
Магнітні бурі у жовтні

У жовтні землян 
чекає чотири бурі 
і чотири магнітних 

збурення.

У середині жовтня буде 
тривалий період серйозної 
активності Сонця. Три маг-
нітні бурі першого рівня  

7, 10 і 19 жовтня і потужна 
магнітна буря другого рівня 
8 жовтня.

Також 11, 18 і 20 жов-
тня земляни відчуватимуть 
вплив магнітних збурень. 
Турбуватимуть головний 
біль, безсоння, порушен-
ня роботи серцево-судинної 

системи, зниження працез-
датності і втома, загострен-
ня хронічних захворювань, 
стреси і депресія.

Стан можна полегшити 
хорошим відпочинком, зба-
лансованим харчуванням і 
прогулянками на свіжому по-
вітрі.

3 жовтня - хмарно з про-
ясненням, можливий дощ, 
температура повітря вно-
чі 5-7, вдень 10-11 градусів 
тепла. Схід сонця - 7.19, за-
хід - 18.53.

4 жовтня - хмарно з про-
ясненням, без опадів, тем-
пература повітря вночі 6-7, 
вдень 11-12 градусів те-
пла. Схід сонця - 7.20, захід 
- 18.51. 

5 жовтня - ясно, без опа-

дів, темпе-
ратура по-
вітря вно-
чі 4-5, вдень 13-14 градусів 
тепла. Схід сонця - 7.22, за-
хід - 18.49. 

6 жовтня - ясно, без опа-
дів, температура повітря 
вночі 4-5, вдень 17-18 гра-
дусів тепла. Схід сонця - 7.23, 
захід - 18.47. 

7 жовтня - ясно, без опа-
дів, температура повітря 

вночі 7-8, вдень 17-18 гра-
дусів тепла. Схід сонця - 7.25, 
захід - 18.45. 

8 жовтня - хмарно з про-
ясненням, без опадів, тем-
пература повітря вночі 6-7, 
вдень 17-19 градусів те-
пла. Схід сонця - 7.26, захід 
- 18.43. 

9 жовтня - хмарно з про-
ясненням, без опадів, тем-
пература повітря вночі 10-
11, вдень 16-17 градусів те-
пла. Схід сонця - 7.28, захід 
- 18.41. 
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Життєві 
історії у 
“Сімейному 
гніздечку”

Обережно, вовки!
На Тернопільщині зафіксували 

зграї цих хижаків
7  

стор.

І у 60+ можна 
дефілювати на подіумі
Тернополянки пенсійного віку стали 
моделями на модному показі 5 стор.
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Про це очільник 
обласної ради сказав 
під час відзначення 

Всеукраїнського Дня 
бібліотек у Тернопільській 
обласній бібліотеці для 
молоді. 

Різноманітна робототехніка, 
3D моделювання, програмування, 
створення аудіокниг, подкастів та 
електронної DJ-музики відтепер 
сприятимуть розвитку творчості та 
мислення юнацтва, яке завітає в об-
ласну бібліотеку для молоді. Поряд 
із традиційним перечитуванням па-
перових книг молоді люди зможуть 
зануритися у віртуальну реальність 
чи створити предмети власної уяви 
на комп'ютері. Адже саме тут  напе-
редодні Всеукраїнського дня біблі-
отек відбулось урочисте відкриття 
мультимедійної лабораторії «Медіа 
Старт» та тест-драйв нового техніч-
ного обладнання всіма бажаючими.

 Інноваційна лабораторія, яка з'явилась 
на Тернопільщині, не має жодних анало-
гів серед бібліотек України. Проект «Медіа 
Старт» реалізувався за підтримки обласної 
ради. Віктор Овчарук, протестувавши ла-
бораторію,  підкреслив: «Обласна рада за-
вжди цікавиться, як працюють її комунальні 
заклади. Якщо у  своїй роботі вони корис-
туються найновішими методами та досяг-
неннями науки та техніки, використовують 
інноваційні технології, колектив креативно 
підходить до виконання поставлених за-
вдань, ми завжди підтримаємо його у всіх 
починаннях. От і у цьому році закладу на 
поточний ремонт приміщення в рамках про-
екту «Медіа Старт - мультимедійна лабора-
торія у Тернопільській обласній бібліотеці 

для молоді» направлено майже 320 тисяч 
гривень, на ремонт сходової клітки – понад 
200 тисяч, на господарські видатки – майже 
60 тисяч та ще – понад 240 тисяч на муль-
тимедійну техніку. Раді з того, що ці кошти 
успішно використані, а це немало – майже 
820 тисяч гривень, та створено такий надсу-
часний проект».

Не забуває обласна рада і про потреби 
найбільшої книгозбірні краю, адже обласна 
універсальна наукова бібліотека також по-
требує допомоги.  У минулому році було виді-
лено півтора мільйони гривень  на ремонтні 
роботи фасаду, даху та заміну вікон головної 
бібліотеки Тернопільщини, яка є пам’яткою 
архітектури місцевого значення. У цьому 
році обласна рада знову виділила закладу на 
завершення ремонтних робіт майже півтора 
мільйони гривень. 

Унікальна інтерактивна 
туристична карта 
Тернопільської області 

відтепер доступна для кожного 
мандрівника, який завітає 
у наш гостинний край. Її 
особливість – мультимовність, 
яку Тернопільщина першою 
запровадила в Україні. Тому 
туристи з легкістю можуть 
дізнатися інформацію одразу 
на кількох мовах: українській, 
англійській, польській та 
російській. Також в планах 
найближчим часом додати ще 
одну мову – китайську.

Презентували новостворену карту 
у Міжнародний день туризму в облдер-
жадміністрації. На ній доступно роз-
повідається про 105 найбільших ви-
значних туристичних об’єктів області, 
перелік яких ще буде доповнюватися.

За словами голови Тернопільської 
ОДА Степана Барни, інтерактивна кар-
та області допоможе мандрівникам 
якнайкраще ознайомитися з турис-
тичними «родзинками» та сприятиме 
популяризації визначних місць, збіль-
шенню кількості туристів.

«Сьогодні в розвиток туристичної 
інфраструктури області здійснюються 
капітальні вкладення, яких не було ро-
ками. Радий, що в нас з’являються нові 
туристичні можливості, приємні та ці-
каві для мандрівників, а також еконо-
мічно вигідні для Тернопілля», – зазна-
чив Степан Барна. 

Він також зауважив, що завдяки від-
новленню основних дорожніх магістра-
лей у Тернопільській області суттєво 
збільшився транспортний потік. А від-
так, це добра динаміка для туристич-
ного розвитку краю.  

У свою чергу про доцільність ство-
рення інтерактивної туристичної кар-
ти та про її ефективність розповів роз-
робник проекту, керівник «МagneticOne 
Municipal Technologies» Володимир По-
добівський.

«У нашій області найбільша кіль-
кість замків в Україні, найдовша на Єв-
разійському континенті печера «Опти-
містична» і 235 дерев’яних храмів. Тому 
створення такої інтерактивної карти 
– закономірне. Вона унікальна та роз-
роблена на американській платформі. 
Зайшовши на ресурс, туристи зможуть 

знайти інформацію про кожен об’єкт 
та переглянути його фото. Також мож-
на змінювати картографічну основу і 
якнайточніше визначати місцерозта-
шування», – поінформував Володимир 
Подобівський.

Для зручності мандрівників карта 
поділена на райони та упорядкована 
за категоріями. Тому туристи з лег-
кістю зможуть знайти замки, палаци, 
ратуші, сакральні пам’ятки, ікони, бо-
танічні сади, дендропарки, гори, водо-
спади, геологічні пам’ятки, музеї та 
фестивалі.

СТЕПАН БАРНА: «Тернопільщина першою створила 
унікальну мультимовну туристичну карту області» 

ВІКТОР ОВЧАРУК: «Нинішня 
каденція обласної ради приділяє
 значну увагу закладам культури, 

зокрема – бібліотекам»
Аналізи та рентген стануть

 безкоштовними

ПДФО: чи охопить податок вихідну допомогу 
при звільненні працівника 

або виході на пенсію? 
Відповідно до п. п. 14.1.48 п. 14.1 

ст. 14 Податкового кодексу України 
(далі - ПКУ), зарплата - це основна та 
додаткова платня, інші заохочувальні 
й компенсаційні виплати, які випла-
чуються (надаються) платнику подат-
ку у зв’язку з відносинами трудового 
найму. 

Згідно із п. п. «з» п. п. 165.1.1 п. 
165.1 ст. 165 ПКУ, до загального мі-
сячного (річного) оподатковуваного 
доходу платника податку не включа-
ється сума щорічної разової грошової 
допомоги, яка надається на основі За-
кону «Про статус ветеранів війни, га-
рантії їх соціального захисту». Винят-
ки, передбачені п. п. 165.1.1 п. 165.1 ст. 
165 ПКУ, не поширюються на виплату 
зарплати, грошової (вихідної) допо-
моги при виході на пенсію (у відстав-
ку) та виплату, пов’язану з тимчасо-

вою втратою працездатності. 
Відповідно до п. 167.1 ст. 167 ПКУ. 

ставка податку складає 18 відсотків 
бази оподаткування щодо доходів, 
нарахованих (виплачених, наданих) 
(крім випадків, визначених у пп. 167.2 
- 167.5 ст. 167 ПКУ) в тому числі, але 
не виключно у формі заробітної пла-
ти, інших заохочувальних та компен-
саційних виплат або інших виплат і 
винагород, які нараховуються (ви-
плачуються, надаються) платнику у 
зв’язку з трудовими відносинами та за 
цивільно-правовими договорами. 

Отже, вихідна допомога, у зв’язку 
зі звільненням працівника, у тому 
числі при виході на пенсію, оподатко-
вується за ставкою 18 відсотків. 

Головне управління ДФС у 
Тернопільській області.

Із 1 жовтня водії 
зобов’язані вмикати денні 
ходові вогні або ближнє 

світло фар на дорогах поза 
містом. Про це нагадують у 
патрульній поліції.

Фари мають бути увімкненими 

у будь-який час доби, аби підвищи-
ти безпеку учасників руху. За пору-
шення норми передбачений штраф 
у 425 гривень.

Згідно з правилами дорожнього 
руху, вимога діятиме до 1 травня 
наступного року.

Із 1 жовтня водіїв штрафують за «темні» фари

В Україні з 1 липня 2019 
року УЗД, мамографія, 
рентген і здача аналізів 

будуть безкоштовними. «У 
проекті держбюджету на 
2019 рік заклали кошти 
на це. Єдиною умовою є те, 
що на обстеження пацієнта 
повинен направити сімейний 
лікар», - написав у Twitter 

прем’єр-міністр Володимир 
Гройсман.

На безкоштовну діагностику в 
бюджеті-2019 заклали 2 мільярди 
гривень.

За словами в.о. міністра охорони 
здоров’я Уляни Супрун, безкоштов-
ні базові аналізи за направленням 
лікаря будуть доступні для кожно-
го українця.
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Прагни до вершин! 
Для учасників фестивалю під-

готували цікаву і насичену програ-
му. Відбувалися тренінги, майстер-
класи, практичні заняття, круглі 
столи, літературні читальні. Жур-
налісти не тільки вдосконалювали 
свою професійну майстерність, а й 
опановували мистецтво акварелі та 
вчилися робити парфуми. 

- Гасло нашого фестивалю - 
"Прагни до вершин", - зазначає го-
лова правління Українського журна-
лістського фонду Людмила Ольхов-
ська. -  Це важливо і в журналістській 
діяльності, і в громадській актив-
ності, і у житті. "Буковель Натхнен-
ня" став майстернею вдосконалення 
журналістів, чудовою нагодою обмі-
нятися досвідом, обговорити важ-
ливі питання, зайнятися творчістю 
і просто чудово відпочити серед ма-
льовничих карпатських гір.

Важливі проблеми сьогодення 
обговорювали під час круглих сто-
лів «Благодійність як тема і як жур-
налістська акція», «Війна на сході як 
виклик для української журналісти-
ки», ділилися досвідом під час прак-
тикумів "У чому переваги та сила 
об'єднань журналістів"  і "Як не згорі-
ти на роботі і де шукати натхнення". 

А ще для журналістів провели 
цікаві майстер-класи про ази піа-
ру, розвиток сайтів друкованих ви-
дань, інтернет-ЗМІ... У "Літератур-
ній вітальні" презентували свої 
книги публіцистики, художньої 
прози, поезії  журналісти й пись-
менники Павло Кущ, Сергій Шев-
ченко, Євген Букет з Києва, Михай-
ло Калініченко з Черкас та Володи-
мир Ісаєв з Рівного.
Естафета добра

На фестивалі підбили підсум-
ки конкурсу журналістських мате-
ріалів «Поспішай творити добро», 

який ініціював "Український жур-
налістський фонд" та «Благодійний 
фонд Олександра Шевченка». Кон-
курс мав на меті привернути увагу 
до реальних справ, які реалізують 
меценати та благодійні фонди в різ-
них регіонах України, популяризу-
вати гарні справи, які можуть змі-
нити не лише долю окремої люди-
ни, а й цілої країни. 

Конкурс тривав п'ять місяців і 
залучив до висвітлення теми бла-
годійності майже півсотні редак-
цій. "Наш ДЕНЬ" також взяв у ньому 
участь і розповів про добрі справи у 
нашій області - соціальний магазин 
"Одежина", фонд "Майбутнє сиріт" 
Андрія Назаренка та інші. 

Олександр Шевченко привітав 
переможців конкурсу "Поспішай 
творити добро" і нагородив їх сер-
тифікатами на відпочинок у "Бу-
ковелі". Він зазначив, що благодій-
ність - дуже важлива справа, осо-
бливо у теперішній непростий час. 
І що важливо, це не лише грошова 
допомога.  Іноді добре слово чи по-
рада може бути ціннішою за гроші і 
змінити життя людини. 
Українцям  
не можна здаватися

Під час фестивалю "Буковель. 
Натхнення" журналісти мали мож-
ливість поспілкуватися з народним 
депутатом Олександром Шевчен-
ком, який поділився своїм бачен-
ням перетворення України в успіш-
ну та політично впливову країну. 

- Українці пройшли непростий 
шлях, тому не мають права здава-
тися тепер, - каже політик. - Зараз 
в Україні люди виживають. Бага-
то змушені працювати за копійки 
або ж їхати на заробітки за кордон. 
Це породжує нарікання, обурення. 
Українці не мають натхнення. Бо 
воно приходить тільки тоді, коли 

людина має все: і духовне, і мате-
ріальне. Коли є той базовий рівень 
життя, люди відчувають себе успіш-
ними. Для цього треба підняти 
зарплати і пенсії. Зарплата в Україні 
мусить бути від 500 до 700 доларів 
США. Пенсія – не менше 300-400 до-
ларів США. І саме за таких умов лю-
дина почуватиметься захищеною 
і перестане бути рабом. Перед цим 
треба викоренити внутрішню ко-
рупцію. Вона не дає зупинити війну. 
Закон має бути один для всіх. 

Щоб побороти хабарництво, 
на думку Олександра Шевченка, 
потрібно підняти зарплати держ-
службовцям. Однак, скоротити 
їх кількість у десятки разів. Ба-
гато паперової роботи має бути 
комп’ютеризовано, слід запрова-
джувати нові електронні техно-
логії. 

Під час фестивалю на території 
"Буковелю" проводили обшуки си-
ловики. Була паралізована робота 
закладів харчування. Також прово-
дили слідчі дії в офісних приміщен-
нях, готелях, навіть приватних по-
мешканнях працівників. 

Олександр Шевченко заявив, 
що пов'язує обшуки зі своєю опози-
ційною діяльністю та наміром ба-

лотуватися на пост глави держави 
на наступних президентських ви-
борах.
Карпати заряджають 
позитивом

Особливої атмосфери фестива-
лю додавало місце проведення - ма-
льовичі Карпати. "Буковель" просто 
вражає європейським рівнем серві-
су та цікавими локаціями. Прекрас-
ні гори, блакить озера Молодості, 
ролейні спуски, велопрогулянки, 
екскурсії на вершини і мальовни-
чі краєвиди. Зараз в "Буковелі"  ак-
тивно готують до старту сезону 16 
витягів і 68 кілометрів траси. З кож-
ним роком курорт все більше розбу-

довують. Незмінними залишаються 
гостинність, повага до відвідувачів і 
високий рівень сервісу.

Фестиваль "Буковель. Натхнен-
ня" організатори планують зроби-
ти традиційним, як і конкурс про 
благодійність. Тож естафета добра і 
далі мандруватиме Україною. 

Фото 
Миколи КОМАРОВСЬКОГО.

До Буковелю - До Буковелю - 
за натхненням!
Унікальний фестиваль журналістики зібрав  
понад двісті медійників із різних куточків України

Милувалися мальовничою карпатською природою, 
обговорювали актуальні проблеми ЗМІ, дискутували, 
ділилися досвідом, вчилися новому і вдосконалювали 

свої вміння журналісти з усієї країни на території найбільшого 
гірськолижного  курорту України. Фестиваль "Буковель 
Натхнення"  організували Український журналістський фонд 
і Національна спілка журналістів, щоб об'єднати медійників і 
створити для них унікальний творчий простір. 

До Буковелю - До Буковелю - 

Юлія 
ТОМЧИШИН.
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Щоразу питаю себе: якщо 
сусід створює пожежну 
ситуацію, граючись 

з вогнем, то чи не повинні ми 
мати свій вогнегасник удома і 
не чекати, коли приїде пожежна 
машина, адже може бути 
різна ситуація на дорозі, різні 
погодні умови, різні обставини. 
Так, можна моделювати різні 
ситуації, але коли підпалили 
твій будинок, потрібно його 
рятувати, а не бігати по сусідах 
просити допомоги. 

Розрізненість українців у питаннях 
НАТО, мови, історії, релігії не зміцнює 
єдність нашого народу, не робить його 
сильнішим. Зате майже всі наші спів-
вітчизники – за припинення війни 
на сході країни. Тому партія «Основа» 
пропонує компроміс: прийшовши до 
влади, ми переглянемо відміну курсу 
України як на інтеграцію в НАТО, так і 
в будь-які військові союзи. Ми закріпи-
мо позаблоковий статус України – така 
позиція керівництва нашої політичної 
сили.

Чому Україна відмовилась від поза-
блокового статусу? 

16 липня 1990 року Верховна Рада 
Української РСР прийняла «Деклара-
цію про державний суверенітет Укра-
їни», в якій, зокрема, було оголошено 
наміри України стати нейтральною по-
заблоковою державою. Ці наміри були 
пізніше підтверджені республікан-
ським референдумом 1 грудня 1991 
року. 

Однак зовсім недавно Верховна 
Рада прийняла рішення про включен-
ня членства України в НАТО в перелік 
фундаментальних питань національ-
ної безпеки. 

«Позаблоковий статус України, 
який закріплений в Законі України 
«Про основи внутрішньої і зовнішньої 
політики», виявився неефективним у 
контексті гарантування безпеки дер-
жави від зовнішньої агресії і тиску. 
Довготривале перебування України в 

«сірій» буферній зоні між міцними сис-
темами колективної оборони є додат-
ковим викликом для України», - гово-
риться у пояснювальній записці. 

У Законі «Про основи національної 
безпеки України» додається положен-
ня, згідно з яким в числі пріоритетів 
національних інтересів – інтеграція 
України в європейський політичний, 
економічний, правовий простір з ме-
тою набуття членства в Європейсько-
му Союзі та в НАТО.

«У законопроекті хочуть закріпи-
ти курс на вступ у НАТО та ЄС. Почну 
із того, що це популізм. Перед тим, як 
вносити документ з такими формулю-
ваннями, потрібно отримати «добро» 
від Євросоюзу та НАТО. Ще в грудні 
2016 року Рада Євросоюзу заявила, 
що Угода про асоціацію не означає для 
України перспективи включення в ЄС. 
У стосунку до НАТО ситуація ще більш 
складна. Майже 10 років тому нам від-
мовились представити дорожню карту 
вступу в НАТО. І відтоді Україна ні разу 
цю дорожню карту не просила», - так 
прокоментував ситуацію лідер партії 
«Основа» Сергій Тарута.

У політичній партії «Основа» вва-
жають, що парламент прийняв анти-
народний закон і навіть не запитав 
власне у народу, чи готовий він прого-
лосувати за таку національну безпеку.

«Ми впевнені, що після багаторіч-
них шарахань влад у пошуках страте-
гічної підтримки між Заходом і Сходом 
більшість українських громадян стали 
прихильниками нейтралітету України, 
- такої думки дотримується керівник 
партії Андрій Ніколаєнко. - Моя по-
зиція така, що для волевиявлення на-
роду в питання союзників і для закрі-
плення позаблокового статусу країни 
необхідно проводити всеукраїнський 
референдум».

 До того ж, згідно з політикою 
НАТО, процес інтеграції в цю організа-
цію повинен починатися з офіційного 
запрошення до вступу в Альянс. Однак 
Україну ніхто нікуди не запрошував 
і невідомо, чи отримає коли-небудь 

наша країна таке запрошення.
«Потрібно зробити так, щоб сам 

Євросоюз захотів запросити Україну 
в свої ряди. Поточна ситуація в країні 
та небажання влади створити працю-
ючий Антикорупційний суд ще більше 
відштовхує нас від європерспектив», - 
так вважає Сергій Тарута.

На думку лідера «Основи», ще одна 
з норм законопроекту – перехід на 
стандарти НАТО – економічно не ви-
гідна Україні. У НАТО вступають в 
основному країни, які не мають свого 
військово-промислового комплексу, з 
малочисельними арміями. І такі краї-
ни, як правило, прив’язуються до аме-
риканського ВПК. Україна, маючи свій 
військово-промисловий комплекс, у 
разі вступу в НАТО зобов’язана буде 
перейти на стандарти НАТО. Відповід-
но, військово-промисловий комплекс 
України, який сьогодні забезпечує 
нашу обороноздатність і навіть пра-
цює на експорт, потрібно буде закрити. 

Можливо, українцям потрібно звер-
нути увагу на міжнародний приклад 
нейтральних держав, таких як Швеція, 
Австрія. У жовтні 1995 року австрій-
ський парламент прийняв конститу-
ційний закон, який проголошує вічний 
нейтралітет і відмову в майбутньо-
му від участі в будь-яких військових 
альянсах і заборону будь-яких військо-
вих баз на своїй території. Відтоді Ав-
стрія будує свою зовнішню політику, 
ґрунтуючись на принципах постійного 
нейтралітету. 

А поки що українці самі, на базі сво-
го військово-промислового комплексу, 
повинні робити все, щоб потрапити в 
ТОП-10 збройних сил щодо боєготов-
ності і відповідати кращим світовим 
стандартам у сфері оборони. До речі, 
стандарти того ж НАТО є хорошим орі-
єнтиром, як висловлюється Андрій Ні-
колаєнко, але воювати за нас вони не 

будуть. Щоб стати цікавими для НАТО, 
нам потрібно пройти ще величезний 
шлях. І пройти його швидко, тому що 
блок НАТО теж не стоїть на місці. Про 
реальний рух в НАТО можна буде го-
ворити лише тоді, коли на території 
України відновиться мир і наші Зброй-
ні сили увійдуть в ТОП-10 світових ар-
мій за рівнем бойового потенціалу. 

А поки що обороноздатність краї-
ни повинен забезпечувати перш за все 
український оборонно-промисловий 
комплекс, підприємства якого чекають 
на багатомільярдні державні замов-
лення. В одній зі своїх попередніх ста-
тей, зокрема у номері 33 від 29 серпня 
2018 року – «Скільки разів українці 
будуть ставати на ті ж граблі», я навів 
приклад, як сьогодні небагаточисельні 
держінвестиції ідуть повз вітчизняних 
виробників. Із останніх прикладів, які 
свідчать про надання пріоритету під 
час закупівель західним постачальни-
кам, - отримання кредиту на 475 міль-
йонів євро (14 мільярдів гривень) на 
придбання 55 гелікоптерів виробни-
цтва компанії «Airbus Helicopters». Тоді 
як «Мотор Січ» має свій проект гелі-
коптера «Надія», який пройшов серти-
фікацію. Цей вітчизняний гелікоптер 
можна використовувати для різних 
цілей. У підсумку мільярди гривень 
пішли з країни, а з ними – нові робочі 
місця та податки. 

Станом на 1990 рік Україна за ВВП 
була на 5-му місці в Європі. Разом із 
падінням ВВП скорочувалась чисель-
ність армії. 

Хто буде виправляти ситуацію, я 
здогадуюсь – нові люди, не заангажо-
вані минулим особистості, які патріо-
тичні, професійні та мають репутацію. 
І тоді голос народу зазвучить по-
іншому, а українці перестануть става-
ти на ті ж граблі…

«На початок жовтня претенденти 
на пост Президента України відчува-
ють необхідність підтримки ще більш 
гаряче. Передвиборні штаби змага-
ються у гучних слоганах і кольорах 
бордів, - прокоментував політолог 
Петро Охотін передвиборну ситуацію. 
– Проте більшість політтехнологів ви-

пускають з поля зору той факт, що у 
громадян виробився імунітет на по-
літичну рекламу. Соціологічні дані по-
казують, що вони готові підтримувати 
того кандидата, який пропонує про-
граму та реагує на актуальні питання». 

«За результатами досліджень мож-
на сказати, що лідирує Юлія Тимошен-
ко. Рівень її  підтримки  у порівнянні з 
іншими – вище похибки. І це логічно. Її 
суперником є Петро Порошенко. Влада 
намагатиметься показати проблеми 
українців неважливими. Команда Пре-
зидента говорить патріотичні речі про 
армію, мову та Томос. При цьому Петро 
Порошенко уникає відповідей на жит-

тєві питання», - зазначив експерт. 
«Зараз відбувається підвищення 

ціни на газ. На даний момент Тимо-
шенко першою запропонувала систем-
не рішення. По-перше, вона пропонує 
зупинити спробу приватизації газо-
транспортної системи. При ринковій 
ціні у 300 мільярдів доларів її хочуть 
купити в держави за 7 мільярдів дола-
рів. Схема відома ще з дев’яностих ро-
ків – обдурити державу та привласни-
ти стратегічний об’єкт», - підкреслив 
Охотін.

«По-друге, Юлія Тимошенко ро-
бить акцент на видобутку природно-
го газу. Збільшення обсягів власного 

видобутку газу дозволить не лише 
стримувати ціни, але й наповнювати 
бюджет. По-третє, ліквідувати «На-
фтогаз». Менеджмент цієї організації 
отримує високі премії, проте насправ-
ді зараз «Нафтогаз» заробляє на посе-
редництві та завдяки своєму статусу 
монополіста. Ліквідація «Нафтогазу» 
не знімає боргових зобов’язань з ро-
сійського «Газпрому», як вважають 
деякі експерти, адже він має поверну-
ти гроші державі Україні, на рахунки 
організації, яка вважатиметься пра-
вонаступником «Нафтогазу» по бор-
гових зобов’язаннях», - вважає Петро 
Охотін. 

 «Влада намагатиметься показати 
проблеми українців неважливими»

Віктор ЗАБІГАЙЛО, голова Тернопільської політичної партії «Основа»:

«Спішити повільно»
Можливо, українцям пора прислухатись до народних 

порад, щоби вкотре не ставати на ті ж граблі
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Тепла розмова зібрала шанувальників її твор-
чості у «дружбівській» 7-ій бібліотеці. 

- Почала писати пані Ніна в шістдесят, - роз-
повідає пані Оксана. - Перша книга, накладом 
всього 100 примірників, розійшлася миттєво. І 
аж тоді, досі невідому в письменницькому колі 
людину, визнали: і видавці, і продавці. Своє сло-
во сказав читач. Ніколи не пізно починати щось 
нове - такий ось месидж винесла, мабуть, не лише 
я, а всі, хто був присутній на зустрічі з цією ціка-
вою людиною.

 Нині пані Ніна має вже не одну книгу. Нові, не 
схожі історії, цікаві життєві долі... І всі вони - не 
надумані, реальні. Тому такі близькі та зрозумілі 
кожному, хто тримає в руках книгу Ніни Фіалко.

- Дякую працівникам бібліотеки за пізнаваль-
ний вікенд,  за приємно і з користю проведений 
час, - каже пані Оксана. – Я особисто купила собі 
«Холодний вітер перемін». Це - нова книга пись-
менниці та сюжет про життєві ситуації людей, 
які працювали колись на відомих у Тернополі 
підприємствах-гігантах - бавовняному, комбай-
новому.

Своїм читачам Ніна Фіалко любить повторю-
вати: «Читайте багато, адже людина, котра пра-
цює тільки руками, швидко старіє». Шануваль-
ники її творчості з нетерпінням чекають нових 
творчих зустрічей, зокрема й на сторінках нових 
книг письменниці.

Інна МАТУШ. 

«Ніколи не пізно 
пізнавати щось нове»
Депутат Тернопільської міської ради Оксана Яциковська підтримує 

різні культурні проекти. Зокрема, недавно на її окрузі у Тернополі 
відбулася зустріч із відомою місцевою письменницею Ніною Фіалко. 

Красиві, стильні і 
з блиском в очах. 
Українські жінки 

прекрасні у будь-якому 
віці. Недавно це вкотре 
підтвердили на модному 
показі "Art fasion day". Під 
час дійства організували 
неординарне дефіле. 
На подіум вийшли 
тернополянки пенсійного 
віку. І, знаєте що - вони 
були чудові! 

У Тернополі вже кілька тиж-
нів поспіль при Тернопільському 
міському територіальному цен-
трі соціального обслуговування 
населення діє проект "Красуня 
за день", у рамках якого жінок 

пенсійного віку перевтілюють. 
Змінюють зачіску, роблять ма-
кіяж, підбирають одяг. Органі-
затори "Art fasion day" запропо-
нували координатору проекту 
Лілі Кульчицькій залучити до 
показів і відвідувачів територі-
ального центру.

- Я запропонувала нашим 
підопічним спробувати себе в 
ролі моделей і вони відразу ж по-
годилися, - розповідає Ліля. - Я 
пишаюся нашими жінками - на 
подіумі вони були просто неймо-
вірні. Взагалі, завдяки нашому 
проекту "Красуня за день" ми 
побачили, що такі ініціативи для 
літніх людей дуже потрібні. У 
нас вже сформувалася ціла черга 
з охочих взяти участь у перевті-
леннях. Жінки легко погоджу-
ються на зміни образу - стрижки, 
фарбування, а ще особливо раді-
ють результату. 

На "Art fasion day" тернопо-
лянки дефілювали під пісенний 
супровід тернопільської спі-
вачки Ірини Борисюк. 61-річна 
Марія Камінська відразу ж по-
годилася брати участь у показі. 
ЇЇ донька працює моделлю, тож 
про цю сферу жінка знає багато, 
але на подіумі дефілювала впер-
ше. Під час репетиції радилася з 
донькою. 

- Вона мені казала, якими 
кроками йти, як тримати пле-
чі, - пригадує Марія Іванівна. - А 

вже потім я ділилася її порадами 
з нашими моделями. Приємно 
було, що донька нас похвалила і 
сказала, що ми дефілювали гар-
но. Такі заходи дуже потрібні, 
адже вони дарують багато пози-
тивних емоцій, гарний настрій.

Підбирала жінкам одяг тер-
нопільський стиліст, власник 
шоуруму українських брендів 
ZNANA.UA Юлія Остапчук. Зізна-
ється, така співпраця їй сподо-
балася. 

- Звичайно, що з жінками, які 
мають сформоване бачення на 
життя, навколишній простір і, 
зокрема, на моду завжди важче 
працювати, - каже Юля Остапчук. 
- Але ці моделі були зовсім не схо-
жими на інших. Вони цікавились 
модою, навіть більше того вони 
були відкриті до чогось нового.  
Радо приміряли одяг, вдягали 
речі, які досі ніколи не носили. 
Наприклад, була жінка, яка ні-
коли не вдягала сукню жовтого 
кольору. Та на подіумі сміливо 
крокувала саме в такій! Знаєте, 
хочеться щоб саме таких жінок 
в нашій країні було побільше. 
Зі свого боку я хотіла підібрати 
їм такий одяг, на який вони самі 
можливо не наважились, а також 
показати, що мода немає обме-
жень. Головне, в підборі образу 
пам’ятати про індивідуальні осо-
бливості та власний стиль.

Юля ТОМЧИШИН.

І в 60+ можна дефілювати 

НА ПОДІУМІ
Тернополянки пенсійного віку стали 

моделями на модному показі
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З  17.09.2018 У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ 
ОБЛАСТІ РОЗПОЧАВСЯ НАБІР НА ПО-

САДУ: «ДІЛЬНИЧНИЙ ОФІЦЕР
 ПОЛІЦІЇ» - 22 ВАКАНСІЇ

ДО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ВІДДІЛІВ ТА 
ВІДДІЛЕНЬ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІН-

НЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 

Строк, протягом якого приймаються 
анкети та документи, триває:

«ДІЛЬНИЧНИЙ ОФІЦЕР ПОЛІЦІЇ» З 
17.09. ПО 12.10.2018.

Для участі у конкурсі необхідно запо-
внити анкету  на сайті https://nabir.np.gov.
ua

Прийом документів та надання кон-

сультацій щодо порядку проведення кон-
курсу здійснюється за адресою: місто Тер-
нопіль, вулиця Галицька, 40.

Для довідок можна звертатись за 
телефонами: 0352-27-15-40, 067-653-
45-93 або 067-653-77-28 з 9.00 до 18.00 
щодня, окрім вихідних та святкових 
днів.

Основні вимоги:
• громадянство України;
• вік від 18 років;
• вільне володіння українською мовою;
•  вища освіта; 
• знання Конституції України, ЗУ «Про 

Національну поліцію», ЗУ «Про запобіган-
ня корупції»;

• досвід роботи з ПК (офісні програми, 
Інтернет) на рівні впевненого користува-
ча.

Ми пропонуємо:
• заробітну плату від 9000 грн.; 
• соціальне забезпечення згідно діючо-

го законодавства;
• професійну підготовку за міжнарод-

ними стандартами;
• перспективу кар’єрного росту;
• можливість отримання юридичної 

освіти, чи підвищення освітнього ступеню 
вищої освіти у вищих навчальних закладах 
зі специфічними умовами навчання, які 
здійснюють підготовку поліцейських.

Службові обов'язки:
• поліцейська діяльність, орієнтовна на 

громаду;
• взаємодія з органами державної вла-

ди та місцевого самоврядування, населен-
ням і громадськими формуваннями з охо-
рони публічного порядку на закріпленій 
дільниці;

• здійснення профілактичної роботи, 
спрямованої на запобігання вчиненню 
кримінальних та інших правопорушень;

• здійснення провадження у справах 
про адміністративні правопорушення, 
прийняття рішень про застосування адмі-
ністративних стягнень;

• проведення перевірки за звернення-
ми громадян і посадових осіб та вжиття 
необхідних заходів щодо виконання вимог 
законодавства.

ЗАПРОШУЄМО НА СЛУЖБУ В ПОЛІЦІЮ НА ЗАЙНЯТТЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД ДО ПІДРОЗДІЛІВ 
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ

22-річний житель Черкащини вирішив 
підзаробити на Тернопільщині  

По дорозі на Закарпаття спритний юнак вирішив 
збагатитися у нашій області.  Як розповів заступник начальни-
ка Тернопільського відділу поліції Сергій Гатанюк, у період з 19 
по 26 вересня зловмисник скоїв шість крадіжок. Об’єктами зба-
гачення обирав пересувні ятки, з яких торгують овочами і фрук-
тами або  кавовими напоями, або їжею швидкого приготування.

 - Власники таких торгових точок, як правило, не  надто пе-
реймаються їх безпекою, - розповів Сергій Гатанюк, - тому це 
робить їх легкодоступними для крадіїв. Зловмисник цим ско-
ристався. Проникав всередину шляхом пошкодження вікон, чи 
зламавши замки дверей. Брав, переважно, готівку з каси. Деякі 
потерпілі заявили про зникнення техніки, зокрема, ноутбука, 
електронної книги та смартфона. Дещо з краденого нам вдало-
ся вилучити.

 Суми збитків, завдані потерпілим, різні: від півтори до три-
надцяти тисяч гривень. Вийти на слід  крадія розшуківцям вда-
лося завдяки оперативному розрахунку.

 - Ми ретельно вивчили місця скоєння злочинів, відпрацю-
вали приблизний маршрут зловмисника, тому  прорахували на-
ступний об’єкт збагачення гастролера, - каже Сергій Гатанюк.- 
Наші припущення виявилися точними. Крадія затримали, тим 
самим запобігши вчиненню ще одного майнового злочину.

 Наразі вирішують питання про оголошення 22-річному чер-
кащанину підозри у вчиненні злочину, передбаченого частиною 
3 статті 185 ККУ та обрання міри запобіжного заходу. Триває до-
судове розслідування.

 

Не знайшла своїх заощаджень 
67-річна жителька Заліщиків. Право-
охоронці з’ясували, що до протиправно-
го причетний син потерпілої.

 Як встановили співробітникам міс-
цевого  відділення поліції, пенсіонерка 
проживає в одному будинку з сином. 
Проте жінка замикає свою кімнату, 
якщо кудись йде. Цим і скористався 
родич. Припильнувавши момент, коли 

матері не буде вдома, він через неза-
чинене вікно заліз до кімнати. Зі сховку 
викрав 200 євро та 5 тисяч гривень.

 Підозрюваному 45 років, він ніде не 
працює. Чужі гроші витратив на свої по-
треби.  Та родинні відносини не звільня-
ють від кримінальної відповідальності. За 
вчинене чоловіку доведеться відповідати 
за частиною  3 статті 185 Кримінального 
кодексу України (крадіжка). 

Із заявами про 
втрату коштів до 
правоохоронців 

Тернопільщини 
звернулося троє жителів 
обласного центру. Люди 
за одну добу стали 
жертвами шахраїв.

 За словами начальника 
сектору розкриття майнових 
злочинів в державному секто-
рі та шахрайства Віктора Демчана, 
лише за день до кількох мешканців 
Тернополя на стаціонарний номер за-
телефонували невідомі.

 В усіх випадках вони представи-
лися лікарями і повідомляли про те, 
що їхній родич потрапив в аварію та 
отримав важкі травми. Аби зробити 
операцію, необхідно гроші, особис-
ті речі та постільна білизна. За усім 
цим, як казав представник медзакла-
ду, приїде медсестра.

 Потерпілі, не перевіряючи інфор-
мації, передавали невідомій жінці зі-
брані нашвидкоруч гроші. Одні відда-
ли більше 27 тисяч гривень, інші по 
шість та одинадцять тисяч. Загальна 
сума збитків - понад 40 тисяч.

 Потерпілі описали ймовірну 

шахрайку. Піймали підозрювану на 
Хмельниччині. Там вона також при-
їхала за грішми, але пенсіонерка, зро-
зумівши, що це шахрайка, зачинила 
невідому у квартирі та викликала по-
ліцію.

 Як встановили правоохоронці, 
жертвами шахрайки стали мешканці 
не лише Тернопілля, але й Рівного та 
Хмельницького. Жінка уже відбувала 
покарання в місцях позбавлення волі 
за тяжкий злочин. У шахрайствах 
вона зізналася. Оперативники вста-
новлюють особи її спільників. Три-
ває слідство, відповідно до статті 190 
частина 2 ККУ - шахрайство, вчинене 
повторно, або за попередньою змо-
вою групою осіб, або таке, що завдало 
значної шкоди потерпілому. 

Нові правила 
зупинки, стоянки 
та паркування 

автомобілів вступили 
в дію 27 вересня. Усе 
це відбулося, згідно з 
внесеними змінами до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
реформування сфери 
паркування транспортних 
засобів. Відповідний 
проект підписав Президент 
України.

 Патрульні отримали право евакуйовувати 
неправильно припарковані автомобілі та випи-
сувати уже збільшені штрафи без присутності 
водія.

 Штраф за неправильну парковку складе від 
255 до 1700 гривень. Машину можуть евакую-
вати, якщо вона стоїть ближче 30 метрів від по-
садкових майданчиків для зупинки маршрут-
них транспортних засобів; ближче 10 метрів від 
позначеного місця виконання дорожніх робіт 
і в зоні їх виконання; ближче 10 метрів від ви-
їздів з прилеглих територій і безпосередньо в 
місці виїзду.

 У разі якщо неправильно припаркований 

автомобіль не прибирають більше 
10 хвилин, патрульний чи інспектор 
з паркування матиме право виписа-
ти протокол про адмінпорушення з 
реквізитами для оплати і залишити 
його на лобовому склі.

 Сплатити хоча б половину суми 
штрафу необхідно буде протягом 10 
робочих днів. Штраф матимуть змо-
гу сплатити як власник, так і той, 
хто керував транспортним засобом.

 Крім того, покарати зможуть і 
самого інспектора – якщо він візьме 

готівку за оплату штрафу з рук водія. За перший 
такий проступок йому загрожуватиме від 850 
до 1700 гривень штрафу, за другий – від 1700 
до 2040 гривень.

 Про евакуацію автомобіля водію або влас-
нику повідомлятимуть есемескою або на елек-
тронну пошту. Крім того, таку інформацію 
публікуватимуть на офіційному сайті виконав-
чого органу відповідної місцевої ради.

 У будь-якому випадку порушення потрібно 
фіксувати на фото чи відео.

Крім того, що умови паркування у містах 
стануть значно жорсткішими, зростуть і штра-
фи за порушення ПДР. За деякі правопорушення 
доведеться платити аж у 20 разів більше. 

Серійного грабіжника кіосків 
спіймали на гарячому

Неправильно припаркував авто - 
можуть евакуювати

На Тернопільщині 
постануть перед судом 
шестероучасників 

організованої групи, що 
заволоділи коштами громадян 
на суму  понад 1 мільйон гривень

Прокуратура Тернопільської області 
направила до суду обвинувальний акт 
у кримінальному провадженні щодо 6 
учасників організованої групи. Протя-
гом 2013-2016 років шахраї видурили у 
людей понад 1 мільйон гривень. 

Як повідомили у прес-службі про-

куратури, більше 60 людей із різних 
куточків України обдурили шахраї. Під 
приводом укладення договору фінан-
сового лізингу на техніку за вартістю 
нижче ринкових цін, шахраї виманили  
у потенційних покупців кошти розмі-
ром від 20 до 70 тисяч гривень.

Розслідування завершили. Учасни-
кам злочинного угруповання за вчи-
нення кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 4 ст. 190 КК України 
(шахрайство),  загрожує покарання у 
виді позбавлення волі до дванадцяти 
років із конфіскацією майна.

За добу шахраї видурили 40 тисяч гривеньЯк "КИНУТИ" на мільйон?

ГРОШІ ВКРАВ У... МАМИ
45-річний чоловік вкрав зі сховку 200 євро

 та 5 тисяч гривень
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Цьогоріч один за 
одним різні регіони 
України почали 

скаржитися на нашестя 
вовків. Сіроманці без 
страху підходять до 
осель, полюють на 
домашніх тварин і навіть 
нападають на людей. 
Тривожні дзвіночки 
зафіксували і на 
Тернопільщині. У серпні 
на хижаків скаржилися 
жителі Шумщини, 
а днями з'явилася 
інформація про появу 
вовків і на Зборівщині. 

Роман Миць із села Висипів-
ці Зборівського району відзняв 

на телефон трьох хижаків, які 
бігали на полі. Хлопець працю-
вав на тракторі, коли раптом 
помітив тварин. Приглянувся, 
а це вовки. 

- Я взяв телефон і почав їх 
фотографувати, - каже він. - 
Вовки десь годину крутилися 
біля мене - шукали мишей у 
землі. Цікаво, що не боялися 
трактора, навпаки, проявляли 
агресію. 

Роман розповідає, коли за-
постив відео у фейсбуці, то 
люди почали писати, що і в до-
вколишніх селах вовки були і 
навіть встигли наробити шко-
ди - загризли двох кіз. 

Того ж дня не на жарт зля-

кали сіроманці іншу мешканку 
села, коли та  вийшла подиви-
тися на свій город. За словами 
жінки, вовки пробігли лише за 
три метри від неї.

- Я аж стерпла, коли їх по-
бачила, - зізнається пані Марія 
Барабаш. -  Притулилася до 
горіха і тихенько стояла. При-
йшла додому ні жива, ні мерт-
ва...

Пані Марія зізнається, не-
подалік йшов односельчанин, 
то може підтвердити її слова. А 
інші люди, як почули її розпо-
відь, спершу не повірили. Але 
коли додалось ще відео, то вже 
не сумніваються. 

У сусідніх Нестерівцях вов-
ки також нагнали страху на 
людей - жінки бояться ввече-
рі виходити з домівок. У селі 
- близько 300 жителів. Дороги 
тут погані. Люди потроху виїз-
дять у місто, тож є багато хатів, 
що пустують. Селяни кажуть, 
лісів тут небагато, чого сюди 
переселилися вовки - не зна-
ють. 

- На городах ми помітили 
сліди вбитих кіз, - каже Воло-
димир Балицький. - Горох був 
витовчений і рештки тварин. 

Мій син бачив вовків ще на 
початку літа. Кажуть, мігрува-
ли вони до нас із Рівненщини. 
Досі вовків у нас не було. Мій 
батько розповідав, що востан-
нє бачили тут хижаків ще за 
Польщі. 

Та люди не лише бояться сі-
романців, а й вирішили проти-
стояти їм. Кілька тижнів тому 
у Нестерівцях вбили молоду 
вовчицю, яка посеред білого 

дня ходила по дворах, і була 
дуже агресивна.

Помітили вовків і в селі Ма-
наїв, котре межує з Львівщи-
ною. Як розповідає сільський 
голова Марія Ясній, люди бачи-
ли за селом цих тварин. Однак. 
каже, паніки серед людей не-
має, оскільки населений пункт 
знаходиться неподалік лісу, то 
до диких тварин - і кабанів, і 
лисиць, і вовків тут звикли. 

На Тернопільщині поки що 
не надходило офіційних скарг 
на шкоду, яку заподіяли вовки, 
тому дозволів на відстріл цих 
тварин не видавали. Мисливці 
кажуть, вовки переселилися 
у нашу область в пошуках їжі. 
Це - наслідок збільшення попу-
ляції козуль. Чи затримаються 
вони у наших краях надовго - 
невідомо. 

Інна МАТУШ. 

Володимир Балицький

Роман Миць

Марія Барабаш

Обережно, вовки!
На Тернопільщині зафіксували зграї цих хижаків

Багато українців 
відходять у засвіти, 
так і не дочекавшись 

обіцяного покращення і 
життя по-новому. А загалом 
Україна входить до 30 
найстаріших країн світу за 
часткою осіб віком 60 років 
і старших. Зокрема, у 2015 
році їх кількість складала 
21,8 відсотків від загальної 
чисельності населення. 
Згідно з національним 
демографічним прогнозом, 
до 2025 року це число 
збільшиться і сягне 
25 відсотків. Рівень 
народжуваності у нашій 
країні йде на спад. А 
передчасних смертей 
стає все більше. Тому й 
вимальовується така 
невесела демографічна 
картина.  

Днями Кабмін схвалив стра-
тегію активного довголіття укра-
їнців. Аж до 2022 року. В уряді 
переконані: план сприятиме ви-
рішенню проблем, пов’язаних зі 
старінням населення. Йдеться, 
зокрема, про сприяння збережен-
ню здоров’я та забезпеченню бла-
гополуччя людей літнього віку; 
створення середовища, сприятли-
вого для активного життя тощо. 

От, тільки як на мізерну пенсію 
мільйонам українців відчути себе 
щасливішими? Бо ж пригляда-
ються до цінників у магазинах і 
нерідко виходять звідти з майже 
порожніми торбинками. А коли 
чують вартість ліків у аптеках - 
жахаються.    

Виклики, пов’язані зі старін-
ням у нашій країні, стосуються 
сфери фінансів, ринку праці, сис-
теми охорони здоров’я, соціалки 
та інше. Україна взяла на себе між-
народні зобов’язання поліпшити 
ситуацію у сфері демографії, але…  

Корупція, безлад у політиці, 
високі тарифи, ціни, чиновницька 
байдужість, фактично, перекрес-
люють усі добрі наміри й почи-

нання. А скільки життів калічить, 
убиває війна?! 

А знаєте, кого наші співвіт-
чизники вважають найбільш 
корумпованими? На їхню думку, 
найбільше таких спритників у 
Верховній Раді. Більше 73 відсо-
тків українців саме парламент 
вважають найбільш корумпова-
ним органом влади. А сферою 
життя, де значно поширене це 
ганебне явище, 62 відсотки людей 
вказують на судову систему. Такі 
результати моніторингового до-
слідження «Стан корупції в Укра-
їні», яке провів Київський міжна-
родний інститут соціології. Серед 
«лідерів» також Кабмін та Адміні-
страція президента. 

Недалеко утекла медицина. 
Отримання медпослуг назвали 
дуже корумпованими 55 відсотків 
респондентів. На собі люди пере-
конуються. 

Далі за списком розташували-
ся: прокуратура, митний контр-
оль чи оформлення митних доку-
ментів, приватизація, володіння 
та користування землею, подат-
кові служби і отримання різних 
дозволів в органах влади та інше.  

При цьому 73,2 відсотки опи-
таних назвали політичну коруп-
цію на найвищому рівні найгострі-
шою серед корупційних проблем. 
Водночас, чимало українців ко-
рупцію виправдовують - до 30,2 
відсотків. Дивний ми народ…

Але якби там не було, про-
блема корупції входить до трійки 
проблем-лідерів, після високої 
вартості життя і низьких зарплат, 
а також військових дій на Донбасі, 
зазначають автори дослідження.

Усе це жодним чином не додає 
у тривалості життя українців. На-
впаки…

Стосовно ж політики, то, за 
словами українського дипломата 
і політика Романа Безсмертно-
го, вона у нашій країні вбита, як 
мистецтво управління держа-
вою. Нема еліти, яка б формувала 
цінності. І відсутня управлінська 
еліта. Знищуються ЗМІ. «Відбув-

ся колосальний розрив між дер-
жавою, яка зайнята сама собою і 
людиною. Сьогодні людини для 
української держави не існує», - 
заявив Роман Безсмертний в ефірі 
телеканалу ZIK. 

Якщо це так, то скільки б про-
грам та проектів не штампував 
уряд - діяти вони не будуть. 

Тим часом президент Петро 
Порошенко наголошує: пора по-
долати шлях від радянщини - до 
європейських стандартів життя. 
Гарна ідея. Чудова! Але переваж-
ній більшості українців до тих 
стандартів, ого-го, як далеко. Ко-
румповане суспільство не може 
зробити своїх громадян замож-
ними. Воно, найперше, працює 
на благо чиновників, олігархів, 
політиків, пов’язаних з бізнесом. 
Чи готові вони зменшити свої апе-
тити задля кращого життя пере-
січного українця? Поки що, ні. І їх 
не хвилює, що великий відсоток 
українців живе за межею бідності. 
Світовий банк наводить цифру у 
25 відсотків. В ООН кажуть: біль-
ше.

Влада хоче, аби українці жили 
краще й довше. 
Але сама цьому 
заважає. Якось 
так виходить… 

Влада хоче, аби українці довше жили.
АЛЕ САМА ЦЬОМУ ЗАВАЖАЄ 

Ольга ЧОРНА.
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Цьогорічне свято Різдва 
Пресвятої Богородиці 
олесинські парафіяни 

із своїм парохом о. Олегом 
Марущаком чекали з великим 
нетерпінням. Адже релігійне 
свято збіглося із відзначенням 
80-річчя освячення місцевого 
храму Зіслання Святого Духа, 
який має давню історію.

З часу заснування Олесиного у ньо-
му довгі роки не було церкви. Село на-
лежало до Ценівської греко-католицької 
парафії, куди олесинці на Богослужіння 
ходили до місцевого храму. Тож у 1930 
році, за Польщі, на сході сільчани ви-
рішили збудувати в Олесиному свою 
церкву. Тоді також обрали із поважних 
господарів церковний комітет, який очо-
лив парох Ценева отець Степан Стець. 
Незабаром для зведення храму стали 
збирати кошти і у 1934 році приступили 
до його будівництва, яке Божою милістю 
закінчили 1937 року. Після зовнішнього 
та внутрішнього опорядження святиня 
у 1938 році була освячена. Так церква з 
того часу стала духовним і культурно-
освітнім центром села. 

Воєнний період 1939-1945 років не 
сприяв розвитку церковного життя як 
на парафії, так і в нашому краї. Адже з 
приходом радянської влади у 1946 році 
греко-католицька церква на західно-
українських землях була ліквідована. 
Замість неї було утворено Львівську ми-
трополію Російської православної церк-
ви. Багато храмів у той час було зачине-
но, а культові приміщення передавалися 
місцевій владі під господарські будівлі. 
Олесинська церква офіційно не була за-
крита, але священика у село не надавали, 
і Богослужіння в ній проводилося рідко. 
Проте, незважаючи на атеїстичну радян-
ську політику, храм зберігся, вистояв. Ду-
ховне життя у 1950–1960 роках підтри-
мував парох села Ценева отець Дмитро 
Сеньківський. Після нього Богослужіння 

в олесинському храмі здійснював отець 
Ярослав Тимчишин, парох села Будило-
ва. З 1983 року духовну опіку мирянам 
надавав молодий парох Будилова отець 
Петро Канюга, що замінив на парафії по-
переднього священика. 

Після легалізації 1989 року УГКЦ 
вона швидко почала себе утверджува-
ти. Олесинці у 1990 році організовано 
без протистоянь перейшли із російської 
православної церкви до прабатьківської 
греко-католицької віри. Після розвалу 
Союзу, незважаючи на складне матері-
альне становище, олесинці з парохом 
отцем Петром Канюгою збирали кошти, 
щоб спільними зусиллями взятися до 
відновлення сільської святині.  

У скорому часі було побудоване цер-
ковне проборство, куди поселився свяще-
ник із сім’єю. В селі активно пожвавилося 
духовне життя, до храму потягнулася мо-
лодь. При церкві організовано хор, який 
прикрашає своїм піснеспівом відправи 
Служби Божої, вселяє віру, любов і добро 
в душі вірянам. 

Після смерті отця Петра Канюги Оле-
синську парафію вже п’ять років очолює 
випускник Тернопільської духовної семі-
нарії священик Олег Марущак. Він про-
довжує добрі справи свого попередника, 
щиро доносить Боже слово до мирян, є 
активним духовним наставником шко-
лярів та сільської молоді. 

Тож до відзначення свого 80-річного 
ювілею олесинська святиня підійшла у 
всій величі та красі. Оновлений купол з 
трираменним хрестом своїм золотистим 
блиском та райдужним випромінюван-
ням утворювали в цей день над селом ду-
ховну ауру і закликали мирян до віри, на-
дії, терпіння і любові. Церковне подвір’я 
було переповнене вірянами та числен-
ними гостями, а також священиками, 
які прибули, щоби розділити молитовну 
радість свята. Тож віряни урочисто зу-
стріли протопресвітера отця-декана Ко-
зівського деканату Романа Рокецького, 
який відправив в храмі у співслужінні з 
парохом Ценева отцем Сергієм Гербішем 
і отцем Олегом Марущаком Божественну 
Літургію. 

Божий храм, прикрашений святими 
іконами, чарівними вишивками, весь 
сяяв світлом і був пройнятий запахами 

осінніх квітів та щирими людськими мо-
литвами. Під керівництвом дяка-регента 
Михайла Костіва чудово співав церков-
ний хор. Парафіяни із духовним підне-
сенням та великою радістю підтримува-
ли піснеспіви. Церковна відправа була 
велична і неповторна своєю літургійною 
красою, а в церкві і в людських душах 
витала Радість Божа. У своїй пропові-
ді отець Роман привітав усіх парафіян з 
80-річчям освячення церкви. З особли-
вим визнанням і подякою він згадав про 
благодійників, колишніх будівничих хра-
му та тих, хто передав сучасникам зна-
мените послання 1937 року. Подякував 
Господу за цей чудовий сонячний день 
і попросив його благословення для усіх 
присутніх і для тих, хто так старанно ор-
ганізував нинішнє свято.

Під кінець церковних урочистос-
тей за участю олесинських школярів 
була виконана концертна програма, яку 
підготувала вчителька школи Оксана 
Смачило. Лунали пісні, звучали вірші, а 
літературно-художня композиція від-
творила перед присутніми повну історію 
становлення олесинської церкви, за що 
вони їм щиро дякували та аплодували.

А після дитячого концерту на церков-
ному подвір’ї всіх учасників свята чекали 
накриті столи із різною солодкою випіч-
кою і кавою. До пізнього вечора тут па-
нували душевне тепло і радість. Духовне 
життя парафіян збагатилося ще однією 
пам’ятною подією, яка ввійде в сільську 
історію.

Іван ДУФЕНЮК.
с. Олесине Козівського району.

Олесинська 
церква святкує 

ювілей
80 років тому жителі села вперше молилися у своєму храмі
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Україна Світ
США визнали Голодомор 

геноцидом українців
Комітет із закордонних відносин 

Сенату США затвердив та рекоменду-
вав до схвалення резолюцію, в якій Го-
лодомор 1932-1933 років визнається 
геноцидом українського народу. «Про-
ект резолюції засуджує систематичні по-
рушення прав людини, у тому числі пра-
ва на самовизначення та свободу слова, 
вчинені радянським урядом проти укра-
їнського народу», - йдеться у заяві у по-
сольстві України у США. Резолюцію під-
готувала та представила група сенато-
рів від Республіканської та Демократич-
ної партій на чолі зі співголовами групи 
дружби з Україною у Сенаті США Робер-
том Портманом і Річардом Дурбіним. На 
сьогодні Голодомор в Україні визнано ге-
ноцидом у 12-ти штатах: Вашингтоні, Ві-
сконсині, Іллінойсі, Массачусетсі, Мічига-
ні, Нью-Джерсі, Нью-Йорку, Огайо, Орего-
ні, Пенсильванії, Канзасі та Міссурі.

Хто несе найбільшу  
ядерну загрозу?

Міністр оборони США Джеймс 
Меттіс заявив, що найбільшу ядер-
ну загрозу у світі несуть Росія, Китай 
і КНДР. Заява опублікована на сайті Пен-
тагону. «Якщо говорити про зовнішні за-
грози, перш за все, слід звернути увагу 
на ядерну загрозу з Росії. Вона є найбіль-
шою. Менше таку загрозу несуть Китай і 
Північна Корея», - наголосив міністр. За 
його словами, розпочати ядерну війну ці 
країни стримує хіба те, що ніхто не ви-
грає у цьому протистоянні. «Ядерну ві-
йну не можна виграти, тому її ніколи не 
можна вести», - зазначив він.

Таємничий ритуал:  
як Єлизавета ІІ  

тримає себе у формі

92-річна королева Великобританії 
Єлизавета ІІ залишається активною і 
почувається добре, незважаючи на свій 
вік. Це через те, що кожного зимового по-
лювання вона залазить у порожній стов-
бур мертвого дуба і п’є віскі. Саме цей ри-
туал, який королева проводить щороку в 
англійському селі Гельмінгем, дає їй сили, 
вважають журналісти видання «Mirror». 
«Королева приїздить до Гельмінгема на 
полювання кожної зими. Там є старий 
мертвий дуб з порожнім стовбуром. Вона 
ховається у нього й випиває трохи віскі 
протягом дня», - розповів лорд Толлмаш, 
який керує королівським маєтком у селі. 
Подейкують, що  у стовбурі кедра в Ок-
сфордші пила шампанське і дюбонне Єли-
завета Боуз-Лайон - мати нинішньої коро-
леви. Це дерево захворіло і померло.

Халява скінчилася: 
компослуги в Туркменістані 

стануть платними 
Уряд Туркменістану з 1 січня 2019 

року припинить безкоштовно надава-
ти жителям країни електроенергію, 
газ, воду і харчову сіль. Про це повідо-
мляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням 
на туркменське Держінформагентство. 
Це робиться з метою продовження роз-
витку вільних ринкових відносин в еко-
номіці Туркменістану та впорядкування 
вартості компослуг для громадян. Проте, 
населення все одно отримуватиме світ-
ло, газ, воду та сіль за пільговими цінами. 
За інформацією туркменських ЗМІ, насе-

ленню країни безкоштовно надаються 
газ, вода і електроенергія з 1992 року. У 
2003 році перший президент Туркменіс-
тану Сапармурат Ніязов продовжив дію 
відповідної постанови Народної ради 
до 2030 року, але тепер народні обранці 
проголосували за її скасування. 

У Білорусі заборонять 
інвалюту

Уряд і нацбанк Білорусі хочуть ви-
ключити використання іноземної ва-
люти у розрахунках на території рес-
публіки. Про це повідомляє прес-служба 
білоруського уряду. Відповідно до опу-
блікованої антиінфляційної програми, 
ці заходи будуть реалізовані у 2018-2020 
роках. Крім того, з цією ж метою будуть 
ухвалені рішення нацбанку та інших 
держорганів щодо виключення викорис-
тання прив’язки цін, тарифів, ставок та 
інших платежів до інвалюти.
У МІ6 шкодують, щодопомогли 

Путіну прийти до влади
Екс-глава британської таємної служ-

би розвідки MI6 Річард Дірлав розпо-
вів, що у відомстві шкодують про те, що 
допомогли президенту Росії Володими-
ру Путіну прийти до влади. Про це пові-
домляє «The Times». Зокрема, Річард Ді-
рлав, який був начальником Секретної 
служби розвідки у 1999-2004 роках, розпо-
вів, що у 2000-у до нього звернувся офіцер 
КДБ, який перебував у Лондоні, і попросив 
організувати візит тодішнього прем’єр-
міністра Великої Британії Тоні Блера у 
Санкт-Петербург на прем’єру опери «Війна 
і Мир» на запрошення Путіна. «У нас була 
довга дискусія в Лондоні, приймати Бле-
ру запрошення чи ні, і ми вирішили, що це 
унікальне і незвичайне відкриття», - зая-
вив екс-глава MI6. І додав: зараз у відом-
стві шкодують про те, що «закріпили репу-
тацію» Путіна, однак на той момент відно-
сини з Росією були досить хорошими. 

Бактерії навчилися впадати  
в сплячку, щоб врятуватися 

від антибіотиків
Проблема поширення супербакте-

рій, стійких до антибіотиків - одна з 
найсерйозніших у сучасній медицині. 
Найчастіше мікроорганізми отримують 
стійкість завдяки появі нових генетич-
них варіантів. Але є й інший шлях. Учені з 
Копенгагенського університету вивчали 
штам бактерії E. coli, що викликає інфекції 
сечостатевих шляхів. Після обробки анти-
біотиками досліджені мікроорганізми не 
проявляли ознак життя. Але через дея-
кий час вони знову почали поширювати-
ся. Виявилося, бактерії, що вижили, «пе-
речекали» лікарську атаку в сплячці, по-
відомляє «Science Daily». Річ у тім, що ба-
гато антибіотиків націлені на механізми, 
які активуються у клітин, що зростають і 
розмножуються. Бактеріям, які перебува-
ють у стані спокою, вони не страшні. Коли 
загроза зникає, ці бактерії виходять зі 
сплячки і продовжують активність.

У Голландії відкрили 
«притулок» для рослин 

У Нідерландах відкрився «притулок» 
для садових рослин. Сюди можна відда-
ти обридлі багаторічні квіти або кущі. А з 
«притулку» можна забрати вподобану рос-
лину. Якщо вона дуже велика, відвідува-
чеві запропонують вантажний велосипед, 
пише «Закон і Бізнес». Засновники «при-
тулку» вважають, що в країні викидають 
надто багато рослин. Якщо квіти або кущі 
виявилися непотрібними, це не означає, 
що вони не можуть сподобатися комусь 
іншому. Якщо ідея «притулку» виявиться 
вдалою, його власники 
розширять площу й при-
йматимуть не лише садо-
ві, а й кімнатні квіти.

Газ будемо мати старою ціною 
до 18 жовтня

Кабмін продовжив дію спеціаль-
них зобов’язань із продажу НАК «На-
фтогаз України» «голубого палива» 
для потреб населення і теплокомуне-
нерго за зниженою ціною до 18 жов-
тня. Про це повідомив прес-секретар 
прем’єр-міністра Володимира Гройсма-
на Василь Рябчик. Як відомо, уряд веде 
переговори з Міжнародним валютним 
фондом про необхідність впровадити 
ринок газу для населення. Крім цього, 
ціна на газ для населення має бути при-
рівняна до ціни палива для промисло-
вості. Глава «Нафтогазу» Андрій Кобо-
лєв у вересні заявив, що МВФ і уряд до-
мовилися про поетапне підвищення цін 
на газ. У проект бюджету-2019 рік закла-
дено підвищення цін на «голубе паливо» 
на рівні 25 відсотків.

Політики знову прогулюють 
голосування в Раді

У вересні 46 нардепів майже не 
голосували на засіданнях Верховної 
Ради, пропустивши 90 відсотків го-
лосувань. Із них 11 депутатів не прого-
лосували жодного разу. Про це свідчать 
дані Комітету виборців України. Так, не 
голосували у вересні нардепи Євген Му-
раєв, Костянтин Жеваго, Дмитро Ярош, 
Лев Підлісецький, Юрій-Богдан Шухе-
вич та депутати-втікачі Євген Бакулін, 
Сергій Клюєв, Олександр Онищенко. 
Крім того, частина депутатів проголо-
сували лише кілька разів за місяць: Ві-
талій Чепинога, Вадим Рабінович, Юхим 
Звягільський, Юрій Солод, Наталія Ко-
ролевська, Сергій Ларін, Анатолій Гірш-
фельд, Дмитро Добкін, Денис Омельяно-
вич, Сергій Льовочкін, Нестор Шуфрич, 
Григорій Немиря, Іван Чурсін та Мико-
ла Скорик.

Скільки мільярдів доларів 
вкрали в України?

Із 1991 по 2013 рік з України неза-
конно виведено $219,861 мільярд. Про 
це повідомив Віталій Черняк, заступник 
директора департаменту - начальник 
управління Департаменту фінансового 
моніторингу НБУ під час Першого валют-
ного форуму в Києві. За його словами, це 
доводить неефективність старої системи 
валютного контролю.

Українці вважають:  
країна йде не туди

73 відсотки українців вважають, 
що країна рухається у неправильно-
му напрямку. Про це свідчать резуль-
тати опитування, проведеного соціо-
логічною групою «Рейтинг». І лише 15 
відсотків респондентів заявляють, що 
напрямок розвитку України правиль-
ний. Ще 13 відсотків не змогли відпові-
сти. «Більш оптимістичніше оцінює стан 
справ молодь, чверть яких говорить про 
те, що країна розвивається у правиль-
ному напрямку. Найгірше оцінюють си-
туацію старші люди», - йдеться на сайті 
«Рейтингу».

Як щороку дорожчатиме 
комуналка?

В Україні протягом 2019-2021-их 
років комунальні тарифи подорожча-
ють на 10-20 відсотків. У 2019 році на 
19 відсотків подорожчає газ. А в 2020-у 

ціна «голубого палива» зросте на 20 від-
сотків, повідомили у Мінекономрозвит-
ку. Гаряча вода і опалення наступного 
року подорожчають на 11,5 відсотків. На 
11 відсотків зростуть «водні» тарифи у 
2020-у і на 15 відсотків - у 2021 році. Світ-
ло в наступному році подорожчає на 20,5 
відсотків, у 2020-у - на 15 відсотків, а в 
2021-у - на 20.

Кремль готує для Закарпаття 
«зелених чоловічків»? 

Росія активізувала інформаційно-
пропагандистську кампанію щодо 
створення передумов для дестабіліза-
ції в Закарпатті, використовуючи ет-
нічний фактор. Про це повідомив у Фей-
сбук координатор групи «Інформацій-
ний спротив», нардеп Дмитро Тимчук. 
На його думку, заходи щодо Закарпаття 
можуть бути синхронізовані військовою 
розвідкою РФ з іншими заходами, зокре-
ма, щодо Приазов’я та Одещини. До реа-
лізації сценарію будуть причетні й бага-
то українських «опозиційних політиків», 
які вже отримали гарантії фінансування 
і медійної підтримки цих процесів з Мо-
скви та Будапешта. ГРУ, на думку політи-
ка, може пропонувати у подальшому вве-
дення так званих угорських «зелених чо-
ловічків» із числа неонацистських і ради-
кальних угруповань, які фінансуються з 
РФ, а їхні представники проходять курси 
підготовки під керівництвом інструкто-
рів ГРУ для «захисту угорців Закарпаття, 
недопущення етнічних чисток і стабілі-
зації ситуації в регіоні». 
Польща уже не така приваблива 

для наших заробітчан 
У Польщі на чверть скоротилася 

кількість запрошень на роботу для 
українців. Про це йдеться у звіті мі-
ністерства сім’ї, праці та соціальної по-
літики РП, передає «Радіо Польща». 
На думку голови комітету з питань мі-
грації та працевлаштування Польсько-
української господарської палати Пав-
ла Кулаги, головними причинами ско-
рочення числа запрошень на роботу 
для українців є зміна трудового законо-
давства, запровадження безвізового ре-
жиму з Україною і відтік сезонних пра-
цівників з України далі на Захід. Поль-
ща втратила свою популярність як міс-
це сезонних робіт. Цьогоріч українці все 
частіше обирали Чехію, Угорщину, бал-
тійські та скандинавські країни, Ізраїль, 
зазначив експерт. Згідно з рапортом зга-
даного міністерства, у січні-червні було 
зареєстровано 692,4 тисячі заявок на 
працевлаштування громадян України. 
Це - на 212,3 тисячі менше, ніж за ана-
логічний період 2017 року. Інші краї-
ни більше платять заробітчанам. Тому 
українці мігрують з Польщі на Захід, або 
їдуть туди одразу. 
Щоб відчути себе європейцями, 

потрібно…
Число українців, які вважають себе 

європейцями, зросло на чотири від-
сотки, порівняно з минулим роком, 
і склало 44 відсотки. Такі дані опиту-
вання, проведеного фондом «Демініціа-
тиви» ім. Ілька Кучеріва спільно з Київ-
ським міжнародним інститутом соціоло-
гії, оприлюднив в «Укрінформі» експерт 
фонду, старший науковий співробітник 
Інституту соціології НАНУ Максим Па-
ращевін. Водночас, він зауважив: част-
ка тих, хто європейцями себе не вважає, 
поки дещо переважає і становить 48 від-
сотків. Найбільш виражена європейська 
ідентичність у жителів Заходу - 61 відсо-
ток та Центру - 51. Менше вона проявля-
ється серед мешканців Півдня - 28 відсо-
тків та Сходу - 22. Для того, щоб відчу-
ти себе європейцями, українцям потрі-
бен певний рівень добробуту, вважають 
опитані, відчуття захищеності законом 
та повага до цінностей демократії і прав 
людини.  

Україна Світ

Ольга
ЧОРНА.
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Насті б виплакатися. 
Але не могла. Наче 
якась деталька 

зіпсувалася в душі. Може, 
саме та, що відповідає за 
сльози. Дивилася через 
вікно, як бавляться чужі 
діти. І шепотіла:

- Сину, як же ти міг?..
…Настя знала, що син має на-

речену. Проте жодного разу не 
бачила дівчини. Лише на фото 
в його мобільному. А ще знала, 
що її батьки заможні. Статки за 
кордоном заробили.  

- Юрку, коли познайомиш з 
Танею? - запитувала сина.

Той лише відмахувався. І ось 
врешті заявив:

- Танині батьки приїхали до-
дому. Завтра - вечірка. Буду про-
сити її руки. 

- Чого ж ти так пізно кажеш? 
Треба приготуватися. На скіль-
ки гостей?

- Вечірка буде не тут, а в 
батьковій хаті.

- Як у батьковій?! Ти з ним 
спілкуєшся? Відколи? У нього ж 
інша сім’я. Він колись відмовив-
ся від тебе. Залишив нас.  

- Залишив, у першу чер-
гу, тебе. У батька свій будинок. 
Шашлики приготуємо. А в на-
ших «хоромах» розминутися 

ніде. До речі, батько запропону-
вав мені жити в нього. 

- Яке житло маємо - таке має-
мо. Не піду я на ту вечірку.

- Я так і знав. Скажу - ти за-
недужала.

І справді, в її душі зіпсува-
лась деталька…

…Йосип, колишній Настин 
чоловік, признався до сина, 
коли той закінчив виш і по-
чав працювати в банку. З робо-
тою Юркові пощастило: допоміг 
батько університетського това-
риша. 

А Насті тяжко було вчити 
сина на зарплату медсестри. 
Підробляла. Трохи грошей рід-
ний брат підкидав - також заро-
бітчанин. Без його допомоги не 
вивчила б Юрка. 

…Йосип їх залишив, щойно 
син пішов до першого класу. Зу-
стрів нову пасію посеред доро-
ги. У Лесі автівка зіпсувалася. 
Йосип у ремонті толк знав. До-
поміг молодій жінці привести 
машину до тями. Леся віддячи-
ла «рятівникові» кавою і зва-
бливим поглядом. Запитала, чи 
можна зателефонувати, коли її 
чотириколісна подруга знову 
закапризує. Погодився. 

…Леся дала відставку чоло-
вікові, який підсів на гру в кар-
ти. Програвав і тягнув з неї гро-
ші. Тепер була вільною, замож-
ною, при гарній роботі. Спер-
шу зустрічі з Йосипом сприйма-
ла, як розвагу. Потім закохалася. 
Його дружина і син Лесю не хви-
лювали. Як і те, що не мав стат-
ків. Вирішила «вирвати» Йосипа 
з сім’ї і зробити з нього бізнесме-
на. Свого часу Лесин батько дові-
рив екс-зятеві станцію техобслу-
говування. Колишній благовір-
ний у тому нічого не тямив. Цу-
пив гроші. Станцію занедбав. От 
і хай наводить Йосип лад. А якщо 
добре піде, розширять бізнес. 

Почувши про такі перспек-
тиви, чоловік не вагався. Що 
йому перепало від Настиних 
батьків? Двокімнатну квартиру 
розміняли на дві однокімнатні. 
Ще й гроші довелося позичати, 
аби доплатити. А тут… 

Не допомогли Настині бла-
гання і синові сльози. Йосип зі-
брав свої пожитки і відкланяв-
ся з сім’ї…

Тепер Настя зрозуміла, чому 
Юрко жодного разу не запросив 
своєї дівчини в гості. Соромив-
ся. А зараз радий, що через довгі 
роки признався батько. Навіть 
Йосипова дружина не проти їх-
нього спілкування. Зрештою, ді-
тей у них нема. Юрко - єдиний 
Йосипів син. 

…На вечірці ніхто й не згаду-
вав про Настю. Лише Таня запи-
тала в Юрка, як мама. Той шви-
денько її загалакав…

…Настя не знаходила собі 
місця. Згадала слова бабусі Па-
лажки:

- Якщо світ клином зійдеть-
ся, повернися, дитино, туди, де 
тобі було добре. Може, розраду 
знайдеш.

А ще бабуся казала: найщас-
ливіші місця на землі знають 
лише діти.

Куди ж податися, аби той 
клин вибити? Жаль, нема бабу-
сі. І її старенької оселі із земля-
ною долівкою, «вимащеною» 
глиною. У тій хатині Настя почу-
валася наче в казці після галас-
ливого міста і квартири в бага-
топоверхівці. Бабусина комора 
пахла яблуками і збіжжям. А ба-
буся видавалась доброю феєю, 
яка приносила з пахучої комори 
гостинці. 

А ще Настя любила річечку, 
що текла за селом. І бабуся її лю-
била. Бо там колись зустрілася з 
дідусем. Закохалися, побралися. 
Бабуся довго була вдовою. Доки 
могла, ходила до річки. Мов на 
побачення зі своїм Васильком. 

Той потічок просто звали 
річкою. Вона витікала з неве-
личкого джерела, бігла між по-
лями і впадала у став. Може, 
тому, що річка була надто ма-
ленькою, їй не дали імені.     

…Сонячні промені освяти-
ли погожий осінній день. За-
стрибнули до кімнати. У Насті 
вихідний. До чого ж узятися? А, 
може… Через село, де жила ба-
буся, ходить багато автобусів. 
Настя попросить водія, аби зу-
пинився на початку села. Звідти 
- пряма дорога до річки. Не хоче 
нікому пояснювати, чому при-
їхала. А вода не запитуватиме 
- просто буде слухати. І, може, 
стане ліком до детальки, яка зі-
псувалася в її душі…

Річка, немов, стала ще мен-
шою. Срібляста цівка серед 
поля. Чи то джерело замулило-
ся, чи тому, що дощів було мало. 
Тут досі лежить камінь, на яко-
му полюбляють сидіти люди. 
Де він такий, великий, узявся? 
Присіла. По обличчі текли сльо-
зи. Річка тихесенько щось жебо-
ніла. Мов, упізнала свою гостю і 
втішала її.

Настя помітила вершника на 
дорозі. Думала, може омине. А 
він їхав у напрямку річки. З ці-
кавості, певно. 

- Настя?! Ти що тут робиш?
- Марко… А ти?..
- Я ж фермер. Землю тут 

маю. Небагато, але вистачає. А 
ти з якого дива тут опинилася? 

…Марко, місцевий хлопець, 
колись проводив Настю з тан-
ців. А їй подобався Йосип із па-
ралельної вулиці. Марко одру-
жився на дівчині з сусіднього 
села. А Настя вийшла заміж за 
Йосипа. 

Настя розповіла Маркові 
про своє життя, а він їй про своє. 
Давно розлучився з Лідою. Не 
хотіла в селі жити. Наполягала 
спродати усе й перебратися до 
міста. А він землю любить. Ко-
ней. Має садок розкішний. Па-
сіку. Міське життя не для нього. 
Що там буде робити?   

Ліда судилася з чоловіком. 
Відсудила реманент, частину 
грошей. 

- І все те залізяччя іржавіло. 
Не потрібне їй було. З принципу 
так вчинила, - розповідав Мар-
ко. - Зараз Ліда працює в Поль-
щі. Кажуть, когось там знайшла 
собі. Я їй ні в чому не відмов-
ляв. Якби у нас були діти, може, 
й Ліда була б іншою. А так… 
Батьків поховав. Якби не поле… 
Лише взимку короткі дні вида-
ються довгими. 

- Джерело, здається, заму-
лилося, - змінила тему розмови 
Настя.

- Що? А, джерело. Треба по-
чистити. Настю, ти голодна? Хо-
дімо до мене, медом пригощу. 

- Ні-ні, дякую. Не хочу, аби 
мене хто бачив. Тобі також цьо-
го не треба. Пліткувати по-
чнуть. І мені вже пора. 

- Я боюся засухи, сльоти у 
жнива, а не пліток. Та й моя хата 
край села, якщо ти хвилюєшся 
про своє реноме, - пожартував. - 
Коня напою і підемо. 

Кінь глянув на Настю кари-
ми очима і фиркнув. 

- Бачиш, навіть кінь сміється 
з твоєї упертості. 

Після обіду Марко завіз На-
стю додому. А через кілька днів, 
під вечір, подзвонив у двері її 
квартири.

- Я тут в області… у спра-
вах був. Подумав, привезу тобі 
яблук, горіхів, меду. Ось, візьми 
гостинці. 

- Гостинці… Так казала моя 
бабуся. Дякую. Не треба було. 
Яблука маю. В лікарні пригос-
тили. 

- Мало не забув. Я джерело 
почистив. Річка веселішою ста-
ла. Знаєш, вона має магію. 

- Певно так, Марку.
Марко дивився на Настю та-

ким поглядом, як тоді, коли про-
водив з клубу. І збирався сказа-
ти їй щось дуже важливе…

Ольга ЧОРНА.      

Сокровенне

Першого разу «погорів», коли 
двадцять років тому лопнув 
наш науково-проектний 

інститут. Можновладці вирішили, 
що ми для держави - зайвий 
вантаж. Вигідніше кинути, 
ніж нести. І кинули... п'ятдесят 
фахівців. І мене, дипломованого 
конструктора, за борт викинули.

Як я видряпувався з того дна, опо-
вім колись іншим разом. А зараз скажу 
лише, що бабрався подібно до тієї жаби, 
котра впала у глечик із сметаною. Мо-
лотила лапками доти, доки масло утво-
рилося. Стала на ту грудку - і виплигну-
ла на волю. А інша зеленошкіра відразу 
ж на дно пішла. Надії на порятунок не 
мала.

Я тоді зумів вижити, як ота непога-
мовна жаба. Рятівною грудочкою мас-
ла для мене виявився приватний біз-
нес. Чим я тільки не займавсь, а на пла-
ву втримався. Та, як виявилося, до пори 
до часу. Бо моя фірма "Найкращі вікна" 
тріснула під натиском потужніших кон-
курентів, як повітряна кулька. Скільки 
ж тих вікон у нашому райцентрі? І скіль-
ки людей, котрі мають фінансову змогу 
їх замінити?

Та я й цього разу виплив. На чому? Не 
вгадаєте! На біодобавках. Це щось таке, 
ніби ліки, ніби й ні. Лікарі, ті, котрі при-
хильники традиційної медицини, біо-
добавок не визнають. А хворі, та ще як 
припече їм болячка, та ще як піґулки і за-
штрики не дають ефекту - хапаються за 
біодобавки, як потопаючий за соломин-
ку. Воно й зрозуміло - жити всім хочеть-
ся, надія помирає останньою. А тут щось 
таки надійніше за соломинку.

Колишній однокурсник запропону-
вав мені займатися тими біодобавками. 
Підкотив до мене на такій іномарці, що 
кращого арґумента за цю справу вже й 
шукати не треба було. І я став однією з 
ланок у його "піраміді".

Ні, ми не напускали туману в очі. 
Були серед наших клієнтів такі, яким оті 

біодобавки допомагали. Чи, може, віра 
в них. Але люди видряпувалися з пазу-
рів кістлявої. Іншим про свій порятунок 
розповіли. Ті - своїм знайомим. І пішло, 
й поїхало.

Словом, солідно зібравсь я їхати до 
столиці за черговою партією розрекла-
мованого товару. Гроші наталував, щоб 
підозри не викликати, у звичайну гос-
подарську сумку, з отих картатих, що їх 
так полюбляють подорожні. Чому готів-
ку віз, не переказав кошти через банк? 
У такому бізнесі, як наш, самі розумієте, 
доводиться і так, і сяк крутити. А подат-
ковій не все треба знати. Тож порозкла-
дав я купюри в кілька звичайнісіньких 
папок, обклав їх старим одягом, аби не-
помітно було, що везу - і на вокзал. По-
думки молився, щоби попутники нор-
мальні трапилися.

Тільки відхекався в купе - заходять 
двоє. Судячи з їхнього спілкування та з 
обручок - сімейна пара. Він якийсь не-
показний, навіть миршавенький, а вона 
жінка в тілі, бюст заледве не такий, як 
у Вєрки Сердючки. Мені навіть здало-
ся, що я не раз бачив цього верткого чо-
ловічка. Чи то біля нашої фірми, чи біля 
мого будинку.

Та, мабуть, помилився. Бо за тради-
ційною в дорозі плящиною (наливали 
з-під столика, щоб провідниця не запри-
мітила) миршавенький оповів, що кіль-
ка років не був удома, недавно повер-
нувсь із заробітків, і тепер вони з дружи-

ною їдуть до Києва за солідними покуп-
ками. Мені стало цікаво, як могла пиш-
ногруда молодиця, дозріла до коханини, 
наче груша в спасівку до споживання, 
прожити без чоловічої ласки порівняно 
тривалий час. Але я не встиг розвинути 
свої фантазії, бо в купе раптом вибухну-
ла сварка. Виявилося, що плани подруж-
жя стосовно витрачання грошей суттє-
во відрізняються. Вона хоче супермеблі, 
а він – суперлегківку. Суперечка набрала 
таких обертів, що дама, грюкнувши две-
рима, кулею вилетіла з купе. "Горобчик" 
ще вистрелив їй услід чергою образли-
вих слів упереміш із матами і запропону-
вав замочити початок його розлучення. 
Довелося на знак чоловічої солідарності 
погодитися й знову сьорбнути з пласти-
кової посудинки.

Миршавий, схиливши голову на 
столик, задрімав, а мені випите поді-
яло на центр еротичних фантазій. І 
закрутилося-зашуміло в голові навколо 
одного й того ж: стоїть десь там у там-
бурі ображена самотня жінка і зацькова-
но дивиться у вікно... Якими доречними 
будуть для неї моя увага, моє співчуття-
підбадьорення! А тими словами можна, 
як відомо, вистелити стежечку й до ін-
шого - того, чого прагне кожний справ-
жній мужчина.

Ще раз глянувши на подорожця - він 
аж похропував, так і не змінивши пози, 
я оглянув себе в дзеркалі, пригладив-
поправив, що треба, і вишмигнув у ко-

ридор.
Вона, моя сусідка по купе, й справді 

стояла у тамбурі. Чайка на її коротенькій 
футболці наче боролася з поривами ві-
тру: так піднімалися й опускалися груди.

-  Заспокойтеся, прошу вас, усе нала-
годиться, - сказав я чи не найбанальні-
ше з банального, що можна мовити у та-
кій ситуації.

-  Дякую вам за співчуття, але - не 
налагодиться. То в нас уже не перший 
раз. Знаєте, я медсестра, і чітко засвої-
ла: пов'язку треба зривати ривком. Так 
і в сімейних стосунках. Після сьогодніш-
нього скандалу я, здається, відважуся 
зробити це...

Усім єством досвідченого спокусни-
ка я відчув, що мої шанси зростають. 
Пустив у хід найліпше зі своєї красно-
мовності. Навіть на кілька віршів, ви-
добутих із закапелків ще студентської 
пам'яті, спромігся. Дама реагувала дуже 
емоційно, навіть не забрала свою руку, 
коли я погладив її нібито в пориві пое-
тичної пристрасті. І очі тонули в очах, й 
уста були вже близько, й іскри, здається, 
проскакували між нами. Мене стримува-
ли тільки пасажири, котрі чомусь саме 
в цей час розшвендялися з вагона у ва-
гон...

Так тривало з півгодини. Потім 

об'єкт моєї найпильнішої уваги, кинув-
ши позирк на вид за вікном, прошепотів:

- Ми ще встигнемо... Запишіть номер 
моєї мобілки. Через два-три дні зателе-
фонуєте. Я чекатиму вашого дзвінка. А 
зараз вам треба повертатися в купе. Я 
зайду трохи пізніше, щоби мій нічого не 
запідозрив.

...Вона вбігла в купе хвилин через три 
після того, як я всівся на своє місце. Різ-
кими рухами розбурхала чоловіка:

- Нам треба виходити... На цій стан-
ції... Мені зателефонували... Вдома біда... 
Мусимо повертатися...

Потяг уже стишував хід, і за кілька 
хвилин сімейна пара опинилася на перо-
ні. Ще раз обмацавши поглядом звабну 
постать молодиці, а пальцями - клаптик 
паперу з номером її мобілки, я зітхнув і 
повернувся в спорожніле купе. Мріями 
полетів на два-три дні вперед, услід за 
тією чаєчкою на футболці пишногрудої.

Перед тим, як переодягнутись і 
вкластися на спочинок, мусив узяти із 
сумки спортивний костюм. Здалося, що 
вона "схудла", і мене кинуло в холодний 
піт. Тремтячими руками розсунув замок. 
Костюм лежав зверху, там, де я його по-
клав. А під ним замість папок із грішми 
білів аркуш паперу. На ньому великими 
літерами було написано: "На чужий ко-
ровай рота не роззявляй. А на чужу жін-
ку - тим більше. Своє добро пильнуй..."

Так чужий коровай виліз мені боком. 
Ох і виліз... Не скоро та рана заживе, ко-
тру липова медсестра та її напарник за-
подіяли. Уже потім я десь вичитав, що 
таку схему крадіжки - з нібито сімейним 
скандалом у купе - злодії, наперед висте-
живши багату жертву, застосовували ще 
наприкінці позаминулого століття. За-
мість грошей подібну глузливу записку 
залишали. Значить, теж досвід від поко-
ління до покоління передають. І таких 
лопухів, як я, вистачає... І то таки мирша-
венький «винюхував» біля нашої фірми 
і мого дому.

А номер мобільного, що я записав, 
виявився контактним телефоном при-
ватного бюро ритуальних послуг...

Богдан МЕЛЬНИЧУК.

Життєві трафунки

На фото Івана ПШОНЯКА: учасники 
танцювального ансамблю «Юність»  
РПК м. Монастириська - Настя Вороніна, 
Катерина Пігурська, Марія Петрик,  
Інна Костик, Мар’яна Парубоча,  
Віталій Іванов, Володя Могильницький,  
Юра Стельмах та Саша Хмельовський.

гніздечкогніздечкоСімейне

ЯК ЧУЖИЙ «КОРОВАЙ»  
мені боком виліз
Ніколи не думав, що в зеніті свого віку  
доведеться починати з фінансового нуля. Втретє.  
І вперше - зі своєї вини. Тільки зі своєї.

Магія 
безіменної 
             РІЧКИ

За мольбертом ―
непевний здогад
прихорошує стопи
літер…
Непомітно
ковтає згодом
ту дряпучу
сльозинку літню.
А на стежці ―
листочок світу,
що уривками 
ще тривожить,
і тендітним
грибочком світить
каганець
запізнілим ружам.
За мольбертом ―
безладнорухо ― 
нашаровують 
завтра в завтра…
І світає 
зустрі́чним кругом
вже пригасла 
осіння ватра.

*     *     *
Нанизались
на згаслі
віти
позолочені
сиві хмари…
Липі
липень би
знов уздріти,
та осінні 
снують 
примари.
Горизонт 
посивіло
мириться,
а деревам ―
таки неспокій:
потирають
підмерзлі
вилиці
та порипують
сонним боком.

*     *     *
Небо 
ще синьо-оранжеве,
а вже грядуть
ліхтарі.
Вечір
тепер вповноважений,
простір картає
в дворі.
В домі,
у затишок вкутані, ―
в застібку ― 
члени сім’ї.
Осінь
подвір’ям тупає,
вікна милу́є
мої.

Українка
Невгамовні диво-ніжки: 
ну пробігти б ще хоч трішки
без угаву й без упину!
Може, в них метка пружина?
Скік та скік, мов козенятко, 
тихо-тихо ― кошенятко; 
ручки в боки, як на крилах,
туп-туп-туп дівчатко миле.
І сюди, й туди метнеться, 
то баранчиком крутнеться,
лобик стук! ― сміється дзвінко…
Моя доня ― українка.

Надія ТАРАСЮК.
с. Великі Вікнини 

Збаразького району.

Танцюють діти - світ радіє,
У кожнім русі - 

грація й краса.
Танцює «Юність» 

запально, весело,
Й тепліє, усміхається душа.  
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*     *     *

Під час всесвітньої шахової 
Олімпіади у Батумі українська 
шахістка Анна Музичук отрима-
ла приз Caissa Award, як найкра-
ща шахістка 2016 року. Грузинська 
шахістка Нана Жжанідзе отримала 
таку ж нагороду за 2017 рік.

*     *     *
УЄФА обрав країну-

господарку чемпіонату Європи 
з футболу 2024 року. На прове-
дення Євро-2024 претендували 
Німеччина та Туреччина. У під-
сумку, господаркою чемпіона-
ту Європи стала Німеччина. Таке 
рішення було ухвалене виконав-
чим комітетом УЄФА на засідан-
ні в штаб-квартирі організації в 
Ньоні. Матчі чемпіонату Євро-
пи 2024 року пройдуть в 10 міс-
тах Німеччини - Берліні, Кельні, 
Дортмунді, Дюсельдорфі, Франк-
фурті, Гельзенкірхені, Гамбур-
зі, Лейпцигу, Мюнхені, Штутгар-
ті. Арени у всіх містах побудова-
ні і вже функціонують. Німеччина 
вже приймала чемпіонат Європи 
в 1988 році, а також двічі чемпі-
онат світу - в 1974 і 2006 роках.

*     *     *
“Шахтар” увійшов до десят-

ки найкращих клубів Європи у 
новому рейтингу УЄФА. Таблицю 
коефіцієнтів клубів було оновлено 
після стартових матчів групового 
раунду Ліги чемпіонів та Ліги Єв-
ропи. “Шахтар”, який у 1-му турі ЛЧ 

зіграв внічию з німецьким “Гоф-
фенгаймом”, займає 10-е місце. У 
минулому сезоні гірники перебу-
вали на 14-й позиції. “Динамо”, яке 
у стартовому матчі ЛЄ розійшло-
ся миром з казахстанською “Аста-
ною”, піднялося на 23-е місце. Очо-
лює рейтинг “Реал”. Слідом за ма-
дридцями розташувалися “Бава-
рія” та “Барселона”.

*     *     *
Футбольна асоціація Ан-

глії (FA) схвалила умови про-
дажу стадіону “Вемблі” за 600 
млн. фунтів Хану, який є власни-
ком лондонського клубу “Фул-
гем”. Хан намагається придба-
ти стадіон з квітня 2018 року, од-
нак лише в останні дні в перегово-
рах з’явилися позитивні зрушен-
ня. Угода передбачає низку обме-
жень. Зокрема, жоден зі спонсорів 
не має права на перейменування 
стадіону. Також FA залишає за со-
бою право викупу стадіону, якщо 
Хан не буде належним чином ви-
конувати свої зобов’язання. Ре-
конструйований стадіон “Вемблі” 
був відкритий в 2007 році на міс-
ці старої арени. Він вміщує 90 тис. 
глядачів та є домашньою ареною 
збірної Англії з футболу.

*     *     *
Український боксер Василь 

Ломаченко проведе наступний 
бій проти пуерториканця Хосе 
Педради. Поєдинок відбудеть-
ся 8 грудня у Нью-Йорку в театрі 
Madison Square Garden. На кону сто-
ятимуть одразу два пояса у легкій 
вазі - WBA (Всесвітньої боксерської 
асоціації), який належить українцю 
та титул WBO (Всесвітньої боксер-
ської організації), яким володіє пу-
ерториканець.

*     *     *
Жіноча збірна України у 7 

турі Всесвітньої шахової Олімпі-
ади перемогла команду Ірану - 
2,5:1,5. Єдину перемогу українкам 
за другою дошкою принесла Ма-
рія Музичук. Збірна України набра-
ла 12 очок. Стальки ж мають Китай 
та Румунія. Лідирує з 13 балами Ві-
рменія. 

*     *     *

У турецькому Ізмірі завер-
шився Чемпіонат світу в блі-
ці з шашок-64. На змаганнях пе-
ремогу здобув український грос-
мейстер Юрій Анікєєв. В турнір-
ній таблиці українець на 3 бали 
випередив свого основного кон-
курента і багаторазового чемпіо-
на світу Олександра Шварцмана з 
Росії. Харків’янин впевнено прой-
шов всю турнірну дистанцію і за 
тур до кінця забезпечив собі золо-
ту медаль.

*     *     *
Найкращою спортсменкою 

України у вересні визнано чемпі-
онку світу зі стрільби Олену Кос-
тевич, яка на світовій першості у 
Південній Кореї здобула дві ме-
далі. У її активі індивідуальне золо-
то та бронза у парі з Олегом Омель-
чуком у стрільбі з пневматично-
го пістолета з дистанції 10 м. Крім 
цього, Костевич стала володаркою 
однією з перших олімпійських лі-
цензій України на Ігри-2020. Най-

кращим тренером вересня назва-
но особистого тренера Олени - Іго-
ря Чередінова.

*     *     *
30 вересня футбольний клуб 

“Нива” Тернопіль у 11 турі Другої 
ліги у виїзному поєдинку переміг 
чернівецьку “Буковину”. Перемо-
га дозволила нашій команді обійти 
у турнірній таблиці “Буковину” та 
піднятися на сьоме місце.

*     *     *
Збірна Польщі з волейболу 

зуміла захистити титул чемпіона 
світу. При цьому зробила вона це у 
матчі проти збірної Бразилії, які і 
чотири роки тому. У фіналі шістьох, 
який відбувався в Італії та Болгарії, 
поляки фінішували у групі на пер-
шій позиції. Бразильці ж два свої 
матчі виграли – у Росії та США. Від-
так у плей-оф вийшли збірні Поль-
щі, Сербії, Бразилії та США, які зали-
шили поза боротьбою за нагороди 
збірні Росії та Італії.

*     *     *
Юніорська жіноча збірна 

України з тенісу у півфіналі Куб-
ку Федерації перемогла команду 
Росії та вийшла у фінал турніру. 
У півфіналі українки зустрілися зі 
своїми кривдницями по фіналу Літ-
нього кубка Європи – збірною Ро-

сії. У першому матчі дня Любов Кос-
тенко обіграла Поліну Кудермєтову 
– 6:1, 6:2, а після цього Дарина Ло-
патецька здолала Оксану Селехмє-
тьєву – 6:3, 6:3 і принесла Україні 
переможне очко

*     *     *
У грудні у словенській Поклю-

ці стартує перший етап Кубка сві-
ту з біатлону. Участь у змаганнях 
прийме і українська збірна. Стар-
ший тренер жіночої збірної України 
Андрій Прокунін розповів, хто бра-
тиме участь у етапі в жіночій збір-
ній. “У нас квота – п’ять учасниць, 
тому поїде шість чоловік, включаю-
чи одну запасну, якій ми, швидше за 
все, дамо можливість стартувати в 
індивідуальній гонці. Перший етап 
Кубку світу – великий: п’ять видів 
програми, включаючи змішані ес-
тафети. Тому шанс виступити отри-
мають всі. І, в залежності від пока-
заних результатів, може статися ко-
рекція складу до Хохфільцену”, – за-
явив він. Щодо дівчат, які висту-
плять, то у тренерському штабі ви-
значилися з іменами п’яти спортс-
менок. Це Валя і Віта Семеренко, 
Юлія Джима, Олена Підгрушна та 
Анастасія Меркушина. Ще одна бі-
атлоністка, яка поїде у Поклюку, 
буде визначена згодом.

Спортивна арена

У 10-у турі УПЛ “Карпати” зазнали принизливої 
поразки вдома, “Олександрія” здобула вольову пе-
ремогу на виїзді, а “Динамо” удев’ятьох відстояло 
три очки у матчі проти “Арсеналу”. І лише “Зоря” ста-
ла єдиною командою, яка не програла на власному 
полі.

Результати усіх матчів туру:
Карпати – Шахтар – 1:6;
Олімпік – Олександрія – 2:3;
Десна – Ворскла – 0:2;
Чорноморець – Маріуполь – 0:1; 
Зоря – Львів – 0:0;
Арсенал-Київ – Динамо – 0:1. 
Виїзна перемога «Олександрії» дозволила ко-

манді втриматися на третьому місці турнірної та-
блиці – після «Шахтаря» та «Динамо». Відібравши 
три очки в Одесі, «Маріуполь» увійшов до шістки 
кращих. А замикає рейтинг Прем’єр-ліги  «Арсенал».

Українська Прем’єр-Ліга, опитавши фахівців, які 
входять до нашої експертної ради, визначила найя-
скравішого футболіста з усіх, які взяли участь у мат-
чах 10 туру Чемпіонату УПЛ. Ним став півзахисник 
«Шахтаря» Тайсон, який чудово провів матч із «Кар-
патами».

Лідери  
здобувають 

перемоги

Визначилися пари 
кубкових баталій

Відбулося жеребкування 1/8 фі-
налу Кубка України. Саме з цієї ста-
дії вступають у боротьбу ще шість ко-
манд УПЛ. 

Пари 1/8 фіналу Кубка України 
(першими вказані господарі поля):
“Інгулець” (Петрове) – “Маріуполь”
“Шахтар” (Донецьк) – “Олімпік” (До-
нецьк)
“Калуш” – “Дніпро-1” (Дніпро)
“Чорноморець” (Одеса) – “Ворскла” 
(Полтава)
“Десна” (Чернігів) – “Зоря” (Луганськ)
“Минай” (Ужгород) – “Динамо” (Київ)
“Гірник” (Кривий Ріг) – “Львів”
“Черкащина-Академія” (Білозір’я) – 
“Карпати” (Львів)

Базова дата проведення матчів 
1/8 фіналу Кубка України – 31 жовтня.

До футбольних 
фанатів можна 
ставитися по-різному. 

Одні їх люблять за те, 
що на трибунах можуть 
організувати справжнє шоу. 
Інші ж за це їх можуть  не 
любити, особливо, коли 
через піротехніку зривається 
матч, а команду штрафують. 

Та не слід забувати, що фут-
больні фанати були одними з пер-
ших, хто пішов захищати Україну 
проти російської агресії на Донба-
сі. А як ставитися до фанатів «Вор-
скли», які на матч 10 туру з «Дес-
ною» з’явилися у футболках з пор-
третом Гітлера?

Звідки у миролюбній Полта-
ві взялися нацисти? А ще більше 

цікавить, чи безкар-
но минеться цим де-
білам витівка, а чи 
правоохоронні орга-
ни дадуть належну 
оцінку такій непри-
хованій пропаганді 
нацизму, яка, за вели-
ким рахунком підри-
ває імідж всього фа-
натського руху Укра-
їни?

Взяти участь у ньому 
приїхало сім сотень боксе-
рів, тренерів та промоуте-
рів зі 166 країн світу. Серед 
почесних гостей – волода-
рі поясів WBC Віталій Клич-
ко, Олександр Усик, Ленокс 
Льюїс та Евандер Холіфілд. 

Під час церемонії від-
криття заходу Володимиру 
Кличку, після узгодження з 
легендами WBC Ленноксом 

Льюїсом та Евандером Хо-
ліфілдом, вручили золотий 
почесний пояс чемпіона.

І ще одна приємна не-
сподіванка чекала на укра-
їнських учасників конгресу. 
На зеленому поясі чемпіона 
за версією WBC тепер буде 
український прапор. Зазна-
чимо, перший такий пояс 
отримав Віталій Кличко.  
“Новий пояс з українським 

прапором!  Це велика честь 
для нашої країни і для мене 
особисто. Це ще один вели-

кий плюс того, що конгрес 
WBC відбувається тут - у 
Києві”, — зазначив він.

Легенди боксу зібралися у Києві
Київ на п’ять днів перетворився  
на боксерську столицю світу.  
Тут стартував 56-ий конгрес WBC. 

Звідки у Полтаві нацисти?
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Саме сюди вирушили студенти 
Тернопільського національного педа-
гогічного університету ім. В. Гнатюка 
факультету педагогіки і психології під 
керівництвом заступника декана фа-
культету Ганни Чайковської та викла-
дачів Ольги Главацької, Галини Олій-
ник, Людмили Петришин.

Неповторний собор Зарваницької 
Матері Божої, зведений до 2000-ліття 
Різдва Христового, нагадує символіч-
ний корабель, який запрошує людей 
іти дорогою Божого милосердя. 

Відрадно, що 27 серпня 2018 року 
Блаженніший Святослав, Глава УГКЦ, 
здійснив чин освячення унікального 
комплексу «Українського Єрусалима». 
Архітектура вражає: тут і копія Гробу 
Господнього, Голгофа з трьома хреста-
ми, Оливний сад, Святі Сходи Покаян-
ня, купіль Ветезда, вежа Давида, Левові 
ворота. Це одне з тих місць, які дозво-
ляють нам найповніше відчути все те, 
що колись відчував Ісус Христос. 

Напевне, не знайшлося людини, яка 
б залишилась байдужою після подоро-

жі Зарваницею. Адже це святе місце на-
дихає, наповнює серце і душу спокоєм 
та Божою благодаттю. 

«Ми маємо щось тільки тоді, коли 
прагнемо до чогось величного і чисто-
го, а не думаємо лише про задоволення 
власних потреб» – влучний вислів Бла-
женнішого Любомира Гузара. 

Насамкінець, слід констатувати 
думку студентів спеціальності «Соці-
альна робота», які переконані в тому, 
що відвідування святих місць є запору-
кою істинного життя кожної людини. 

Вони зцілюють нас не лише фізично, 
але й духовно. 

Завжди пам’ятаймо: «Життя – це 
борг людини перед Богом, борг, який 
потрібно повернути вчасно та гідно (св. 
Іван Павло II).

Ольга ГЛАВАЦЬКА, 
доцент кафедри соціальної 

педагогіки і соціальної роботи, 
Галина ОЛІЙНИК, викладач, Та-

мара МОРОЗОВИЧ, 
студентка групи СР-31.

Зарваниця  – маленький Рай на українській Землі…
Святий Августин 
свого часу ска-
зав: «Постав Бога 
на перше місце, 
все інше стане на 
своє». До такого 
глибокого усвідом-
лення приходиш, 
коли відвідуєш 
святі місця, до 
яких належить Ма-
рійський духовний 
центр "Зарваниця".

П’ять днів поспіль на головній 
сцені Тернопільського 
національного економічного 

університету 36 студентських 
академічних груп першого року 
навчання креативно презентували 
свій мистецький, спортивний, 
інтелектуальний та духовний 
потенціал. Динамічно, життєрадісно 
відбувся форум молодої генерації 
майбутнього України.

Організаторами конкурсу презентацій «Ми 
– нова генерація!» стали відділ гуманітарної 
освіти та виховання і первинна профспілкова 
організація студентів ТНЕУ.

До складу журі увійшли: голова Наталія Цар 
- співачка, лауреат всеукраїнських та міжнарод-
них пісенних фестивалів; Тетяна Шарган - спі-
вачка, спеціаліст відділу гуманітарної освіти та 
виховання; Тетяна Гриник - співачка, учасниця 
гурту «Steel Voice Band»; Василина Зозуля - учас-
ниця всеукраїнських та міжнародних пісенних 
фестивалів.

Нелегко було визначати найкращих, адже 
кожна презентація - по-своєму цікава і креатив-
на. Лише в останній день конкурсу, після висту-
пу першокурсників юрфаку, а це 13 груп, підве-
ли підсумки.  

В окремих номінаціях голова первинної 
профспілкової організації студентів ТНЕУ Ан-
тон Шевчук вручив грамоти: «За дух єдності 

факультету» - отримав факультет економіки 
та управління; «Традиції в серці» - коледж еко-
номіки, права та інформаційних технологій, «З 
Батьківщиною по світу» і «Краща презентація 
майбутньої професії» - навчально-науковий 
інститут міжнародних економічних відносин 
ім. Б.Д. Гаврилишина, «Та й таке…» - факуль-
тет аграрної економіки та менеджменту, «За 
креативність і сміливість» - факультет обліку 
і аудиту, «За оригінальний імідж» - факультет 
комп’ютерних інформаційних технологій.

Переможці, які вибороли три призові місця, 
отримали нагороди і дипломи: I ступеня - фа-
культет банківського бізнесу, II ступеня - фа-
культет фінансів і юрфак, III ступеня - факультет 
економіки та управління і факультет аграрної 
економіки та менеджменту.

«Ми - нова генерація!» - першокурсники 
ТНЕУ презентували свою креативність

Працівники 
Тернопільської 
обласної 

універсальної наукової 
бібліотеки відзначили 
своє професійне свято 
— Всеукраїнський день 
бібліотек. 

Колектив прийшли приві-
тати представники обласної та 
міської влади, артисти філар-
монії, волонтери та партнери 
бібліотеки.

- Ваша поважного віку кни-
гозбірня продовжує кращі тра-
диції давніх бібліотек світу та 
України, - зазначив заступник 
голови Тернопільської облас-
ної ради ЛЮбомир Крупа. - Це 
місце не лише інформаційного 
забезпечення, що надзвичай-
но важливо для нашого часу, 
а й культурного та духовного 
розвитку. Ви працюєте  з ве-
ликою любов’ю до книги, до 

відвідувачів, відчиняєте своїм 
читачам віконце у світ, вико-
ристовуючи найновіші техніч-
ні досягнення.

З нагоди свята відзнаки 
отримали  ветерани та кращі 
працівники бібліотеки. Напри-
кінці свята звучали музичні 
вітання від гостей, а також ви-
ступи талановитих працівників 
бібліотеки.

Сьогодні в Україні налічуєть-
ся близько 40 тисяч бібліотек. 
Серед провідних — Національ-
на бібліотека України імені В. І. 
Вернадського, Національна пар-
ламентська бібліотека України, 
Національна бібліотека України 
для дітей, Національна історич-
на бібліотека України, Держав-
на науково-технічна бібліотека 
України.

До слова, Всеукраїнський 
день бібліотек відзначають з 
1998 року. Всього в Україні 40 
тисяч бібліотек. 

Тернопільські бібліотекарі 
отримали нагороди
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Цілющі краплини 

народної медицини

Які небезпечні інфекції чатують 
на мешканців Тернопілля і як вберегтися?

В Україні станом на 28 вересня зареєстрували 645 спалахів 
інфекційних захворювань проти 175 спалахів за аналогічний 
період торік. Серед недуг є й екзотичні раніше. Сьогодні «Наш 
ДЕНЬ» підготував розповідь про три інфекційні захворюван-
ня, які підстерігають мешканців області. Адже головне – вчас-
но виявити хворобу та звернутися до лікаря.

Щорічно в Україну 
завозять близько 
20 тисяч хвороб з-за 

кордону, кажуть епідеміологи. 
До переліку країн з 
підвищеною небезпекою 
зараження входять і 
популярні серед туристів 
Туреччина, Єгипет, Туніс. 
А серед недуг, які останнім 
часом почали регулярно 
виявили на Тернопіллі, - 
екзотична досі малярія. 

В області цього року зафіксува-зафіксува-
ли вже другий випадок захворюван- вже другий випадок захворюван-
ня. Занедужав місцевий житель - він 
привіз недугу з-за кордону, а також 
студентка з Нігерії. 

Малярія – небезпечне захворю-
вання, яке передається людині під 
час укусу інфікованими комарами. 
Проявляється, як мініум, через 7 діб 
після зараження, максимум – через 
рік-півтора. Хвороба важко піддаєть-
ся лікуванню та може «імітувати» 
ГРВІ, грип та інші недуги. Супровод-
жується лихоманкою, головним бо-
лем, збільшенням розмірів селезін-
ки та печінки.

У Тернопільському лаборатор-
ному центрі Міністерства охорони 
здоров’я України б’ють на сполох і 
говорять про ризики поширення 
місцевої малярії.

За словами епідеміологів, ця хво-
роба в регіоні була розповсюджена 
після Другої світової війни. У 1948 
році навіть була створена Тернопіль-
ська обласна малярійна станція. Для 
боротьби з комарами, які переноси-

ли недугу, обробляли водойми та 
приміщення.

- Тоді для цього наймали се-
зонних робітників. Відтак, до 1956 
року хворобу в області побороли. 
Сьогодні знову виникають ризики 
виникнення та поширення місцевої 
малярії у регіоні, – кажуть у лабора-
торному центрі.

Серед передумов поширення 
недуги фахівці центру відзначають 
стабільну чисельність комарів виду 
Анофелес. Саме вони і переносять 
збудники малярії. Більше як 30% во-
дойм, зазначають в установі, придат-
ні для їх розвитку.

- За останні 10 років збільшили-
ся терміни ефективного зараження 
комарів збудником хвороби – з 87 
до 110 днів. А сезон можливого за-
раження людей – з 123 до 140 днів, а 
саме з травня по жовтень, – розпові-
ли в лабораторному центрі.

Наразі епідемічну ситуацію щодо 
малярії в області характеризують як 
нестійку, а мешканців закликають 
дотримуватися правил безпеки, аби 
не привезти «сюрприз» із відпочин-
ку. 

Подорожуючи в країни з тропіч-
ним кліматом, турист повинен зна-, турист повинен зна-турист повинен зна-
ти про небезпеку, яка підстерігає 
його, кажуть фахівці. Юристи радять 
добре перечитати хоча б обов’язки 
сторін та переглянути страховий 
поліс, щоб у майбутньому уникнути 
ексцесів на відпочинку. Саме в турис-
тичній агенції мають попередити 
про потенційну небезпеку заражен-
ня певним переліком екзотичних 
хвороб.

Десять випадків лептоспірозу заре-
єстрували за останні тижні верес-
ня у жителів Тернопілля. Люди за-

хворіли у Борщівському, Бучацькому, Гу-
сятинському, Заліщицькому, Зборівсько-
му, Лановецькому, Теребовлянському ра-
йонах і в Тернополі, кажуть в обласному 
лабораторному центрі.

Основним механізмом передачі цієї зарази є 
фекально-оральний шлях. Наприклад, якщо ску-
штувати немитий овоч, на якому щур міг зали-
шити сечу. Крім того, заразитись можна, якщо 
на шкірі є мікротріщинки, крізь які інфекція по-
трапляє в організм. Таке може статись при ходін-
ні босоніж по піску чи ґрунті, в якому міститься 
збудник. Зрештою, під час польових робіт щур 
може вкусити. 

- Люди, які заразились на Тернопіллі, по-
страждали під час домашніх і польових робіт, а 
також контакту з річковою водою й риболовлі, - 
розповіли в лабораторному центрі.

Епідемічна ситуація щодо лептоспірозу в об-
ласті також визначена як нестійка. Показник за-також визначена як нестійка. Показник за-визначена як нестійка. Показник за-
хворюваності навіть перевищує середні в держа-навіть перевищує середні в держа-перевищує середні в держа-в держа-
ві. 

- Пік інфікування припадає на серпень-ве-Пік інфікування припадає на серпень-ве-
ресень, - кажуть в лабораторному центрі. - Це 

зумовлено підвищенням чисельності гризунів, 
активним відпочинком на природі, купальним 
сезоном, риболовлею та проведенням сільсько-
господарських робіт.

Епідеміологи нагадують, що лептоспіроз – 
небезпечне захворювання, щорічно реєструють 
летальні випадки. Після інфікування (інкуба-Після інфікування (інкуба-
ційний період становить в середньому 1-2 тиж-
ні) раптово розвивається слабкість, починаєть-
ся гарячка (близько 39 градусів), що нерідко су-
проводжується розладами шлунково-кишкового 
тракту, й сильні болі. Здебільшого хворі на леп-
тоспіроз скаржаться на болі в попереку, в м'язах 
(основною ознакою хвороби є ураження литко-
вих м'язів) чи ниркову кольку. Хвороба різко про-
гресує, під ударом опиняється серце, легені, нир-
ки, печінка, мозок. 

При перших ознаках захворювання необхідно 
негайно звертатись до лікаря, щоб вчасно почати 
лікування й зберегти життя. 

Екзотичну малярію 
привозять із відпочинку…

Епідеміологи порахували, що неблагополучні щодо 
малярії країни щороку відвідує 6-8 тисяч мешканців 

Тернопілля. А жителі таких країн, у свою чергу, 
приїжджають в область. 

10 правил безпечного відпочинку 
Перед поїздкою до ендемічної країни проконсультуйтеся з лікарем.
Дізнайтеся умови страхування, включіть до переліку послуг медичний поліс. 
На відпочинку пийте лише воду із закритих джерел, придбану 
      в супермаркетах, тощо.
Харчуйтеся лише у сертифікованих закладах: при готельних кав’ярнях 
      та ресторанах.
Не їжте продукти, які перебували на відкритому сонці, більше як дві години.
Не дегустуйте екзотичні фрукти просто з дерев або на стихійних ринках.
Обмежте, а краще зовсім виключіть з раціону, свіже молоко, сиру рибу, яйця.
Використовуйте репеленти для захисту від комарів.
Не контактуйте з екзотичними тваринами, вони можуть бути джерелом 
      безлічі інфекційних хвороб.
Не ходіть босоніж, щоб не підхопити грибок або личинки тропічних глистів.

Як готувати м’ясо, щоб не стати 
жертвою сальмонельозу?

Що ж це за зараза 
така? Скільки 
треба смажити, 

наприклад, м’ясо, аби 
знищити інфекцію? 
Як застрахуватися від 
сальмонельозу? 

- Серед інфекційних за-
хворювань одне з провідних 
місць займають саме сальмо-
нельози, - пояснюють в об-
ласному лабораторному цен-
трі. – На Тернопіллі за вісім мі-
сяців цього року зареєстрова-
но сім спалахів сальмонельоз-
ної інфекцій та одне групо-
ве захворювання. Загалом за-
недужали 68 осіб, з них 44 ди-
тини. Спалахи були в побуті, в 
організованих колективах і в 
закладі громадського харчу-

вання. А факторами передачі 
інфекції слугували харчові 
продукти, готові страви та си- та си-си-
ровина.

Джерелом інфекції є багато 
видів сільськогосподарських 
і диких тварин і птиці. Саль- і птиці. Саль-. Саль-
монельоз дуже поширений 
серед диких птахів (голубів, 
шпаків, горобців, чайок тощо). 
Тож людина може заразитися 
не лише при вживанні інфі-
кованого м’яса, а й через за-
бруднені пташиним послідом 
предмети, пилюку. 

У господарстві інфекція 
передається під час догля-
ду за хворими тваринами, під 
час обробки зараженого м’яса, 
неправильному приготуван-
ні їжі. 

Найнебезпечніше, коли 

сальмонелою заражена готова 
страва. У таких умовах збуд-
ник інфекції – сальмонела по-інфекції – сальмонела по-по-
силено розвивається. 

Побачити, що страва за-
ражена, неможливо. Якщо ж 
збудник на сировині, є шанс 
його позбутися. Теоретично 
при температурі 70-100 гра--100 гра-100 гра-
дусів за Цельсієм сальмонели 
гинуть протягом 5-10 хвилин. 
Але у товщі шматка м’яса мо-
жуть витримувати кип’ятіння 
протягом якогось часу, тому 
м’ясо має проходити термічну 
обробку щонайменше 40 хви-
лин.

Тривалий час сальмонела 
зберігається у молоці, маслі, 
сирах, курячих яйцях. Причо-
му може проникати всереди-
ну яєць через неушкоджену 
шкаралупу і розмножуватися 
в жовтку. Це слід пам’ятати 
любителям сирих і слабо про-
варених яєць. 

Дуже важливо дотримува-
тися і загальних правил гігіє-
ни. Про деякі, найпростіші з 
них (як-от окремі дощечки 
на кухні: ця - лише для сиро-- лише для сиро- лише для сиро-
го м’яса, а ця - для салатів чи 
хліба), люди, на жаль, нерідко 
забувають.

Періодично на Тернопіллі виявляють і спалахи сальмонельозу. Причому 
жертвами інфекції стають навіть ті, хто куштував їжу в ресторані – 

здавалося б, контроль має бути на всіх етапах. Але...

… А лептоспіроз підстерігає 
навіть на городі



УТ-1
06.00, 09.40, 11.50, 13.15, 17.35, 

03.30 I I I  л iтнi Юнацькi 
Олiмпiйськi iгри 2018.

06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 
13.00, 18.00, 21.00 Новини.

06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго 
ранку, Країно!

09.30 Погода.
11.25, 14.40 Телепродаж.
15.00 III лiтнi Юнацькi Олiмпiйськi 

iгри 2018. Баскетбол 3х3. 
Груповий раунд (юнаки).

16.00 III лiтнi Юнацькi Олiмпiйськi 
iгри 2018. Плавання.

18.30 III лiтнi Юнацькi Олiмпiйськi 
iгри 2018. Баскетбол 3х3. 
Груповий раунд (юнаки/
дiвчата).

20.00 III лiтнi Юнацькi Олiмпiйськi 
iгри 2018. Футзал. Груповий 
раунд.

21.25 Олiмпiйська доба.
22.00 III лiтнi Юнацькi Олiмпiйськi 

iгри 2018. Спортивнi танцi.
00.00, 01.10 III лiтнi Юнацькi 

Олiмпiйськi iгри 2018. Пла-
вання. Фiнали.

02.00 III лiтнi Юнацькi Олiмпiйськi 
iгри 2018. Важка атлетика. 
Фiнали (юнаки 62 кг).

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, 00.45, 05.25 “ТСН”.
09.30 “Чотири весiлля”.
10.45, 12.20 “Одруження наослiп”.
13.00, 14.25 “Мiняю жiнку”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами”.
17.10 Т/с “Величне столiття. Нова 

Володарка”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.35 “Чистоnews”.
20.45 Т/с “Школа. Недитячi iгри”.
21.45, 22.40 “#ШоуЮри”.
23.40, 00.50 “Танцi з зiрками”.
04.35 “Свiтське життя”.
Iíòåð
03.00 “Мiсця сили”.
03.30, 03.45 “Орел i решка. 

Шопiнг”.
04.45, 05.05 “Top Shop”.
05.15 “Подробицi” - “Час”.
05.35 М/ф.
06.10, 23.00 “Слiдство вели...” з Л. 

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

“Новини”.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з 

Iнтером”.
10.00, 20.40 Т/с “Поверни мою 

любов”.
12.25 Т/с “Криве дзеркало душi”, 

1-4 с.
16.10 “Чекай на мене. Україна”.
18.00, 19.00, 02.45 “Стосується 

кожного”.
20.00 “Подробицi”.
00.45 Т/с “Пiдземний перехiд”.
02.35 “Код доступу”.

ICTV
04.35 Скарб нацiї.
04.45 Еврика!
04.50 Служба розшуку дiтей.
04.55 Т/с “Вiддiл 44”.
05.40, 19.20 Надзвичайнi новини з 

К. Стогнiєм.
06.30 Факти тижня. 100 хвилин з 

О. Соколовою.
08.45 Факти. Ранок.
09.10 Спорт.
09 .15 Надзвичайн i  новини . 

Пiдсумки з К. Стогнiєм.
10.15 Не дай себе ошукати!
11.30, 13.25, 16.20 Х/ф “День 

Трифидiв”.
12.45, 15.45 Факти. День.
16.40 Х/ф “Оселя зла: Фiнальна 

битва”.
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
20.20 Прорвемось!
21.30 Т/с “Папаньки”.
22.40 Свобода слова.
00.50 Х/ф “Таємничий острiв”, 

1 i 2 с.
ÑТÁ
05.25, 15.25 Все буде добре!
07.20 Т/с “Анатомiя Грей”.
09.15 Х/ф “Кардiограма кохання”.
11.10 МастерШеф.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Один за всiх.
19.00 Т/с “Коли ми вдома”.
20.00, 22.45 Хата на тата.
02.45 Найкраще на ТБ.
Íîâèé êàíàë
03.05 Зона ночi.
04.00 Абзац.
05.45, 06.55 Kids` Time.
05.50 М/с “Том i Джерi шоу”.
07.00 М/ф “Дозор джунглiв”.
09.10 Х/ф “Повiтряна в`язниця”.
11.20 Х/ф “Кiлери”.
13.20 Х/ф “Шпигунка”.
16.00, 00.20 Таємний агент.
17.10, 01.30 Пост шоу. Таємний 

агент.
19.00 Ревiзор.
21.40 Пристрастi за ревiзором.

Êàíàë «Уêðà¿íà»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-

їною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 02.10 Сьогоднi.
09.30, 03.10 Зоряний шлях.
10.20 Свекруха або невiстка.
11.20 Реальна мiстика.
13 .20 ,  15 .30 ,  04 .40 Агенти 

справедливостi.
16.00 Iсторiя одного злочину 3.
18.00 Т/с “Доктор Ковальчук 2”.
19.45 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Круговорот”, 9 i 10 с.
23.30 Х/ф “Команда знищити”.
01.40 Телемагазин.
Êàíàë «2+2»
06.00 М/ф.
08.05, 09.00, 01.00 Т/с “Пляжний 

коп 2”.
09.40, 18.15 “Спецкор”.

10.25, 18.50 “ДжеДАI”.
11.05 Т/с “Опер за викликом 3”.
15.35 Х/ф “Царство небесне”.
19.25, 20.30 Т/с “Ментiвськi вiйни. 

Харкiв”.
21.35 Т/с “Касл 8”.
23.20 Х/ф “Старi днi”.
01.55 “Облом.UA”.
ÍТÍ
04.45, 05.00 “Top Shop”.
05.45 Х/ф “Добрi намiри”.
07.10 Х/ф “Декiлька любовних 

iсторiй”.
08.40, 18.20 “Свiдок. Агенти”.
09.15 Х/ф “Дикий пляж”.
10.35, 19.30 Т/с “Коломбо”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.40 

“Свiдок”.
12.50 “Речовий доказ”.
15.50, 16.50, 21.25 “Легенди кар-

ного розшуку”.
23.45 Т/с “Кримiналiст”.
01.45 “Таємницi кримiнального 

свiту”.
03.10 “Випадковий свiдок”.
04.00 “Правда життя. Професiї”.
МЕГА
06.00 Бандитська Одеса.
07.00, 14.00 Правда життя.
08.00 Природа сьогодення.
09.00 Незвичайнi культури.
09.55 Брама часу.
10.55 Україна: забута iсторiя.
11.50 Запрограмованi долi.
12.50, 19.40 Речовий доказ.
14.55, 23.45 Вирiшальнi битви 2 

свiтової.
15.50, 21.45 Рiчковi монстри.
16.50, 22.45 Скарби зi сховищ.
17.50 Фестивалi планети.
18.50, 20.50 Секретнi територiї.
00.50 Мiстична Україна.
02.20 Там, де нас нема.
05.45 Бандитський Київ.

Ôóòáîë. (Уêðà¿íà)
06.00 СПАЛ - Iнтер. Чемпiонат 

Iталiї.
07.45, 16.35, 01.35 Журнал Лiги 

чемпiонiв.
08.15 Шахтар - Зоря. Чемпiонат 

України.
10.00 “Великий футбол”.
11.45, 19.55 Топ-матч.
12.00 Емполi - Рома. Чемпiонат 

Iталiї.
13 .50 Саутгемптон -  Челс i . 

Чемпiонат Англiї.
15.40, 22.30 Футбол News.
16.05, 22.00 Передмова до 3 i 4 

турiв. Лiга Нацiй УЄФА.
17.05 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
18 .00 Передмова до матчу 

“Динамо(К) -  Баварiя” 
(1994/95). Золота Колекцiя 
Лiги чемпiонiв з А. Шев-
ченком.

18.05 Динамо (К) - Баварiя 
( 1 9 9 4/1 9 9 5 ) .  З о л о т а 
Колекцiя Лiги чемпiонiв з А. 
Шевченком.

20.10 Лiверпуль - Ман Сiт i . 
Чемпiонат Англiї.

22.50 Чемпiонат Англiї. Огляд туру.
23.45 Львiв - Десна. Чемпiонат 

України.
02.05 Удiнезе - Ювентус. Чемпiонат 

Iталiї.
03.55 МЮ - Ньюкасл. Чемпiонат 

Англiї.

УТ-1
06.00, 09.40, 11.50, 13.15, 16.00, 

03.00 I I I  л iтнi Юнацькi 
Олiмпiйськi iгри 2018.

06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 
13.00, 21.00 Новини.

06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго 
ранку, Країно!

09.30 Погода.
11.25, 14.40 Телепродаж.
15.00 III лiтнi Юнацькi Олiмпiйськi 

iгри 2018. Баскетбол 3х3. 
Груповий раунд (юнаки).

16.20 III лiтнi Юнацькi Олiмпiйськi 
iгри 2018. Плавання.

17.30 III лiтнi Юнацькi Олiмпiйськi 
iгри 2018. Баскетбол 3х3. 
Груповий раунд (юнаки, 
дiвчата).

18.00, 22.00 III лiтнi Юнацькi 
Олiмпiйськ i  i гри 2018. 
С к е л е л а з i н н я .  Ф i н а л 
(чоловiки).

19.15 III лiтнi Юнацькi Олiмпiйськi 
i г ри  2018 .  Баске тбол 
3 х 3 .  Г р у п о в и й  р а у нд 
(юнаки,дiвчата).

20.00 III лiтнi Юнацькi Олiмпiйськi 
iгри 2018. Футзал. Груповий 
раунд.

21.25 Олiмпiйська доба.
22.45 III лiтнi Юнацькi Олiмпiйськi 

iгри 2018. Спортивнi танцi.
00.00, 01.10 III лiтнi Юнацькi 

Олiмпiйськi iгри 2018. Пла-
вання. Фiнали.

01.40 III лiтнi Юнацькi Олiмпiйськi 
i гри 2018 .  Тхеквондо. 
Фiнали.

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, 00.45, 05.25 “ТСН”.
09.30 “Чотири весiлля”.
10.45, 12.20 “Одруження наослiп”.
13.00, 14.25 “Мiняю жiнку”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами”.
17.10 Т/с “Величне столiття. Нова 

Володарка”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.35 “Чистоnews”.
20.45 Т/с “Школа. Недитячi iгри”.
21.45, 23.35, 00.50 “Король 

десертiв”.
01.35 “Свiтське життя”.
Iíòåð
06.00 М/ф.
06.15, 23.00 “Слiдство вели...” з Л. 

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

Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з 

Iнтером”.
10.10, 12.25, 20.40 Т/с “Поверни 

мою любов”.
12.50 Т/с “Тiльки не вiдпускай 

мене”.
13.50, 14.50, 15.45, 16.45 “Речдок”.
18.00, 19.00, 02.45 “Стосується 

кожного”.
20.00 “Подробицi”.
00.50 Т/с “Пiдземний перехiд”.
02.35 “Код доступу”.
03.30 “Орел i решка. Шопiнг”.

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

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

К. Стогнiєм.
11.15, 13.20 Х/ф “Повiнь”, 2 с.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.55, 21.30 Т/с “Папаньки”.
14.55, 16.20 Дизель-шоу.
17.40 Т/с “Марк+Наталка”.
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
20.20 Секретний фронт.
22.45 “На трьох”.
23.45 Х/ф “Пункт призначення 4”.
01.25 Т/с “У полi зору”.
02.50 Стоп-5.
ÑТÁ
05.05 Все буде добре!
07.05 Т/с “Анатомiя Грей”.
09.00, 20.00, 22.45 МастерШеф.
12.55 Битва екстрасенсiв.
15.25 Все буде добре! (16+).
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Один за всiх.
19.00 Т/с “Коли ми вдома”.
Íîâèé êàíàë
03.00 Зона ночi.
04.20 Абзац.
06.05, 07.55 Kids` Time.
06.10 М/с “Том i Джерi шоу”.
08.00 Т/с “Друзi”.
08.50 Т/с “Любов напрокат”.
10.50 Т/с “Вiдчайдушнi домогос-

подарки”.
17.00, 19.00 Любов на виживання.
20.50 Х/ф “Мiлина”.
22.25 Гастарбайтери.
00.20 Х/ф “Зникла”.

Êàíàë «Уêðà¿íà»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-

їною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

23.50 Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
10.20 Свекруха або невiстка.
11.20, 03.00 Реальна мiстика.
13 .20 ,  15 .30 ,  04 .40 Агенти 

справедливостi.
16.00 Iсторiя одного злочину 3.
18.00 Т/с “Доктор Ковальчук 2”.
19.45 “Говорить Україна”.
21.35 Футбол. Контрольна гра 

УЄФА. Збiрна Iталiї - Збiрна 
України.

00.10, 02.20 Т/с “CSI: Маямi”.
01.50 Телемагазин.
Êàíàë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00, 08.55, 01.00 Т/с “Пляжний 

коп 2”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.

10.15, 18.50 “ДжеДАI”.
10.55, 17.15 “Загублений свiт”.
13.00 “Помста природи”.
13.25 “Неминуча вiйна”.
15.20 Х/ф “12 раундiв 2: Переза-

вантаження”.
19.25, 20.30 Т/с “Ментiвськi вiйни. 

Харкiв”.
21.35, 23.20 Т/с “Касл 8”.
01.55 Т/с “Опер за викликом 3”.
02.45 “Облом.UA”.
ÍТÍ
05.45 Х/ф “Тихi береги”.
06.55 Х/ф “Небезпечнi друзi”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Розвiдники”.
10.40, 19.30 Т/с “Коломбо”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 03.00 

“Свiдок”.
12.50 “Речовий доказ”.
15.50, 16.50, 21.20 “Легенди кар-

ного розшуку”.
23.45 Т/с “Кримiналiст”.
02.05 “Таємницi кримiнального 

свiту”.
03.30 “Випадковий свiдок”.
03.50 “Правда життя. Професiї”.
04.50 “Top Shop”.
МЕГА
06.00 Бандитська Одеса.
07.00, 14.00 Правда життя.
08.00 Природа сьогодення.
09.00, 17.50 Незвичайнi культури.
09.55 Брама часу.
10.55 Україна: забута iсторiя.
11.50 Таємницi пiрамiд.
12.50, 19.40 Речовий доказ.
14.55, 23.45 Вирiшальнi битви 2 

свiтової.
15.50, 21.45 Рiчковi монстри.
16.50, 22.45 Скарби зi сховищ.
18.50, 20.50 Секретнi територiї.
00.45 Мiстична Україна.
02.30 Таємницi кримiнального 

свiту.

Ôóòáîë. (Уêðà¿íà)
06.00 Львiв - Десна. Чемпiонат 

України.
07.45, 17.55 Передмова до 3 i 4 

турiв. Лiга Нацiй УЄФА.
08.15 Саутгемптон -  Челс i . 

Чемпiонат Англiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.25 Марiуполь - Карпати. 

Чемпiонат України.
12.10 Удiнезе - Ювентус. Чемпiонат 

Iталiї.
13.55 Лiверпуль - Ман Сiтi . 

Чемпiонат Англiї.
16.05 Шахтар - Зоря. Чемпiонат 

України.
18.25 Топ-матч.
18.40 Фулхем - Арсенал. Чемпiонат 

Англiї.
20.30 “Ситкорiзи”.
21.00, 23.40 “Головна команда”.
21.35 Live. Iталiя - Україна. Контр-

ольна гра.
00.30 Брайтон -  Вест Хем. 

Чемпiонат Англiї.
02.20 Ворскла - Арсенал-Київ. 

Чемпiонат України.
04.05 Албанiя - Йорданiя. Контр-

ольна гра.

УТ-1
06.00, 09.40, 11.50, 13.15, 16.00, 

18.50, 03.15 III лiтнi Юнацькi 
Олiмпiйськi iгри 2018.

06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 
13.00, 21.00 Новини.

06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго 
ранку, Країно!

09.30 Погода.
11.25, 14.40 Телепродаж.
15.00, 19.15 III лiтнi Юнацькi 

Олiмпiйськi iгри 2018. Бас-
кетбол 3х3. Груповий раунд 
(юнаки).

16.20 III лiтнi Юнацькi Олiмпiйськi 
iгри 2018. Плавання.

17.35 III лiтнi Юнацькi Олiмпiйськi 
iгри 2018. Баскетбол 3х3. 
Груповий раунд (юнаки/
дiвчата).

18.00 Iнформацiйна година.
20.00, 21.50 III лiтнi Юнацькi 

Олiмпiйськi iгри 2018. Тхек-
вондо (дiвчата 55 кг, юнаки 
63 кг).

21.25 Олiмпiйська доба.
22.55, 01.10 III лiтнi Юнацькi 

Олiмпiйськi iгри 2018. Фех-
тування (юнаки). Шпага 
(дiвчата). Шабля. Пiвфiнал.

01.45 III лiтнi Юнацькi Олiмпiйськi 
iгри 2018. Плавання. Фiнали.

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, 00.45, 05.25 “ТСН”.
09.30 “Чотири весiлля”.
10.45, 12.20 “Одруження наослiп”.
12.50, 14.15 “Мiняю жiнку”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами”.
17.10 Т/с “Величне столiття. Нова 

Володарка”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.35 “Чистоnews”.
20.45 Т/с “Школа. Недитячi iгри”.
21.45, 23.35, 00.50 “Модель XL 2”.
01.35 “Свiтське життя”.
Iíòåð
05.55 М/ф.
06.15, 23.00 “Слiдство вели...” з Л. 

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

Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з 

Iнтером”.
10.10, 12.25, 20.40 Т/с “Поверни 

мою любов”.
12.50 Т/с “Тiльки не вiдпускай 

мене”.
13.50, 14.50, 15.45, 16.45 “Речдок”.
18.00, 19.00, 02.45 “Стосується 

кожного”.
20.00 “Подробицi”.
00.45 Т/с “Пiдземний перехiд”.
02.35 “Код доступу”.
03.30 “Орел i решка. Шопiнг”.

04.50 “Top Shop”.
05.20 “Подробицi” - “Час”.
ICTV
04.15 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.30 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.35, 20.20 Громадянська обо-

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

К. Стогнiєм.
10.10 Прорвемось!
11.15, 13.20 Х/ф “Повiнь”, 1 с.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.55, 21.30 Т/с “Папаньки”.
14.50, 16.25 Дизель-шоу.
17.45 Т/с “Марк+Наталка”.
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
22.45 “На трьох”.
23.50 Х/ф “Дедпул”.
01.50 Т/с “У полi зору”.
02.30 Стоп-5.
ÑТÁ
04.00, 15.25 Все буде добре!
05.55 Т/с “Анатомiя Грей”.
07.50, 20.00, 22.45 МастерШеф.
12.55 Битва екстрасенсiв.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Один за всiх.
19.00 Т/с “Коли ми вдома”.
Íîâèé êàíàë
03.20 Служба розшуку дiтей.
03.25, 02.00 Зона ночi.
05.00 Абзац.
06.40, 07.55 Kids` Time.
06.45 М/с “Том i Джерi шоу”.
08.00 Т/с “Друзi”.
09.00 Т/с “Любов напрокат”.
10.50 Т/с “Вiдчайдушнi домогос-

подарки”.
17.00, 19.00 Хто проти блондинок? 

(12+).
21.00 Х/ф “Зникла”.

00.05 Гастарбайтери.
Êàíàë «Уêðà¿íà»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-

їною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
10.20 Свекруха або невiстка.
11.20, 03.00 Реальна мiстика.
13 .20 ,  15 .30 ,  04 .40 Агенти 

справедливостi.
16.00 Iсторiя одного злочину 3.
18.00 Т/с “Доктор Ковальчук 2”.
19.45 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Круговорот”, 11 i 12 с.
23.30, 02.00 Т/с “CSI: Маямi”.
01.30 Телемагазин.
Êàíàë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00, 08.55, 01.00 Т/с “Пляжний 

коп 2”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.
10.15, 18.50 “ДжеДАI”.

10.55, 17.15 “Загублений свiт”.
13.00 “Нове Шалене вiдео по-

українськи”.
13.20 Х/ф “Аттiла”.
15.05 Х/ф “12 раундiв”.
19.25, 20.30 Т/с “Ментiвськi вiйни. 

Харкiв”.
21.35, 23.20 Т/с “Касл 8”.
01.55 Т/с “Опер за викликом 3”.
02.45 “Облом.UA”.
ÍТÍ
05.30 Х/ф “Дрiбницi життя”.
06.45 Х/ф “Чорта з два”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “У квадратi 45”.
10.30, 19.30 Т/с “Коломбо”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.55 

“Свiдок”.
12.50 “Речовий доказ”.
15.55, 16.50, 21.25 “Легенди кар-

ного розшуку”.
23.45 Т/с “Кримiналiст”.
02.00 “Таємницi кримiнального 

свiту”.
03.25 “Випадковий свiдок”.
03.45 “Правда життя. Професiї”.
04.45 “Top Shop”.
МЕГА
06.00 Бандитський Київ.
07.00, 14.00 Правда життя.
08.00 Природа сьогодення.
09.00, 18.20 Незвичайнi культури.
09.55 Брама часу.
10.55 Україна: забута iсторiя.
11.50 Потойбiччя. Сни.
12.50, 19.40 Речовий доказ.
14.55, 23.45 Вирiшальнi битви 2 

свiтової.
15.50, 21.45 Рiчковi монстри.
16.50, 22.45 Скарби зi сховищ.
17.50 Фестивалi планети.
18.50, 20.50 Секретнi територiї.
00.45 Мiстична Україна.
02.15 Бандитська Одеса.

Ôóòáîë. (Уêðà¿íà)
06.00, 16.05 “Європейський 

weekend”.
06.45, 01.35 Передмова до 3 i 4 

турiв. Лiга Нацiй УЄФА.
07.15, 22.50 Чемпiонат Iталiї. Огляд 

туру.
08.10 Фулхем - Арсенал. Чемпiонат 

Англiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.25 Ворскла - Арсенал-Київ. 

Чемпiонат України.
12.10 “Великий футбол”.
13.55 Емполi - Рома. Чемпiонат 

Iталiї.
16.55 МЮ - Ньюкасл. Чемпiонат 

Англiї.
18.45 Шахтар - Зоря. Чемпiонат 

України.
20.35 Топ-матч.
20.40 Удiнезе - Ювентус. Чемпiонат 

Iталiї.
23.45 Александрiя - Чорноморець. 

Чемпiонат України.
02.05 Саутгемптон -  Челс i . 

Чемпiонат Англiї.
03.55 СПАЛ - Iнтер. Чемпiонат 

Iталiї.

УТ-1
06.00, 09.40, 11.50, 13.15, 15.10, 

17.35, 18.50, 00.25, 03.05 
III лiтнi Юнацькi Олiмпiйськi 
iгри 2018.

06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 
13.00, 15.00, 21.00 Новини.

06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго 
ранку, Країно!

09.30 Погода.
11.25, 14.40 Телепродаж.
16.00 III лiтнi Юнацькi Олiмпiйськi 

iгри 2018. Плавання.
18.00 Iнформацiйна година.
19.30 III лiтнi Юнацькi Олiмпiйськi 

iгри 2018. Баскетбол 3х3. 
Груповий раунд (юнаки, 
дiвчата).

20.35 Олiмпiйська доба.
21.30 III лiтнi Юнацькi Олiмпiйськi 

iгри 2018. Легка атлетика.
00.55, 01.10 III лiтнi Юнацькi 

Олiмпiйськi iгри 2018. Спор-
тивна гiмнастика. Багато-
борство (юнаки).

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, 00.45, 05.25 “ТСН”.
09.30 “Чотири весiлля”.
10.45, 12.20 “Одруження наослiп”.
13.00, 14.25 “Мiняю жiнку”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами”.
17.10 Т/с “Величне столiття. Нова 

Володарка”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.35 “Чистоnews”.
20.45 Т/с “Школа. Недитячi iгри”.
21.45 “Грошi”.
22.45 “Право на владу”.
00.50 Х/ф “Отримайте багаж”.
04.35 “Свiтське життя”.
Iíòåð
05.55 М/ф.
06.15, 23.00 “Слiдство вели...” з Л. 

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

Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з 

Iнтером”.
10.10, 12.25, 20.40 Т/с “Поверни 

мою любов”.
12.50 Т/с “Тiльки не вiдпускай 

мене”.
13.50, 14.50, 15.45, 16.45 “Речдок”.
18.00, 19.00, 02.40 “Стосується 

кожного”.
20.00 “Подробицi”.
00.45 Т/с “Пiдземний перехiд”.
02.30 “Код доступу”.
03.25 “Орел i решка. Шопiнг”.
04.45 “Top Shop”.
05.15 “Подробицi” - “Час”.
ICTV
04.05 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!
04.25 Студiя Вашингтон.
04.30 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.

05.35, 20.20 Громадянська обо-
рона.

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

К. Стогнiєм.
10.10 Секретний фронт.
11.20, 13.25 Х/ф “День Трифидiв”, 

1 с.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.45, 21.25 Т/с “Папаньки”.
14.45, 16.20 Дизель-шоу.
17.40 Т/с “Марк+Наталка”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
22.20 Новi лiдери.
00.10 Х/ф “Пункт призначення 5”.
02.00 Т/с “У полi зору”.
02.40 Стоп-5.
ÑТÁ
04.05 Все буде добре! (16+).
06.00 Т/с “Анатомiя Грей”.
07.55 МастерШеф.
13.00 Битва екстрасенсiв.
15.25 Все буде добре!
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Один за всiх.
19.00 Т/с “Коли ми вдома”.
20.00, 22.45 Зваженi та щасливi.
Íîâèé êàíàë
03.20, 00.55 Служба розшуку дiтей.
03.30, 01.00 Зона ночi.
04.10 Абзац.
06.05, 07.55 Kids` Time.
06.10 М/с “Том i Джерi шоу”.
08.00 Т/с “Друзi”.
08.50 Т/с “Любов напрокат”.
10.50 Т/с “Вiдчайдушнi домогос-

подарки”.
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф “Iлюзiя польоту”.
23.00 Гастарбайтери.
Êàíàë «Уêðà¿íà»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-

їною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
10.20 Свекруха або невiстка.
11.20, 02.15 Реальна мiстика.
13 .20 ,  15 .30 ,  04 .40 Агенти 

справедливостi.
16.00 Iсторiя одного злочину 3.
18.00 Т/с “Доктор Ковальчук 2”.
19.45 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Круговорот”, 13 i 14 с.
23.20 Контролер.
00.00 Т/с “CSI: Маямi”.
01.45 Телемагазин.

Êàíàë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00, 08.55, 01.00 Т/с “Пляжний 

коп 2”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.
10.15, 18.50 “ДжеДАI”.
10.55, 17.15 “Загублений свiт”.
13.00 “Нове Шалене вiдео по-

українськи”.
15.25 Х/ф “Помпеї: Апокалiпсис”.
19.25, 20.30 Т/с “Ментiвськi вiйни. 

Харкiв”.
21.35, 23.20 Т/с “Касл 8”.
01.55 “Облом.UA”.

ÍТÍ
05.20 Х/ф “Погань”.
07.00 Х/ф “Розплата”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Заручники страху”.
10.40, 19.30 Т/с “Коломбо”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.55 

“Свiдок”.
12.50 “Речовий доказ”.
15.50, 16.50, 21.25 “Легенди кар-

ного розшуку”.
23.45 Т/с “Кримiналiст”.
02.05 “Таємницi кримiнального 

свiту”.
03.25 “Випадковий свiдок”.
03.50 “Правда життя. Професiї”.
04.45 “Top Shop”.
МЕГА
06.00 Бандитський Київ.
07.00, 14.00 Правда життя.
08.00, 02.20 Природа сьогодення.
09.00 Фестивалi планети.
09.55 Брама часу.
10.55, 03.10 Україна: забута iсторiя.
11 .50 Прокляття ск iфських 

курганiв.
12.50, 19.40 Речовий доказ.
14.55 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
15.50, 21.45 Рiчковi монстри.
16.50, 22.45 Скарби зi сховищ.
17.50 Незвичайнi культури.
18.50, 20.50 Секретнi територiї.
23.45 Любов, ненависть i про-

паганда.
00.45 Мiстична Україна.

Ôóòáîë. (Уêðà¿íà)
06.00 Марiуполь - Карпати. 

Чемпiонат України.
07.50, 21.25, 03.20 Огляд матчу 

“Iталiя - Україна”. Контр-
ольна гра.

08.00 Удiнезе - Ювентус. Чемпiонат 
Iталiї.

09.50 Огляд матчу “Албанiя - 
Йорданiя”. Контрольна гра.

10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.25 Лiверпуль - Ман Сiт i . 

Чемпiонат Англiї.
12.10 Албанiя - Йорданiя. Контр-

ольна гра.
13.55 Шахтар - Зоря. Чемпiонат 

України.
16.05, 18.35 “Головна команда”.
16.45 Iталiя - Україна. Контроль-

на гра.
19.25 Топ-матч.
19.35 Англiя - Iспанiя. Лiга Нацiй 

УЄФА.
21.35 Live. Уельс - Iспанiя. Контр-

ольна гра.
23.40 Францiя - Iсландiя. Контр-

ольна гра.
01.30 Чорногорiя - Сербiя. Лiга 

Нацiй УЄФА.
03.30 “Ситкорiзи”.
04.00 Польща - Португалiя. Лiга 

Нацiй УЄФА.
05.50 Програма передач.

Пîíåдіëîê

Ñåðåдà

Віâòîðîê

Чåòâåð

8 жовтня

10 жовтня

9 жовтня

11 жовтня
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УТ-1
06.00, 09.40, 11.50, 13.15, 15.10, 

05.05 I I I  л iтнi Юнацькi 
Олiмпiйськi iгри 2018.

06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 
13.00, 15.00, 21.00 Новини.

06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго 
ранку, Країно!

09.30 Погода.
11.25, 14.40 Телепродаж.
16.00 III лiтнi Юнацькi Олiмпiйськi 

iгри 2018. Плавання.
17.30 III лiтнi Юнацькi Олiмпiйськi 

i гри 2018 .  Бадм iнтон . 
Iндивiдуальнi. Фiнали (юна-
ки, дiвчата).

18.40 III лiтнi Юнацькi Олiмпiйськi 
iгри 2018. Баскетбол 3х3. 
Груповий раунд (юнаки, 
дiвчата).

19.30 III лiтнi Юнацькi Олiмпiйськi 
iгри 2018. Бадмiнтон. Ко-
манди.

21.25 Олiмпiйська доба.
21.50 III лiтнi Юнацькi Олiмпiйськi 

iгри 2018. Легка атлетика.
00.50, 01.10 III лiтнi Юнацькi 

Олiмпiйськi iгри 2018. Пла-
вання. Фiнали.

02.40 III лiтнi Юнацькi Олiмпiйськi 
i г ри  2018 .  Спортивна 
гiмнастика. Багатоборство 
(дiвчата).

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”.
13.00, 14.25 “Мiняю жiнку”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами”.
17.10 Т/с “Величне столiття. Нова 

Володарка”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.15 “Лiга смiху”.
22.20 “Iгри приколiв”.
23.20, 01.20 “Вечiрнiй Київ”.
05.10 “Чистоnews”.
Iíòåð
05.55 М/ф.
06.15 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

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

Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з 

Iнтером”.
10.10, 12.25, 22.00 Т/с “Поверни 

мою любов”.
12.50 Т/с “Тiльки не вiдпускай 

мене”.
13.50, 14.50, 15.45, 16.45, 02.15 

“Речдок”.
18.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi тижня”.
04.25 “Код доступу”.
04.45 “Top Shop”.
05.15 “Формула кохання Олексан-

дра Абдулова”.
ICTV
04.00 Скарб нацiї.
04.10 Еврика!

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

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

К. Стогнiєм.
11.15, 13.25 Х/ф “День Трифидiв”, 

2 с.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.45 Т/с “Папаньки”.
14.45, 16.20, 21.30 Дизель-шоу.
17.40, 00.20 Т/с “Марк+Наталка”.
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
20.20 Антизомбi.
03.45 Стоп-5.
ÑТÁ
05.55, 19.00 Т/с “Коли ми вдома”.
07.20 Х/ф “Чоловiча iнтуїцiя”.
09.35 Т/с “Пiзнє каяття”.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Один за всiх.
20.00 Цiєї митi рiк потому.
22.45 Ультиматум.
Íîâèé êàíàë
03.00, 02.30 Зона ночi.
03.20 Абзац.
05.05, 06.25 Kids` Time.
05.10 М/с “Том i Джерi шоу”.
06.30 Т/с “Друзi”.
08.00, 23.30 Київ вдень i вночi.
09.00 Ревiзор.
11.40 Пристрастi за ревiзором.
14.20, 21.40 Любов на виживання.
16.20, 19.00 Топ-модель.
00.30 Х/ф “Iлюзiя польоту”.
02.25 Служба розшуку дiтей.
Êàíàë «Уêðà¿íà»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-

їною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 02.20 Сьогоднi.
09.30, 05.00 Зоряний шлях.
10.20 Свекруха або невiстка.
11.30, 03.20 Реальна мiстика.
12.45 Т/с “З минулого з любов`ю”, 

1 i 2 с.
15.30 Т/с “З минулого з любов`ю”.
18.00 Т/с “Доктор Ковальчук 2”.
19.45 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Круговорот”.
23.20 По слiдах.
00.00 Т/с “CSI: Маямi”.
01.50 Телемагазин.

Êàíàë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00, 08.55 Т/с “Пляжний коп 2”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.
10.15, 18.50 “ДжеДАI”.
10.55, 17.15 “Загублений свiт”.
13.00 Вiдеобiмба.
14.25 Х/ф “Царство небесне”.
19.25 Х/ф “В тилу ворога”.
21.30 Х/ф “В тилу ворога 2: Вiсь 

зла”.
23.25 “Змiшанi єдиноборства. UFC. 

Fight Night. Сантос-Андерс”.
01.45 “Цiлком таємно”.

03.25 Т/с “Опер за викликом 3”.
04.15 “Облом.UA”.
ÍТÍ
05.45 Х/ф “Допiнг для янголiв”.
07.10 Х/ф “Круглянський мiст”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Женя, Женєчка та 

“Катюша”.
10.40, 19.30 Т/с “Коломбо”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 03.05 

“Свiдок”.
12.50 “Речовий доказ”.
15.55, 16.55, 21.25 “Легенди кар-

ного розшуку”.
23.45 Т/с “Кримiналiст”.
02.05 “Таємницi кримiнального 

свiту”.
03.35 “Випадковий свiдок”.
03.45 “Правда життя. Професiї”.
05.15 “Top Shop”.
МЕГА
06.00 Бандитська Одеса.
07.00, 14.00 Правда життя.
08.00 Природа сьогодення.
09.00 Фестивалi планети.
09.30, 17.50 Незвичайнi культури.
09.55 Брама часу.
10.55 Україна: забута iсторiя.
11.50 Шосте вiдчуття. Дар чи про-

кляття?
12.50, 19.40 Речовий доказ.
14.55 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
15.50, 21.45 Рiчковi монстри.
16.50, 22.45 Скарби зi сховищ.
18.50, 20.50 Секретнi територiї.
23.45 Любов, ненависть i про-

паганда.
00.45 Мiстична Україна.
02.20 Таємницi дефiциту.
05.00 Бiзнес на залякуваннi.

Ôóòáîë. (Уêðà¿íà)
06.00 Iталiя - Україна. Контроль-

на гра.
07.45 “Ситкорiзи”.
08.15 Огляд 1-го iгрового дня. Лiга 

Нацiй УЄФА.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.25 Уельс - Iспанiя. Контрольна 

гра.
12.10, 04.00 Чорногорiя - Сербiя. 

Лiга Нацiй УЄФА.
13.55 Туреччина - Боснiя i Герцего-

вина. Лiга Нацiй УЄФА.
16.05 Польща - Португалiя. Лiга 

Нацiй УЄФА.
17.55 Огляд матчу “Францiя - 

Iсландiя”. Контрольна гра.
18.05 Огляд матчу “Iталiя - Украї-

на”. Контрольна гра.
18.15, 20.55 “Студiя Live”.
18.55 Live. U-21. Україна - 

Шотландiя. Вiдбiр до Євро-
2019.

21.25 Огляд матчу “Польща - 
Португалiя”. Лiга Нацiй 
УЄФА.

21.35 Live. Бельгiя - Швейцарiя. 
Лiга Нацiй УЄФА.

23.40 Австрiя - Пiвнiчна Iрландiя. 
Лiга Нацiй УЄФА.

01.30 Грецiя - Угорщина. Лiга Нацiй 
УЄФА.

03.20 Огляд матчу “Уельс - Iспанiя”. 
Контрольна гра.

03.30 Свiт Прем`єр-лiги.

УТ-1
06 . 0 0  I I I  л i т н i  Юнац ь к i 

Олiмпiйськi iгри 2018.
06.30, 08.05, 12.50 Погода.
06.40 “Крути”.
07.00, 08.00, 21.00 Новини.
07.05 “Легiон. Хронiка Укра-

їнської Галицької армiї”.
08.15 “Вони боролись до за-

гину”.
08.45, 10.30 Спецпроект “День 

захисника України”.
09.00 Церемонiя складання уро-

чистої клятви лiцеїстами 
Київського вiйськового 
лiцею iм. Iвана Богуна.

12.15 “Сiч”.
13.00 Перша шпальта.
13.30 Перший на селi.
14.00, 15.35 Телепродаж.
14.20 Фольк-music.
1 6 . 0 0  I I I  л i т н i  Юнац ь к i 

Олiмпiйськi iгри 2018. 
Баскетбол 3х3. Груповий 
раунд (юнаки, дiвчата).

18.00 Вони присягнули на свiт i 
волю. Спецпроект до Дня 
захисника України.

20.00, 21.50 III лiтнi Юнацькi 
Олiмпiйськi iгри 2018. 
Легка атлетика.

21.25 Олiмпiйська доба.
00.00, 01.10 III лiтнi Юнацькi 

Олiмпiйськi iгри 2018. 
Стрибки в воду.

0 1 . 4 5  I I I  л i т н i  Юнац ь к i 
Олiмпiйськi iгри 2018. 
Стрiльба з лука. Змiшанi 
мiжнароднi команди.

0 4 . 3 0  I I I  л i т н i  Юнац ь к i 
Олiмпiйськi iгри 2018. 
Спортивна гiмнастика. 
Iндивiдуальнi змагання.

Êàíàë “1+1”
06.00 “ТСН”.
07 .00 ,  02 .05 “Укра їнськ i 

сенсацiї”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
09.00 “Лото-Забава”.
09.45 М/ф “Маша i ведмiдь”.
10.10, 11.15, 12.10 “Свiт 

навиворiт 4: В`єтнам”.
13.15, 14.40 “Свiт навиворiт 3: 

Танзанiя, Ефiопiя”.
16.00 Х/ф “Пропала грамота”.
17.45 Х/ф “Королева бензо-

колонки”.
19.30, 05.00 “ТСН-Тиждень”.
21.00 “Танцi з зiрками”.
00.00 “Лiга смiху”.
Iíòåð
06.00 М/ф.
06.25 Х/ф “Кухарка”.
08.00 “Вдалий проект”.
09.00 “Готуємо разом”.
10.00 “Орел i решка. Морський 

сезон 2”.
11.00 “Орел i решка. Переза-

вантаження 3”.
12.10 Х/ф “Вихiднi!”
14.00 Т/с “Абатство Даунтон”.
18.00 “Крутiше за всiх”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Х/ф “Корсиканець”.

22.20 Х/ф “Лiнкольн для ад-
воката”.

00.55 “Речдок”.
03.15 “Мiсця сили”.
03.55 “Орел i решка. Шопiнг”.
05.15 “Top Shop”.
ICTV
04.20 Скарб нацiї.
04.25 Еврика!
04.35 Факти.
05.00 Iнсайдер.
06.45 Т/с “Вiддiл 44”.
10.40 Х/ф “Людина-павук”.
12.45 Факти. День.
13.00 Х/ф “Людина-павук 2”.
15.50 Х/ф “Людина-павук 3: 

Ворог у тiнi”.
18.45 Факти тижня. 100 хвилин 

з О. Соколовою.
20.35 Х/ф “Нова Людина-

павук”.
23.20 Х/ф “Нова Людина-павук 

2: Висока напруга”.
02.05 Х/ф “Пункт призна-

чення 5”.
03.35 Стоп-5.
ÑТÁ
05.00, 05.55 Т/с “Коли ми 

вдома”.
08.55 Все буде смачно!
09.55 Караоке на Майданi.
10.55 Хата на тата.
13.00 МастерШеф.
19.00 Битва екстрасенсiв.
21.00 Один за всiх.
22.15 Х-Фактор.
Íîâèé êàíàë
03.00, 01.20 Зона ночi.
04.30 Стендап-шоу.
05.25, 07.35 Kids` Time.
05.30 М/с “Том i Джерi шоу”.
07.40 М/ф “Ми - монстри!”
09 .40  М/ф “Корпорац i я 

монстрiв”.
11.20 Х/ф “Мiлина”.
13.10 Х/ф “День незалежностi”.
16.10 Х/ф “День незалежностi 

2: Вiдродження”.
18.40 Х/ф “Тихоокеанський 

рубiж”.
21.00 Х/ф “Годзiлла”.
23.20 Х/ф “Анаконда 2: По-

лювання за проклятою 
орхiдеєю”.

Êàíàë «Уêðà¿íà»
07.00, 09.00 Сьогоднi.
07.15 Ранок з Україною. День 

захисника.
09 . 15  Т/с  “Соломонове 

рiшення”.
13.10 Т/с “Секрет майя”.
17.00 Т/с “Бiйся бажань своїх”, 

1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з 

Олегом Панютою.
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с “Бiйся бажань своїх”.
23.10 Музична платформа.
01.10 Т/с “Чужа жiнка”.
04.20 Зоряний шлях.
Êàíàë «2+2»
06.00 М/ф.
07.55 “Загублений свiт”.

11.05 Х/ф “Подвiйний удар”.
13.10 Х/ф “Гвардiя 2”.
15.10 Х/ф “В тилу ворога”.
17.15 Х/ф “В тилу ворога 2: 

Вiсь зла”.
19.10 Х/ф “В тилу ворога: 

Колумбiя”.
21.00 Х/ф “Команда 8: В тилу 

ворога”.
23.00 “ПроФутбол”.
00.00 “Змiшанi єдиноборства. 

UFC. Fight Night. Сантос-
Андерс”.

02.30 “Облом.UA”.
ÍТÍ
06.15 Т/с “Гетьман”.
10.10 Х/ф “Слiдопит”.
12.00 Х/ф “Вершник без го-

лови”.
14.00 Х/ф “Природжений гон-

щик”.
16.00 “Чемпiонат України з 

ш о с е й н о - к i л ь ц е в и х 
перегонiв”.

17.10 Х/ф “Приборкання но-
ровливого”.

19.00 Х/ф “У бiй iдуть лише 
“старi”.

20.50 Х/ф “Балада про сол-
дата”.

22.30 Х/ф “Залишенi”.
00.40 Х/ф “Загiн особливого 

призначення”.
02.30 “Випадковий свiдок”.
03.15 “Правда життя. Професiї”.
МЕГА
06.00, 05.10 Бандитська Одеса.
07.45 Брама часу.
08.35, 19.10 У пошуках iстини.
10.20 Любов, ненависть i про-

паганда.
12.20, 21.00 Охоронцi Гiтлера.
15.05 Природа сьогодення.
16.10 Невiдомий океан.
17.10 Рiчковi монстри.
23.45 Скарб.ua.

Ôóòáîë. (Уêðà¿íà)
06.00 Свiт Прем`єр-лiги.
06.30 Огляд матчу “Iталiя - 

Україна”. Контрольна 
гра.

06.40 Нiдерланди - Нiмеччина. 
Лiга Нацiй УЄФА.

08.25 Огляд 3-го iгрового дня. 
Лiга Нацiй УЄФА.

10.00, 15.30, 22.30 Футбол 
News.

10.25, 03.25 Журнал Лiги 
чемпiонiв.

10.55 Iталiя - Україна. Контр-
ольна гра.

12.45, 00.10 Огляд 1-го iгрового 
дня. Лiга Нацiй УЄФА.

13.40 Iрландiя - Данiя. Лiга 
Нацiй УЄФА.

15.50 Live. Румунiя - Сербiя. 
Лiга Нацiй УЄФА.

17.55, 23.40 “Лiга Нацiй. Матч-
центр”.

18 .50 L ive .  Шотланд iя  - 
Португалiя. Контрольна 
гра.

20.55 “Великий футбол”.
21.35 Live. Польща - Iталiя. Лiга 

Нацiй УЄФА.
01.35 Росiя - Туреччина. Лiга 

Нацiй УЄФА.
03.55 Iзраїль - Албанiя. Лiга 

Нацiй УЄФА.

УТ-1
06.00, 09.40, 14.15, 18.00, 01.10 

III лiтнi Юнацькi Олiмпiйськi 
iгри 2018.

06.30, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго 
ранку, Країно!

07.00, 08.00, 09.00, 21.00 Новини.
09.30 Погода.
14.00, 15.35 Телепродаж.
16.00 III лiтнi Юнацькi Олiмпiйськi 

iгри 2018. Баскетбол 3х3. 
Груповий раунд (юнаки, 
дiвчата).

21.25 Олiмпiйська доба.
21.50 III лiтнi Юнацькi Олiмпiйськi 

iгри 2018. Легка атлетика.

Êàíàë “1+1”
06.00, 19.30 “ТСН”.
07.00 “Грошi”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
10.00, 10.35 “Їмо за 100”.
11.20, 23.10 “Свiтське життя”.
12.30 “Модель XL 2”.
14.25 “Король десертiв”.
16.30, 21.15 “Жiночий квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка”.
20.15 “Українськi сенсацiї”.
00.15 “Iгри приколiв”.
01.15 “Вечiрнiй Київ”.
05.05 “Секретнi матерiали”.

Iíòåð
05.50 “Україна вражає”.
06.35 М/ф.
07.00 “Чекай на мене. Україна”.
08.40 Х/ф “Дiвчина без адреси”.
10.20 Х/ф “Суєта суєт”.
12.00 Х/ф “Операцiя “И” та iншi 

пригоди Шурика”.
14.00 Т/с “Абатство Даунтон”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Крутiше за всiх”.
22.15 Т/с “Домогосподар”, 1-4 с.
02.10, 05.30 “Подробицi” - “Час”.
02.40 Х/ф “Не було б щастя”.
03.40 “Код доступу”.
04.10 “Володимир Басов. Бiгун на 

довгi дистанцiї”.
05.00 “Top Shop”.

ICTV
05.05 Скарб нацiї.
05.10 Еврика!
05.20 Факти.
05.40 Бiльше нiж правда.
07.30 Я зняв!
09.25 Дизель-шоу.
1 0 . 4 5 ,  1 1 . 4 5  Особли во с т i 

нацiональної роботи 4.
12.45 Факти. День.

13.00 Т/с “Папаньки”.
16.10 Х/ф “Людина-павук”.
18.45 Факти. Вечiр.
19 .20 Надзвичайн i  новини . 

Пiдсумки з К. Стогнiєм.
20.05 Х/ф “Людина-павук 2”.
22.45 Х/ф “Людина-павук 3: Ворог 

у тiнi”.
01.35 Х/ф “Пункт призначення 4”.
02.50 Стоп-5.

ÑТÁ
05.10, 06.05 Т/с “Коли ми вдома”.
08.05 Караоке на Майданi.
09.05 Все буде смачно!
11.00 Битва екстрасенсiв.
13.00 Зваженi та щасливi.
16.00 Хата на тата.
19.00 Х-Фактор.
21.55 Цiєї митi рiк потому.

Íîâèé êàíàë
03.00, 01.10 Зона ночi.
05.05, 06.15 Kids` Time.
05.10 М/с “Лунтiк i його друзi”.
06.20 Гастарбайтери.
12.10 Хто проти блондинок? (12+).
14.10 Хто зверху? (12+).
16.10 М/ф “Корпорацiя монстрiв”.
18.00 Х/ф “День незалежностi”.
21.00 Х/ф “День незалежностi 2: 

Вiдродження”.
23.30 Х/ф “Анаконда”.
Êàíàë «Уêðà¿íà»
06.30, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
07.15, 05.10 Зоряний шлях.
09.00 Т/с “Круговорот”, 9-14 с.
15.20 Т/с “Круговорот”.
17.00 Т/с “Соломонове рiшення”, 

1 i 2 с.
20.00 Т/с “Соломонове рiшення”.
22.00 Т/с “Каблучка з бiрюзою”.
01.40 Телемагазин.
02.10 Т/с “CSI: Маямi”.
03.30 Реальна мiстика.

Êàíàë «2+2»
06.00 М/ф.
08.10 “102. Полiцiя”.
08.55 “Загублений свiт”.
14.05 Х/ф “12 раундiв”.
16.15 Х/ф “12 раундiв 2: Переза-

вантаження”.
18.05 Х/ф “Подвiйний удар”.
20.10 Х/ф “Морськi котики проти 

зомбi”.
22.00 Х/ф “Шiсть куль”.
00.10 Х/ф “9 мiсяцiв суворого 

режиму”.
01.50 “Цiлком таємно”.
03.30 “Облом.UA”.

ÍТÍ
06.15 Х/ф “Вiчний поклик”.

12.00 “Україна вражає”.
12.55, 04.10 “Речовий доказ”.
15.55 “Легенди карного розшуку”.
19.00, 02.05 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “Сiм старих i одна 

дiвчина”.
21.10 Х/ф “Приборкання норов-

ливого”.
23.00 Х/ф “Загiн особливого при-

значення”.
01.05 “Таємницi кримiнального 

свiту”.
02.35 “Випадковий свiдок”.
03.10 “Правда життя. Професiї”.
04.30 “Легенди бандитської Оде-

си”.
05.15 “Top Shop”.

МЕГА
06.00 Бандитський Київ.
07.15 Брама часу.
08.05, 18.45 У пошуках iстини.
09.55 Любов, ненависть i про-

паганда.
11.55, 21.00 Охоронцi Гiтлера.
14.35 Природа сьогодення.
16.45 Рiчковi монстри.
23.45 Пiдроблена iсторiя.
02.25 Академiк Корольов.
03.15 Володимир Iвасюк.
04.10 Мiстична Україна.

Ôóòáîë. (Уêðà¿íà)
06.00 “Ситкорiзи”.
06.30 Францiя - Iсландiя. Контр-

ольна гра.
08.15 Свiт Прем`єр-лiги.
08.45, 17.55, 03.20 Огляд 2-го 

iгрового дня. Лiга Нацiй 
УЄФА.

10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.25 Польща - Португалiя. Лiга 

Нацiй УЄФА.
12.10 U-21. Україна - Шотландiя. 

Вiдбiр до Євро-2019.
13.55 Хорватiя - Англiя. Лiга Нацiй 

УЄФА.
16.05 Бельгiя - Швейцарiя. Лiга 

Нацiй УЄФА.
18.50 Live. Грузiя - Андорра. Лiга 

Нацiй УЄФА.
20.55 Огляд 1-го iгрового дня. Лiга 

Нацiй УЄФА.
21.35 Live. Iрландiя - Данiя. Лiга 

Нацiй УЄФА.
23.40 Словаччина - Чехiя. Лiга 

Нацiй УЄФА.
01.30 Норвегiя - Словенiя. Лiга 

Нацiй УЄФА.
04.00 Австрiя - Пiвнiчна Iрландiя. 

Лiга Нацiй УЄФА.
05.50 Програма передач.

П’яòíèця

Íåдіëя

Ñóáîòà12 жовтня

14 жовтня

13 жовтня

   TV-4
Пîíåдіëîê, 8 жîâòíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Серцю не 

накажеш» +16
06.45, 09.15 Ранковий фітнес
07.00 Провінційні вісті. Тиждень
07.50 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
10.45 Ранковий фітнес
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Межа правди
13.10, 02.30 Хіт-парад 
14.00, 01.00 Х.ф. «Тільки після 

Вас»  
16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 03.30 

Провінційні вісті 
17.00 Відкрита зона
17.30 Про нас
18.45 Міська рада інформує
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. «Інша жінка» 

+16

Віâòîðîê,  9 жîâòíя
 06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Серцю 

не накажеш» +16
06.45, 10.45 Ранковий фітнес
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    
0 8 . 3 0  Є д и н а  к р а ї н а                                                                                                                                           
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30 Відкрита зона
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.45 Дитяча програма «Чарівний 

ключик»
12.10, 21.20 Добрі традиції
12.15 Про кіно
12.30, 20.30 Євромакс 
13.00, 02.30 Хіт-парад 
14.00, 01.00 Х.ф. «Комісар»
17.00 Відкрита зона
17.30 Смачна мандрівка
19.30, 21.00 Наші вітання 
20.00 У фокусі Європа
21.30 Музична програма «Гал-

кліп»
22.35, 04.00 Х.ф. «Загнаний» +16 

Ñåðåдà,  10 жîâòíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Серцю не 

накажеш» +16
06.45, 09.15 Ранковий фітнес
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 

03.30 Провінційні вісті 
07.35 У фокусі Європа
08.00 Євромакс
08.30 Калейдоскоп
08.55, 17.55 Добрі традиції
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 17.00 Відкрита зона
10.45 Ранковий фітнес
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Музична програма «Гал-

кліп»
12.40 Про кіно
13.00, 02.30 Джон Леннон. Кон-

церт в Нью-Йорку
14.00, 01.00 Х.ф.«Людина з 

півдня»
16.40 Дитяча програма «Чарівний 

ключик»

17.30 Українські традиції
18.45, 22.30 Міська рада ін-

формує
19.30, 21.00 Наші вітання 
20.00 Формула здоров’я
21.30 Смачна мандрівка
22.40, 04.00 Х.ф.«Останнє бажан-

ня» +16 
                                                                                                                                            
Чåòâåð,  11 жîâòíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Серцю не 

накажеш» +16
06.45, 10.45 Ранковий фітнес
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 Відкрита зона
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10, 21.30 ПроОбраз із Натал-

кою Фіцич
12.30 Калейдоскоп
13.00, 02.30 Хіт-парад 
14.00, 01.00 Х.ф.«Дитячий бу-

динок» 
15.45, 20.25 Добрі традиції 
17.30 Музична програма «Гал-

кліп»
19.30, 21.00 Наші вітання 
20.00 У фокусі Європа
20.30 Євромакс 
22.35, 04.00 Х.ф. «Служниця на 

замовлення» +16

П’яòíèця,  12 жîâòíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Серцю 

не накажеш» +16
06.45, 09.15 Ранковий фітнес
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 

03.30 Провінційні вісті 
07.35 У фокусі Європа
08.00 Євромакс
08.30 Калейдоскоп
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30 Відкрита зона
10.45 Ранковий фітнес
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.50 Дитяча програма «Чарів-

ний ключик»
12.10 Музична програма «Гал-

кліп»
12.40 Українські традиції
13.00, 02.30 Хіт-парад 
14.00, 01.00 Х.ф.«Зірковий час 

невдахи»  
17.00 Відкрита зона
17.30 ПроОбраз 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. «Кільцеві пере-

гони» +12

Ñóáîòà,  13 жîâòíя
06.00 Про кіно     
06.15, 11.00 Про нас
06.45, 09.15 Ранковий фітнес
07.00 Провінційні вісті
07.35 Х.ф. «Божі корівки»  
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 ПроОбраз із Наталкою 

Фіцич
11.55, 16.55, 14.25, 20.05, 00.05 

Тернопільська погода

12.00, 23.30 Євромакс
12 . 30 ,  0 0 . 30  Х .ф .«Лос -

Анжелесом без карти» 
14.30 Мультфільми
15.00 Дитяче кіно.М.ф.«Машина 

часу»
16.30 Дім книги
17.00 Хіт-парад                                                                                                                                       
17.50 ТНЕУ - калейдоскоп подій
18.00 Наші вітання
19.30 У фокусі Європа
20.10, 02.30 Павло Дворський. 

«Стожари»                                                                                                                                       
21.30, 04.00 Х.ф.«Той, що 

біжить по льоду» +16                                                                                                                                              

Íåдіëя,   14 жîâòíя
06.00 Х.ф. «Божі корівки»  
07.30, 16.30 Українські традиції
07.45, 09.50 Ранковий фітнес
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 Боже-

ственної Святої Літургії з                                                
Архикатедрального Со-
бору УГКЦ м.Тернополя 

11.40 Дім книги
12.05 Дитяче кіно.М.ф.«Машина 

часу»
13.30 Дитяча програма «Чарівний 

ключик»
14.00 Погляд зблизька 
14.30 Формула здоров’я
15.30 Про кіно                   
16.00 ПроОбраз із Наталкою 

Фіцич
16.25 Добрі традиції
17.00 Вікно в Америку
17.30 Про нас
18.00 Наші вітання 
19.00, 00.00, 03.30 Провінційні 

вісті. Тиждень
19.45, 00.45  Міська рада інформує
20.00 Огляд світових подій
20.30 Про нас
21.00, 03.00 Музична програма 

«Гал-кліп»
22.10 Добрі традиції
22.15, 04.15 Х.ф. «Ангел для Мей»    
01.00 Павло Дворський. «Стожари»                                                                                                                                        
02.30 Огляд світових подій

   ТТÁ
Пîíåдіëîê, 8 жîâòíя
7.00 “Файний ранок”
9.00  “Енеїда”
13.30, 17.00, 19.00, 20.40 “Но-

вини”
13.40 “Поза рамками”
14.09 “Українська читанка”
14.17 РадіоДень “Модуль знань” 
15.00 Док.фільм 
16.00 “Орегонський путівник”
17.10 “Пліч-о-пліч” 
17.36 Д/с”Незвичайні культури”
18.05 “Розсекречена історія”
19.20 “Тема дня”
19.45 #КіноWALL з Сергієм 

Тримбачем
20.11 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом
Віâòîðîê,  9 жîâòíя
7.00 “Файний ранок”
9.00  “Дешевий відпочинок”
9.33 Д/с “Смаки культур”
13.30, 17.00, 19.00, 20.40 “Но-

вини”
13.40, 19.20 “Тема дня”
14.09 “Українська читанка”
14.17 РадіоДень “Модуль знань” 
15.00 Д/с “Незвідані шляхи”
16.00 “Орегонський путівник”
17.10 “Своя земля”
17.36 “100 років історії”

18.00 Т/с “Роксолана”
19.45 #БібліоFUN з Ростиславом 

Семківим
20.11 #МузLove з Любою Мо-

розовою

Ñåðåдà,  10 жîâòíя
7.00 “Файний ранок”
9.00  “Дешевий відпочинок”
9.33 Д/с “Смаки культур”
13.30, 17.00, 19.00, 20.40 “Но-

вини”
13.40, 19.20 “Тема дня”
14.09 “Українська читанка”
14.17 РадіоДень “Модуль знань” 
15.00 Д/с “Неповторна природа”
15.26 Д/с “Таємниці підводного 

світу”
16.00 “Орегонський путівник”
17.10 “Наші гроші”
17.36 “100 років мистецтва”
18.00 Т/с “Роксолана”
19.45 Д/с “Океан Вет”
Чåòâåð,  11 жîâòíя
7.00 “Файний ранок”
9.00  “Дешевий відпочинок”
9.33 Д/с “Смаки культур”
13.30, 17.00, 19.00, 20.40 “Но-

вини”
13.40, 19.20 “Тема дня”
14.09 “Українська читанка”
14.17 РадіоДень “Модуль знань” 
15.00 Д/с “Неповторна природа”
15.26 Д/с “Таємниці підводного 

світу”
16.00 “Орегонський путівник”
17.10 “Складна розмова”
17.36 “100 років кіно”
18.00 Т/с “Роксолана”
19.45 Д/с “Сироти дикої при-

роди”
П’яòíèця,  12 жîâòíя
7.00 “Файний ранок”
9.00  “Дешевий відпочинок”
9.33 Д/с “Смаки культур”
13.30, 17.00, 19.00, 20.40 “Но-

вини”
13.40, 19.20 “Тема дня”
14.09 “Українська читанка”
14.17 РадіоДень “Модуль знань” 
15.00 Д/с “Неповторна природа”
15.26 Д/с “Таємниці підводного 

світу”
16.00 “Орегонський путівник”
17.10 “Схеми. Корупція в де-

талях”
17.36 “100 років літератури”
18.00 Т/с “Роксолана”
19.45 Д/с “Акулячий маг”
Ñóáîòà,  13 жîâòíя
7.00 М/с“Принцеса Сіссі” 
8.00 “Файний ранок”
9.34 “Енеїда”
13.30 “Українська читанка”
14.09 “Світ навколо”
14.10 “Розсекречена історія” 
15.10 РадіоДень “Книжкова лав-

ка. ТОП 7”
16.04 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом 
16.35 Вистава
18.05 Д/ф “Сильна доля”
19.00 “Новини”
19.13 “Поза рамками”
19.44 “Двоколісні хроніки”
19.59 “Фольк music”
Íåдіëя,   14 жîâòíя
7.00 М/с“Принцеса Сіссі” 
8.00 “Додолики”
8.30 “Файний ранок”
9.34 “Енеїда”
13.30 “Українська читанка”
13.40 “Тема дня”
14.09 “Світ навколо”
14.10 “Розсекречена історія”
15.10 “Букоголіки”
15.36 “Відкривай Україну” 
16.02 Д/ф “Чудова гра”
16.31 “Хто в домі хазяїн?”
17.02 “Фольк music”
18.02 “Двоколісні хроніки”
18.32   “Своя земля”
19.00 “Розсекречена історія” 
19.52 “Візитівки Карпат”
20.00 Д/с “Земні катаклізми”

Пðîгðàмà місцåâèх òåëåêàíàëіâ
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1. Інформація про суб’єкта  
господарювання

Адреса: 48409, Тернопільська область, 
м.Бучач, вул. Баришська, 21.

директор  Сайчук Богдан Ярославович   
0672589241  

(місцезнаходження юридичної особи або 
місце провадження діяльності фізичної осо-
би - підприємця (поштовий індекс, адреса), 

контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристи-
ка, технічні альтернативи*.

Планована діяльність, її характеристика.
Бучацьке районне кооперативно –дер-

жавне міжгосподарське будівельно-монтажне 
об’єднання «Райагробуд»  планує видобувати 
суглинки (корисна копалина місцевого зна-
чення) з Пишківського родовища цегельної 
сировини.

Технічна альтернатива 1.
Гірничо-геологічні умови Пишківського 

родовища  сприятливі. Корисна копалина  су-
глинки , розробляються  відкритим способом 
двома видобувними уступами.  Геологічна бу-
дова родовища досить проста, яка характе-
ризується пластовим заляганням четвертин-
них відкладень ,вивчених на глибину від 2.5 
до17.0 м. Прямо з поверхні  на розвіданій ді-
лянці залягають еолово-делювіальні четвер-
тинні суглинки  темно-жовтого і жовтого ко-
льору, які і були вивчені в якості корисних ко-
палин. Ці суглинки прослідковуються по всьо-
му родовищі на глибину від 1.2 до

9.6 м .В середньому по родовищу 5.21м. 
Родовище вперше було розвідане у 1984 

р. геологічною партією “Геолстром” республі-
канського тресту “Промбудматеріали “   

В 2016 році проведено повторну гелого-
економічну оцінку родовища.

Відповідно до Протоколу Державної ко-
місії України по запасах корисних копалин 
№3691 від 27    

жовтня 2016 року запаси суглинків скла-
дають по категоріях: 

А – 369 тис. м. куб     В – 531 тис. м. куб    А+В-
900 тис. м. куб

Річна потужність підприємства досягнута 
-5.0 тис.м3. 

Проектна потужність 10.0тис.м.
* Суб’єкт господарювання має право розгля-

дати більше технічних та територіальних аль-
тернатив.

Технічна альтернатива 2.
Не розглядалась.
3. Місце провадження планованої діяль-

ності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльнос-

ті: територіальна альтернатива 1.
Планова діяльність буде здійснюється на 

території Тернопільської області Бучацького 
району 1.2 км на південь від з.ст.Пишківці,4 км 
на північний-схід від м.Бучач

В 2016 року проведено повторну геолого-
економічну оцінку родовища.                                                              

Відповідно до Протоколу Державної ко-
місії України по запасах корисних копалин 
№3691 від 27 жовтня 2016 року запаси су-
глинків складають по категоріях: 

А – 369 тис. м. куб     В – 531 тис. м. куб    А+В-
900 тис. м. куб

згідно якого буде проводитись розроб-
ка  родовища, тому розгляд місця проваджен-
ня планованої діяльності за  територіальними 
альтернативами недоцільно.

4. Соціально-економічний вплив планова-
ної 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 виробни-
цтва тощо)

Загальна площа родовища становить – 
17.2 га

Потужність підприємства з видобування 
суглинків становить 5.0-10.0 тис. м3/рік.

6. Екологічні та інші обмеження планова-
ної діяльності за альтернативами: щодо тех-
нічної альтернативи 1

- дотримання дозволених обсягів викидів 
у атмосферне повітря від стаціонарних дже-
рел:

-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 довго-

строкове користування, 
- щодо територіальної альтернативи 2
не розглядається
7. Необхідна еколого-інженерна підготов-

ка і захист території за альтернативами: щодо 
технічної альтернативи 1

- виготовлення проектної документації:
- розміщення тимчасових приміщень, не-

обхідних для ведення робіт:
- доставку на об’єкт необхідних механізмів, 

сировинних ресурсів:
- проведення гірничо-капітальних робіт:
- дотримання технології, що передбачена 

проектом, при розробці родовища, щоб уник-
нути ерозійних процесів:

- проведення рекультивації відпрацьова-
ного кар’єру. 

щодо технічної альтернативи 2
Еколого-інженерна підготовка і захист те-

риторії, щодо технічної альтернативи 2 від-
сутні через відсутність технічної альтернати-
ви 2. 

щодо територіальної альтернативи 1
- польове обстеження ділянки родовища:
- топографо-геодезичні вишукування;
- винос в натуру і закріплення на місцевос-

ті параметрів родовища: 
щодо територіальної альтернативи 2
не розглядається
8. Сфера, джерела та види можливого 

впливу на довкілля: щодо технічної альтерна-
тиви 1

атмосферне повітря - технологічне облад-
нання, кар ’єрна техніка та автотранспорт;

водне середовище - обсяги водокористу-
вання. Водоносні  горизонти розвідувальними  
виробітками  не  виявлені;.

ґрунти - утворення відходів, та подальше 
поводження з ними;

рослинний і тваринний світ - опосередко-
ваний вплив - присутність людей та облад-
нання на технологічних майданчиках:

вплив на клімат і мікроклімат - відсутній; 
вплив на техногенне середовище - відсутній. 

щодо технічної альтернативи 2 не розгля-
дається.

щодо територіальної альтернативи 1
соціальне середовище - можливе переви-

щення гігієнічних нормативів допустимого 
вмісту хімічних речовин в атмосферному по-
вітрі, перевищення санітарних норм допусти-
мого шуму;

- порушення правового режиму зон сані-
тарної охорони водних об’єктів та режиму гос-
подарської діяльності в межах прибережної за-
хисної смуги. 

щодо територіальної альтернативи 2 не 
розглядається

9. Належність планованої діяльності до 
першої чи другої категорії видів діяльності 
та об’єктів, які можуть мати значний вплив на 

довкілля та підлягають оцінці впливу на до-
вкілля (зазначити відповідний пункт і части-
ну статті 3 Закону України “Про оцінку впли-
ву на довкілля”)

Згідно ст..3 п.3 ч.3 Закон Україн «Про оцін-
ку впливу на довкілля»Пишківське родовище 
цегельної сировини відноситься до другої ка-
тегорії 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 корис-
них копалин місцевого значення, які видобу-
ваються землевласником чи землекористува-
чем в межах наданих їм земельних ділянок з 
відповідним цільовим використанням.

10. Наявність підстав для здійснення оцін-
ки транскордонного впливу на довкілля (в 
тому числі наявність значного негативного 
транскордонного впливу на довкілля та пере-
лік держав, довкілля яких може зазнати зна-
чного негативного транскордонного впливу 
(зачеплених держав)

Транскордонний вплив на довкілля ВІД-
СУТНІЙ.

11. Планований обсяг досліджень та рі-
вень деталізації інформації, що підлягає вклю-
ченню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень 
деталізації інформації, що підлягає включен-
ню до звіту з ОВД у відповідності з ст.6 Зако-
ну України “Про оцінку впливу на довкілля” № 
2059-УШ від 23 травня 2017 року.

Надання запиту в Тернопільський регіо-
нальний центр з гідрометеорології на інфор-
мацію про величини фонових концентрацій 
забруднюючих речовин у поверхневій воді 
водного об’єкту, про багаторічні кліматичні 
характеристики у місці здійснення планової 
діяльності.

Надання запиту у Департамент екології та 
природних ресурсів Тернопільської ОДА на ін-
формацію про величини фонових концентра-
цій забруднюючих речовин у атмосферному 
повітрі.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля 
та Можливості для участі в ній громадськості 
Планована суб’єктом господарювання діяль-
ність може мати значний вплив на довкілля і, 
отже, підлягає оцінці впливу на довкілля від-
повідно до Закону України “Про оцінку впли-
ву на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це 
процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання зві-
ту з оцінки впливу на довкілля; проведення 
громадського обговорення планованої діяль-
ності;

аналіз уповноваженим органом звіту з 
оцінки впливу на довкілля, будь-якої додат-
кової інформації, яку надає суб’єкт господарю-
вання, а також інформації, отриманої від гро-
мадськості під час громадського обговорен-
ня, під час здійснення процедури оцінки тран-
скордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотиво-
ваного висновку з оцінки впливу на довкілля, 
що враховує результати аналізу, передбачено-
го абзацом п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на 
довкілля у рішенні про провадження планова-
ної діяльності, зазначеного у пункті 14 цього 
повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкіл-
ля уповноважений орган, виходячи з оцінки 
впливу на довкілля планованої діяльності, ви-
значає допустимість чи обґрунтовує недопус-
тимість провадження планованої діяльності 
та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати проваджен-
ня планованої діяльності без оцінки впливу 
на довкілля та отримання рішення про прова-
дження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля пе-
редбачає право і можливості громадськості 

для участі у такій процедурі, зокрема на стадії 
обговорення обсягу досліджень та рівня дета-
лізації інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на 
стадії розгляду уповноваженим органом пода-
ного суб’єктом господарювання звіту з оцінки 
впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту 
з оцінки впливу на довкілля протягом щонай-
менше 25 робочих днів громадськості нада-
ється можливість надавати будь-які зауважен-
ня і пропозиції до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля та планованої діяльності, а також взя-
ти участь у громадських слуханнях. Детальні-
ше про процедуру громадського обговорення 
звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідо-
млено в оголошенні про початок громадсько-
го обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу дослі-
джень та рівня деталізації інформації, що під-
лягає включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюд-
нення цього повідомлення на офіційному веб- 
сайті уповноваженого органу громадськість 
має право надати уповноваженому органу, за-
значеному у пункті 15 цього повідомлення, за-
уваження і пропозиції до планованої діяль-
ності, 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 діяль-
ності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на 
довкілля (зазначений на першій сторінці цьо-
го повідомлення). Це значно спростить про-
цес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і 
пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і про-
позицій громадськості вони будуть розміщені 
в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкіл-
ля та передані суб’єкту господарювання (про-
тягом трьох робочих днів з дня їх отриман-
ня). Особи, що надають зауваження і пропози-
ції, своїм підписом засвідчують свою згоду на 
обробку їх персональних даних. Суб’єкт госпо-
дарювання під час підготовки звіту з оцінки 
впливу на довкілля зобов’язаний врахувати 
повністю, врахувати частково або обґрунтова-
но відхилити зауваження і пропозиції громад-
ськості, надані у процесі громадського обгово-
рення обсягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля. Детальна інформа-
ція про це включається до звіту з оцінки впли-
ву на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої 
діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про 
провадження даної планованої діяльнос-

ті буде продовження спеціального дозволу 
№2851 від  29 листопада 2002 року на корис-

тування надрами з метою видобування су-
глинків Пишківського родовища цегельної 

сировини*
(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 громад-
ськості до планованої діяльності, обсягу дослі-
джень та рівня деталізації інформації, що під-
лягає включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля, необхідно надсилати до уравління 
екології та природних ресурсів Тернопільської 
обласної державної адміністрації, що розта-
шоване за адресою. 46008, вул. Шашкевича, 3, 
м.Тернопіль, e-mail: eko_ter@ukr.net,

                   тел/факс 0352 25-95-93

02.10.2018
(дата офіційного опублікування в Єдиному

реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,

не зазначається суб’єктом   
господарювання)

20189281820
(реєстраційний номер справи про оцінку

впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,

для паперової версії зазначається
суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність,  
яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Бучацьке районне кооперативно–державне міжгосподарське будівельно-
монтажне об’єднання «Райагробуд»  (код ЄДРПОУ 03586816)

(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 орга-
ну і мають відмітку у паспорті)

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

nday.te.ua
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Пляцок маковий з вафлями

ПОТРІБНО: яйця - 5 шт., цукор - 1 скл., 
сода - 1 ч. л. без гірки, амоній - 1 ч. л. без 
гірки, борошно - 1 скл. (якщо яйця великі 
- можна на 1-2 ст. л. більше), мак сухий - 1 
скл., горіхи - 1 скл., родзинки - 200 г, ваф-
лі - 4 листи.

ПОМАДКА ДЛЯ ВАФЕЛЬ: сметана - 9 
ст. л., цукор - 9 ст. л., какао - 9 ст. л.

КРЕМ: масло вершкове - 400 г, варене 
згущене молоко - 370 г.

ФОРМА - 23Х35 СМ.
ПРИГОТУВАННЯ: яйця збити з цукром. 

В 1 ст. л. сметани добавити соду, амоній, пе-
ремішати, вилити до збитих яєць. Додати 
борошно, і ще раз збити. Додати  подрібне-
ні ножем горіхи, сухий мак, промиті і добре 
просушені родзинки, і добре все переміша-
ти ложкою. Тісто по консистенції буде, як 
густа сметана. Форму для випічки засте-
літь пергаментом і змажте олією. Нагріти 
духовку до 180 градусів і поставити форму 
з тістом на 30-35 хв., випікати до готовнос-
ті. Для помадки в каструлю викласти сме-
тану, цукор і какао, поставити на малень-
кий вогонь і довести до кипіння, забрати 
з вогню і залишити, щоб вистигала. Для 
крему збити вершкове масло, продовжую-
чи збивати, додати поступово згущене мо-
локо. Один лист вафель мазати помадкою 
і накрити другим листом. Аналогічно зро-
бити з двома іншими листами. Два листи 
вафель, змащених між собою помадкою по-
класти на низ. Помазати зверху масляним 
кремом, покласти маково-горіховий корж. 
Помазати масляним кремом і накрити ва-
фельними листами, змазаними між собою 
помадкою. Залишити пляцок для просочу-
вання на 6-8 годин.

Пляцок «Ламбада»

ПОТРІБНО ДЛЯ КОРЖА: яйця - 5 шт., 
цукор - 1 скл., борошно - 1 скл., розпушувач 
- 1 ч. л. з гіркою.

ДЛЯ АПЕЛЬСИНОВОЇ МАСИ: сік апель-
синовий - 4 скл., цукор - 1 скл., пудинг - 3 па-
кетики по 40 г.

ДЛЯ СМЕТАНКОВОГО ШАРУ: сметана 
- 500 г, цукрова пудра - 3 ст. л., желатин - 2 
ст. л., печиво - 200 г. 

ПРИГОТУВАННЯ:  для виготовлення 
коржа необхідно відділити жовтки від біл-

ків. Змішати борошно з розпушувачем. До-
дати до білків цукор і збити до утворен-
ня пишної маси. Поступово, продовжуючи 
збивати, додати жовтки і змішані борошно 
з розпушувачем. Вилити масу у форму для 
запікання і поставити у нагріту до 180 гра-
дусів духовку на 25-30 хв. Для апельсино-
вого шару вилити у каструлю 3,5 склянки 
апельсинового соку (півсклянки залиши-
ти для просочування бісквіту), добавити 
пудинг, цукор і добре перемішати. Поста-
вити варитися на маленький вогонь. Масу 
необхідно постійно помішувати. Варити до 
загустіння. Охолодити до кімнатної темпе-
ратури. Для сметанкового шару розчини-
ти у невеликій кількості гарячої води же-
латин. Сметану збити з цукровою пудрою, 
додати розчинений желатин. Якщо маса 
буде рідкуватою, поставити у холодильник 
на декілька хвилин (5-10 хв., як бачите, що 
стала як густа сметана - виймайте). Коли 
бісквіт охолоне, викласти на нього апель-
синову масу, зверху покласти шар печива, 
далі сметанковий шар. Зверху можна поси-
пати пляцок шоколадними кульками.  По-
ставити у холодильник для просочування 
та застигання, на 4-5 годин.

Пляцок «Снікерс» з крекером

ПОТРІБНО НА 1 КОРЖ: цукор - 7 ст. л. з 
гіркою, борошно - 7 ст. л. з гіркою, яйця - 4 
шт., амоній - 1 ч. л. без гірки, какао - 1 ст. л. 
з гіркою.

ДЛЯ КРЕМУ: масло вершкове - 250 г, 
згущене молоко - 1 банка (370 г), арахіс 
смажений - 100 г, крекер - 200 г. 

ФОРМА ДЛЯ ВИПІЧКИ 24Х32 СМ.
ПРИГОТУВАННЯ: інгредієнти вказані 

для одного коржа. Спекти необхідно два. 
Отож, для коржа яйця збити з цукром. В 
окремій мисці змішати борошно, какао і 
амоній. В збиті яйця додати суміш з борош-
на і добре перемішати. Вилити у форму для 
випічки і поставити у нагріту до 180 граду-
сів духовку на 20-25 хв., до готовності. Для 
крему перетерти масло вершкове бленде-
ром, потім поступово додати згущене мо-
локо. Відібрати 1/4 маси, щоб змазати верх 
і боки пляцка. В решту всипати подрібне-
ний крекер і арахіс і перемішати ложкою. 
Викласти масу на один корж, накрити ін-
шим. Змазати верх, боки пляцка, посипати 
подрібненими горіхами. Залишити пляцок 
просочуватись на 3-4 години. 

Пляцок «Зебра» з вишнями

ПОТРІБНО ДЛЯ БІЛОГО ТІСТА: яйця - 
3 шт., цукор - 1 скл., сметана - 4 ст. л., амо-
ній - 2 ч. л. без гірки, борошно - 1,5 скл., мар-
гарин - 150 г (розтоплений).

ДЛЯ ТЕМНОГО ТІСТА: яйця - 3 шт., цу-

кор - 1 скл., сметана - 4 ст. л., борошно - 1 
скл., какао - 2 ст. л., сода - 1 ч. л., гашена 
оцтом, маргарин - 150 г (розтоплений). 
ДЛЯ КРЕМУ: пудинг ванільний - 1 пакетик, 
молоко - 2 скл., цукор - 1 скл., масло верш-
кове - 300 г, вишні без кісточки - 1-2 скл.

ФОРМА ДЛЯ ВИПІЧКИ РОЗМІРОМ 
20Х25 СМ.

ПРИГОТУВАННЯ: для білого тіста біл-
ки збити з цукром, додати жовтки, сметану, 
в якій вимішати амоній, розтоплений мар-
гарин, борошно, все це збити міксером. Для 
темного тіста білки збити з цукром, додати 
жовтки, сметану, соду, гашену оцтом, роз-
топлений маргарин, борошно, какао, все це 
збити міксером. Темне і світле тісто розді-
лити на 3 частини. У форму для випічки ви-
ливати по 1 ст. л. тіста по черзі, темне, по-
тім біле, знову темне. Тісто не розмішувати. 
Воно саме розтечеться (але щоб краще роз-
теклося тісто, можете зубочисткою провес-
ти декілька разів від центру до країв фор-
ми). Випікати 3 коржі при температурі 180 
градусів до готовності, приблизно 25-30 хв. 

Для приготування крему в одній склян-
ці холодного молока розвести пудинг, іншу 
склянку вилити у каструлю, додати цу-
кор, довести до кипіння і тоненькою ців-
кою влити молоко з пудингом і варити на 
маленькому вогні, постійно помішуючи до 
загустіння. Залишити, щоб крем охолонув. 
Збити масло до побіління і по одній ложці, 
продовжуючи збивати, додати варений пу-
динг з молоком. Отриманим кремом пере-
мазати коржі, покласти на крем між коржа-
ми вишні без кісточок і залишити для про-
сочування на 2-3 години в прохолодному 
місці. Прикрасити пляцок шоколадними 
кульками. Якщо взяти більшу форму для 
запікання, то тісто можна розділити не на 
три, а на дві частини і випікати два коржі.

Пляцок з сирним кремом

ПОТРІБНО ДЛЯ ТІСТА: борошно - 350 г, 
яйця - 2 шт., розпушувач для тіста - 1 ч. л. (з 
гіркою), сметана - 1 ст. л., цукор - 100 г, мар-
гарин - 100 г.

ДЛЯ КРЕМУ: сир - 500 г, цукор - 150 г, 
масло - 50 г, крохмаль - 1 ст. л., молоко - 50 
мл., яєчні жовтки - 3 шт., цедра лимона.

ПРИГОТУВАННЯ: для тіста в мисці змі-
шати яйця, цукор, маргарин кімнатної тем-
ператури, розпушувач, сметану до одно-
рідної консистенції. Потім додати борошно 
і замісити тісто. Тісто розділити на три рів-
ні частини і покласти у морозильну каме-
ру на 30 хв. Охолоджене тісто розкатати у 
пласт 20х30 см і випікати при 220 градусах 
протягом 7 хв. Так отримаємо три коржі. 

Для крему сир перемолоти на 
м’ясорубці. Висипати сир у каструлю, дода-
ти цукор, жовтки, масло, цедру лимона, на-
терту на дрібній тертці. Довести до кипін-
ня на середньому вогні, постійно помішу-
ючи сирну суміш. Окремо до крохмалю до-
дати молоко, розмішати до повного розчи-
нення крохмалю і вилляти у сирну суміш, 
тільки вона закипить. Варити крем, постій-

но помішуючи, до тих пір, поки не загусне. 
Крем по консистенції має бути як густа сме-
тана. Коли крем вихолоне, він стане ще гус-
тішим. Охолодженим кремом перемастити 
коржі з усіх боків. Зверху помастити помад-
кою. Щоб краї пляцка були рівними, їх не-
обхідно обрізати ножем. А обрізані шматоч-
ки подрібнити і посипати зверху на помад-
ку. Помістити у холодильник для просочу-
вання кремом коржів на 3-4 години. 

Горіхово-яблучний пляцок

ПОТРІБНО ДЛЯ БІСКВІТІВ: яйця - 6 
шт., цукор - 1 скл., борошно - 1 скл., розпу-
шувач -  1 ч.л.

ДЛЯ ЯБЛУЧНО-ГОРІХОВОГО КОРЖА: 
борошно - 2 скл., білки - 4 шт., жовтки - 1 
шт., цукор - 3 ст. л. для білків і 0,5 скл. для 
яблук, горіхи - 1 скл., родзинки - 100 г, олія 
- 0,5 скл., мед - 3 ст. л., сода - 1 ч. л., яблука - 
800-850 г.

ДЛЯ КРЕМУ: жовтки - 3 шт., борошно - 
2 ст. л., крохмаль - 2 ст. л., молоко - 1 скл., цу-
кор - 3 ст. л., масло вершкове - 250 г, йогурт 
– 250 мл (густий).

ПРИГОТУВАННЯ: для бісквітів збити 
цукор з яйцями, так щоб маса збільшилась 
більш, аніж удвічі. Додати борошно, зміша-
не з розпушувачем, і добре все переміша-
ти. Консистенція має бути густої сметани. 
Вилити суміш у форму для запікання, за-
стелену пергаментом і змащену олією, і по-
ставити випікатися у розігріту до 180 гра-
дусів духовку на 30-35 хв. Коли бісквіт по-
вністю вихолоне, розрізати його навпіл на 
два коржі. 

Для яблучно–горіхового коржа очисти-
ти яблука, нарізати невеликими кубиками. 
Насипати до порізаних яблук 0,5 скл. цу-
кру, 0,5 скл. олії, родзинки і подрібнені горі-
хи, все добре перемішати і залишити на дві 
години. Білки збити з 3 ст. л. цукру, додати 
їх до яблучно-горіхової маси. Туди ж дода-
ти борошно, жовток, мед, соду і все ретель-
но перемішати. Висипати у форму, застеле-
ну пергаментом і змащену олією, і постави-
ти випікатися у розігріту до 180 градусів 
духовку на 35-40 хв. до готовності.

Для крему в каструлю налити молоко, 
додати жовтки, борошно, крохмаль, цукор 
і поставити варитися на маленькому вогні, 
постійно помішуючи, доки суміш не стане 
густою. Коли ця суміш охолоне, додати кім-
натної температури вершкове масло і зби-
вати у пишну масу. В кінці додати йогурт і 
ще трішки збити. Коли коржі і крем охоло-
нуть, на низ покласти половину бісквітного 
коржа, рівномірно намазати кремом, далі - 
яблучно-горіховий корж, знову крем і дру-
гу половина бісквітного коржа. З боків пля-
цок змастити кремом, а зверху помадкою.

Для помадки взяти 100 мл молока, 2 
ст. л. цукру, 2 ст. л. какао, 50-70 г масло.  Все 
покласти у каструлю і варити на повіль-
ному вогні, постійно помішуючи, хвилин 
5, поки помадка не стане густою. Готовий 
горіхово-яблучний пляцок поставити у хо-
лодильник на 2-4 години.

Пляцки – надзвичайно 
цікавий, красивий та смачний 
вид випічки. Не торти й не 
пироги, пляцки – це вдале 
поєднання різноманітних 
коржів, начинок і кремів. 
Вінець кондитерської 
майстерності – пляцки з 
красивим яскравим зрізом. 
Простіші чи складніші в 
приготуванні, вони підходять 
і для повсякденного вживання 
(швидка випічка), і для 
святкового столу (з багатьма 
коржами й прошарками). 
Пропонуємо вам чудові 
рецепти до празникування. 

найкращі рецепти 
на українські 
празники

Святкові ПЛЯЦКИ:
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Здається в оренду 
У м. Збаражі по вул. В. Великого, 6. Приміщення 134 
кв. м., перший поверх. Є опалення (газові конвекто-
ри), вода, туалет (каналізація), світло, підсобне при-
міщення. Ціна договірна. Тел. (098) 725-32-55.

Продаю
Будівлю в селі Біла Тернопільського району - 13 соток. Є 
газ, вода, електрика, септик.  Тел.: (098) 609-57-45.

*     *     *     *     *
Соняшниковий макух, олію нерафіновану домашню, хо-
лодного віджиму. Крупу гречану, горох (половинки жов-
тий), кутю, пшеничну крупу. Роздріб, гурт, великими пар-
тіями. Ціна договірна.  Тел.: (068) 047-25-49. 

*     *     *     *     *
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, об-
ласті та Україні автомобілем Mercedes Sprinter. 
Вантажопідйомність до 3 тонн. 
Тел.: (067) 352-14-55.

*     *     *     *     *
Бригада робить дахи будь-якої складності. Пе-
реробляємо старі, ринви, піддашки, утеплення 
дахів. Недорого. Тел. (068) 059-83-97. 

*     *     *     *     *
Буріння свердловин. Швидко, недорого. Великий до-
свід. Тел. (097) 813 -38- 15.

ОГОЛОШЕННЯ

Такими енергоощадними фак-
торами є: якість будівельних ма-
теріалів, які використовуються 
при зведенні будинку, відповідна 
товщина стін, теплоізоляція зо-
внішніх стін, енергоефективні ві-
кна та двері, відсутність містків 
холоду, система опалення.

До прикладу, сучасний житло-
вий район «Manhattan» побудова-
ний за новітніми енергоефектив-
ними технологіями: тип будівни-
цтва монолітно-каркасний, заму-

ровування стін здійснюється із за-
стосуванням керамічного блоку, 
який має втричі вищий показник 
енергоефективності порівняно з 
традиційними будматеріалами, 
високі шумоізоляційні властивос-
ті, екологічність та довговічність, 
а його структура забезпечує ком-
фортну температуру і вологість 
повітря у квартирі у будь-яку пору 
року. Опалення в сучасних житло-
вих комплексах такого типу забез-
печує дахова котельня.

Щоб підвищити енергетичний 
потенціал багатоповерхівки, за-
будовники використовують уте-
плення будинків мінеральною ва-
тою, гідроізоляція даху здійсню-
ється пвх мембраною з утеплен-
ням екструдованим пінополісте-
ролом, товщиною 20см, додатко-
во утеплюють підлогу першого 
поверху будинку та стелі гаражів і 
техприміщень.

Сучасні будівельні компанії 
застосовують якісні морозостій-
кі матеріали, які забезпечують те-
пло в будинку і захищають від до-
ступу холодного повітря та утво-
рення надмірної вологи, це усу-
ває ризики появи грибка у квар-
тирі. Крім зовнішніх конструкцій, 
у якісних новобудовах встановлю-
ється теплоізоляційний кожух на 
трубах гарячої води.

Енергозбереження забезпечу-
ють і віконні системи, які не тіль-
ки створюють максимальне ден-
не освітлення квартири і відкри-
вають красиві краєвиди, від якос-
ті та герметичності вікон і две-
рей залежить утримання тепла, 
а відповідно і рівень заощаджен-
ня коштів на комунальні випла-

ти. У сучасних панорамних вікнах 
використовують енергозберігаю-
че скло, як будинках містечка «Со-
борне» в Івано-Франківську.

Купити якісні енергоефектив-
ні квартири в Івано-Франківську 
можна у ЖК «Паркова Алея», 
«Comfort Park», містечко «Соборне» 
від будівельної компанії «Благо».

Енергоефективність в новобудовах
Важливим кроком при купівлі квартири в новобудові є 

визначення її енергоефективності, тобто здатності аку-
мулювати тепло та підтримувати комфортний клімат 

у приміщенні, що особливо актуально в осінньо-зимовий пе-
ріод. Щоб переконатися у дотриманні норм та технологій бу-
дівництва, перш за все слід перевірити якість основних еле-
ментів, які забезпечують енергоефективність будинку за-
значає Аналітичний центр будівельної компанії «Благо».
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ГОРОСКОП
З 3 ДО 9 ЖОВТНЯ

ОВЕН 
Цей період досить глибоко і 

серйозно може загострити всі труд-
нощі у взаєминах. Вам доведеться 
визначитися, хто ж вороги, а хто — 
справжні друзі. Не бійтеся робити 
вибір. 

ТЕЛЕЦЬ 
Проблеми можуть виникнути 

в тих, хто в роботі робив ставку на 
гроші та партнера, а не на власні 
сили. Життя часто пропонуватиме 
брати на себе більше відповідаль-
ності, самостійності. Головне — не 
втрачати цих шансів.

 БЛИЗНЮКИ 
Якщо ви ще не знайшли своєї 

соціальної ніші, то корисно буде 
закріпитися хоча б на досягну-
тих рубежах. Головним критерієм 
правильності прийнятих рішень 
будуть показники активного осо-
бистісного зростання й оновлення 
іміджу.

 РАК 
Не намагайтеся сховатися за 

спини інших людей, оскiльки може-
те потрапити в конфліктні ситуації. 
У ділових відносинах може відбути-
ся остаточний перегляд колишніх 
принципів, засад і частки капіталу.

ЛЕВ 
Цей тиждень вас приємно зди-

вує. Варто присвятити більше часу 
роботі і побудові кар'єри. Зробіть 
приємне близьким людям.  

ДІВА 
Тим, чиє життя повністю зале-

жить від партнера, бажано завчас-
но почати змінювати свій імідж, 
знайти сфери для самостійної реа-
лізації творчих можливостей, зга-
дати і втілити в життя ті мрії, які 

не вдавалося реалізувати через по-
всякденну суєту.

 ТЕРЕЗИ 
Доречними будуть заняття 

спортом, позбавлення шкідливих 
звичок. При цьому не варто занадто 
відмовляти собі в природних радо-
щах життя. Вихiднi будуть весели-
ми i приємними.

 СКОРПІОН 
Якщо вам потрібна допомога 

юристів у вирішенні спірних і судо-
вих конфліктів, будьте уважні. Кра-
ще скористатися допомогою кіль-
кох фахівців. Не розраховуйте на 
думку тільки однієї людини, вона 
може виявитися помилковою.

 СТРІЛЕЦЬ 
Сферою спокуси будуть роман-

тичні відносини. Таємні романтич-
ні зустрічі можуть стати причиною 
розладу в деяких сім’ях. Особливу 
увагу потрібно приділити дітям, 
не забуваючи, що надмірна любов і 
підвищене занепокоєння за них мо-
жуть зашкодити.

КОЗЕРІГ 
У вас може бути присутнім над-

мірне прагнення оточити турботою 
улюблених, дітей, близьких. Але 
знайте міру, краще присвятіть час 
собі. Вас чекають великі фінансові 
надходження і вигідні угоди. 

ВОДОЛІЙ 
Зірки попереджають, що егоїзм 

може мати для вас негативні на-
слідки. Настав час присвятити себе 
повсякденній праці, пам’ятаючи 
народну мудрість: краще синиця в 
руках, ніж журавель у небі.

РИБИ 
Займаючись копіткою працею, 

ви відчуєте себе щасливою люди-
ною. Це найвдаліший момент, коли 
необхідно навчитися читати чужi 
думки, а також бачити свiй вну-
трішній світ.

Вітаємо!
Працівників  Почаївського психоневрологічного будинку-

інтернату - іменинників жовтня!
Михайла Борака, Антоніну Шляпську, Руслану 
Грушицьку, Нелю Циганюк, Марію Буц, Валерія   
Бондарчука,  Віру Фарину, Віталія Онишківа.

Хай сонце дарує Вам ласку й тепло,
А ніжна усмішка осяє чоло.
Хай горе обходить завжди стороною,
А щастя приходить і ллється рікою.
Хай доля дарує многії літа,
А в серці завжди хай живе доброта.

З повагою - колектив Почаївського  психоневрологічного
 будинку-інтернату.

Вітаємо!
З ювілеєм

завжди молоду і красиву сваху
 Людмилу Петрівну
та із Днем народження

дорогого свата 
Зеновія Івановича Шпаків 

з Ланівців!
Хай літа цвітуть під мирним небом,
У добрі і спокої – до ста.
Хай дає Господь усе, що треба,
Душу благодаттю огорта.
Хай завжди до Вашого віконця
Добра звістка птахою летить.
Зичимо родинної любові,
Радості на кожен день і мить.
Зичимо у доброму здоров'ї
Внуків до вінця благословить.
Хай надія і глибока віра
Витіснять із серця біль тривог,
І до ста через молитву щиру
Нехай Вас оберігає Бог.

З повагою, свати Володимир 
та Ольга Моргун.

Вітаємо!
6 жовтня святкуватиме свій чудовий 

ювілей 
кохана дружина, любляча матуся, 

ласкава бабуся
Людмила Петрівна Шпак

з Ланівців!
Бажаємо сонця на кожній стежині
І пригорщі повні наснаги й добра,
Гарної долі і всього доволі
У світлий цей день і на майбуття.
Хай осінь барвиста зашле у дарунок
Радості й достатку великий пакунок.
Нехай із роками цвіте, не в’яне доля,
Хай щасливих сто літ зозуля накує.
Хай вода дасть сили, а роса – здоров’я,
Все, що більше треба, хай Господь дає!
 Хай спокій приносить кожна година,
Від горя хоронить молитва свята,
Хай Бог посилає спокою і миру
На многії і благії літа!

З любов’ю і повагою - чоловік, сини Руслан і Тарас, невістки 
Наталя і Мар’яна, внуки Софійка і Богданчик.

Вітаємо!
Гарну людину, чудову, люблячу матусю, 

секретаря Плотичанської сільської ради
Козівського району 

Наталію Михайлівну Кушнір
із золотим ювілеєм!

Хай сонечко світить із ясного неба,
Бажаємо всього, чого тільки треба – 
Міцного здоров’я і теплого сонця,
Хай стукає радість у кожне віконце!
Ласкавої долі і довгого віку,
Усяких гараздів і щастя без ліку!
Хай легко працюється, гарно живеться,
Все множиться, вміється і удається!
Хай небо сміється барвінковим цвітом,
А нива життєва врожаїться житом!
Хай горе обходить завжди стороною,
А щастя приходить і ллється рікою.
Тож шлемо від серця найкращі слова,
А Бог хай дарує многії та благії літа!

З повагою і любов’ю – 
дочка Оля з чоловіком Віталієм, 

син Петро, мама Ганна
 і мама Ольга, друзі. 

Нехай будуть Твої дні щастям оповиті,
Вірним друзям двері до хати відкриті.
Радісною нехай буде кожна нова днина,
Успіхом хай увінчається життєва стежина.
Хай зійде на Тебе Божа благодать і ласка,
Щоб життя було завжди, як чудова казка!
Щоб була весела, а також багата,

Сміхом і любов’ю повнилася хата!
Щоб щаслива доля все Тебе шукала
Все в житті найкраще Тобі дарувала! 
У міцнім здоров’ячку нехай час зліта,
А Господь дарує многії літа!

З повагою - подруги Галина, 
Надія, Нуся, Люба.

Вітаємо!
Дорогу подругу  Світлану Володимирівну Стець
з с. Ілавче Теребовлянського району з Днем народження!

Це перший на Тернопільщині пілот-
ний проект громадської організації «Това-
риство батьків дітей з інвалідністю «Зоря 
надії». Відкриття центру з нетерпінням 
чекала не лише молодь, яка займатиметь-
ся та розвиватиметься тут, а й батьки та 
близькі. Тому на урочисте відкриття при-
їхало чимало гостей. Більшість із них при-
четні до створення закладу. 

Зокрема, завітали представники гро-
мадських організацій із Німеччини та 
Польщі,  «Червоного хреста». Також від-
криття центру було б неможливим без 
особистого сприяння міського голови 
Кременця Олексія Ковальчука та депутат-
ського корпусу.

Своїм досвідом у створенні подібного за-
кладу поділилася й ініціатор проекту Алла 
Андрощук. Вона розповіла, що саме особис-

та історія спонукала її допомагати іншим. 
Не зі слів, а з власного досвіду жінка знає, 
що означає ставити на ноги хвору дитину. 
Переживши усі труднощі, Алла Миколаївна 
захотіла допомагати таким, як вона.

 «Зоря надії» 
У Кременці відкрили центр реабілітації для дітей 

і молоді з інвалідністю




