, 1 склянка 9% лин. Додати усі овочі і варити ще 5 хвилин.
маринаду: 1 л води, 250 мл оцту 9%, 200 всередині, опустити в киплячу воду на
г цукру, 1 ст. л. солі. В кожну банку: круже- 2-3 хвилини, потім відразу ж перекласти оцту, 1 скл. олії, 2 скл. цукру, 1 ст. л. солі. Розкласти овочі з маринадом по стеричок цибулі, 1/2 ч. л. зернят гірчиці, 1 лав- в холодну воду до повного охолодження. Все закип'ятити, додати перець, різаний лізованих банках. Закрити банки стериЦибулю нарізати кільцями і обсмажити на 6-8 частин по довжині, проварити 3-4 лізованими кришками. На підлозі або на
ровий лист, 1/2 ч. л. духмяного перцю.
ПРИГОТУВАННЯ: перці розрізати на до золотистого кольору. Нарізати дріб- хвилини, додати яблука, розрізані на 4-6 полиці (де є місце), розстелити складений
4 частини, видалити насіння. Розкласти ними кубиками коріння і, окремо один частин (без серединки) та варити ще 2 вдвічі кухонний рушник, поставити перепо банках четвертинки перців, цибулю, від одного, обсмажити до готовності. В хвилити, перекласти в стерилізовані бан- вернуті догори дном банки. Загорнути
зерна гірчиці, запашний перець і лавро- одній посуді змішати цибулю і корін- ки, долити маринадом і закатати, закута- запаси старим покривалом або кількома
вий лист. Перець викласти щільно, щоб ня, додати подрібнену зелень і 50 г солі. ти до повного охолодження. Дуже смачно! кухонними рушниками і залишити так
якомога більше помістилося в банку. У Отриманою начинкою наповнити перці і
до охолодження, після охолодження переБалканський
невеликій каструлі довести до кипіння укласти їх в стерилізовані банки. Дрібно
вернути в нормальну позицію.
всі інгредієнти для маринаду, мішати нарізати помідори, викласти в каструлю і
соус «Айвар»
Зберігати кисло-солодкий гострий пейого до повного розчинення цукру. Зня- закип’ятити отриманий сік.
ПОТРІБНО: 3 болгарських перці (чер- рець в коморі. А після відкривання банки,
Додати до помідорів сіль, обидва види воні, грубостінні), 2 баклажани, цибулина, в холодильнику.
ти з вогню і розлити гарячий маринад
ПОТРІБНО: 1,5 кг солодкого перцю
(червоного), 350 г часнику, 250 г оцту
(можна менше), 8 ст. л цукру, 2 ст. л. солі, 2
шт. кореня хрону (розміром з палець), 300
г гіркого перцю.
ПРИГОТУВАННЯ: усі складові пропустити через м’ясорубку, додати спеції,
змішати, розлити по банках. Зберігати у
прохолоді.
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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

Будівлю в селі Біла Тернопільського району - 13 соток. Є
газ, вода, електрика, септик.
Телефон: (098) 609-57-45.
* * * * *
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.
* * * * *
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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Вітаємо!

Дорогого Петра
Михайловича Вербовецького
з Тернополя

Олександра
Никоновича Штуку

з Днем народження, яке він
відзначатиме 23 серпня!

із с. Сапанів Кременецького
району

з 85-річним ювілеєм!

Як добре, коли така дата
Всіх збирає за одним столом.
Коли всі діти, внуки, правнучата
Приходять щиро у Ваш дім разом!
Тату рідний, любий наш дідусю,
Ви в нас є – і милий нам цей світ.
Хай Вам смуток не спаде на думку,
Ви живіть на радість нам сто літ!
Хай ніколи не болять Вас руки,
Старість хай обходить повсякчас,
Радість хай приносять діти, внуки і правнуки
І всі люди поважають Вас!
Хай багато ще літ, осеней, весен і зим
Злине в радості, мирі, в спокої,
Хай ще довго сяє Ваша зірка вгорі,
Дні минають у щасті й любові!
А Матінка Божа, Цариця Свята,
Посилає многії-многії літа!
З любов’ю і повагою – дочки Галина, Тамара і Ніна,
зяті Микола, Василь, Михайло, шість внуків,
дев’ять правнуків,
праправнук Давидко і вся родина.

Життєва доля вишита
любистком,
Калиною і хрестиком доріг,
Прийшов до Тебе серпень урочисто,
Приніс Тобі вітання на поріг.
У себе було в житті: і радощі, і біди,
І мед солодкий, і гіркий полин,
Нехай тепер не буде болю й кривди,
А більше теплих, сонячних хвилин.
Хай доля гаптує довгого віку,
Дарує любові, здоров’я, добра,
Хай повниться ласкою рідная хата
І щедро в ній буде достатку
й тепла.
Хай спокій, мир, благополуччя
І сонечко у дім твій заверта,
Нехай Господь Тебе благословляє
На многії і благії літа!
З любов’ю і повагою – твої друзі.

Вітаємо!

Вродливу, щиру душею,
відповідальну працівницю,
оператора поштового зв'язку

Софію Вадовську
з одруженням!

Вітаємо!

Голову Тернопільської обласної профспілкової
організації профспілки працівників соціальної
сфери України

Романа Павловича Ящищака
з 65-річним ювілеєм!

Бажаємо Вам, шановний Романе Павловичу,
міцного здоров'я та життєвої наснаги, професійних успіхів, особистих творчих досягнень, сімейного щастя, злагоди та добробуту у Вашій оселі!
Нехай у Ваших задумах завжди буде мудрість, у
службових справах - підтримка однодумців, в серці - добре і сонячно від людської вдячності.
Хай Вам завжди посміхається доля,
Несуть тільки радість з собою роки,
Хай щастя й здоров'я не зрадять ніколи,
Хай збудуться мрії, бажання й думки.
Спасибі Вам за Вашу працю,
За серце відкрите добру повсякчас.
За те, що в щасливу і скрутну годину
Ми можем надії покласти на Вас.
Снаги трудової - без ліку,
Пошани й добра - від людей,
Щасливого й довгого віку
Бажаємо Вам у день цей.
З повагою - директор Василь Мисько та весь
колектив Почаївського психоневрологічного
будинку-інтернату та профкомітет первинної
профспілкової організації.

Сердечно вітаємо вас, молодята,
З щасливим шлюбом,
веселим святом!
Щоб вам довіку в добрі купатись,
Кохати вірно й не розлучатись.
Щоб горе й невдачі вас обминали,
А друзі та рідні не забували;
Щоб із завзяттям Ви все робили,
Жили сто років і не старіли.
Щоб Вами пишалась
велика родина,
Життя ваше спільне цвіло,
як калина,
Щоб все, що бажаєте,
в хаті Ви мали,
І на золотому весіллі гуляли!
З повагою, колектив поштового
відділення №27 м.Тернополя.
Замовити вітання
для своїх рідних, близьких та
друзів можна
безпосередньо у редакції
тижневика “Наш ДЕНЬ“,
або за телефоном
(0352) 40-77-60.
Ціна привітання - від 100 грн.

Погода в Тернополі й області
24-25
градусів
тепла. Схід сонця 6.19, захід - 20.21.
24 серпня - хмарно з проясненням, без опадів, температура повітря вночі 16-17,
вдень 27-28 градусів тепла.
Схід сонця - 6.20, захід - 20.19.

Сучасні інноваційні технології

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

Вітання

Сердечно вітаємо!

Доброго тата, люблячого
дідуся, прадідуся і
прапрадідуся

22 серпня - хмарно з проясненням, без опадів, температура повітря вночі 16-19,
вдень 24-25 градусів тепла.
Схід сонця - 6.17, захід - 20.23.
23 серпня - хмарно з проясненням, без опадів, температуа повітря вночі 14-17, вдень

nday.te.ua

25 серпня - хмарно з проясненням, можливий дощ з
грозою, температура повітря вночі 17-18, вдень 27-28
градусів тепла. Схід сонця 6.22, захід - 20.17.
26 серпня - хмарно з проясненням, без опадів, температура повітря вночі 16-17,
вдень 28-29 градусів тепла.
Схід сонця - 6.23, захід - 20.15.
Повний місяць.
27 серпня - хмарно, дощ,
температура повітря вночі 1819, вдень 27-28 градусів тепла.
Схід сонця - 6.24, захід - 20.13.
28 серпня - хмарно з проясненням, без опадів, температура повітря вночі 17-18,
вдень 25-26 градусів тепла.
Схід сонця - 6.26, захід - 20.11.

ГОРОСКОП

З 22 ПО 29 СЕРПНЯ

ОВЕН
Цілком реально змінити
роботу на більш перспективну, цікаву й високооплачувану.
Можна поповнити запас ідей і
коло знайомств, змінити підхід
до роботи і втекти від звичної
рутини.
ТЕЛЕЦЬ
Усi потаємні честолюбні
бажання обов’язково збудуться. Проблема, яка здасться
нерозв’язною, розтане, немов за
помахом чарівної палички, але
трохи пізніше, ніж вам хотілося
б.
БЛИЗНЮКИ
Щоб не випустити удачу, доведеться ризикнути. Багато що
залежатиме від ваших дипломатичних здібностей. Ви зумієте
сформувати команду однодумців для реалізації нового проекту й отримуватимете непогані
дивіденди.
РАК
Згуртована команда сміливих оптимістів може творити
чудеса. Однак у цій бочці меду
є ложка дьогтю. До негативних
моментів можна віднести складне ставлення з боку партнерів.
Їхня відверто ворожа позиція
призведе до конфліктів.
ЛЕВ
Засмучуватися не варто, у
житті завжди щось вiдбувається.
На зміну старим партнерам прийдуть нові, у багатьох iз вас цей
процес уже почався. Головний
спосіб існування і примноження
капіталу — його рух.
ДІВА
Тиждень принесе з собою
численні витрати — на подарунки близьким і не тільки. Заплановані на цей час серйозні
покупки себе виправдають. У
декого з вас на роботі з’являться

нові перспективи.
ТЕРЕЗИ
Вам можуть запропонувати нову, добре оплачувану посаду. Водночас ви зіткнетеся зі
складними проблемами, тож у
сiмейних стосунках можуть статися серйознi зміни.
СКОРПІОН
Успіх серцевих справ залежатиме від щирості та взаємного
бажання йти назустріч один одному. Дружні зустрічі, посиденьки і задушевні розмови — там ви
завжди будете на першому мiсцi.
Своїм знайомим ви потрібні
більше, ніж вони вам, тож будьте
готові до несподіванок.
СТРІЛЕЦЬ
Людина, яку ви вважали
давнiм другом, несподівано
освiдчиться вам у коханні. Запитайте поради у свого серця і найменше орієнтуйтеся на поради
сторонніх людей.
КОЗЕРІГ
Цей тиждень — підготовчий
період, який прокладає дорогу
в краще майбутнє. І якщо цей
шлях виявиться складним і тернистим, то можна згадати, що
легких шляхiв до справжнього
успіху не буває. Результат ваших
зусиль стане справжньою винагородою.
ВОДОЛІЙ
Зміни тривають. Початок
тижня — це затишшя перед
стрімким проривом. Довіряйте
інтуїції і виконуйте її поради. У
вас з’являться нові можливості
для реалізації своїх здібностей і
професійних знань.
РИБИ
Ви пов’язуватимете свої інтереси з партнерами і за будьяку цiну йтимете до заповітної
мети. Можливі часті поїздки,
нові контакти, а також поява нових ідей. Зірки радять відкинути
рутину, відкрити дорогу всьому
новому і неухильно рухатися
вперед.

