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

Триває передплата «Нашого ДНЯ»  
на наступний, 2019 рік!

1 місяць – 24 грн. 70 коп. 
3 міс. –  72 грн. 10 коп. 
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Передплатити «Наш ДЕНЬ» можна у будь-якому  
поштовому відділенні або у листонош
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Хай буде мир у нашій країні і злагода 
у родинах! Хай повертаються з фронту 
живими та здоровими сини, чоловіки, брати!

Хай Боже благословення зійде на нашу 
багатостраждальну землю новим світлим 
днем! Пам’ятаймо минувшину і шануймо 
сьогодення. Продовжуймо писати українську 
історію гідними вчинками та справами,  
як і належить великій нації!

Слава Україні! Героям слава!
З повагою –  
Богдан ЯЦИКОВСЬКИЙ, 
Радикальна партія  
Олега Ляшка.

Хай буде мир у нашій країні і злагода 
у родинах! Хай повертаються з фронту 
живими та здоровими сини, чоловіки, брати!

Хай Боже благословення зійде на нашу 
багатостраждальну землю новим світлим 
днем! Пам’ятаймо минувшину і шануймо 
сьогодення. Продовжуймо писати українську 
історію гідними вчинками та справами, 
як і належить великій нації!

Слава Україні! Героям слава!

Шановні краяни! Щиро вітаю Вас зі святом Покрови 
Пресвятої Богородиці, Днем українського козацтва, 
76-ю річницею створення УПА, Днем захисника України! 

Також можна здійснити передплату  
улюбленого видання ще до кінця 2018 року.

2 міс. – 46 грн. 63 коп.
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Тернопільська область 
відома у світі і має безліч 
переваг для інвесторів, а 

також налагоджені унікальні 
партнерські зв’язки між 
регіонами. Про це наголосив 
міністр закордонних справ 
України Павло Клімкін, 
перебуваючи на Тернопільщині 
в рамках робочої поїздки. Це 
перший офіційний візит міністра 
до нашого краю.

«Коли приїжджаєш – це фантастич-
на нагода, щоб поспілкуватися. Ми під-
тримуємо багато регіональних проектів. 

Протягом кількох годин перебування 
на Тернопільщині, мені розповіли про 
напрацьовані ідеї, які будемо спільно 
реалізовувати уже найближчим часом», 
– зазначив Павло Клімкін.

Водночас, він відзначив, що Тер-
нопільщина  хороший туристично-
аграрний регіон з добрими можливос-
тями та потенціалом. Тому він порадив 
презентувати два-три взірці успішних 
історій вдалого інвестування, що мали 
місце на теренах вашої області, на засі-
даннях Ради інвесторів та експортерів. 
Це реально працює», – підкреслив мі-
ністр закордонних справ України.

ПАВЛО КЛІМКІН: «Тернопільщина має 
унікальні переваги для інвесторів»

ТНЕУ і МЗС України підписали 
меморандум про співпрацю

У Тернопільському 
національному 
економічному 

університеті 8 
жовтня з офіційним 
візитом побував 
Міністр закордонних 
справ України Павло 
Клімкін. Гостя зустрів 
ректор ТНЕУ, доктор 
економічних наук, 
професор Андрій 
Ігорович Крисоватий. 
Він розповів про 
університет, його історію 
та досягнення.

Під час візиту очільника 
МЗС в університеті відкрили 
студію перемовин та дипло-
матичного протоколу. Вона 
оснащена новітнім облад-
нанням, яке дає можливість 
спілкуватися з партнерами в 
режимі онлайн, і стане чудо-
вою базою для проведення 
майстер-класів та тренінгів з 
дипломатичного протоколу 
для студентів.

У залі електронних ре-
сурсів Міністр разом із рек-
тором поспілкувалися зі 
студентами-іноземцями під 
час семінару «Міжкультурний 
діалог: особливості франко-
мовних країн». ТНЕУ - учасник 
проведення року французької 

мови в Україні. А викладачі 
навчально-наукового інститу-
ту міжнародних економічних 
відносин ім. Богдана Гаври-
лишина підготували видання 
«Відкрий для себе Африку», 
яке подарували Павлу Клімкі-
ну. 

Крім того, з нагоди Дня 
юриста у залі засідань вченої 
ради відбулося моделюване 
засідання Ради безпеки ООН, 
де студенти обговорювали 
питання недопущення еска-
лації конфлікту в Азовському 
морі. До дискусії долучився й 
Міністр і поділився досвідом 
роботи у Радбезі ООН та від-
повів на запитання молоді. А 
питань було чимало: як потра-
пити на роботу в МЗС; якими 
якостями повинен володіти 
справжній дипломат; чи варто 
боятися брати на себе відпові-
дальність і помилятися тощо.

«Щоб реалізувати себе й 
бути успішним, необхідно 
вміти працювати у команді й 
бути особистістю із власною 
думкою. Йти впевнено до сво-
єї цілі, чітко бачити мету», - 
порадив молодим людям Пав-
ло Клімкін.

Цього ж дня було підписа-
но меморандум про співпрацю 
між МЗС України і ТНЕУ. 

Радари повернулися 
на дороги: поліція 

відновила контроль 
за швидкістю 

Із 8 жовтня в Україні 
відновили контроль 
за швидкістю на 

автодорогах. Для фіксації 
порушень патрульні 
використовуватимуть 
пристрої TruCam. 
А на поліцейських 
автомобілях повинні 
бути увімкнені маячки 
синього кольору. 

Вимірюватимуть швид-
кість у місцях концентрації ДТП 
та на аварійно-небезпечних 
ділянках доріг міжнародного 
значення.

Для того, аби водії звикли 
до нововведення, протягом 
першого тижня поліцейські 
працюють у пілотному режимі 
й не штрафують порушників. 
Опісля за перевищення швид-
кості водіям доведеться спла-
тити від 255 до 510 гривень 
штрафу.

Для запобігання зловжи-
ванням та корупційним ризи-
кам пристрій TruCam містить 
алгоритм шифрування AES, що 
робить неможливим втручан-
ня у роботу системи та будь-
яке корегування даних.

Крім того, служба моніто-
рингу Департаменту патруль-
ної поліції контролюватиме 
кількість складених адміні-
стративних матеріалів та кіль-
кість збережених відео.

Слід зазначити, Україна уві-
йшла в десятку країн Європи з 
найбільшою смертністю у ДТП. 
За статистикою, у першій поло-
вині нинішнього року в аваріях 
загинуло 1237 людей. Проте 
експерти кажуть: офіційна ста-
тистика подає занижені дани. 
Реальної картини достеменно 
не знає ніхто. 
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Старожили розповідали, що 
тут знайшли останній спочинок 
невідомі патріоти - воїни Укра-
їнської народної республіки. У да-
лекому 1919 році вони зійшлися в 
бою з більшовиками й потрапили 
у полон. Хлопці, які боролися за 
свою державу, відмовилися зда-
тися і перейти на бік ворога – і на 
світанку їх розстріляли. А кого не 
взяла пуля, тих добивали шабля-
ми. 

Кілька поколінь місцевих кра-
єзнавців шукали інформацію про 
масову могилу, де вже за неза-
лежної України місцеві жителі 
молилися за солдатів. Цієї осені 
на місці ймовірного захоронення 
почали пошукові роботи та від-
найшли рештки воїнів. Усього їх 
там – 41. Завдяки кропіткій робо-
ті вдалося не лише встановити, 
під чиїм керівництвом служили 
хлопці, а й з’ясувати, що відбува-
лося в їхні останні дні. 

«Одному вдалося
 втекти»

78-річна Тамара Попенко розпові-
дає – про ті події не раз чула від своїх 
батьків. 

- Загнали їх в клуню, а тоді на дру-
гий день кого застрілили, а кого не до-
стріляли – то ранили й кидали в яму, 
- каже бабуся. – Мої батьки розказува-
ли, що кров фонтаном била. Місцевих 
людей туди не допускали, щоб йшли 
дивитися. Як хотіли люди дізнатися, то 
крадькома.

З бабусею спілкуємося біля церкви, 
де відбувається поминальна служба за 
воїнами. Старенька переповідає місце-
ву легенду, що одному з солдатів вдало-
ся втекти. 

- Він заховався в клуні нашої су-
сіди, її хата в кінці мого городу. Потім 
переповідали, як по ньому строчили зі 
зброї, але йому вдалося втекти. За ра-
дянської влади до могили не пускали, а 
коли Україна здобула незалежність, до-
вели те місце до ладу і щороку на тре-
тій день Зелених свят ми йшли туди на 
панахиду.

Розповіді місцевих підтверджують 
історики. Власне, спершу саме спогади 
старожилів і стали поштовхом до масш-
табних пошукових робіт. 

«Краще взуття 
забирали, тому 

більшість – босі»
Дослідження могили вояків на 

околиці міста тривали на замовлен-
ня Українського інституту націо-
нальної пам’яті. За словами керівни-
ка експедиції, заступника директора 
меморіально-пошукового підприєм-
ства «Доля» Володимира Харчука, зна-
йдені останки підтвердили спогади 
очевидців страти та історії, які перепо-
відали місцеві жителі.

- Самі розкопки тривали два тижні. 
Роботи було багато, бо ми достовірно не 
знали, чиє це захоронення, – каже він. – 
Останки в землі були розміщені хаотично, 
і це свідчить про санітарне захоронен-
ня, тобто їх спершу розстріляли, а потім 
абияк захоронили. В останках знайдено 
багато куль, у багатьох – порубані чере-
пи. Також знайдені особисті речі хлопців 
– хрестики, два саморобні срібні персні, 
ґудзики від одностроїв, ножик і взуття 
- як правило, рване, бо краще забирали, 
тому більшість були босі. Вони були всі, 
звичайно, пограбовані, як часто в таких 
випадках. Як видно з досліджень, із заги-
блих поспіхом знімали всі цінні речі. 

Уродженці Півдня,
 вояки  «сірого» полку
Ідентифікувати загиблих важко, 

адже немає жодних списків. Проте, 
історики продовжують над цим пра-
цювати і шукають інформацію в ар-
хівах.  

- Хто були ці хлопці? Найбільш імо-
вірно, що йдеться про уродженців Пів-
дня України, - розповідає представник 
Українського інституту національної 
пам’яті Павло Подобєд. - За допомогою 
українських військових істориків нам 
вдалося відтворити події. Ідеться про 
вояків 2-го куреня 10-го «сірого» пол-
ку волинської групи армії УНР. Це під-
розділ, який має давню історію. Взага-
лі один із найбільш давніх підрозділів 
цієї армії. Його формування почалося 
ще у німецьких таборах військовопо-
лонених на Заході. Ми знаємо, що на 
початку 1919-го року ці хлопці служи-
ли у Чернігівській губернії, на терито-
рії сучасної Чернігівської та Сумської 
областей. А вже навесні вони перебу-
вали на півночі Тернопільщини, в ра-
йоні Кременця-Бродів. Саме тут армія 
УНР опинилася в надзвичайно склад-
них обставинах. Наприкінці травня 
– на початку червня армія проводить 
ряд успішних боїв. Під час однієї з битв 
недалеко від Ланівців, у районі села 
Борсуки, один з куренів сірого полку 
потрапив до полону більшовиків. Ві-
домо, що командиру куреню, сотнику 
Сергію Тарану вдалося з групою бойо-
вих побратимів вирватися з оточення, 
однак більшість таки потрапили до 
полону. 

«Ховали книжки 
в розчині для тіста»

За відомостями істориків, цих хлоп-
ців розстріляли на околиці Ланівців у 
ніч на 13 червня 1919 року. Майже сто 
років пам'ять про безіменних героїв бе-
регли місцеві жителі. Минулого тижня 
їх перепоховали за християнськими та 
військовими звичаями.

Сотні місцевих жителів, представ-
ники обласної та місцевої влади при-
йшли супроводити останки вояків до 
місця перепоховання. Старенькі розпо-
відали про боротьбу за свою державу – 
український народ вів її сотні років. 

Тамара Попенко розповідає, як уже в 
радянські часи, незважаючи на заборо-
ну, у Ланівцях вдягали вишиті сорочки 
і збиралися разом, співали українських 
пісень і читали заборонену більшо-
вицьким режимом літературу.

- В нас тут після війни, у 1946-1947 
роки, збиралися в Мокрини Мельник, - 
згадує бабуся. – Вона закривала вікна 
вовняними ряднами, люди приноси-
ли синьо-жовті прапори, з тризубом, 
чіпляли по середині в центрі й співа-
ли «Ще не вмерла України ні слава, ні 
воля». Заборонені книжки вона ховала 
в діжку, де пекла хліб, в розчині для тіс-
та, щоб не знайшли.  

Шукатимуть і далі 
Голова Тернопільської облдержад-

міністрації Степан Барна під час пере-
поховання висловив подяку всім лю-
дям, які берегли і бережуть пам'ять про 
українських героїв. 

- Ми вшановуємо пам'ять людей, 
які віддали життя за незалежність та 
соборність рідної держави, право роз-
мовляти українською мовою та мати 
українську церкву, - наголосив він під 
час урочин. - Сьогодні, як і 100 років 
тому, воїни армії УНР, а потім упівці та 
дисиденти, українські захисники вою-
ють на Сході країни проти того ж ро-
сійського агресора.

На Тернопільщині це вже не перше 
перепоховання. До того знайшли захо-
ронення жертв «Ягільницької трагедії» 
поблизу Чорткова та вояків Армії УНР, 
убитих більшовиками, у Шумську. 

Роботи триватимуть і надалі – те-
пер уже в незалежній Україні, за яку 
боролися ці люди, борються за пам'ять 
про кожного з них.

Антоніна КОЛЯДА.

ЗНАЙШЛИ ЧЕРЕЗ 100 РОКІВ: історики розкрили 
таємницю могили невідомих вояків у Ланівцях 

Багато десятиліть на околиці міста стояв високий курган, а на ньому – хрест. Хто там був похований? 
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Якщо ви не працюєте офіційно або 
перебували за кордоном більше, ніж 
60 днів, то цьогоріч за комуналку дове-
деться платити повну суму. З 1 жовтня 
у Тернополі розпочалася процедура 
оформлення державної субсидії для від-
шкодування витрат на оплату житлово-
комунальних послуг в опалювальний 
період. Надають ці пільги, починаючи 
із місяця звернення за їх призначенням, 
до дати закінчення опалювального се-
зону.

Ціни зростають - 
пільги зникають

Призначення субсидій у Тернополі 
здійснюється в управлінні соціальної 
політики міської ради на підставі пода-
ної заяви та декларації.

- Станом на 1 жовтня з 49 тисяч тер-
нопільських домогосподарств, які ра-
ніше отримували комунальні субсидії, 
відтепер отримуватимуть лише 8 тисяч 
сімей. Спричинено це новими правила-
ми надання пільг та субсидій на оплату 
житлово-комунальних послуг, які на-
були чинності в Україні 1 травня 2018 
року, - повідомляє начальник управ-
ління соціальної політики міської ради 
Володимир Сулима. - Більшості терно-
пільських сімей, які вже користуються 
державною допомогою при оплаті за 
житлово-комунальні послуги, субсидії 
в опалювальний період перепризнача-
тимуть автоматично, без додаткового 
звернення в управління соціальної по-
літики. Зокрема, це сім’ї, які отримували 
субсидії у неопалювальний період та 
ті сім'ї, розмір призначеної субсидії на 
неопалювальний період яких становив 
нуль гривень. З початком опалювально-

го періоду їм буде проведено перераху-
нок розміру субсидії в автоматичному 
режимі.

Подати документи 
до 20 жовтня

Усім іншим сім’ям, яким згідно з 
умовами нового порядку надання суб-
сидій з 1 жовтня надається право на 
призначення пільг на оплату житлово-
комунальних послуг в опалювальний 
період, потрібно звернутися в управлін-
ня соцполітики не пізніше 20 жовтня. 

- Для отримання роз'яснювальних 
консультацій рекомендуємо звернутися 
сім’ям, які бажають отримати субсидії, 
проте у них наявні певні причини на її 
непризначення, - каже заступник місь-
кого голови Леонід Бицюра. -  Адже жит-
лову субсидію може бути призначено за 
рішенням спеціальної комісії, утвореної 
виконавчим комітетом міської ради,  
виходячи з конкретних обставин, що 
склалися в сім’ї. Причиною для надан-
ня субсидії може бути хвороба одного з 
членів сім'ї. Для підтвердження необхід-
на довідка з медустанови.  Також є й інші 
нюанси, які може розглянути комісія і 
тільки після цього прийняти рішення 
про призначення субсидії чи відмову. 

Наприклад, якщо ви придбали до-

рогу річ, але минув рік, то ви можете 
претендувати на субсидії. Якщо взяли 
кредит, то цю справу може розгляну-
ти комісія, зважаючи на суму покупки і 
потребу у цій речі. Якщо у помешканні 
є особи, які зареєстровані, але не про-
живають, то таких людей, аби отримати 
субсидію, потрібно виключити зі складу 
сім’ї. Проте це не стосується чоловіка і 
дружини – у цьому випадку позитивно-
го рішення щодо субсидій бути не може.

Якщо ж подружжя розлучилося, а 
чоловік, наприклад, проживає за тією ж 
адресою, що і дружина, то комісія може 
виключити батька зі складу сім’ї. Але 
це за умови, що подружжя розлучило-
ся. Якщо ні – то комісія у цьому випад-
ку нічого зробити не може. Якщо люди 
проживають в орендованому помеш-
канні, вони також можуть отримати 
субсидії. Для цього потрібно укласти до-
говір оренди житла.

До слова, тернопільські депутати 
під час чергової сесії міської ради звер-
нулися до Кабміну з проханням внести 
зміни до постанови, яка регламентує по-
рядок призначення житлових субсидій. 
«Оскільки доходи громадян не збіль-
шилися, а тарифи на оплату житлово-
комунальних послуг зростають, вважа-
ємо не обґрунтованими такі різкі зміни 
до порядку призначення житлових суб-
сидій», - йдеться у зверненні. 

Детальнішу інформацію про поря-
док надання субсидій можна отрима-
ти в управлінні соціальної політики 
Тернопільської міської ради за адре-
сою: вул. Лисенка, 8. Графік прийому 
громадян: понеділок - четвер: з 8.00 
- до 17.00 год., п’ятниця - з 8.00 - до 
16.00 год.

У тернопільських 
лікарнях не 

вистачає інсуліну
Депутати міської ради просять гроші у 

Кабміну
Під час чергового засідання сесії Терно-

пільської міської ради було прийнято звер-
нення до Прем’єр–міністра України Воло-
димира Гройсмана та в.о Міністра охорони 
здоров’я Уляни Супрун щодо виділення до-
даткових коштів державної субвенції на за-
безпечення інсуліном тернополян, хворих на 
цукровий діабет.

Медичну субвенцію на забезпечення ін-
суліном отримав Тернопіль в розмірі 4967,1 
тисяч гривень, що складає 40% від річної 
потреби. Для вирішення критичної ситуації 
з забезпеченням інсуліном дітей за рахунок 
коштів міського бюджету було придбано ін-
сулінів на суму 200 тисяч гривень. Для забез-
печення потреби до кінця року, з врахуван-
ням залишків інсуліну, які були у закладах 
на початок 2018 року, додаткова потреба в 
коштах складає 4 мільйони гривень. 

На сьогоднішній день кошти медичної 
субвенції використали повністю. У жовтні, 
листопаді, грудні 2018 року жителі міста, 
хворі на цукровий діабет, залишаються без 
життєво необхідного препарату.

Для вирішення критичної ситуації із за-
безпеченням інсулінами хворих на цукровий 
діабет депутати міськради просять додатко-
вог виділити 4 мільйони гривень для заку-
півлі інсуліну. 

У першому півріччі цього 
року в онкодиспансер центра-
лізовано надійшло препаратів 
на суму понад 3,5 мільйона гри-
вень, а протягом липня-серпня 
– на суму понад 8 мільйонів. Для 
порівняння, минулоріч загалом  
за рахунок державного бюдже-
ту отримано хіміопрепаратів 
на майже 2,7 мільйона гривень. 
Окрім цього, щоб стовідсотково 
забезпечити пацієнтів препара-
тами хіміотерапії, обласна рада з 
обласного бюджету у цьому  році 
виділила на закупівлю препара-
тів хіміотерапії ще 2 мільйони.

«Для нас це було дуже важ-
ливо, адже лікування хіміоте-
рапією є надзвичайно дорогим. 
Тому відрадно, що до кінця року 
онкодиспансер на сто відсотків 
забезпечений хіміопрепаратами 
і пацієнти можуть отримувати їх 
безкоштовно», - зазначив голова 
обласної ради Віктор Овчарук.

За словами головного лікаря 
онкодиспансеру Леоніда Шкро-
бота, вартість хіміотерапії є різ-
ною в залежності від  локалізації 

пухлинного процесу – лікування 
одного пацієнта може  коливати-
ся від 12 до 200 тисяч гривень. 
«Усі препарати надаються безко-
штовно. Навіть ті, один курс яко-
го вартує до 40 тисяч гривень. А 
для лікування необхідно пройти 
від 4 до 6 курсів», - стверджує го-
ловний лікар. Єдине, додав Лео-
нід Шкробот, пацієнти купують 
препарати супроводу. Протягом 

року хіміотерапію приймають 
майже 4 тисячі пацієнтів.

Загалом, останнім часом 
на оснащення онкодиспансеру 
були вкладені значні кошти. 
Оновили матеріально-технічну 
базу, створили нові відділення, 
освоюються сучасні технології. 
І в цьому напрямку онкологіч-
ний диспансер має значну під-
тримку обласної ради, зазначає 

Леонід Шкробот.
З обласного бюджету виді-

лено понад 6 мільйонів гривень 
на закупівлю сучасного цифро-
вого рентгенівського апарата з 
ротаційною головкою та столом,  
який є одним з найпотужніших у 
Західній Україні, ще півмільйона 
- на лабораторний діагностич-
ний комплекс. За кошти облас-
ного бюджету закуплені опера-
ційні лампи, операційні столи на 
загальну суму 2,4 млн. грн. тощо. 

Також завдяки підтримці 
обласної ради оперативно вирі-
шено питання ремонтних робіт 
єдиного в області апарату дис-
танційної променевої терапії 
«ТЕРАБАЛТ-100», на що було ви-
користано 680 тисяч гривень.

«Не є секретом, що хворобу 
легше попередити, аніж ліку-
вати. Саме тому обласна рада 
значну увагу звертає на забез-
печення комунальних закладів 
охорони здоров’я діагностичною 
апаратурою. Це стосується й он-
кодиспансеру, - зазначив Віктор 
Овчарук. – Покращили також 

умови перебування пацієнтів. 
Зокрема, проведено ремонтні 
роботи в коридорах, холах, пала-
тах. Приємно, що підтримують 
цей заклад і благодійні органі-
зації з Німеччини та Франції. 
Завдяки їм отримано і медичне 
обладнання, а також автомобіль-
реанімобіль Mersedes-Benz, об-
ладнаний кардіомонітором, 
кардіографом з показниками 
життєдіяльності, дихальним 
апаратом. Власне, завдяки спіль-
ним зусиллям – і коштів з дер-
жавного бюджету, і з обласного, 
і допомоги благодійників, онко-
диспансер стає сучасним медич-
ним закладом».

У 2017 році в стаціонарних 
відділеннях ТОКОД проліковано 
8945 пацієнтів. Виконано 3352 
оперативних втручань, 1730 он-
кологічних пацієнтів отримали 
променеву терапію, 3935 – хімі-
отерапію. Протягом року в полі-
клінічне відділення звернулося 
30732 пацієнти.

Ірина ТЕРЕН.

Тернопільський онкодиспансер повністю 
забезпечений препаратами хіміотерапії
Пацієнти отримують ці ліки безкоштовно – від найпростіших до складних, дороговартісних 

СУБСИДІЇ ПІД ЗАГРОЗОЮ! 
Із 49 тисяч тернопільських сімей, які раніше отримували  субсидії, 

лише 8 тисяч на 1 жовтня мають пільги 
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Віктор ЗАБІГАЙЛО, голова Тернопільської обласної  організації 
політичної партії «Основа»: 

«Голос народу»
Основою держави повинна стати людина, її цінності, її щастя…

Всі останні події, зокрема 
вибухи на військовому складі 
біля Ічні на Чернігівщині, 

спонукають до роздумів, чому 
українцям нав’язують слухати 
музику, яку вони не замовляли, 
чому державний оркестр під 
керуванням попереднього 
диригента награвав «Мурку» та 
«Владімірскій централ», чому 
сьогоднішній диригент почав 
свій концерт із «лізгінки», а 
зараз виконує композицію «сім-
сорок», яка в його аранжуванні 
затягнулася… Можливо, нарешті 
після антракту 31 березня ми 
почуємо: «Щоб наша доля нас 
не цуралась, щоб краще в світі 
жилося». І лише тоді голос народу 
зазвучить по-новому.

Перед тим, як проаналізувати цю 
складну тему, яку я обрав сьогодні, а це – 
«Голос народу», про доцільність для Укра-
їни референдумів з ключових питань, – я 
хотів би повернутися до своєї статті від 5 
вересня в газеті «Наш ДЕНЬ». У ній я мір-
кував про те, яка модель європейської 
держави найбільш успішна та прийнятна і 
для нашої країни. Так, щоразу, як виника-
ють негаразди в державі, я переконуюсь 
– країні потрібен сильний прем’єр-міністр 
як канцлер і парламентська республіка. Це 
ідеальна, на мою думку, модель для Укра-

їни. 
Проведення загальнонаціональних 

референдумів – відпрацьована практика 
в демократичному суспільстві. Всі доле-
носні рішення внутрішньої та зовнішньої 
політики повинні вирішуватись тільки в 
такий спосіб. 

В Україні вже є досвід проведення ре-
ферендумів. 

1991-ий рік – референдум про підтвер-
дження Акту проголошення незалежності 
України, коли проголосувало «за» неза-
лежність 28,8 мільйонів людей (90 відсо-
тків від усіх, що голосували). 

2000-ий рік – референдум про достро-
кове припинення повноважень Верховної 
Ради, обмеження депутатської недотор-
канності, скорочення чисельності ВР до 
300 депутатів, про створення двопалатно-
го парламенту. 

На жаль, другий референдум не був 
реалізований, тому що у Верховній Раді не 
знайшлося 300 голосів для підтвердження 
його результатів, хоча всі пункти одержа-
ли підтримку більшості.

Сьогодні для втілення багатьох но-
вацій, для перезавантаження всіх сфер 
життя суспільства й економіки, Україні 
потрібний новий суспільний договір. Його 
положення повинні бути закріплені в но-
вій Народній Конституції України. А вона 
і має бути прийнята на всеукраїнському 
референдумі. 

Конституційна реформа покликана 

внести ясність у повноваження і функ-
ціонування всіх гілок української влади, 
гармонізувати взаємини між владою, 
бізнесом і суспільством, стати одним із 
основних елементів нового суспільного 
договору.

Це дозволить уникнути існуючих 
проблем, коли Президент незаконно пе-
ретягує частину функцій виконавчої і за-
конодавчої гілок влади на себе. 

Для того, щоб мої слова були перекон-
ливими, наведу приклади з міжнародного 
досвіду проведення референдумів. 

Так, у Нідерландах 6 квітня 2016 року 
провели Консультативний референдум 
щодо Згоди про асоціацію між Україною 
та ЄС. Цей референдум не мав обов’язкової 
юридичної сили, проте, дозволив керівни-
цтву держави дізнатися думку мешканців. 
Нідерланди – приклад того, як через ре-
ферендум влада може врахувати настрої 
своїх громадян не тільки для вирішення 
внутрішньополітичних, але й для зовніш-
ньополітичних завдань. 

Інший приклад – Іспанія, де 4 грудня 
2016 року відбувся Конституційний рефе-
рендум. Головне питання – внесення змін 
у Конституцію. Зокрема, пропонувалось 
зменшити вплив Сенату, вищої палати іта-
лійського парламенту.

І події сьогодення – 30 вересня жителі 
Македонії голосували на Консультативно-
му референдумі з питання про переймену-
вання країни. Це дозволило б Македонії в 

перспективі здобути членство в ЄС і НАТО.
Окрім питання проведення референду-

мів, яке сьогодні назріло в Україні, дореч-
но було б порушити і питання про виборчі 
посади голів місцевих адміністрацій, міс-
цевих суддів, керівників місцевих органів 
правопорядку з можливістю їх відкликан-
ня з ініціативи громад. Необхідно проана-
лізувати результати суддівської реформи, 
яка стартувала в 2016 році, бо, як уже зро-
зуміло, у ній є системні недоліки. Про це – в 
одній із наступних статей.

Хочеться закінчити на чомусь пози-
тивному. Під час написання статті на те-
лебаченні транслюють події з Ічні: триває 
евакуація населення. Що чекає людей? На-
разі – невизначеність, розгубленість, і така 
ситуація невтішна. Як і загалом сьогодні в 
країні. 

Але вихід є. Якщо в парламент справ-
ді прийдуть нові люди, незаангажовані 
минулим, особистості, патріоти та профе-
сіонали, з хорошою репутацією, тоді нега-
разди підуть із нашого дому. І голос народу 
зазвучить по-іншому: його почують і на 
місцях, і в столичних високих кабінетах.

Утримання влади 
обходиться 
українцям у 

мільярди гривень. 
Так, наступного року 
влада коштуватиме 
платникам податків 5 
мільярдів 438 мільйонів 
272 тисячі гривень. 
Таку суму закладено у 
бюджеті на Адміністрацію 
президента, Верховну 
Раду і Кабмін.

Зокрема, нардепи у 2019 
році «висмокчуть» із кишень 
українців 1 мільярд 724 міль-
йони 286,2 тисячі гривень. 
Жодної копійки більше, аніж 
цьогоріч.

Кабміну потрібно 1,58 мі-
льярдів гривень. Це майже на 
200 мільйонів менше, ніж у 
2018-у.

На Адміністрацію президен-
та піде 1 мільярд 963,4 мільйо-
ни гривень, хоча у минулому 
бюджеті закладали 2,1 мільярд. 
Проте насправді «набігло» на 
діяльність АП аж 2,4 мільярди. 

А ще платники податків 
профінансують вибори прези-
дента і парламенту. Вартість 
президентських перегонів вар-
туватиме бюджету країни 2 мі-

льярди 355 мільйонів гривень. 
Парламентських - 1 мільярд 
950 мільйонів. Плюс фінан-
сування партій. У результаті, 
наступного року українці від-
дадуть на утримання влади і 
політиків 10 мільярдів гривень.

Щодо фінансування по-
літичних партій. За два роки 
українські партії отримали 
більше мільярда бюджетних 
коштів, заявив голова Центру 
«Ейдос» Віктор Таран. Якщо 
точніше - 1 мільярд 147 міль-
йонів. 

В Україні зараз зареєстро-
вано 352 політичні партії. Куди 
до нас, приміром, Сполученим 
Штатам із населенням понад 
320 мільйонів осіб, де немає 
такого «нашестя» партій? І де 
відповідальність за країну ма-
ють дві політсили: демократи і 
республіканці.      

У США існує чітка двопар-
тійна система. А для непарла-
ментських та дрібних партій 
придумали термін - треті пар-
тії. Їх приблизно 15. Членські 
внески, пожертви, продаж книг, 
сувенірної продукції, організа-
ція зустрічей - ось за рахунок 
чого живуть тамтешні партії.   

І ще. У Штатах під час вибо-
рів нема такого, як у нас, засил-

ля політичної реклами на вули-
цях. Ні білбордів та сітілайтів з 
фейсами політиків, ні багатоо-
біцяючих слоганів. Принаймні, 
я не бачила жодного білборда, 
де б красувались, скажімо, Оба-
ма чи Трамп. Симпатики того 
чи іншого політика біля своїх 
будинків виставляють неве-
личкі скромні таблички з його 
іменем.    

А наші партії тратять на ви-
борчі рекламні білборди вража-
ючі суми. Наприклад, за останні 
чотири місяці політпартії та 
потенційні кандидати у прези-
денти витратили більше пів-

мільярда гривень на рекламну 
кампанію тільки у вигляді біл-
бордів та сітілайтів, заявив ген-
директор «Комітету виборців 
України» Олексій Кошель. І за-
значив: для повноцінної кампа-
нії лише на зовнішню рекламу 
одна партія витрачає близько 
18 мільйонів гривень на місяць. 

Щодо витрачених майже 
півмільярда гривень, у «Комі-
теті виборців України» заяв-
ляють: сума є дуже великою і 
не відповідає тим цифрам, які 
подають партії у фінансових 
звітах до НАЗК. А це може озна-
чати, що «чесні» політики  ви-

користовують тіньові схеми 
фінансування реклами.

Наших політиків і олігар-
хів, крім українців, підгодовує і 
Європа. Через те євродепутати 
висловили обурення, мовляв, 
дірки в бюджеті України ство-
рюють олігархи, а закриває Єв-
росоюз. Тому в Європарламенті 
вважають: в Україні необхідно 
змінити законодавство й уне-
можливити концентрацію ба-
гатства та політичної влади у 
декількох приватних руках. 

Співробітник однієї з фі-
нансових структур Євросоюзу 
Олександр Антонюк наголосив 
у інтерв’ю «Економічній прав-
ді», що річна фінансова допо-
мога ЄС у розмірі 540 мільйонів 
доларів, власне, пішла «на за-
криття бюджетних дірок». 

Чи варта наша влада, наші 
політики, аби сидіти на шиї на-
роду і на європейському карку 
також? А щодо величезних по-
лотнищ з фотографіями по-
літиків чи з їхніми «мудрими» 
фразами, то 
вони просто 
дратують укра-
їнців…    

УКРАЇНЦІ ПЛАТЯТЬ ШАЛЕНІ КОШТИ 
на утримання влади, а вона того варта?

Ольга ЧОРНА.
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Україна Світ
Українці лідирують серед 

іммігрантів в Естонії
Вихідці з України цьогоріч отрима-

ли втричі більше тимчасових посвідок 
на проживання в Естонії, ніж іммігран-
ти з усіх інших країн разом узятих. Про 
це повідомляє портал телерадіомовлен-
ня ERR з посиланням на дані МВС. Серед 
осіб, які оформили дозвіл на короткостро-
кову роботу строком до 12 місяців, част-
ка українців ще більша: станом на серед-
ину вересня в Естонії було видано 13410 
таких дозволів, у тому числі громадянам 
України - 10602 (близько 80 відсотків), Бі-
лорусі - 689, Молдови - 582 і Росії - 542.

Міністри у Нідерландах 
пересіли на велосипеди

У Нідерландах майже немає зато-
рів. По-перше, автомобіль тут справді 
розкіш. А, по-друге, влада робить усе, аби 
пересадити жителів на екологічні трам-
ваї та велосипеди. Не соромляться сідати 
на ровер ні діти, ні пенсіонери, ні звичай-
ні роботяги, ні представники влади. На-
віть прем’єр-міністр і весь кабмін їздять 
на роботу саме на велосипедах, інформує 
ICTV. Їздити ровером в Амстердамі - задо-
волення. Не треба маневрувати між ма-
шинами, як у нас. Тут безпечні велодоріж-
ки. Скрізь є парковки для роверів. І навіть 
окремі світлофори. Маршрути для двоко-
лісних нанесені на мапу, а спеціальний до-
даток допоможе спланувати поїздку яко-
мога вдаліше.

У Хельсинки за сон на роботі 
платитимуть гроші

У Хельсинки (Фінляндія) працівни-
кам дозволили спати на роботі за гро-
ші компанії-працедавця. Фінські проф-
спілки дійшли висновку, що фірми, які до-
зволяють своїм співробітникам подріма-
ти на робочому місці, фінансово стабіль-
ніші. Денний сон підвищує продуктив-
ність працівників у другій половині дня, 
коли темп роботи, зазвичай, знижується. 
У деяких фірмах навіть наймають спеціа-
ліста, який проводить корпоративну тиху 
годину - допомагає розслабитися, повідо-
мляє видання yle.fi. Прогнозують, що сто-
лична практика спати на робочому місці 
«перекинеться» й на інші міста країни.

Італійським біднякам 
доплачуватимуть по 780 євро 

на місяць
У бюджеті країни на 2019 рік міс-

титиметься базовий дохід для бідних 
громадян. На цьому наполіг «Рух п’яти 
зірок», який належить до правлячої коа-
ліції. У ході передвиборної кампанії пар-
тія «Рух п’яти зірок» обіцяла виборцям, 
що доб’ється від уряду підтримки бідних 
верств населення. Тепер рух, що входить 
до правлячої коаліції з правоцентрист-
ською «Лігою Півночі», наполіг на перед-
баченні в бюджеті щомісячної допомоги 
біднякам у розмірі 780 євро, пише DW.

Президентові Фінляндії  
не знайшлось місця в залі - 

сів на сходи
Президент Фінляндії Саулі Нііністьо 

відвідав книжковий ярмарок, участь 
у якому у ролі запрошеної гості брала 
його дружина. Ярмарок відбувався у міс-
ті Турку. Саулі Нііністьо прийшов послу-
хати виступ своєї дружини - поетеси Йєн-
ні Хаукіо. Захід був настільки популярним 
серед відвідувачів, що президентові не 
знайшлось місця у залі, тому він, як і дея-
кі інші слухачі, сів просто на сходах. Фото з 
фінським лідером, який сидить на сходах, 
викликало резонанс у соцмережах. Корис-
тувачі висловлюють слова захоплення на 
його адресу й пишуть, що таке можливо 
тільки у Фінляндії. Сам Саулі Нііністьо у 

своєму Twitter зізнався: йому було цілком 
комфортно сидіти на сходах, адже в будь-
який момент міг встати та піти, хоча цьо-
го не зробив. 

На Криті туристи знайшли 
пакет, набитий грішми, і…  

Британські туристи 24-річний Ед-
вард Гібсон і 22-річна Джессіка Френк 
приїхали на Крит у відпустку. Вони зна-
йшли на вулиці гроші, повернули їх влас-
ниці і прославилися на весь острів, пові-
домляє «Daily Mail». Під час прогулянки 
Гібсон спіткнувся об пакет, що валявся на 
землі. Всередині лежали гроші - 7 тисяч 
євро. Пара віднесла знахідку в поліцію. 
Пакет втратила літня жінка, у якої є мага-
зин на острові. Вона несла виручку в банк 
і дорогою впустила гроші. «Поліція відве-
ла нас до неї. Жінка плакала і благослов-
ляла нас. Це були її засоби до існування», 
- сказав Гібсон. Про туристів написала міс-
цева газета, і вони перетворилися на зна-
менитостей. Таксисти відмовлялися бра-
ти плату за проїзд, а готель запропонував 
кращий номер. 

У Німеччині подарунок 
учителеві - з дозволу влади

У Німеччині шкільні викладачі, як 
і всі працівники бюджетної сфери, не 
мають права приймати подарунки, ціна 
яких перевищує 10 євро. Правда, оскіль-
ки сфера освіти регулюється місцевим за-
конодавством, кожна федеральна земля 
може встановлювати свої норми. У Бер-
ліні, наприклад, діють суворі правила: су-
веніри вартістю до 30 євро, куплені учня-
ми спільно, не заборонені, але про дорож-
чі подарунки доведеться звітувати пе-
ред керівництвом школи. А ось щодо пре-
зентів, ціна яких перевищує 50 євро, слід 
відмовитися або попросити згоди у місь-
кого відділу народної освіти. Водночас у 
Північному Рейні-Вестфалії встановле-
ні гнучкіші правила: дозволено прийма-
ти книги для шкільної бібліотеки, вироби 
учнів, канцелярські товари, квіти й цукер-
ки без обмеження за вартістю. 

Британія готова відімкнути 
Москву від електроенергії  
у відповідь на агресію РФ 
Військове командування Велико-

британії розглядає варіант кіберата-
ки на Російську Федерацію, щоб зали-
шити Москву без електроенергії. Таке 
рішення в Лондоні ухвалять у разі напа-
ду Росії на одну з країн Заходу, повідомляє 
«The Sunday Times». В умовах, коли Вели-
кій Британії бракує звичайних оборонних 
ресурсів, щоб протистояти агресії Кремля, 
влада пообіцяла залучити кібервійська та 
вимкнути світло в Москві. Такий сценарій, 
як повідомив співрозмовник видання, на-
дасть Сполученому Королівству більше 
варіантів дій за умови, якщо президент 
РФ віддасть наказ російським військам 
захопити маленькі острови, що належать 
Естонії. Серед варіантів також розгляда-
ються можливе «вторгнення Росії до Лівії, 
щоб встановити контроль над нафтовими 
запасами і спровокувати нову міграційну 
кризу в Європі», «напад нерегулярних ро-
сійських формувань на 
британські війська або 
загроза для нових бри-
танських авіаносців». 

Порошенко збагатився ще  
на 3,5 мільйонів 

Петро Порошенко повідомив про 
суттєві зміни у майновому стані через 
нарахування процентів за банківськи-
ми вкладами в Міжнародному інвести-
ційному банку та дивідендів від ПАТ «За-
критий недиверсифікований корпора-
тивний інвестиційний фонд «Прайм Ес-
сетс Кепітал», пише «Експрес». У резуль-
таті статок президента збільшився на 3,5 
мільйонів гривень.

Міняти паперові паспорти  
на ID-картки можуть всі охочі

Уряд дозволив українцям замінити 
свої внутрішні паспорти у формі кни-
жечок на ID-картки. Заміну можна буде 
зробити з 1 листопада. Запроваджен-
ня паспорта у формі ID-картки в Укра-
їні розпочалося у січні 2016 року, і до-
тепер нові паспорти видаються лише у 
разі обміну паспорта замість втрачено-
го або викраденого, а також особам, які 
досягли 14-річного віку й оформляють 
паспорт вперше. Але уряд ухвалив змі-
ни, якими дозволив з 1 листопада міня-
ти паспорти-книжечки на ID-картки всім 
охочим у будь-який час. При цьому у дер-
жавній Міграційній службі наголосили: 
обов’язкова заміна документів законо-
давством не передбачена, всі раніше ви-
дані документи будуть чинними до за-
вершення терміну їх дії.

На «Роттердам+» «заробили»  
15 мільярдів

Сума незаконно отриманих коштів 
у результаті формули «Роттердам+» 
оцінюється у 15 мільярдів гривень. 
Про це заявив директор Національного 
антикорупційного бюро Артем Ситник. 
«Ми вже отримали економічний звіт, що 
справді був необгрунтовано застосова-
ний тариф «Роттердам+»… 15 мільярдів 
гривень - сума незаконно отриманих ко-
штів у результаті встановлення цієї фор-
мули», - сказав він. І повідомив, що за-
раз НАБУ знаходиться на фінальній ста-
дії розслідування цієї справи. А заплати-
ли за «Роттердам+» українці.  

Зима буде короткою  
і малосніжною

Цього року не варто очікувати мо-
розної зими, за винятком окремих 
днів, вона буде малосніжною і корот-
кою. Перший сніг очікується наприкін-
ці листопада. Про це розповіла на прес-
конференції в «Укрінформі» заввідді-
лом кліматичних досліджень та прогно-
зів погоди Українського гідрометеоро-
логічного інституту ДСНС та НАНУкраї-
ни Вазіра Мартазінова. «Ця зима швидше 
закінчиться, ніж минулорічна. Снігу очі-
кується небагато, і він в основному буде 
мокрим», - зазначила Мартазінова. За її 
прогнозами, холодними будуть кінець 
грудня - початок січня, тоді нічна темпе-
ратура може сягати 18-20 градусів моро-
зу. Дуже холодною буде й перша декада 
січня. А в другій половині слід очікува-
ти потепління. Щодо лютого, то він буде 
більш поблажливим і м’якшим, ніж попе-
редні місяці, хоча короткочасні різкі по-
холодання також можливі. «Але карти-
на прогнозу на цю зиму складається бла-
гополучною, середня температура буде 
вище норми», - сказала науковець. 

Що планують робити  
з аварійними «хрущовками»?

В Україні більша частина житло-
вих будинків потребує реконструкції. 
Вісім відсотків - в аварійному стані й 
небезпечні для життя. Щоб почати ре-
конструкцію, слід отримати згоду на пе-
реселення від усіх жителів багатоповер-
хівки, що, практично, неможливо. У Мін-
регіонбуді запропонували зміни до зако-
ну про реконструкцію старого житла. За 
ними, згоду слід отримати від 75 відсо-
тків жителів. «Спершу будуємо пусковий 
будинок. Переселяємо туди людей із 2-3 
будинків. Далі зносимо ці будинки», - по-
яснив заступник міністра регіонбуду Лев 
Парцхаладзе. Займатися реконструкці-
єю житла будуть інвестори. Україна не 
має власних коштів на це, пише «Газета 
по-українськи». Закон повинні підтрима-
ти народні депутати. Якщо приймуть по-
правки, програма реконструкції старого 
житла запрацює через 3-4 роки.

В Україні ввели «зелені лінії», 
щоб захистити парки  

від забудов
Нові державні будівельні норми, 

що з 1 вересня набрали чинності, вста-
новлюють обмеження забудови - «зе-
лені лінії», які сприятимуть збережен-
ню парків і лісів. Про це повідомив за-
ступник міністра регіонального розви-
тку, будівництва та ЖКГ Лев Парцхала-
дзе на сторінці у Facebook. «Органи місце-
вого самоврядування повинні затверди-
ти і обов’язково прописати «зелені лінії» 
разом з іншими лініями обмеження для 
своїх населених пунктів у генпланах та 
детальних планах територій», - наголо-
сив він. І додав: застосування ліній обме-
ження допоможе зберегти населені пунк-
ти від хаотичної та негармонійної забудо-
ви без зелених зон, зробити міський про-
стір безпечним і комфортним для людей. 

Пенсіонери можуть 
залишитися без 

 доставки виплат
Доставку виплат із листопада мо-

жуть припинити, бо послуги листонош 
збиткові, каже директор «Укрпошти» 
Ігор Смілянський. Як повідомляє теле-
канал ZIK, «Укрпошта» щороку підписує 
договір із Пенсійним фондом. У докумен-
ті прописують вартість послуг листоно-
ші. За доставку середньої пенсії, а це 2,5 
тисячі, у селі платили по 40 гривень, а в 
місті - близько 20. Торік Пенсійний фонд 
сплатив «Укрпошті» за надані послуги 
1,3 млрд. грн., сума цьогоріч складе 1,4 
млрд. грн. Але на пошті кажуть, що цих 
грошей не вистачає. «Якщо нам не під-
вищать тариф - не вистачить грошей на 
виплату зарплати», - каже Смілянський. 
І вже з наступного місяця 4,5 мільйонів 
пенсіонерів можуть залишитися без до-
ставки коштів, попередив він. Зараз три-
вають переговори з Мінфіном, Мінсоцпо-
літики та Пенсійним фондом. До слова, 
як повідомлялося раніше, експеримент 
із ліквідацією поштових відділень ви-
кликає масове обурення.
Коштів на підвищення зарплат 

і пенсій може не вистачити
Виплати за державним бор-

гом у 2019 році зменшують можли-
вості держбюджету для здійснення 
соціально-економічних витрат. Про це 
заявив глава Рахункової палати Валерій 
Пацкан, передає прес-служба відомства. 
«Понад 40 відсотків доходів держбю-
джету необхідно сплатити на погашен-
ня та обслуговування державного бор-
гу… А значить зменшуються можливос-
ті для підвищення пенсій, зарплат і соці-
альних виплат, а також для будівництва 
доріг, нових шкіл, лікарень , дитсадків і 
взагалі розвитку інфраструктури», - за-
явив Пацкан. Щоправда, у Мінфіні це за-
перечують. 

Україна Світ

Ольга
ЧОРНА.

nday.te.ua
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НАДЗВИЧАЙНІ НОВИНИ

Серед них 
представники 18 
профспілкових 

організацій області: 
працівники освіти, 
медицини, соціальної 
сфери, культури та 
виробничих галузей.

Вони закликали владу під-
вищити зарплати і поверну-
ти у повному обсязі надбавку 
за престижність професії для 
педагогів, а також не підви-
щувати тарифи на комунальні 
послуги. Такі ж акції протесту 
відбулися у всіх регіонах, а 17 
жовтня українці зберуться на 
маштабному мітингу в Києві. 

"Зарплату вчителя - чинов-
никам", "Поверніть вчителю 
престижність", "Ні дискримі-
нації в оплаті праці", "Зарплата 
лікаря швидкої - чотири тися-
чі" - з такими плакатами люди 
вийшли на центральну вулицю 
Тернополя. Кажуть, далі терпі-
ти неможливо.

- Ситуація з оплатою пра-
ці вчителів у нашій громаді 
складна,  - каже вчителька ан-
глійської мови Нападівської 
школи Ірина Бородавчук. - Ми 

постійно недоотримуємо ко-
шти, а за престижність нам 
платять лише 5%, і то невчасно. 
Затримка зарплати у нас вже 
більше місяця - ми отримали 
лише аванс за вересень. Ката-
строфа була і з випускними ви-
платами. Ми пішли у відпустку 
у червні, а відпускні отримали 
на початку вересня. Прожити 
людині й у такій ситуації не-
просто. 

Медсестра тернопільської 
дитячої лікарні Ірина Слойко 
отримує 3200 гривень у місяць. 

- У мене маленька дитина. 
За такі кошти сьогодні вижити 
важко, - каже жінка. - Особливо 
з такими високими цінами на 
комунальні послуги. Потрібно 
щось змінювати. 

І вчителі, і лікарі нарікають: 
багато їх колег виїздять за кор-
дон у пошуках кращої долі, а про-

фесії стають все менш популяр-
ними через мізерні заробітки. 

- Це попереджувальний 
етап Всеукраїнської акції про-
тесту, ініційований Федерацією 
профспілок України, - розпові-
дає голова Тернопільської об-
ласної ради профспілок Андрій 
Присяжний. - Наші вимоги - під-
вищення соцгарантій у проекті 
бюджету на 2019 рік. За наши-
ми оцінками, уряд вдвічі зани-

зив розмір прожиткового міні-
муму і мінімальної заробітної 
плати у проекті бюджету. Та-
кож вимагаємо зупинити зрос-
тання цін на природний газ і 
електроенергію для населення, 
забезпечити право людей на 
якісну і доступну освіту, охоро-
ну здоров'я, соціальне забезпе-
чення, зупинити наступ влади 
на майнові права профспілок. 

Юля ТОМЧИШИН. 

Жителі Тернопільщини протестують через низькі зарплати
Кілька сотень людей з плакатами зібралися у центрі Тернополя

Забезпечити розвиток, 
навіть розквіт, 
вітчизняного 

підприємництва зовсім 
нескладно - людям просто 
потрібно дати можливість 
отримання кредитів за 
ставками, прийнятними в 
усьому цивілізованому світі, 
- сказала Юлія Тимошенко, 
коментуючи одну з базових 
пропозицій «Нового 
економічного курсу».

На думку Юлії Тимошенко, політи-
ки та чиновники, які мусять опікува-
тися проблемами бізнесу, роблять це 
суто формально. Їхні «дієві та ефек-
тивні шляхи» підтримки вітчизняного 
підприємництва обмежуються порож-
німи обіцянками та гарними слова-
ми з високих трибун і телеекранів. А 
люди тим часом чекають конкретних 
рішень та реальної підтримки.

«Біда в тому, що влада всі 27 років 
незалежності ставиться до підприєм-
ців не як до суспільної цінності, а як до 

ресурсу і джерела власного збагачен-
ня. Чиновників не цікавить добробут 
країни, їм цікавий лише особистий до-
бробут. Тому й п’ють вони кров з під-
приємців від світанку - до світанку», 
- обурюється політик.

Новий економічний курс, впевне-
на голова партії, дасть змогу на базі 
зниження інфляції забезпечити бізнес 
довгостроковими кредитами під три 
відсотки. Це одне з пріоритетних за-
вдань розробленої під егідою лідера 
«Батьківщини» програми перетво-

рень. Позаяк, саме середній клас «ви-
тягує суспільство за собою, до гідного 
рівня життя». І держава, де підпри-
ємець почувається жертвою і незахи-
щеним із правової точки зору, ніколи 
не буде щасливою та заможною, пере-
конана Юлія Тимошенко.

Юлія ТИМОШЕНКО: «Кредити за притомними 
ставками - перша умова для розвитку бізнесу»

Частину краденого одразу розпив з друзя-
ками

У вчиненні крадіжки співробітники Збаразь-
кого відділення поліції підозрюють 28-річного 
жителя одного із сіл району. Чоловік обікрав під-
вал сусіда.

Підозрюваний ніде не працює, перебивається 
випадковими підробітками. Якось, допомагаючи 
сусіду по господарству, запримітив, що у нього в 

підвалі можна чимось поживитися. Вночі, знявши 
віконну шибу, проник до господарської будівлі. 
Звідти викрав дві каністри спирту. Частину кра-
деного одразу розпив з друзями.

За фактом крадіжки правоохоронці розпоча-
ли кримінальне провадження. Дії підозрюваного 
слідчі кваліфікують за частиною 3 статті 185 ККУ 
– крадіжка. Йому загрожує позбавлення волі на 
строк від трьох до шести років.

Гастролеру з Черкащини, якого тернопільські 
поліцейські підозрюють у серії крадіжок з торго-
вих яток, обрано міру запобіжного заходу. На вирок 
суду зловмисник чекатиме в слідчому ізоляторі.

 Досудове розслідування, розпочате слідчими 
Тернопільського відділу поліції щодо 22-річного 
жителя Черкащини, триває. Поліцейські довели 
причетність зловмисника до вчинення шести кра-
діжок.

 Нагадаємо, чоловік грабував пересувні ятки, з 
яких торгують овочами і фруктами,   кавовими на-

поями або їжею швидкого приготування.
 Власники торгових точок, як правило, не  над-

то переймаються безпекою такого майна, тому це 
робить його легкодоступними для крадіїв. Зло-
вмисник цим скористався. Проникав всередину 
шляхом пошкодження вікон чи зламавши замки 
дверей. Брав переважно готівку з каси. Деякі по-
терпілі заявили про зникнення техніки, зокрема, 
ноутбука, електронної книги та смартфона.

 Суми збитків, завдані потерпілим, різні: від 
півтори до тринадцяти тисяч гривень.

Сума збитків 60 тисяч 
доларів

У Збаразькому районі 
невідомі підпалили сільсько-
господарську техніку на тери-
торії фермерського господар-
ства. 

 За словами начальника 
Збаразького відділення поліції 
Віталія Присяжнюка, злочин 
трапився з 6 на 7 жовтня опів-
ночі, неподалік села Кобилля. 
На територію тракторної бри-
гади проникла група невідомих 
осіб та підпалила трактори. Два 
з них стояло поруч, а один в ін-
шому місці.

Зловмисників зафіксувала 
камера відеоспостереження. На 
ній видно, як чоловіки облива-
ють транспорт якоюсь речови-
ною, підпалюють та тікають.

 На момент злочину на тери-

торії господарства знаходився 
сам власник. Чоловік помітив 
пожежу. Викликав поліцію та 
рятувальників. Вогонь почав 
гасити самостійно. Пожежу він 
зумів ліквідувати. Проте два з 
трьох тракторів ремонту уже не 
підлягають.

 Збитки потерпілий оцінив 
в шістдесят тисяч доларів. Чо-
ловік каже, що причина підпалу 
- його бізнес. Наразі правоохо-
ронці відпрацьовують кілька 
версій та встановлюють особи 
паліїв.

 Працівники поліції зверта-
ються до всіх, хто щось чув, ба-
чив чи знає про ситуацію, яка 
трапилася на фермерському 
господарстві, повідомити на лі-
нію "102" або за номером теле-
фону чергової частини Збаража: 
(068)346-73-46. Анонімність га-
рантується.    

Фермеру спалили три трактори Ринковий крадій за гратами

На Збаражчині сусід викрав у односельця дві каністри спирту
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Свято Покрови Божої Матері – це 
свято похвали нашій небесній Матері, 
Яка перевищує всіх матерів світу Своєю 
безмежною добротою і любов’ю. Вона 
піклується про всіх християн з однако-
вою дбайливістю і ніколи не відмовляє 
у Своїй допомозі в душевних і тілесних 
потребах тим, хто приходить під Її мате-
ринський покров.

В 910 році за царювання Льва Му-
дрого (896-911), сарацини, або араби 
(магометани) вдерлися в єдиновірну 
нам Візантію і обложили її столицю 
Константинополь. Неминуча погибель 
нависла над містом. Сарацини як фана-
тики магометанства нікого не милува-
ли, дітей і старців убивали, а дорослих 
і здорових продавали в неволю. Тоді ж у 
місті виникла страшна хвороба, від якої 
майже кожен десятий помирав. У тому 
своєму нещасті і біді пішов увесь вірую-
чий народ на молитву до Влахернської 
церкви, в якій зберігалася риза (верхній 
одяг) Богоматері, Її покривало на голову 
(мафорій, або хустка) і частина поясу пе-

ренесені з Палестини в V столітті. Цілу 
ніч християни безперервно благали в 
Пресвятої Богородиці помочі і заступ-
ництва.

Побожні царгородці знали, що на небі 
є «всіх скорботних Радість і пригнічених 
Заступниця, голодуючих Годувальниця і 
в біді потіха,  хворих відвідини і немічних 
покров – Марія, Мати Бога Вишнього!» 
Тому всю надію поклали вони на Божу 
Матір і в Неї благали допомоги.

Коли побожний народ заповнив усю 
церкву і молився під час всенощного 
богослужіння, о четвертій годині ночі 
з явилася над людьми, йдучи в повітрі, 
Пресвята Владичиця Богородиця, осяя-
на небесним світлом і оточена ангелами 
та сонмом святих небожителів. Святий 
Хреститель Господній Іван і апостол Іван 
Богослов супроводжували Царицю Не-
бесну. Ставши на коліна, Пресвята Діва 
довго молилася за християн, а потім, 
увійшовши в вівтарну частину храму, 
над жертовник, продовжувала молитву, 
а тоді зняла з голови покривало і роз-

горнула його над богомольцями, ніби 
охоронила їх тим від ворогів видимих і 
невидимих. Святий Андрій з трепетом 
спостерігав дивне видіння і запитав сво-
го учня, блаженного Єпіфанія, що стояв 
поруч з ним: «Чи бачиш ти, брате, Цари-
цю і Владичицю на молитві за весь світ?» 
Єпіфаній відповів: «Бачу, святий отче, і 
боюся».

Преблагословенна Богородиця блага-
ла Свого Господа, Ісуса Христа прийняти 
молитви і прохання тих дітей Христових, 
що величали Його святе ім’я і просила 
вислухати їх. За простертим над наро-
дом покровом можна було пізнати, що 
благодать Божа зійшла на цих людей, що 
їхні прохання вислухані. Довго дивилися 
обидва святі на цю чудесну появу і моли-
лися. Як свідчить візантійський історик 
Зонара, весь віруючий народ, дізнавшись 
про це і маючи явний доказ милосердя 
Пресвятої Богородиці, зміцнив свій дух, 
сміло кинувся на ворогів, розбив і про-
гнав їх за межі Візантійської імперії. За 
велику ласку і поміч Пресвятої Діви Марії 

у визволенні людей від земних нещасть 
визначено цей день як день Покрови 
Пресвятої Богородиці.

Тому усі ми поспішаймо під цей ма-
теринський покров Пресвятої Богоро-
диці, нашої посередниці перед Богом. 
До Неї піднімаймо свої руки, благаймо 
Її, щоб випросила для нас у Свого Сина, 
нашого Спасителя, мирне і щасливе 
життя на землі, і покладаймо на Неї 
всю надію, бо Вона є Матір’ю милосер-
дя, оздоровленням хворих і очищенням 
грішників. Прославляймо Пресвяту Бо-
городицю, нашу Заступницю і Покрови-
тельку, і приносімо молитву: «Під Твою 
милість прибігаємо, Богородице Діво! 
Молитвами нашими в 
скорботах не погорди, 
але від бід ізбав нас, єди-
на чиста і благословен-
на!»

о. Богдан ЗІНЧЕНКО, 
член Національної 
спілки журналістів 

України.

Під Твою милість прибігаємо, Богородице!
У неділю, 14 жовтня, українці святкують Покрову

З храму Різдва Пресвятої Богородиці у селі Бор-
щівка Лановецького району викрали старовинну 
ікону ХVІІІ століття.

Поліція Лановецького району підозрює, що зло-
дій проник у храм, підібравши ключ. За надання 
інформації, що допоможе знайти ікону, правоохо-
ронці обіцяють винагороду. Її суму не називають. 
Кримінальне провадження розпочали за частиною 
3 статті 185 ККУ.

Служителі церкви розповідають, що образ Скоро-
послушниці був намальований на дереві. На рамі ви-
карбувано дату, що свідчить про належність ікони до 
витворів іконописного мистецтва ХVІІІ століття. "Наш 
ДЕНЬ" у 2016 році розповідав про цю святиню. 

"Ікону Матері Божої Скоропослушниці доставили з 
гори Афон, що у Греції, хресним ходом у 1904 році, -  роз-
повідала нам у своєму листі Антоніна САВРАК, педагог-
організатор, вчитель основ християнської етики Бор-
щівської ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. Я.  Горошка Лановецького 
району. - Від села до села, від міста до міста несли люди 
на руках образ Матері Божої, і в кожному поселенні 
щиро молилися, щоб Пречиста Діва стала заступни-
цею і Скоропослушницею. Так протягом 1904 року іко-
на мандрувала до нашого рідного села. Спочатку образ 
Матері Божої був принесений до Почаївського Свято-

Успенського Собору, де над ним щиро молилися монахи 
і прочани. А потім через Дзвинячу, Вишнівець, Котю-
жини, Передмірку ікона наближалася до Борщівки. Щоб 
зустріти образ  Пресвятої Богородиці, з  нашого села 
вийшов хресний хід з процесією на чолі зі священиком 
Іваном Шафранським. Ікону зустріли біля фігури у су-
сідній Передмірці. З великим благоговінням і душевним 
хвилюванням ікону Божої Матері доставили до нашого 
храму, де їй було відведено місце ліворуч від іконостасу. 
Люди щиро молилися тоді, і тепер ідуть на поклін до 
образу Пресвятої Богородиці. А Мати  Божа допомогає 
тим, хто складає молитви до неї. За це ікону в народі 
називають Скоропослушницею, тобто люди вірять в 
те, що їхні прохання і подяки швидко знайдуть відгук 
в серці Матері Божої. Хоч минуло 111 років, але образ 
не змінився і не постарів від часу. Фарби і позолота не 
втратили свого колориту і до сьогодні, що  свідчить: 
чудодійна сила охороняла цю святу ікону від пошко-
дження протягом багатьох років. Кожної служби люди 
ідуть приклонитися до Матері Божої Скоропослушни-
ці, у храмі звучать псалми на прославляння Пресвятої 
Богородиці. Наречені під час таїнства шлюбу підходять 
до ікони з молитвою про покровительство та заступ-
ництво над молодою сім’єю. І в цей час велично і непо-
вторно звучать піснеспіви церковного хору, а наречені 
стоять перед Божою Матір’ю на колінах".

Завжди 22 листопада з усіх навколишніх і відда-
лених сіл приходили люди до храму, щоб помолитися 
до чудодійної ікони, попросити у Матері Божої заступ-
ництва. На службу також з’їжджалися священики всієї 
округи і хресним ходом обносили образ  навколо церк-
ви. У Борщівці сподіваються - зловмисника таки зна-
йдуть і  повернуть святиню. 

Інформацію, що допоможе у розкритті зло-
чину, можна повідомляти за номером телефону:  
(098) 750-83-85.

Із храму в Борщівці вкрали старовинну ікону
Правоохоронці обіцяють винагороду за будь-яку

 інформацію про зниклу святиню

Офіційний візит Предстоятеля 
Київського Патріархату 
Святійшого Патріарха Київського 

і всієї Руси-України Філарета на 
Тернопільщину заплановано на 12-
13 жовтня 2018 року, повідомляють 
у Тернопільській єпархії Української 
Православної Церкви Київського 
Патріархату.

За час перебу-
вання на Тернопіллі 
Святійший Владика 
освятить настінні 
розписи пантеону 
св. прав. Анни в селі 
Лішня, відвідає Кре-
менецький собор 
Преображення Гос-
поднього, побуває 
на місці будівництва 
кафедрального со-
бору свв. Костян-
тина та Єлени м. 
Тернополя, а також 
звершить освячен-
ня новозбудованого 
храму Київського 
Патріархату в селі Куликів поблизу Почаєва.

Програма першосвятительського візиту на 
Тернопілля:

12 жовтня, п’ятниця
12:15 Літія та освячення настінних розписів 

храму-пантеону св. прав. Анни на честь загиблих 
у війні на Сході з російським окупантом за неза-
лежність України в селі Лішня.

15:00 Освячення ікони св. мч. Юрія Перемож-
ця – покровителя борців за незалежність України 
у Преображенському соборі м. Кременця.

16:30 Відвідини будівництва кафедрального 
собору свв. Костянтина та Єлени м. Тернополя, 
огляд будівництва, молебень за будівничих.

13 жовтня, субота
09:00 Зустріч у храмі Куликова, Літургія
Нагадаємо, востаннє Святійший Патріарх від-

відував Тернопіль у жовтні 2016-го.

Святійший Патріарх 
Філарет відвідає 

Тернопільщину
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Господар

Якщо в дереві 
утворилося 

дупло

Дупло, навіть 
зовсім невелике, 
потрібно закрити 

не відкладаючи. І 
кращий час для цього 
- пізня осінь. Тому 
підготуйте необхідні 
матеріали, щоб 
поставити пломбу 
раніше, ніж випаде сніг.

Вам знадобиться пісок, 
вапно, цемент, садовий вар, а, 
якщо дупло велике, то ще ще-
бінь або бита цегла.

Виберіть сухий погожий 
день і вичистіть з дупла від-
мерлу деревину. Приготуйте 
густий розчин з піску, вапна й 
цементу в пропорції, орієнтов-
но, 6:1:1 і відразу ж заливайте 
дупло. 

Якщо дупло дуже велике, 
заповніть його спочатку щебе-
нем (або дрібними осколками 
цегли), а вже потім заливайте. 
Бувають дупла малого розміру, 
але глибокі. У такі забивають 
пробку, вирізану з будь-якого 
поліна за розміром дупла. На-
магайтеся, щоб пробка сиділа 
щільно, але занадто грубо за-
бивати її теж не варто. Ззовні 
замажте садовим варом.

Якщо комах 
небагато, можна 
просіяти крупу 

через сито і прогріти 
в духовій шафі при 
температурі 100-110°С, 
а перед готуванням 
витримати в солоній воді 
та ретельно промити. А 
от, якщо жучки завелися 
у великій кількості 
крупи, врятувати її 
не вийде, краще не 
ризикувати і викинути 
продукт. 

Але, позбувшись продо-
вольства, потрібно подбати 
про те, щоб паразити, що зали-
шилися, не мали шансів вижи-
ти і не вражали вцілілі та нові 
запаси. Для цього необхідно 
вжити наступних заходів:

• мішки й пакети, у яких 
зберігалися крупи, необхідно 
викинути, замінивши їх на гер-
метичну пластикову або скля-
ну тару, що щільно закрива-
ється; 

• якщо заражені продукти 
зберігалися в банках, їх слід за-
мочити в насиченому мильно-
му розчині, витримати так пів-
години, після чого сполоснути, 
промити проточною водою і 
просушити; 

•  важливо ретельно огля-
нути на предмет наявності ко-
мах усі наявні вдома запаси 
продовольства; 

• крупи, у яких не було ви-
явлено жучків, слід помістити 

у відділення морозильної ка-
мери на 2 доби;

• кухонні шафки, столи, під-
віконня та підлогу потрібно 
вимити господарським милом 
з додаванням соди, після чого 
протерти ганчірочкою, змоче-
ною в розчині 9-відсоткового 
оцту. 

ЯК ЗАПОБІГТИ ПОЯВІ ЦИХ 
НЕПРИЄМНИХ КОМАХ? 
• куплені крупи, навіть упа-

ковані герметично, відразу 
просушуйте в гарячій духовці 
протягом 10-15 хвилин, після 
чого перекладайте їх у герме-
тичні банки, що щільно закри-
ваються;

• не купуйте багато продук-
тів «про запас»; 

• відмінним засобом від по-
яви жучків у крупі є часник - 
покладіть 2-3 нерозрізані час-
точки в кожну ємкість із сипу-
чими продуктами; 

• звичайний лавровий лис-
ток, занурений у ємкість із 
крупою, - також непоганий за-
сіб для профілактики появи в 
ній паразитів;

• куплені горіхи та сухоф-
рукти зберігайте в холодиль-
нику; 

• регулярно протирайте по-
лички кухонних шаф розчи-
ном оцту й води.

ПЕРЕВАГИ ПІДЗИМОВИХ 
ПОСАДОК

• Ранній урожай. Висіяне на-
прикінці осені насіння дуже 
швидко сходить, а це – можли-
вість зібрати врожай раніше 
на дві-три тижні. А то й місяч-
ну фору можна отримати, якщо 
з першими теплими днями при-
крити грядки плівкою.

• Природний добір. Слабке 
насіння просто не виживе під 
сніжним покривом, а от сильне 
одержить відмінне загартуван-
ня, добре зійде і стане здорови-
ми міцними рослинами.

• Максимальне використан-
ня поталих вод. Посівний мате-
ріал набрякне і проросте при та-
ненні снігу, тому немає потреби 
турбуватися про полив.

• Стійкість до весняного за-
морозку. Насіння вже загартова-
не морозом, що підвищує його 
можливості переносити темпе-
ратури, близькі до 0°С та навіть 
протистояти невеликому замо-
розку.

• Життя без шкідників. До 

початку весни більша части-
на шкідників ще спить (напри-
клад, морквяна муха). А до пе-
ріоду масового лету зелена час-
тина рослин уже огрубіє і втра-
тить свою «шкідницьку» прива-
бливість.

СТРОКИ ПОСІВІВ
Відразу варто відзначити - 

точних часових меж, оптималь-
них для підзимових посівів, немає. 
На це питання може відповісти 
тільки прогноз погоди на наступ-
ні кілька тижнів.

Як тільки метеорологічні зве-
дення заговорять про стійкі хо-
лоди – збирайтеся на дачу і сійте! 
Важливо, щоб прогнози не при-
пускали відлиг. Якщо після моро-
зів температура підвищиться до 
3-4°С, то насіння проросте, а потім 
вимерзне.

Виходить, сіяти потрібно 
практично по морозу? Як же це 
робити, якщо верхній шар ґрунту 
вже підмерз? А для цього грядки, 
де збираєтеся саджати під зиму, 
слід приготувати завчасно. 

ЯК ПРАВИЛЬНО САДЖАТИ 
ПІД ЗИМУ: ТЕХНОЛОГІЯ 

ПІДГОТОВКИ ГРЯДОК
Спочатку слід вибрати міс-

це. Оптимально розміщати гряд-
ки з підзимовими посадками там, 
куди взимку намітає велику кіль-
кість снігу. Товста сніжна ковдра 
захистить посіви від морозів, а з 
початком весняного танення до-
бре зволожить. Також бажано, 
щоб грядки навесні добре прогрі-
валися сонячними променями. У 
низинних місцях, де бувають за-
стої поталої води, сіяти не реко-
мендують.

Майбутні грядки проходять 
пласкорізом, удобрюють компос-
том, попелом (близько 4 склянок 
на м) і ретельно рівняють грабля-
ми. Після цього роблять неглибо-
кі – на 3-5 сантиметрів – борозни. 
На дно сиплють що-небудь пухке 
(пісок, попіл, кокосовий субстрат, 
торф). Не варто боятися, що боро-
зенки пізніше будуть занесені сні-
гом, сіяти можна й по снігу. Але, 
якщо такий варіант уже непри-
йнятний – попередньо варто на-
крити готові грядки дошками або 
руберойдом.

Тепер потрібно приготува-
ти ґрунт для засипання насін-
ня і мульчу для вкриття посадок. 
Мульчувати можна листяним опа-
дом, хвоєю, картоном, сіном, прі-
лою соломою, торфом. Мульчі має 
бути стільки, щоб грядка була на-
крита шаром 5-10 сантиметрів.

Найкраще переносять зимів-
лю посіви на теплих грядках. У 
таких місцях і мульчуючий шар, 
яким укривають посадки, можна 
зробити значно тоншим.

Для підзимових посадок ви-
користовують тільки сухе насін-

ня. Ніяких підготовчих робіт або 
спеціальних маніпуляцій для по-
ліпшення схожості з ними роби-
ти не потрібно. Посівного матері-
алу слід придбати на 30-40% біль-
ше, ніж звичайно, тому що не всі 
зможуть пройти «зимовий курс 
виживання». Після посіву насіння 
у борозенки, його потрібно приси-
пати підготовленим завчасно су-
хим ґрунтом. Замість ґрунту мож-
на використовувати компост, суб-
страт кокоса, пісок або торф. Ґрунт 
має бути абсолютно сухий! Ним 
присипають посадки шаром 1,5-2 
сантиметри. Зверху посадки вкри-
вають шаром мульчі і забувають 
до весни.

З приходом весняного тепла 
грядки за бажанням прикрива-
ють плівкою – так ґрунт прогрі-
ється швидше і насіння зійде рані-
ше. Слід зазначити, що підзимові 
овочі не можуть зберігатися дов-
го. Як правило, їх сіють невелику 
кількість, щоб збагатити свій ра-
ціон навесні та раннім літом.

ЩО МОЖНА СІЯТИ ПІД ЗИМУ?
Вибір культур, що висівають з 

осені, досить широкий. Це: шпи-
нат, листяний салат, редис, пе-
трушка, кріп, буряк, морква, гір-
чиця салатна, цибуля-батун, 
цибуля-порей, щавель, огірко-
ва трава, рукола, пастернак, корі-
андр, ревінь, цвітна, червонока-
чанна й пекінська капусти.  Для 
посадки овочів підбирають сорти, 
стійкі до стрілкування. Крім того, 
під зиму вигідна посадка часнику 
і цибулі-сівка, а для тих, хто захо-
плюється вирощуванням лікар-
ських трав, – посів шавлії, ромаш-
ки аптечної та валеріани лікар-
ської.

Жовта... малина
Ви, напевно, вже 

знайомі з цією 
ягодою. Однак, 

чи знаєте ви, чим 
вона відрізняється від 
червоної, крім кольору 
ягід?

Виявляється, у жовтої мали-
ни безліч незаперечних гіднос-
тей. Насамперед, її ягоди – цін-
ний дієтичний продукт. У порів-
нянні зі звичайною малиною, 
до якої ми всі звикли, у жовто-
плідній набагато менше анто-
цианів (натуральних барвни-
ків). Тому лікарі рекомендують 
саме такі ягоди вживати лю-
дям, схильним до алергії.

У жовтих плодах більш гар-

монійна комбінація цукрів і 
кислот, ніж у червоних, тому 
вони мають ніжний, приємний, 
солодкий смак. З жовтоплідних 
сортів малини виходять чудо-
ві ароматні, бурштинового або 
абрикосового кольору домашні 
заготовки - варення, джем, ком-
пот і сік. Але для заморозок і ви-
норобства її краще не викорис-
товувати.

І ще - жовтоплідна малина 
краще, ніж червона переносить 
низьку температуру повітря. А 
різночасність дозрівання ягід 
забезпечує їхнє тривале над-
ходження на наш стіл. До того 
ж селекціонери створили сор-
ти жовтоплідної малини різних 
строків дозрівання.

Корисніша для алергіків і солодша

Ох, ці жучки!
Як врятувати крупи від комах

Сіємо овочі на зиму
Холод насіння 
загартує, 
а сніг 
забезпечить 
вологу

Багато городників задаються таким важливим 
питанням: чи варто мудрувати з осінніми посадками? 
Та досвід показує - таки варто, щоб отримати ранній 

урожай та хороші сходи навіть у посушливу весну. 
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Цього вечора 
чоловік додому не 
повернувся. 

Вранці в поштовій 
скриньці Оля знайшла 
листа й, у передчутті 
чогось поганого, 
тремтячими руками 
розірвала конверт:

«Не чекай мене. Я до тебе біль-
ше не повернуся. Дочка мені не 
потрібна. Віддай її  в дитячий бу-
динок. Квартиру оплачуй сама, а 
чи  забери собі барахло й  повер-
тайся у  село до батьків. Микола».

Минув тиждень. 
Надвечір, як тільки вона по-

вернулась з Іринкою з дитсадка, 
різко задеренчав дзвоник. Ольга 
відчинила двері - на порозі стоя-
ла її мати. 

- Мамо, ти! Що  трапилось? - 
стривожилась, побачивши матір, 
котра вперше з'явилась на поро-
зі їхньої квартири після того, як 
вона наперекір їй  вийшла заміж 
за Миколу.

- То правда, що твій удівець 
драпонув од тебе, як чорт від ла-
дану?

- Правда… Проходьте…
- Мамочко, то наша бабуся? - 

запитала Іринка, з осторогою роз-
глядаючи цю, ще не стару жінку, 
яка нипала кімнатою, нишпорячи 
по всіх кутках.

- Оце його байстря? - єхидно 
зблиснули  гострі й колючі темно-
сині очі..

- Мамо, перестаньте!
- Що перестаньте, що пере-

станьте! Мало того, що віддалася 
за ідіота, а на додачу ще його  бай-
стря хочеш привласнити.

- Дитина не винна… І взагалі, 
ви чого прийшли? Мені й без ва-
ших нотацій нелегко…

- Ото ж бо й  воно, що нелег-
ко, - мати сіла на ліжко, в якому 
під її вагою, невдоволено заскри-
піли, ставши на захист Ольги,  пру-
жини. - Ми, незважаючи на всі твої 
вибрики, не татари й не вороги 
твої, вирішили з батьком негайно 
забрати тебе  до себе в село.

- А Ірочку куди подіти?
- Та що вже  з тобою вдієш! За-

бирай із собою…
- Ой, спасибі, мамочко! - зрони-

ла Ольга крізь сльози й кинулась 
матері на шию. 

- Добре, будемо вас чекати. А 
зараз мені на поїзд пора.

*     *     *
Наступного ранку, коли всі 

спожитки  були зібрані, кімната, 
як і  теперішнє життя Ольги,  ви-
глядала пусткою. 

Крізь двоє вікон, уже без фі-
ранок, буйно вливалось світло 
чудового ранку й, на протилеж-
ній стіні, цвинтарними хрестами 
чорніли рами, як пам'ять про так 
по-дурному зіпсоване життя.

Несподівано, аж наче з пере-
ляку, знову задеренчав дзвоник, 
шарпонув по напружених нервах, 
від чого Ольга здригнулась. Зі-
рвавшись на ноги, швидко відчи-
нила двері й зробила крок назад: 
у напівпрочинених дверях, мов у 
рамі, стриміла постать широко-
плечого коренастого чоловіка.

- Тут мешкає Ольга Шкіряк? 
- ласкаво пророкотав, мов дале-
кий відгомін грому, ще не забутий 
з отих  місячних вечорів голос. На 
мужньому, вродливому обличчі 
розквітла мила усмішка, чоловік 

лукаво зблиснув оком, і пересту-
пив поріг кімнати.

- Тут, Максиме, тут, проходь…
Він обережно охопив Ольгу за 

стан і, мов малу дитину, узяв на 
руки. Дивився у такі, ще не забуті 
від їхніх місячних вечорів, блакит-
ні очі, в кутиках яких заблистіли 
крапельки сліз.

- Боже, мила моя Олю, що ж з 
тебе витворило життя! - Максим 
опустив жінку на землю і з якимсь 
душевним болем продихнув. - На 
кого ти стала схожа?

- Таке життя… І вже нічого не 
можна змінити… 

- Не падай духом! Було би ба-
жання, а змінити можна все.

У коридорі почулися кроки і в 
хату, разом з батьком Ольги, всту-
пили ще два чоловіки. Максим, да-
ючи їм дорогу, підступив до клун-
ка, на котрому сиділа дівчинка, й 
узяв її на руки.

- Тебе як звати?
- Ірка!
- Ти чемна й слухаєшся матері?
- Слухаюся.
- Ну тоді йдемо. Тут і без нас 

справляться.
- А справляться, – охопила ді-

вчинка ручками шию молодого 
чоловіка.

*     *     *
Минуло три тижні. 
Ольга влаштувалась на робо-

ту у сільський фельдшерський 
пункт, а Максим, чи не щовечора, 
став навідуватися до них, щораз 
приносячи Іринці нові іграшки. Ді-
вчинка всім серцем прикипіла до 
Максима, який жив по-сусідству, 
тримав невеличку майстерню з 
ремонту автомобілів і часто про-
падав  там. Прибігала додому  за-
мурзана, але радісна і щаслива, й  
хвалилася матері, скільки в авто  є 
швидкостей і що незабаром дядь-
ко Максим  навчить її  на ньому їз-
дити.

За цей короткий час Ольга 
погарнішала, знову засвітилась 
первісною вродою. Її гнучка по-
стать дихала дівочою зграбністю, 
а в зеленкуватих очах, у самих ку-
тиках усміхались  чортенятка. 
Так, це знову була та сама Оля, 
якій Максим  симпатизував ще до 
призову до війська. Тому не став 
більше критися і таїти від само-
го себе, що кохання до неї ще не 
вмерло, а  ожило з новою силою, 
наче й не було поміж ними отих 
неоковирних півтора літ розлу-
ки. 

Ще через тиждень Ольга по-
вернулась із засідання суду, де роз-
глядалась  їхня з чоловіком справа 
про розлучення, на котрому Ми-
кола підтвердив, що відмовляєть-
ся від батьківських прав на власну 
доньку - Іринку. Максим, вчувши 
про це, вдивляючись в   отих двоє 
веселих чортенят, що  купаються 
в ополонках Ольжиних   очей, за-
пропонував:

- Виходь за мене заміж  
- Боже, Максе! Я щиро  вдяч-

на, що ти простив мою зраду, але 

нащо  я тобі з чужою дитиною?
- Чому з чужою? Ти ж стала її 

матір’ю, то чим я гірший за тебе і 
не буду її батьком? 

*     *     *
Минуло п'ятнадцять років.
В Іринки з'явились ще два бра-

ти  восьми та чотирнадцяти літ. 
Вона ж, закінчивши на «відмін-
но» школу, поступила в медичний 
виш. Закінчила перший курс і ра-
зом з двома подругами зібралась в 
двотижневу туристичну подорож 
у  Польщу.

Іринка сиділа перед дзерка-
лом. Звідти на неї дивилась  бла-
китними  озерцями вродлива 
блондинка, якій не потрібно що-
раз експериментувати зі своєю за-
чіскою, як це робить багато дівчат, 
аби   привернути до себе увагу па-
рубків, котрі й без того линули на 
її, подаровану чи то зрадливим 
батьком, а чи не путьовою матір’ю 
вроду.

«Абонент не хоче, абонент не 
може…», - заспівав мобільний.

- Ти готова? - соловейком за-
щебетала подруга Люся. - Тоді 
швидко біжи на дорогу. Через де-
сять хвилин ми будемо в твоєму 
селі.

Іринка взяла сумочку, ще раз 
перевірила, чи всі потрібні для 
контролю на кордоні документи 
на місці, перекинула через плече 
й, усміхнувшись, стрункій фігурі в 
білих шортах та футболці  в дзер-
калі, пішла до дверей.

- Підкинути до траси? - запи-
тав біля хвіртки Максим, що  саме 
вийшов із авто й став відчиняти 
ворота.

- Ні, батьку, не треба, я на-
впростець, через городи…

- Що ж приємного відпочинку.
 *     *     *
Відпустка наближалася до кін-

ця. Іринка  зайшла в переповне-
ний  супермаркет і купила пляш-
ку кефіру. 

- До уваги всіх відвідувачів! - 
раптом пролунало оголошення.  
-У цю мить проводиться розіграш 
чеків. Бажаючих узяти участь про-
симо їх здати.

Іринка здала чек і пішла по-
при заповнені прилавки, роздив-
ляючись товари. І вже збирала-
ся покинути супермаркет, як зно-
ву пролунало оголошення, і серед 
переможців назвали і її прізвище. 
У неї аж ноги підкосилися від не-
сподіванки:  її чек виграв голо-
вний приз  - автомобіль «Renault 
Clio»!..

Спантеличена, й все ще не ві-
рячи в реальність, Іринка,  немов 
у  казковому сні, тут же отрима-
ла, разом з усіма документами та 
номерами,  авто. Молодий симпа-
тичний поляк, який почав щось 
пояснювати та, зрозумівши що 
дівчина розуміється у водійській 
справі, галантно відкрив перед 
нею дверцята. Сам, на її прохання,  
сів за кермо й вони поїхали на най-
ближчу автостоянку від готелю, в 
котрому Іра зупинилась. Щиро 

подякувала за допомогу і приєм-
ні компліменти її вроді, чмокнула 
хлопця в щоку, й побігла не озира-
ючись.

 У готелі, нарешті повірила, в 
те, що з нею відбулося останньої 
години, реальність,  зателефону-
вала батькові.

- Таточку привіт! Як ви там з 
мамою, ще не заскучали за мною?

- З тобою все гаразд? - перепи-
тав з острахом, наполоханий яки-
мось дивним піднесеним голосом 
Іринки, Максим.

- Як тобі сказати, - засміялась. 
- Начебто  гаразд і начебто ні…Ото 
боюсь, аби дах не поїхав..

- Не тягни, кажи що скоїлось з 
тобою.

- Я виграла автомобіль Renault 
Clio!...

- Який? Де?
- Ти не повіриш… У супермар-

кеті  виграв мій  чек на пляшку ке-
фіру. Приїжджай, привези мої во-
дійські права. 

*     *     *
У вихідний день  вони усією 

сім’єю поїхали у місто відпочити 
в парк з атракціонами. Увагу Оль-
ги  привернув згорблений бомж, 
який сидів на тротуарі, спершись 
спиною на фундамент від мета-
левої огорожі супермаркету. По-
ряд лежав костиль, вивернутий 
картуз, в котрому жовтіло кілька  
двогривневих купюр і зблискува-
ла пригорща копійок.

Окинувши жвавим поглядом 
згорблену істоту, Ольга враз зупи-
нились. Це був Микола. Судячи по 
всьому, він її не упізнав.

- Іринко, донечко, - гукнула 
вона до дівчини, яка разом з Мак-
симом та молодшими братиками 
гуляли неподалік. - Ходи-но сюди 
на хвильку. 

- Приглянься до цього типа, - 
кивнула на волоцюгу, що підняв 
голову й збаламученими очима 
дивився на вродливу, в повному 
розквіті молодицю, яка чогось за-
цікавилась ним. - Він нікого тобі 
не нагадує?

- Ні!  Це тип з теперішніх «при-
крас»  міських вулиць.

 - Це - Микола Герасимович - 
мій колишній чоловік, й, до речі, 
батько твій.

- Батько? Ні, мамо, ось батько 
мій, - взяла під руку Максима. 

Бомж витріщився на дівчину 
й, поморгавши сльозавими очима,  
прохрипів:

- Це Іринка… Так?
- Це кара Господня за твою 

зраду, за твій обман, - підтвердила 
Ольга припущення жебрака…

Іринка ступила до бомжа й 
вкинула в засмальцьовану  шапку 
двадцятигривневу купюру…

- Спасибі, дочко! - і по брудно-
му зморщеному обличчі двома 
струмочками потекли великі, як  
дощові краплі, сльози.

Данило СИВИЦЬКИЙ.
с. Мшанець 

Теребовлянського району.

Невигадане

…Давним-давно в одного во-
єводи була донька-красуня. З до-
брими синіми очима і світлою ду-
шею. А сусід-воєвода мав сина. 
Гарного на вроду, але заздрісно-
го, розбещеного і жорстокого. 
Хлопець не раз зустрічав красу-
ню і вирішив будь-яким способом 
заволодіти нею. «У мене багатий 
дім, у скринях - срібло-золото, ще 
б дружину гожу», - міркував мо-

лодий воєводич.
Батько красуні не мав намі-

ру віддавати доньку за сусіда з 
недоброю славою. Та й дівчина, 
коли той заслав сватів, відповіла: 
«Не хочу твого срібла-золота, ко-
штовних перснів та намиста. За-
бери назад свої дарунки. Нажиті 
вони кров’ю. Шукай в іншому міс-
ці господині для своїх маєтнос-
тей».

Кожне слово красуні жалило 
серце воєводича. У темних пота-
єминах його душі визрівало ба-
жання помсти. «Остерігайся, - ра-
дили дівчині, - бійся підступності 
свого залицяльника».   

У густих лісах жила стара ча-
клунка. Казали, вона могла і вмі-
ла таке… Воєводич подався шука-
ти її. Хотів, аби чаклунка позбави-
ла вроди непокірну дівчину. Зро-
била її нещасливою. І щоб добро її 
батька пішло з вогнем-водою. 

Чаклунка знала про красуню. 
За допомогою магії викликала її 
образ, аби помилуватися дівочою 
красою. Бо й сама колись була го-
жою…

…Золото виблискувало хи-
жою спокусою в руках воєводича. 
«Добре, щось придумаю», - сказа-
ла чаклунка. А про себе подума-
ла: «Не можу я відібрати вроди у 
дівчини. І багатства її батька не 
пущу з вогнем-водою. Вдію по-
іншому. Розсію її красу по землі».

Одного ранку служниця пові-
домила батькові-воєводі, що ніде 
немає його доньки. «Чи не сусі-
дових рук це справа?!» - вигук-
нув той. Аж раптом зайшов схви-
льований садівник і сказав, що 
за ніч у саду з’явилися досі неба-
чені квіти. Їх так багато… Глянув 
воєвода і... Квіточки дивилися на 
нього доньчини очима. А цей аро-
мат… Наче терпкуватий запах її 
волосся, вимитого у травах. Вітер 
гладив квіточки-голівки, і воєво-
да, здавалося, чув шепіт: «Це я, 
тату… я… Тепер не займе мене во-
єводич…». Трапилось це восени.

Воєвода наказав садівнико-
ві з особливою любов’ю догля-
дати дивні квіти. І щороку очі-
кував осені, коли вони зацвітуть. 
Це, наче, були зустрічі з донь-
кою. Тоді й нарекли ці синьо-
фіолетові, невеличкі, мов ґудзич-
ки, квіточки, осінкою. Хтось їх на-
зивав осинкою. Вітер розвіяв на-
сіння ген-ген... Прикрасив землю 
і осінь. 

Минув час, усі забули справ-
жнє ім’я воєводової доньки. У пе-
реказах вона була Осінкою. 

На тернопільській Волині ста-
рі люди так і називали ці осінні 
квіти. Бо, начебто, десь саме тут у 
давню пору жила красуня. 

…Знову квітне осінка. Кольо-
ру неба і тихої печалі, аромату ко-
хання, настояного на століттях…

Ольга ЧОРНА.

Легенда

Диво-сни…
Мені приснилось знов село,
Вже призабуте і далеке,
Воно у спогадах прийшло
З прощальним клекотом лелеки.

Там все, як було це колись:
Такі ж веселі батько й мати,
Вони у вічності зійшлись,
Щоб разом поряд крокувати.

Тож і приходять часто в сні
Щораз із далі неземної
Й в серцях своїх несуть мені
Любові крихітку святої.

Дивуюсь я не раз тим снам.
Яке пояснення їм дати?
Чому, коли так важко нам,
Приходять в снах і батько, 

й мати?

Ігор ТОПОРОВСЬКИЙ, 
м. Хоростків.

*     *     *
Моя старенька рідна хато,
Поморщилася від  буремних літ,
Вже не лунають тут крилаті
Слова, які взяла в незнаний світ.

Вдягнула сукню-павутиння,
Закуталась у яблуневу шаль.
Рябе, як цівка дощовиння
Приглушує оту гірку печаль.

В твоїх очах, як у озерці
Завжди світилась 

ніжна доброта,
Тягар важкий шматує серце –
Скрипить акордом темна 

пустота.      
*     *     *

Заглянути б в дитинство 
хоч на мить –

На той поріг, на те подвір’я…
Кусочок хліба швидко відломить,
Скубнути гусочку за пір’я…

Скупатися в Млинуці дощовій,
Зривати груші у сусіда,
Пробігтися по стежці лісовій,
Погладити борідку діда.

Погратися у «Жмурки» 
та «Квача»,

Шукати проліски у лісі,
Побути хоч на мить малим 

дівчам,
Радіти знов новенькій втісі.                                                                 

Доля-птаха

Мене будила горлиця щоранку.
Цей спів лунає в серці до цих пір,
Немовби гаптувала 

вишиванку –
На світлу долю, наче сувенір.

Моя ти доле, щедра і барвиста
В тобі вплелися рідкісні тони,
То лагідна, то дуже норовиста,
Прошу одне – мене Ти не зрони.

… Молюся Господу і вдячна долі –
За дощ та вітер, 

світлий сонцесхід,
Ранкові роси, ніжну тінь тополі,
Життєву вдачу і душі політ.

Василина ВОВЧАНСЬКА.

Хтозна, скільки 
літ цій легенді. 
Її розповідали 

старенькі люди. 
Згадували історію, 
коли посеред осені 
зацвітали скромні 
голубенькі і рожеві 
квіточки. Їхні осінні 
«родички» - пишні, 
а ці дрібненькі. На 
тоненьких стебельцях-
ніжках. Казали, 
начебто ці квіти 
з’явилися на землі 
неспроста. Їх зродили 
кохання, туга, магія…

гніздечкогніздечкоСімейне

На фото Івана ПШОНЯКА: педагоги Тернопільської спеціалізованої школи №7: 
директор Галина Костюк, заступник - Ольга Козак,  
вчителі - Світлана Константинова, Галина Боднарчук і Тетяна Кравчук.

Учителем не кожен 
може бути, 

Не кожне серце вміє 
говорить... 

Учитель лише той, 
хто вміє чути, 

Окрилити, навчити 
і любить. 

Тендітну душу 
ласкою зігріти 

І добротою ниву 
засівать, 

Безмежно, щиро 
цілий світ любити 

І дітям усього 
себе віддать.

Чужа 
ДИТИНА

Ліричним рядком
*     *     *

Протерли небо крила 
перелітні...

Усміхнене, мов просить 
поцілунку.

На подив жовтню, дні такі 
привітні,

Що аж горіхи аплодують 
лунко.

Старається край ватри 
обігрітись

Ватага листя, ще хоч 
на хвилинку...

У крони корениться 
дикий вітер - 

Боронить осінь 
вперто павутинка.
*     *     *

Жовтогрудою синицею
У вікно
Осінь стука з дощовицею
Вже давно.
Тільки жінка 

все противиться:
- Не пущу.
Не доводь мене, нещасливице,
До плачу.
Виколисувать в серці рано ще
Жовтий сум.
Може, я комусь 

жменьку радощів
Принесу?

Володимир КРАВЧУК.

Один хлопчик завжди 
приходив до школи, три-
маючи міцно затисне-
ний лівий кулачок. Коли 
вчителька викликала 
його, він уставав і відпо-
відав на запитання, про-
те ліву долоньку усе ж не 
розтискав. Писав хлоп-
чик правою рукою, проте 
й тоді його лівиця була 
стиснена. 

Нарешті вчителька, 
аби задовольнити ціка-
вість інших учнів, спита-
ла, чому він так робить. 

Хлопчик спершу не 
хотів відповідати, але 
згодом, зваживши на 
прохання вчительки та 

щоб пояснити усе друзям 
із класу, поділився своєю 
таємницею. 

«Кожного ранку, 
коли я виходжу до шко-
ли, мама цілує мою ліву 
руку, а потім, закриваю-
чи долоню, усміхається 
й каже: "Дитино, добре 
тримай тут мамин поці-
лунок !" Тому моя ліва 
рука завжди затиснена: 
я тримаю матусин цілу-
нок».

(Бруно Ферреро).

Отак носимо ми усе 
життя в своїх долонях 

мамину любов. Добре, 
коли і в серці…

Вічні істини

Крізь усе життя –  
мамина любов

Мудро...
Якщо у тебе зараз важкий час, не впадай у відчай. 

Пам’ятай, що бурі тільки зміцнюють коріння дерев. 
«Боляче», - сказало серце. «Забудеш», – заспокоїв 

час. «…Але кожного разу я буду повертатися», - усміх-
нулася пам’ять.
Ідеальних людей не буває. Цінуйте тих, хто зміг 

полюбити ваші недоліки.
Задуваючи чужу свічу, не чекайте, що ваша стане 

горіти яскравіше.
Люди ніколи не помічають того доброго, що ви 

для них робите, це сприймають як належне. Вони ба-
чать лише те, що ви для них не зробили. Однак, якщо 
ви читаєте ці слова, ви також – людина.

Ліричним рядком
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Юніорська збірна України по-
казала сенсаційний результат на 
міжнародному боксерському тур-
нірі в Ірландії. В активі нашої ко-
манди 10 золотих нагород.  Участь 
в змаганнях приймали 8 збірних, 
серед яких Норвегія, Данія, Німеч-
чина, Латвія, Литва та Палестина. 
Чемпіонами змагань у складі збір-
ної України стали: Дмитро Моло-
дан, Роман Литвинов, Владислав 
Васьковський, Максим Городнюк, 
Максим Власюк, Геннадій Маслен-
ніков, Юрій Захараєєв, Володимир 
Кушнір, Микита Хрипко, Андрій 
Хапецький. Завдяки такому по-
тужному виступу юніорська збір-
на України здобула перше місце у 
загальному медальному заліку.

*     *     *

Сестри Музичук візьмуть 
участь у чемпіонаті світу з шахів, 
який пройде в Росії. Українські 
шахістки  заявили, що не можуть 
вплинути на вибір місця змагань 
і тому поїдуть на чемпіонат світу 
з шахів, який пройде в листопаді 
в російському Ханти-Мансійську. 
“Сам факт, що знаходишся в Росії, 
психологічно буде тиснути. Але я 
виграла в 2015 році чемпіонат сві-
ту, що проходив у Сочі. Буду споді-
ватися, що в цьому році також зі-
граю добре”, - сказала Марія Музи-
чук. Її сестра Ганна додала, що се-
стри розуміють, що між країнами 
йде війна, але спортсмени не мо-
жуть обирати місце змагань. До 
речі, жіноча збірна з шахів посіла 
друге місце на Всесвітній шаховій 
олімпіаді у грузинському Батумі.

*     *     *
Жіноча молодіжна збірна Укра-

їни WU-19 з футболу поступила-
ся в останньому матчі відбірного 
раунду Євро-2019 команді Ірлан-
дії – 0:3 і посіла друге місце в гру-
пі 8. Обидві команди вже вийшли 
до еліт-раунду відбору, й гра мала 
значення більше для престижу. 

*     *     *
7 жовтня футбольний клуб 

“Нива” Тернопіль у 12 турі Другої 
ліги у домашньому поєдинку посту-
пився ФК “Калуш” з рахунком 1:2.

Спортивна арена
Ліга чемпіонів.  
2-й тур, Група F

“Ліон” (Франція) -  
“Шахтар” (Україна) - 2:2
Матч у Ліоні відбувався за 

порожніх трибун, через по-
карання французького клубу 
за поведінку вболівальників. 
“Шахтар” вийшов вперед напри-
кінці першого тайму. На лівому 
фланзі Тайсон відпасував на Іс-
маїлі, простріл якого в один до-
тик замкнув Жуніор Мораес, 
який спрямував м’яч у ближ-
ній від голкіпера кут. На 55-й 
хвилині бразильський форвард 
зробив дубль. 

Команда Паулу Фонсеки роз-
губила перевагу через грубі по-
милки у обороні. “Шахтар” дві-
чі дозволив футболістам “Ліона” 
впритул розстріляти ворота - на 
70-й та 72-й хвилинах.

У іншому матчі групи F ан-
глійський “Манчестер Сіті” пе-
реміг у гостях німецький “Гоф-
фенгайм” - 2:1. Після двох турів 
лідирує “Ліон”, який має 4 очки. 

Другий - “Ман Сіті” з 3 пункта-
ми. У “Шахтаря” - 2 бали, у “Гоф-
фенгайма” - 1.

Наступний матч “Шахтар” зі-
грає 23 жовтня у Харкові проти 
“Манчестер Сіті”.

Ліга Європи
Група K, 2 тур

“Яблонець” - “Динамо” - 2:2
Кияни першими забили, піс-

ля чого закріпили перевагу. 
Проте суперник одразу скоро-
тив відставання у рахунку, а на-
прикінці гри вирвав нічию. Та-
ким чином, з двома очками в ак-
тиві столична команда йде на 
третьому місці своєї групи.

Група E, 2 тур
“Ворскла” - “Спортінг - 1:2

Полтавська “Ворскла” не 
змогла здобути перші очки в єв-
рокубках. Проти “Спортінга” ко-
манда швидко відкрила раху-
нок зусиллями Владислава Ку-
лача й трималась аж до компен-
сованого часу. Втім суперник 
спочатку відігрався, а потім і ви-
рвав перемогу.

Знову провальний тур

6 жовтня в аргентинській столиці 
відбулася урочиста церемонія 
відкриття ІІІ літніх Юнацьких 

Олімпійських ігор, які триватимуть 
до 18 жовтня.

Організатори подарували учасникам 
змаганням та усім любителям спорту захо-
плююче та неймовірне шоу. У розпал фан-
тастичного дійства з прапорами своїх кра-
їн по сцені один за одним проходили пра-
пороносці збірних. Почесну місію пронести 
стяг України було довірено чемпіону світу, 
рекордсмену світу з метання молота серед 
юнаків та дівчат Михайлу Кохану.

У перший же змагальний день наші юні 
олімпійці подарували чудовий привід для 
гордості всім вболівальникам України. Наш 
дзюдоїст Олег Вередиба у ваговій категорії 
55 кг виборов бронзову нагороду. У втішно-
му фіналі українець здобув перемогу над су-
перником з Франції.

У другий день III літніх юнацьких Олім-
пійських ігор скарбничка збірної Украї-
ни поповнилася першою золотою нагоро-

дою. Київська фехтувальниця Катерина 
Чорній стала чемпіонкою в індивідуально-
му турнірі шпажисток. На шляху до фіналу 
Чорній обіграла Тамілу Мурідову з Казах-
стану, угорку Кінгу Декані, чешку Вероні-
ку Белешову,здобувши у вирішальному поє-
динку вольову перемогу над Кайлін Сінь Ян 
Се з Гонконгу.

А в турнірі з баскетболу 3х3 обидві 
збірні України вийшли у лідери, здобув-
ши перші перемоги на груповому етапі - 

юнаки обіграли команди Андорри (22:5) 
та Бразилії (20:15), а дівчата завдали по-
разки опонентам з Венесуели (22:11) та 
Єгипту (21:6).

12 жовтня визначаться учасники плей-
офф турніру з баскетболу 3х3 у групі В: 
юнацька збірна України зійдеться з ровес-
никами з Венесуели та Нової Зеландії, а 
“синьо-жовта” команда дівчат також у гру-
пі В зустрінеться з баскетболістками Шрі-
Ланки та США.

На початку 1970-х 
років двоє зіркових 
нападників 

київського “Динамо” 
Анатолій Бишовець та 
Віталій Хмельницький 
опинилися у неприємній 
ситуації - агенти КДБ, 
які супроводжували 
команду за кордоном, 
поскаржилися на них 
партійному керівництву.

Гравців звинуватили у 
спробі вивезти з країни значну 
кількість валюти.

Ситуацію довелося залаго-
джувати аж через посла СРСР в 
Австрії.

BBC News Україна відшука-
ла документи про той випадок 
у галузевому архіві СБУ, де збе-
рігаються розсекречені справи 
КДБ УРСР.

У лютому 1972 року київ-

ське “Динамо” вирушило на то-
вариські ігри до кількох “капі-
талістичних країн”. В Австрії 
агент КДБ, який виконував 
роль “заступника голови деле-
гації”, дізнався, що двоє грав-
ців - Анатолій Бишовець та Ві-
талій Хмельницький - “пору-
шили встановлені правила” ви-
везення валюти. Про це КДБ до-
повіло тодішньому керівнику 
Компартії УРСР Петру Шелес-

ту, на що той попросив деталь-
ний звіт.

“У перший день, по прибут-
тю в місто Відень, гравець ко-
манди Бишовець розповів спів-
робітнику КДБ, який працю-
вав під прикриттям заступни-
ка керівника делегації, що він і 
Хмельницький провезли за кор-
дон долари для купівлі автома-
шини, через посольство”, - писа-
ли у КДБ у відповідь Шелесту.

Мова йшла про 3,7 тис. до-
ларів - величезну суму для ра-
дянських людей, як на ті часи.

Футболісти виправдову-
валися - ці гроші вони збира-
ли протягом багатьох закор-
донних виїздів у складі збірної 
СРСР та київського “Динамо”, 
коли гравцям видавали добові 
у валюті.

Бишовець розповів, що 
вони з Хмельницьким “розу-
міють, яке велике порушення 
скоїли, й готові просто здати ці 
гроші в посольство, тільки б їм 
не було неприємностей”.

Агент повідомив про це ре-
зидента КДБ у Відні, який, у 
свою чергу, доповів про ситуа-
цію послу СРСР в Австрії. Остан-
ній дав вказівку вилучити гроші 
“динамівців” у касу посольства.

Як пояснювали у КДБ, “для 
недопущення вивезення валю-
ти в інші капіталістичні краї-

ни та аби убезпечити їх (грав-
ців “Динамо”. - Ред.) від можли-
вих провокацій”.

Про які саме провокації мо-
гла йти мова, автор доповідної 
записки не уточнював.

Як компенсацію, Бишовцю 
та Хмельницькому видали “фо-
тотелекс” - гарантійний лист, 
за який вони могли придбати 
собі якісь товари, але вже вдо-
ма, у Радянському Союзі.

Водночас у КДБ виріши-
ли не доповідати про цей ви-
падок команді - щоб уберегти 
їх від можливого покарання зі 
сторони клубу. “Адже це могло 
викликати небажані вчинки зі 
сторони Бишовця і Хмельниць-
кого та позначитися на стані 
команди загалом перед її ви-
ступами за кордоном”, - пояс-
нювали “КДБшники”.

(Далі буде.)

Як КДБ у гравців київського “Динамо” валюту забирало

Відбулися матчі 11 
туру УПЛ. У Києві 
«Динамо» відносно 

спокійно довело все до 
перемоги, натомість 
«Олімпік», хоч і дуже 
старався, небезпечного 
майже нічого не створив. 
Навпаки — кияни мали 
кілька добрих нагод 
збільшити перевагу й не 
перетворювати останні 
хвилини на традиційно 
нервові.

А от у Харкові «Шахтар» 
втратив очки. Гірники атакува-
ли до останніх хвилин, але так 
і не змогли вирвати перемогу 
у «Зорі». Відтак саме донечча-

ни виграли перше коло Чемпіо-
нату, але їхня відстань до дина-
мівців — мінімальна.

Результати матчів:
Маріуполь - Карпати – 1:1;
Олександрія - Чорноморець – 3:2;
Львів - Десна – 1:3;
Динамо - Олімпік – 1:0;
Шахтар - Зоря – 1:1;
Ворскла - Арсенал-Київ – 0:2.

Нападник команди 
“Арсенал-Київ” Сергій Гринь 
визнаний найкращим грав-
цем 11-го туру.  Його дубль у 
ворота “Ворскли” став визна-
чальним у перемозі канонірів. 
Гринь грає за “Арсенал-Київ” 
на орендній умові, а належить 
“Шахтарю”.

«Шахтар» 
виграв 
перше 
коло

Українці чудово стартували в Аргентині
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На святі “Козацькі 
забави”, яке 
організували у 

Тернопільській центральній 
бібліотеці на вулиці Миру в 
Тернополі,  гості з містечка 
Хоростків і села Яблунів 
Гусятинського району 
вражали своїми талантами 
і вміннями. Книга рекордів 
Тернополя поповнилася 
чотирма оригінальними 
рекордами. 

Аліна Дадерко, якій усього 
11 років, за 31 секунду розпові-
ла байку Леоніда Глібова «Коник-
стрибунець».

- Я дуже хотіла зробити щось 
особливе, адже не раз чула про лю-
дей, які встановлюють рекорди, 
- каже дівчинка. - Я вивчила цей 
вірш і повторювала його величез-
ну кількість разів щодня. Я хвилю-
валася перед сьогоднішнім висту-
пом, боялася, що забуду якесь сло-
во, зіб'юся. Ви навіть не уявляєте, 
яка я рада, що мені вдалося це зро-
бити!

Брат дівчинки, 13-річний Віта-
лій Дадерко, відтиснувся від під-
логи аж 80 разів з опорою на цвя-
хи довжиною 10 см.  До рекорду 
готувався два місяці. Хлопець за-
ймається важкою атлетикою й 
успішно виступає на різноманіт-
них змаганнях. 

Андрій Балабух з Яблунова 
підняв однією рукою дві гирі ва-
гою по 16 кілограмів, поставлені 
одна на другу. 

Рекордсмен України Василь 
Шевчук з Хоросткова, про якого 
вже писав "Наш ДЕНЬ", відтиснув-
ся 38 разів, спираючить руками на 
ножі, а ногами на вершечки цвя-
хів. Досі ніхто вправи такої склад-

ності не виконував, тому  цей ре-
зультат, як і три попередні, стали 
рекордом Тернополя. Василь Шев-
чук у рідному місті облаштував 
спортивний майданчик, де безко-
штовно можуть тренуватися діти. 

- Я хочу своїм прикладом попу-
ляризувати спорт і здоровий спо-
сіб життя для дітей і молоді, - каже 
пан Василь. - На жаль, цього року 
я серйозно травмував руку. Але 
зумів відновитися і вже активно 
тренуюся. Зупинятися на досягну-
тому не планую. 

Також у нашому місті є тала-
новиті хлопці, які блискавично 
складають кубик-рубик. Напере-
додні у Центрі науки вони стали 
переможцями змагань. Їм вручи-
ли свідоцтва про рекорд. Віталій 
Ренасевич складає кубик-рубик 
3Х3 за 12 секунд, рекорд Назара 
Скочипця для кубика 4Х4 - 60 се-
кунд. Наприкінці свята для шко-
лярів організували спортивні 
змагання. 

Всього у тернопільській «Кни-
зі рекордів» вже понад три де-

сятки досягнень жителів міста й 
області. 

- Наша "Книга рекордів" моти-
вує людей працювати над собою, 
вдосконалювати свої вміння. Вона 
демонструє, що людина, коли за-
хоче, може зробити неможливе, 
- каже заступник міського голови 
Леонід Бицюра. - У цій книзі ми зі-
брали всі найяскравіші досягнен-
ня, як і дорослих, так і маленьких 
тернополян. Віримо, з кожним ро-
ком їх ставатиме все більше. 

Інна МАТУШ.

У минулому номері 
«Нашого ДНЯ» ми 
писали про жінок 

пенсійного віку, які 
взяли участь у модному 
показі. Та це ще не все. 
У Тернополі вже рік діє 
соціальна ініціатива 
«Єднання поколінь». 

У рамках цього проекту літні 
люди зустрічаються, спілкують-
ся, їздять у мандрівки, організо-
вують фотосесії, концерти і навіть 
вчаться  танцювати фламенко. 

З нагоди святкування річни-
ці «Єднання поколінь» в Україн-
ському Домі «Перемога» відбула-
ся фотовиставка «Погляд душі».

Фотограф Наталія Соболів-
ська  зробила близько 80-ти 
чорно-білих світлин. У виставку 
ввійшло лише дванадцять з них. 
Решта знімків будуть оприлюд-
нені у соціальних мережах.

- Робити фото літніх людей 
мене надихнула моя бабуся, - зі-
зналася Наталя. - Приїжджаючи до 
неї, дивлюсь в її очі і бачу стільки 
емоцій, стільки мудрості та добра. 
Насправді, старші люди прекрасні. 
Я б дуже хотіла, щоб усі це відчули. 
Працювати з ними було приємно. 
Я прийшла на зустріч до цих лю-
дей несподівано, тож вони особли-
во не готувалися до зйомки. Коли 
почули про фотосесію, то почали 
хвилюватися про одяг, макіяж. Ми 

ж, навпаки, дуже хотіли, щоб їх об-
личчя були справжніми, без косме-
тики, зайвих прикрас. А ще багато 
жінок просили сфотографувати їх 
так, щоб не видно було зморщок. 
Я їх довго переконувала, що саме у 
цих зморшках їхня душа, пережи-
ті емоції, досвід, це ніби частина їх 
внутрішнього світу. 

На відкритті виставки завіта-
ло кілька десятків тернополян. 
Серед них можна  було впізнати 
моделей на фото. Вони щиро зі-
знавалися, що спершу навіть не 
впізнали себе. 

77-річна Галина Стасіна із ці-
кавістю переглядає фото своїх по-
друг. Зізнається: зустрічі «Єднан-
ня поколінь» повернули її до жит-

тя після смерті чоловіка.  
- Увесь рік я майже не виходи-

ла з дому, переживала, - розпові-
дає жінка. - Коли ж дізналася про 
цю ініціативу, життя змінилося. Я 
навіть трішки закинула домаш-
ні справи - двічі у тиждень зали-
шаю все і біжу на зустрічі. У се-
реду я відвідую міський територі-
альний центр - там є група здоро-
вого способу життя, де ми займа-
ємося, а в неділю відвідую зустрі-
чі в центрі дозвілля ім. Довженка. 
Я забула про хворобу, про само-
тність, це дуже покращує настрій. 
Зустріла там хороших людей. Ми 
разом святкуємо дні народження, 
допомагаємо одне одному. 

Як розповіла координатор со-

ціальної ініціативи «Єднання по-
колінь» Ольга   Гордієнко, зустрі-
чі відбуваються щосереди о 12:00 
та щонеділі о 13:00 в центрі до-
звілля ім. Довженка. Для людей 
літнього віку організовують лі-
тературні читання, концерти, пе-
регляди фільмів та зустрічі з ві-
домими людь-
ми. Долучити-
ся може кожен 
охочий. 

У Тернополі презентували 
унікальну фотовиставку
«Погляд душі»

Найсильніші та найшвидші! 
На Тернопільщині встановили чотири рекорди

На світлинах - життєва мудрість, 
радість, любов і добро...

Юлія 
ТОМЧИШИН.

Галина Стасіна.
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УТ-1
06.00, 09.40 III лiтнi Юнацькi 

Олiмпiйськ i  i гри 2018. 
Спортивна г iмнастика . 
Iндивiдуальнi змагання.

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Доброго 
ранку, Країно!

07.00, 08.00, 09.00, 21.00 Новини.
09.30 Погода.
10.40, 14.55, 16.50, 05.10 III лiтнi 

Юнацькi Олiмпiйськi iгри 
2018.

13.45, 16.25 Телепродаж.
14.00 Перший на селi.
14.30 Перша шпальта.
18.20 III лiтнi Юнацькi Олiмпiйськi 

iгри 2018. Стрибки в воду.
19.30, 21.50 III лiтнi Юнацькi 

Олiмпiйськi iгри 2018. Бас-
кетбол. Фiнали.

21.25 Олiмпiйська доба.
23.25 III лiтнi Юнацькi Олiмпiйськi 

iгри 2018. Стрибки у воду. 
Фiнали. Легка атлетика. 
Фiнали.

01.10 III лiтнi Юнацькi Олiмпiйськi 
iгри 2018. Легка атлетика. 
Фiнали.

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

з “1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 05.25 

“ТСН”.
09.30, 10.45 “Чотири весiлля”.
11.45, 13.10 “Одруження наослiп”.
14.30 “Танцi з зiрками”.
17.10 “Жiночий квартал”.
20.15 Х/ф “Перевiзник”.
22.05 Х/ф “Перевiзник 2”.
23.50 Д/ф “Луганський форпост”.
01.50 Х/ф “Пропала грамота”.
Iíòåр
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”.
10.00 Т/с “Абатство Даунтон”.
11.25, 12.25 Х/ф “Корсиканець”.
14.00 Х/ф “Вихiднi!”
15.45 “Чекай на мене. Україна”.
18.00, 19.00, 02.30 “Стосується 

кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Платня за порятунок”.
22.00 Т/с “Однолюби”.
00.00 Т/с “Розвiдники”.
03.15 “Орел i решка. Шопiнг”.
04.30 “Подробицi” - “Час”.
05.10 “Top Shop”.
ICTV
04.55 Скарб нацiї.
05.00 Еврика!

05.10 Служба розшуку дiтей.
05.15 Т/с “Вiддiл 44”.
06.00, 19.20 Надзвичайнi новини з 

К. Стогнiєм.
07.00 Факти тижня. 100 хвилин з 

О. Соколовою.
09 .05 Надзвичайн i  новини . 

Пiдсумки з К. Стогнiєм.
10.05, 13.00, 22.05 “На трьох”.
12.45 Факти. День.
13.20 Х/ф “Нова Людина-павук”.
15.55 Х/ф “Нова Людина-павук 2: 

Висока напруга”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.10, 21.05 Т/с “Папаньки”.
23.00 Х/ф “Жiнка-кiшка”.
01.00 Х/ф “Повiнь”, 1 с.
02.50 Т/с “Патруль. Самообо-

рона”.
ÑТБ
04.10 Т/с “Анатомiя Грей”.
06.00, 15.30 Все буде добре!
08.00 МастерШеф.
13.00 Битва екстрасенсiв.
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.
02.40 Найкраще на ТБ.
Íоâèé êаíаë
03.00 Зона ночi.
03.20 Служба розшуку дiтей.
03.35 Абзац.
05.25, 06.40 Kids` Time.
05.30 М/с “Том i Джерi шоу”.
06.45 Х/ф “Анаконда”.
08.40 Х/ф “Анаконда 2: Полюван-

ня за проклятою орхiдеєю”.
10.40 Х/ф “Годзiлла”.
13.05 Х/ф “Тихоокеанський 

рубiж”.
15.45, 00.15 Таємний агент.
17.00, 01.30 Пост шоу. Таємний 

агент.
19.00 Ревiзор.
21.15 Пристрастi за ревiзором.

Êаíаë «Уêра¿íа»
06.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом 

Панютою.
07.00, 02.30 Зоряний шлях.
09.00 Реальна мiстика.
11.10, 15.20 Т/с “Бiйся бажань 

своїх”.
15.00, 19.00, 01.00 Сьогоднi.
15.50 Х/ф “Коли мене полюбиш 

ти”.
18.00 Т/с “Доктор Ковальчук 2”.
20.00 Х/ф “Красуня”.
22.30 Х/ф “Мумiя”.
02.00 Телемагазин.
03.50 Iсторiя одного злочину 3.
Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.10, 09.05, 01.15 Т/с “Пляжний 

коп 2”.
10.00 “Загублений свiт”.
12.05 Т/с “Опер за викликом 3”.
15.55 Х/ф “Команда 8: В тилу 

ворога”.
17.50 Х/ф “Ера динозаврiв”.
19.25, 20.30 Т/с “Ментiвськi вiйни. 

Харкiв”.
21.35 Т/с “Касл 8”.
23.15 Х/ф “Шiсть куль”.
02.10 “Облом.UA”.
ÍТÍ
04.45, 04.50 “Top Shop”.
05.45 Х/ф “Капiтан “Пiлiгрима”.
07.25 Х/ф “Запорожець за Ду-

наєм”.
09.20, 18.25 “Свiдок. Агенти”.
10.00 Х/ф “Непiддатливi”.
11.35, 19.30 Т/с “Коломбо”.
13.30 “Речовий доказ”.
15.15, 21.20 “Легенди карного 

розшуку”.
16.35 Х/ф “У бiй iдуть лише 

“старi”.
19.00, 03.00 “Свiдок”.
23.45 Т/с “Кримiналiст”.
02.05 “Таємницi кримiнального 

свiту”.
03.30 “Випадковий свiдок”.
03.50 “Правда життя. Професiї”.
МЕГА
06.00 Бандитська Одеса.
07.25 Брама часу.
08.15, 19.15 У пошуках iстини.
10.30 Любов, ненависть i про-

паганда.
12.30, 21.00 Охоронцi Гiтлера.
15.15 Невiдомий океан.
17.15 Рiчковi монстри.
23.45 Iлюзiї сучасностi.
04.10 Мiстична Україна.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
06.00 Лiга Нацiй УЄФА. Огляд туру.
06.50 Бельгiя - Швейцарiя. Лiга 

Нацiй УЄФА.
08.35, 19.55 Огляд 1-го iгрового 

дня. Лiга Нацiй УЄФА.
10.00 “Великий футбол”.
10.45 Польща - Iталiя. Лiга Нацiй 

УЄФА.
12.35, 03.25 Огляд 3-го iгрового 

дня. Лiга Нацiй УЄФА.
13.50 Хорватiя - Англiя. Лiга Нацiй 

УЄФА.
15.40, 22.30 Футбол News.
16.05 Нiдерланди - Нiмеччина. Лiга 

Нацiй УЄФА.
17.50 Огляд матчу “Польща - 

Iталiя”. Лiга Нацiй УЄФА.
18.00 Передмова до матчу “Мiлан - 

Галатасарай” (1999/00). Зо-
лота Колекцiя Лiги чемпiонiв 
з А. Шевченком.

18 .05 Мiлан -  Галатасарай 
( 1 9 9 9/2 0 0 0 ) .  З о л о т а 
Колекцiя Лiги чемпiонiв з А. 
Шевченком.

21.00, 23.40 “Лiга Нацiй. Матч-
центр”.

21.35 Live. Iспанiя - Англiя. Лiга 
Нацiй УЄФА.

00.10 Огляд 2-го iгрового дня. Лiга 
Нацiй УЄФА.

01.35 Словаччина - Чехiя. Лiга 
Нацiй УЄФА.

04.05 Iсландiя - Швейцарiя. Лiга 
Нацiй УЄФА.

УТ-1
06.00, 09.40, 01.00, 01.10 III лiтнi 

Юнацькi Олiмпiйськi iгри 
2018. Стрибки в воду.

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.
11.50, 14.40 Телепродаж.
12.10, 13.15, 15.10 III лiтнi Юнацькi 

Олiмпiйськi iгри 2018.
16.00 III лiтнi Юнацькi Олiмпiйськi 

iгри 2018. Пляжний волей-
бол. Фiнали (юнаки).

18.35 III лiтнi Юнацькi Олiмпiйськi 
iгри 2018. Баскетбол 3х3. 
Пiвфiнали.

20.00, 21.50 III лiтнi Юнацькi 
Олiмпiйськ i  i гри 2018. 
Пляжний волейбол. Фiнали 
(дiвчата).

21.25 Олiмпiйська доба.
23.30 III лiтнi Юнацькi Олiмпiйськi 

iгри 2018. Карате. Фiнали.
02.30 III лiтнi Юнацькi Олiмпiйськi 

iгри 2018. Стрiльба з лука. 
Фiнали.

04.45 III лiтнi Юнацькi Олiмпiйськi 
iгри 2018. Баскетбол 3х3. 
Фiнали.

Êаíаë “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”.
10.55, 12.20 “Одруження наослiп”.
12.45, 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 Х/ф “Двi матерi”.
21.45, 23.40, 00.50 “Король 

десертiв”.
01.50 “Свiтське життя”.
Iíòåр
05.40 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, 12.25 Т/с “Абатство Да-

унтон”.
13.00, 21.00 Т/с “Платня за по-

рятунок”.
14.00 “Склад злочину”.
14.50, 15.45, 16.45 “Речдок”.
18.00, 19.00, 02.30 “Стосується 

кожного”.
20.00 “Подробицi”.
22.00 Т/с “Однолюби”.
00.00 Т/с “Розвiдники”.
03.15 “Орел i решка. Шопiнг”.
04.30 “Подробицi” - “Час”.
05.15 “Top Shop”.

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

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

К. Стогнiєм.
12.05, 13.20 Х/ф “Прибрати Кар-

тера”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.45, 21.30 Т/с “Папаньки”.
16.20 Дизель-шоу.
17.45 Т/с “Марк+Наталка”.
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
20.20 Секретний фронт.
22.40 “На трьох”.
23.45 Х/ф “Зламана стрiла”.
01.50 Т/с “Прокурори”.
02.30 Т/с “Патруль. Самообо-

рона”.
ÑТБ
05.10 Т/с “Анатомiя Грей”.
07.05, 15.30 Все буде добре!
09.05, 20.00, 22.45 МастерШеф.
13.00 Битва екстрасенсiв.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Один за всiх.
19.00 Т/с “Коли ми вдома”.
Íоâèé êаíаë
03.05, 02.45 Зона ночi.
04.45 Абзац.
06.35, 07.50 Kids` Time.
06.40 М/с “Том i Джерi шоу”.
07.55, 00.00 Київ вдень i вночi.
08.50 Т/с “Любов напрокат”.
10.45 Т/с “Вiдчайдушнi домогос-

подарки”.
16.00, 21.00 Будиночок на щастя.
17.00, 19.00 Любов на виживання.
22.00 Х/ф “Золота дитина”.
01.00 Х/ф “Жах Амiтiвiлля”.
02.40 Служба розшуку дiтей.

Êаíаë «Уêра¿íа»
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.
10.30 Свекруха або невiстка.
11.20, 02.50 Реальна мiстика.
13 .20 ,  15 .30 ,  04 .40 Агенти 

справедливостi.
16.00 Iсторiя одного злочину 3.
18.00 Т/с “Доктор Ковальчук 2”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Ти моя любима”, 1 i 2 с.
23.30, 02.00 Т/с “CSI: Маямi”.
01.30 Телемагазин.
Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 Т/с “Пляжний коп 2”.
08.55, 00.55 Т/с “Пляжний коп 3”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.
10.15, 18.50 “ДжеДАI”.
10.55, 17.15 “Загублений свiт”.

12.55 “Помста природи”.
13.30 Х/ф “В тилу ворога 2: Вiсь 

зла”.
15.25 Х/ф “В тилу ворога: 

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

Харкiв”.
21.35, 23.15 Т/с “Касл 8”.
01.50 “Облом.UA”.
ÍТÍ
05.15 Х/ф “Грачi”.
06.45 Х/ф “Нiагара”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Роби - раз!”.
10.35, 19.30 Т/с “Коломбо”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 03.05 

“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”.
03.35 “Випадковий свiдок”.
03.55 “Правда життя. Професiї”.
04.55 “Top Shop”.
МЕГА
06.00 Бандитська Одеса.
07.00, 13.50, 02.20 Правда життя.
08.00 Невiдомий океан.
09.00 Азiя класу люкс.
10.00 Брама часу.
11.00 Скептик.
12.00 Мiсця сили.
12.50, 19.40 Речовий доказ.
14.55, 23.45 Любов, ненависть i 

пропаганда.
15.45, 21.45 Рiчковi монстри.
16.40, 22.45 Скарби зi сховищ.
17.40 Незвичайнi культури.
18.45, 20.50 Секретнi територiї.
00.45 Мiстична Україна.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
06.00 Огляд матчу “Польща - 

Iталiя”. Лiга Нацiй УЄФА.
06.10 Iрландiя - Уельс. Лiга Нацiй 

УЄФА.
08.00 Огляд 3-го iгрового дня. Лiга 

Нацiй УЄФА.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.25 Францiя - Нiмеччина. Лiга 

Нацiй УЄФА.
12.15 Огляд 2-го iгрового дня. Лiга 

Нацiй УЄФА.
12.55 Бельгiя - Нiдерланди. Контр-

ольна гра.
14.45, 19.55 Лiга Нацiй УЄФА. 

Огляд туру.
16.05, 19.00 “Головна команда”.
17.10 Україна - Чехiя. Лiга Нацiй 

УЄФА.
20.45 Iспанiя - Англiя. Лiга Нацiй 

УЄФА.
22.50 Огляд 1-го iгрового дня. Лiга 

Нацiй УЄФА.
00.15 Данiя - Австрiя. Контроль-

на гра.
02.05 Iсландiя - Швейцарiя. Лiга 

Нацiй УЄФА.
03.55 Боснiя i Герцеговина - 

Пiвнiчна Iрландiя. Лiга Нацiй 
УЄФА.

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

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. Стрiльба з лука 
(дiвчата).

18.00 III лiтнi Юнацькi Олiмпiйськi 
iгри 2018. Баскетбол 3х3. 
Чвертьфiнали.

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

21.25 Олiмпiйська доба.
00.50, 01.10 III лiтнi Юнацькi 

Олiмпiйськi iгри 2018. Ху-
дожня гiмнастика.

02.55 III лiтнi Юнацькi Олiмпiйськi 
iгри 2018. Стрiльба з лука. 
Чвертьфiнал (дiвчата).

05.10 III лiтнi Юнацькi Олiмпiйськi 
iгри 2018. Стрибки в воду.

Êаíаë “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”.
10.50, 12.20 “Одруження наослiп”.
12.45, 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 Х/ф “Двi матерi”.
21.45, 23.35, 00.50 “Модель XL 2”.
01.30 Х/ф “Королева бензоко-

лонки”.
Iíòåр
05.40 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”.
10.10, 12.25 Т/с “Абатство Да-

унтон”.
13.00, 21.00 Т/с “Платня за по-

рятунок”.
14.00 “Склад злочину”.
14.50, 15.45, 16.45 “Речдок”.
18.00, 19.00, 02.25 “Стосується 

кожного”.
20.00 “Подробицi”.
22.00 Т/с “Однолюби”.
00.00 Т/с “Розвiдники”.
03.10 “Орел i решка. Шопiнг”.
04.30 “Подробицi” - “Час”.
05.10 “Top Shop”.

ICTV
04.10 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 Антизомби.
12.05, 13.20 Х/ф “Жiнка-кiшка”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.45, 21.25 Т/с “Папаньки”.
16.20 Дизель-шоу.
17.45 Т/с “Марк+Наталка”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
22.40 “На трьох”.
23.40 Х/ф “Прибрати Картера”.
01.40 Х/ф “Повiнь”, 2 с.
03.15 Т/с “Патруль. Самообо-

рона”.
ÑТБ
04.55 Т/с “Анатомiя Грей”.
06.45, 15.30 Все буде добре!
08.45, 20.00, 22.45 МастерШеф.
13.00 Битва екстрасенсiв.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Один за всiх.
19.00 Т/с “Коли ми вдома”.
Íоâèé êаíаë
03.25 Зона ночi.
04.50 Абзац.
06.30, 07.45 Kids` Time.
06.35 М/с “Том i Джерi шоу”.
07.50, 00.05 Київ вдень i вночi.
08.45 Т/с “Любов напрокат”.
10.35 Т/с “Вiдчайдушнi домогос-

подарки”.
16.50, 19.00 Хто проти блондинок? 

(12+).
21.00 Будиночок на щастя.
22.00 Х/ф “Конвоїри”.
01.05 Х/ф “Мобiльник”.
Êаíаë «Уêра¿íа»
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.
10.30 Свекруха або невiстка.
11.20, 03.10 Реальна мiстика.
13 .20 ,  15 .30 ,  04 .40 Агенти 

справедливостi.
16.00 Iсторiя одного злочину 3.
18.00 Т/с “Доктор Ковальчук 2”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.35 Футбол. Лiга Нацiї УЄФА. 

Україна - Чехiя.
00.10, 02.20 Т/с “CSI: Маямi”.
01.50 Телемагазин.
Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 Т/с “Пляжний коп 2”.
08.55, 00.55 Т/с “Пляжний коп 3”.
09.50, 17.15 “Загублений свiт”.
12.55 “Нове Шалене вiдео по-

українськи”.
13.25 Х/ф “В тилу ворога”.
15.25 Х/ф “Морськi котики проти 

зомбi”.
18.15 “Спецкор”.
18.50 “ДжеДАI”.

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

21.35, 23.15 Т/с “Касл 8”.
01.50 “Облом.UA”.
ÍТÍ
05.20 Х/ф “Якi ж були ми молодi”.
07.00 Х/ф “Сiмнадцятий трансат-

лантичний”.
08.40 Х/ф “Доля людини”.
10.40, 19.30 Т/с “Коломбо”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 03.05 

“Свiдок”.
12.50 “Речовий доказ”.
15.55, 16.50, 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”.
04.45 “Top Shop”.
МЕГА
06.00 Бандитський Київ.
07.00, 13.55 Правда життя.
08.10 Невiдомий океан.
09.10, 17.40 Незвичайнi культури.
10.10 Брама часу.
11.05 Скептик.
11.50 Мiсця сили.
12.50, 19.40 Речовий доказ.
14.55, 23.45 Любов, ненависть i 

пропаганда.
15.40, 21.45 Рiчковi монстри.
16.40, 22.45 Скарби зi сховищ.
18.45, 20.50 Секретнi територiї.
00.40 Мiстична Україна.
02.30 Потойбiччя. Сни.
03.20 Леонiд Биков. Зустрiчна 

смуга.
04.05 Володимир Басов. Бiгун на 

довгi дистанцiї.
05.00 Мерилiн Монро.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
06.00, 16.05 Журнал Лiги чемпiонiв.
06.30 Топ-матч.
06.45 Боснiя i Герцеговина - 

Пiвнiчна Iрландiя. Лiга Нацiй 
УЄФА.

08.35, 18.55, 04.35 Огляд 2-го 
iгрового дня. Лiга Нацiй 
УЄФА.

10.00, 15.40 Футбол News.
10.25 Шотландiя - Португалiя. 

Контрольна гра.
12.15 “Великий футбол”.
13.00 Польща - Iталiя. Лiга Нацiй 

УЄФА.
14.50 Огляд 1-го iгрового дня. Лiга 

Нацiй УЄФА.
16.35 Огляд матчу “Iспанiя - 

Англiя”. Лiга Нацiй УЄФА.
16.50 Live. Казахстан - Андорра. 

Лiга Нацiй УЄФА.
20.20 Огляд матчу “Iталiя - Украї-

на”. Контрольна гра.
20.30, 22.30, 23.40 “Головна ко-

манда”.
21.35 Live. Україна - Чехiя. Лiга 

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

Нацiй УЄФА.
02.45 Вiрменiя - Македонiя. Лiга 

Нацiй УЄФА.
05.55 Програма передач.

УТ-1
06.00, 09.40 III лiтнi Юнацькi 

Олiмпiйськi iгри 2018. Бас-
кетбол 3х3. Фiнали.

06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 
15.00, 21.00, 03.00 Новини.

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

09.30, 03.40 Погода.
10.00, 11.50, 14.40, 15.10, 03.50 

III лiтнi Юнацькi Олiмпiйськi 
iгри 2018.

11.25, 15.35 Телепродаж.
12.40, 21.50 III лiтнi Юнацькi 

Олiмпiйськi iгри 2018. Бокс. 
Фiнали.

16.00, 01.00, 01.10 III лiтнi Юнацькi 
Олiмпiйськi iгри 2018. Кара-
те. Фiнали.

16.30, 19.00 III лiтнi Юнацькi 
Олiмпiйськi iгри 2018. Фут-
зал. Фiнали.

18.00 Iнформацiйна година.
21.25 Олiмпiйська доба.
02.00 III лiтнi Юнацькi Олiмпiйськi 

iгри 2018. Церемонiя за-
криття.

03.20 Тема дня.
Êаíаë “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”.
11.00, 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, 21.45 Х/ф “Двi матерi”.
22.45 “Право на владу”.
00.50 Х/ф “Белль”.
04.50 Мультфiльм.
Iíòåр
05.45 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, 12.25 Т/с “Абатство Да-

унтон”.
13.00, 21.00 Т/с “Платня за по-

рятунок”.
14.00 “Склад злочину”.
14.50, 15.45, 16.45 “Речдок”.
18.00, 19.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
22.00 Т/с “Однолюби”.
00.00 Т/с “Розвiдники”.
02 .30  Х/ф “Подарунок на 

iменини”.
03.35 “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, 20.15 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.
12.00, 13.20 Х/ф “Зламана стрiла”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.45, 21.20 Т/с “Папаньки”.
16.20 Дизель-шоу.
17.45 Т/с “Марк+Наталка”.
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
22.20 Новi лiдери.
00.10 Х/ф “Протистояння”.
01.55 Т/с “Прокурори”.
02.40 Т/с “Патруль. Самообо-

рона”.
ÑТБ
04.40 Т/с “Анатомiя Грей”.
06.30, 15.30 Все буде добре!
08.25 МастерШеф.
13.00 Битва екстрасенсiв.
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.
Íоâèé êаíаë
03.00 Зона ночi.
04.35 Абзац.
06.25, 07.40 Kids` Time.
06.30 М/с “Том i Джерi шоу”.
07.45, 00.00 Київ вдень i вночi.
08.45 Т/с “Любов напрокат”.
10.35 Т/с “Вiдчайдушнi домогос-

подарки”.
15.50, 21.00 Будиночок на щастя.
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
22.00 Х/ф “Пустун”.
01.00 Х/ф “Машина часу”.
02.55 Служба розшуку дiтей.
Êаíаë «Уêра¿íа»
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.
10.30 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”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Ти моя любима”.
23.20 Контролер.
00.00 Т/с “CSI: Маямi”.
01.45 Телемагазин.
Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 Т/с “Пляжний коп 2”.
08.55, 00.55 Т/с “Пляжний коп 3”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.
10.15, 18.50 “ДжеДАI”.
10.55, 17.15 “Загублений свiт”.

12.55 “Нове Шалене вiдео по-
українськи”.

13.10 Х/ф “Неймовiрне життя 
Волтера Мiттi”.

15.15 Х/ф “Транс”.
19.25, 20.30 Т/с “Ментiвськi вiйни. 

Харкiв”.
21.35, 23.15 Т/с “Касл 8”.
01.50 “Облом.UA”.
ÍТÍ
05.55, 09.00 Х/ф “Зворотного 

шляху немає”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
10.35, 19.30 Т/с “Коломбо”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 03.00 

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

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

свiту”.
03.30 “Випадковий свiдок”.
03.45 “Правда життя. Професiї”.
04.45 “Top Shop”.
МЕГА
06.00, 02.20 Бандитський Київ.
07.00, 13.55 Правда життя.
08.00 Невiдомий океан.
09.00, 17.40 Незвичайнi культури.
10.00 Брама часу.
11.00 Скептик.
11.50 Мiсця сили.
12.50, 19.40 Речовий доказ.
14.55, 23.45 Любов, ненависть i 

пропаганда.
15.40, 21.45 Рiчковi монстри.
16.45, 22.45 Скарби зi сховищ.
18.45, 20.50 Секретнi територiї.
00.45 Мiстична Україна.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
06.00 Румунiя - Сербiя. Лiга Нацiй 

УЄФА.
07.45 Журнал Лiги чемпiонiв.
08.15 Шотландiя - Португалiя. 

Контрольна гра.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.25, 13.20 “Головна команда”.
11.30 Україна - Чехiя. Лiга Нацiй 

УЄФА.
14.15 Огляд 3-го iгрового дня. Лiга 

Нацiй УЄФА.
16.05 Польща - Iталiя. Лiга Нацiй 

УЄФА.
17.55 Лiга Нацiй УЄФА. Огляд туру.
18.50 Iсландiя - Швейцарiя. Лiга 

Нацiй УЄФА.
20.40 Францiя - Нiмеччина. Лiга 

Нацiй УЄФА.
22.50 Огляд 2-го iгрового дня. Лiга 

Нацiй УЄФА.
00.15 Iрландiя - Уельс. Лiга Нацiй 

УЄФА.
02.05 Казахстан - Андорра. Лiга 

Нацiй УЄФА.
03.55 Хорватiя - Йорданiя. Контр-

ольна гра.
05.45 Програма передач.

Поíåдіëоê

Ñåрåда

Віâòороê

Чåòâåр

15 жовтня

17 жовтня

16 жовтня

18 жовтня



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

III лiтнi Юнацькi Олiмпiйськi 
iгри 2018.

06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 
13.00, 15.00, 21.00, 03.00 
Новини.

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

09.30, 01.00, 03.40 Погода.
11.25, 14.40, 16.25 Телепродаж.
16.45, 23.00 III лiтнi Юнацькi 

Олiмпiйськ i  i гри 2018. 
Церемонiя закриття.

18.00, 00.10 Iнформацiйна година.
18.50 VoxCheck.
19.00 Чудова гра.
19.25 Д/с “Неповторна природа”.
20.30 Перша шпальта.
21.25 Олiмпiйська доба.
21.50 III лiтнi Юнацькi Олiмпiйськi 

iгри 2018. Яскравi моменти.
01.10 “Богдан Гаврилишин. Мiсiя-

Свобода”.
02.00 Д/с “Орегонський путiвник”.
03.20 Тема дня.
03.50 52 вiкенди.
04.15 Фольк-music.
05.10 Д/с “Спiльноти тварин”.
Êаíаë “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”.
11.00, 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”.
20.15 “Лiга смiху”.
22.20 “Iгри приколiв”.
23.20 “Вечiрнiй Київ”.
01.20 “Розсмiши комiка”.
05.15 “Чистоnews”.
Iíòåр
06.00 М/ф.
06.15, 22.00 “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, 12.25 Т/с “Абатство Да-

унтон”.
13.00 Т/с “Платня за порятунок”.
14.00 “Склад злочину”.
14.50, 15.45, 16.45, 02.05 “Речдок”.
18.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi тижня”.
23.50 Х/ф “Другоряднi люди”.
04.10 “Великi українцi”.
04.55 “Top Shop”.
05.25 “Вдалий проект”.
ICTV
04.00 Скарб нацiї.
04.10 Еврика!
04.15 Служба розшуку дiтей.
04.20 Студiя Вашингтон.

04.25 Факти.
04.45 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.
12.25, 13.20 Х/ф “Протистояння”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.45 Т/с “Папаньки”.
16.20, 21.30 Дизель-шоу.
17.40, 00.00 Т/с “Марк+Наталка”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Антизомбi.
03.40 Т/с “Патруль. Самообо-

рона”.
ÑТБ
05.55, 19.00 Т/с “Коли ми вдома”.
06.55 Х/ф “Спокута”.
08.50 Т/с “Швидка допомога”.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Один за всiх.
20.00 Цiєї митi рiк потому.
22.45 Ультиматум.
Íоâèé êаíаë
03.00, 02.30 Зона ночi.
04.05 Абзац.
05.45, 06.45 Kids` Time.
05.50 М/с “Том i Джерi шоу”.
06.50, 23.30 Київ вдень i вночi.
07.50 Ревiзор.
10.00 Пристрастi за ревiзором.
13.00 Будиночок на щастя.
16.30, 19.00 Топ-модель.
21.40 Любов на виживання.
00.40 Х/ф “Мобiльник”.
02.25 Служба розшуку дiтей.

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

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

23.00, 02.30 Сьогоднi.
09.30, 05.00 Зоряний шлях.
10.30 Свекруха або невiстка.
11.20, 03.30 Реальна мiстика.
13.20, 15.30 Агенти справедливостi.
16.00 Iсторiя одного злочину 3.
18.00 Т/с “Доктор Ковальчук 2”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Дочки-мачухи”, 1 i 2 с.
23.20 По слiдах.
00.00 Т/с “Дочки-мачухи”.
02.00 Телемагазин.
Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 Т/с “Пляжний коп 2”.
08.55 Т/с “Пляжний коп 3”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.
10.15, 18.50 “ДжеДАI”.
10.55, 17.15 “Загублений свiт”.
12.55 Вiдеобiмба.
13.25 Х/ф “Ефект близнят: 

Вампiри”.
15.30 Х/ф “Ефект близнят: Меч 

iмператора”.
19.25 Х/ф “В`язень”.
21.15 Х/ф “Битва драконiв”.
23.05 “Змiшанi єдиноборства. UFC 

¹212”.
01.25 “Цiлком таємно”.

03.20 “Облом.UA”.
ÍТÍ
05.45 Х/ф “Розпад”.
07.10 Х/ф “Все перемагає любов”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “У небi “Нiчнi вiдьми”.
10.35, 19.30 Т/с “Коломбо”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.55 

“Свiдок”.
12.50 “Речовий доказ”.
15.50, 16.55, 21.25 “Легенди кар-

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

свiту”.
03.25 “Випадковий свiдок”.
03.45 “Правда життя. Професiї”.
05.15 “Top Shop”.
МЕГА
06.00, 05.40 Бандитська Одеса.
07.00, 13.55 Правда життя.
08.00 Невiдомий океан.
09.00 Незвичайнi культури.
10.00 Iсторiя українських земель.
11.00 Скептик.
11.50 Мiсця сили.
12.50, 19.40 Речовий доказ.
14.55, 23.45 Любов, ненависть i 

пропаганда.
15.45, 21.45 Рiчковi монстри.
16.40, 22.45 Скарби зi сховищ.
17.40 Азiя класу люкс.
18.45, 20.50 Секретнi територiї.
00.45 Вiйна всерединi  нас . 

Гiпертонiя.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
06.00 Огляд матчу “Шотландiя - 

Португалiя”. Контрольна гра.
06.10 Бельгiя - Нiдерланди. Контр-

ольна гра.
08.00 Огляд матчу “Румунiя - 

Сербiя”. Лiга Нацiй УЄФА.
08.10 Данiя - Австрiя. Контроль-

на гра.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.25 Iрландiя - Уельс. Лiга Нацiй 

УЄФА.
12.10 Францiя - Нiмеччина. Лiга 

Нацiй УЄФА.
13.55 Україна - Чехiя. Лiга Нацiй 

УЄФА.
16.05 Iспанiя - Англiя. Лiга Нацiй 

УЄФА.
18.00, 02.45 Чемпiонат Iталiї. Пе-

редмова до туру.
18.30, 20.55 “Тур Online”.
18.55 Live. Шахтар - Десна. 

Чемпiонат України.
19.45 Футбол Tables.
21.20 Лiга Нацiй УЄФА. Огляд туру.
22.15, 05.35 Топ-матч.
22.50 Огляд 3-го iгрового дня. Лiга 

Нацiй УЄФА.
00.55 Румунiя - Сербiя. Лiга Нацiй 

УЄФА.
03.15 Шотландiя - Португалiя. 

Контрольна гра.
05.05 Свiт Прем`єр-лiги.
05.45 Програма передач.

УТ-1
06.00 М/с “Ведмедi-сусiди”.
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 До-

брого ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 01.10, 

03.00 Новини.
09.30, 11.20, 01.00, 02.00, 03.20 

Погода.
09.40 Х/ф “Пророк Моiсей - 

вождь-визволитель”, 1 с.
11.25 Д/с “Гордiсть свiту”.
12.00 Енеїда.
13.00 Лайфхак українською.
13.15, 16.30 Телепродаж.
13.35 Д/с “Свiт дикої природи”.
14.05 #ВУкраїнi.
14.30 Перший на селi.
15.00 Фольк-music.
16.15 Своя земля.
16.50 Т/с “Галерея Вельвет”.
20.00 Д/с “Iгри iмператорiв”.
21.25 #@)?$0 з Майклом Щу-

ром.
22.00 Концертна програма Єв-

гена Хмари “Знамення”.
23.35 Д/с “Iмперiя”.
00.35 Д/с “Китайський живо-

пис”.
01.30 Д/с “Дива Китаю”.
02.10 Д/с “Смачнi iсторiї”.
03.30 Свiтло.
04.25 Вiйна i мир.
05.05 Розсекречена iсторiя.

Êаíаë “1+1”
06.00 “ТСН”.
07 .00 ,  01 .50 “Укра їнськ i 

сенсацiї”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
09.00 “Лото-Забава”.
09.45 М/ф “Маша i ведмiдь”.
09.55, 11.05, 12.05, 13.05, 

14.20 “Свiт навиворiт 3: 
Танзанiя, Ефiопiя”.

15.50 Х/ф “Перевiзник”.
17.45 Х/ф “Перевiзник 2”.
19.30, 04.50 “ТСН-Тиждень”.
21.00 “Танцi з зiрками”.
23.45 “Лiга смiху”.
Iíòåр
06.00 М/ф.
06.30 Х/ф “Зозуля з дипло-

мом”.
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 “Прикинься моїм 

хлопцем”.
14.00 Т/с “Абатство Даунтон”.
17.20 Концерт “Iнтер. Один на 

всiх. Мiльйонам наших 
глядачiв присвячується”.

20.00 “Подробицi”.
20.30 Х/ф “Сфера”.
22 . 30  Х/ф “Афера  по -

американськи”.
01.25 “Речдок”.

ICTV
04.40 Скарб нацiї.
04.50 Еврика!
04.55 Факти.
05.20 Iнсайдер.
07.05 Т/с “Вiддiл 44”.
10.55 Х/ф “День бабака”.
12.45 Факти. День.
13.10 Х/ф “Людина-павук 2”.
16.45 Х/ф “Людина-павук 3: 

Ворог у тiнi”.
18.45 Факти тижня. 100 хвилин 

з О. Соколовою.
20.35 Х/ф “Пiслязавтра”.
23.05 Х/ф “Життя”.
01.05 Т/с “Прокурори”.
02.45 Т/с “Патруль. Само-

оборона”.
ÑТБ
06.10, 07.05, 11.05 Т/с “Коли 

ми вдома”.
09.10 Все буде смачно!
10.05 Караоке на Майданi.
12.05 МастерШеф.
17.55 Слiдство ведуть екстра-

сенси.
19.00 Битва екстрасенсiв.
21.00 Один за всiх.
22.15 Invictus. Iгри нескорених 

2018.
22.30 Х-Фактор.
Íоâèé êаíаë
03.00 Зона ночi.
05.10 Стендап-шоу.
06.00, 07.20 Kids` Time.
06.05 М/с “Том i Джерi шоу”.
07.25 М/ф “Бiгфут Молодший: 

Стань легендою”.
09 .20 М/ф “Ун iверситет 

монстрiв”.
11.20 Х/ф “Золота дитина”.
13.10 Х/ф “Залiзна людина”.
15.50 Х/ф “Залiзна людина 2”.
18.20 Х/ф “Залiзна людина 3”.
21.00 Х/ф “На межi майбут-

нього”.
23.15 Х/ф “Машина часу”.
01.10 Х/ф “Жах Амiтiвiлля”.

Êаíаë «Уêра¿íа»
06.50 Сьогоднi.
07.50 Зоряний шлях.
08.45 Т/с “Подаруй менi жит-

тя”.
13.00 Т/с “Дочки-мачухи”.
17.00 Т/с “Мiй кращий ворог”, 

1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з 

Олегом Панютою.
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с “Мiй кращий ворог”.
23.00 Х/ф “Береги любовi”.
01.00, 02.30 Iсторiя одного 

злочину 3.
02.00 Телемагазин.
Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.

08.05 “102. Полiцiя”.
09.00 “Загублений свiт”.
13.00 “Шаленi перегони”.
14.00 Х/ф “Геркулес”.
15.50 Х/ф “Шанхайський полу-

день”.
17.55 Х/ф “Випадковий шпи-

гун”.
19.40 Х/ф “Гарячi голови”.
21.10 Х/ф “Гарячi голови 2”.
23.00 “ПроФутбол”.
00.00 “Змiшанi єдиноборства. 

UFC ¹212”.
02.30 “Облом.UA”.
ÍТÍ
06.00 Х/ф “Матрос Чижик”.
07.45 “Спрага”.
11.15 Х/ф “Беремо все на 

себе”.
12.50 Х/ф “Мерседес” тiкає вiд 

погонi”.
14.20 Х/ф “Салма та Салiм”.
17.20 Х/ф “Ас iз асiв”.
19.00 Х/ф “Приборкувачка 

тигрiв”.
21.00 Х/ф “Засуджений”.
22.45 Х/ф “Транзит”.
00.30 Х/ф “Немислиме”.
МЕГА
06.00 Бандитська Одеса.
07.30 Брама часу.
09.10, 18.40 У пошуках iстини.
10.55 Любов, ненависть i про-

паганда.
12.55, 21.00 Охоронцi Гiтлера.
14.45, 22.50 Секретнi територiї.
15.40 Таємнича Латинська Аме-

рика.
17.40 Рiчковi монстри.
23.40 Пiдроблена iсторiя.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
06.00 Шахтар - Десна. Чемпiонат 

України.
07.45 Свiт Прем`єр-лiги.
08.15 Ювентус - Дженоа. 

Чемпiонат Iталiї.
10.00, 16.15, 20.15 Футбол 

News.
10.25, 00.50 Журнал Лiги 

чемпiонiв.
10.55 Челсi - МЮ. Чемпiонат 

Англiї.
12.40, 03.10 Лiга Нацiй УЄФА. 

Огляд туру.
13.30, 15.55, 16.35, 18.55 “Тур 

Online”.
13.55 Live. Львiв - Арсенал-Київ. 

Чемпiонат України.
14.45, 17.45 Футбол Tables.
16.55 Live. Олiмпiк - Чорномо-

рець. Чемпiонат України.
19.25 Live. Александрiя - Кар-

пати. Чемпiонат України.
21.20 “Великий футбол”.
23.00 Парма - Лацiо. Чемпiонат 

Iталiї.
01.20 Евертон - Крiстал Пелас. 

Чемпiонат Англiї.
04.05 Фiорентiна - Кальярi. 

Чемпiонат Iталiї.
05.55 Програма передач.

УТ-1
06.00, 09.30 М/с “Ведмедi-сусiди”.
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Доброго 

ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 01.10, 

03.00 Новини.
10.00 Лайфхак українською.
10.10 Д/с “Це цiкаво”.
10.40 Чудова гра.
11.05, 16.30 Телепродаж.
11.30 Хто в домi хазяїн?
12.00 Сильна доля.
13.00 Х/ф “Пророк Моiсей - 

вождь-визволитель”, 1 с.
14.45, 23.55, 01.00, 02.00, 03.20 

Погода.
14.50 Казки, перевiренi часом. 

“Веронiка”.
16.50 Т/с “Галерея Вельвет”.
20.00, 05.05 Розсекречена iсторiя.
21.30 Концертна програма “Арсен 

Мiрзоян. Київ”.
22.25 Д/с “Неповторна природа”.
22.55, 03.30 Свiтло.
00.05 Д/с “Незвичайнi культури”.
00.30 Д/с “Дива Китаю”.
01.35 Д/с “Китайський живопис”.
02.10 Д/с “Смачнi iсторiї”.
04.25 Вiйна i мир.

Êаíаë “1+1”
06.00, 19.30 “ТСН”.
07.00 “Грошi”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
10.00, 10.35 “Їмо за 100”.
11.20, 23.15 “Свiтське життя”.
12.30 “Модель XL 2”.
14.25 “Король десертiв”.
16.30 “Вечiрнiй квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка”.
20.15 “Українськi сенсацiї”.
21.15 “Жiночий квартал”.
00.15 “Iгри приколiв”.
01.15 “Вечiрнiй Київ”.
05.20 “Секретнi матерiали”.
Iíòåр
06.25 М/ф.
06.55 “Чекай на мене. Україна”.
08.45 Х/ф “Солдат Iван Бровкiн”.
10.30 Х/ф “Iван Бровкiн на цiлинi”.
12.30 Х/ф “Бiле сонце пустелi”.
14.15 Т/с “Абатство Даунтон”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Концерт “Iнтер. Один на всiх. 

Мiльйонам наших глядачiв 
присвячується”.

22.30 Т/с “Господиня великого 
мiста”.

02.15 “Євгенiй Крилатов. Саунд-
трек епохи”.

02.55 Х/ф “Як посварився Iван 
Iванович з Iваном Никифо-
ровичем”.

04.00, 05.15 “Стосується кожного”.
04.45 “Top Shop”.

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

нацiональної роботи 4.
12.45 Факти. День.
13.00 “На трьох”.
14.50 Т/с “Папаньки”.
18.45 Факти. Вечiр.
19 .20 Надзвичайн i  новини . 

Пiдсумки з К. Стогнiєм.
20.10 Х/ф “Макс Пейн”.
22.20 Х/ф “Iнтерстеллар”.
01.40 Т/с “Прокурори”.
03.05 Т/с “Патруль. Самообо-

рона”.
ÑТБ
05.00, 05.55 Т/с “Коли ми вдома”.
08.00 Караоке на Майданi.
09.00 Все буде смачно!
09.55 Битва екстрасенсiв.
12.00 Зваженi та щасливi.
15.00 Хата на тата.
19.00 Х-Фактор.
21.55 Invictus. Iгри нескорених 

2018.
22.55 Цiєї митi рiк потому.
Íоâèé êаíаë
03.00, 01.30 Зона ночi.
05.05, 06.25 Kids` Time.
05.10 М/с “Лунтiк i його друзi”.
06.30 Гастарбайтери.
12.30 Хто проти блондинок? (12+).
14.30 Хто зверху? (12+).
16.30 М/ф “Унiверситет монстрiв”.
18.30 Х/ф “Залiзна людина”.
21.00 Х/ф “Залiзна людина 2”.
23.30 Х/ф “Виходу немає”.
Êаíаë «Уêра¿íа»
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
07.15, 05.20 Зоряний шлях.
08.30 Т/с “Ти моя любима”.
12.20 Т/с “Експрес-вiдрядження”, 

1 i 2 с.
15.20 Т/с “Експрес-вiдрядження”.
16.45 Т/с “Подаруй менi життя”, 

1 i 2 с.
20.00 Т/с “Подаруй менi життя”.
22.00 Т/с “Трава пiд снiгом”.
01.50 Телемагазин.
02.20 Т/с “CSI: Маямi”.
03.45 Реальна мiстика.
Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 “102. Полiцiя”.
08.55 “Загублений свiт”.
12.55 Х/ф “Битва драконiв”.
14.45 Х/ф “В тилу ворога: 

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

ворога”.
18.30 Х/ф “В iм`я Бен-Гура”.
20.05 Х/ф “Геркулес”.
22.00 Х/ф “Хижак”.

00.05 Х/ф “Хмарний атлас”.
03.20 “Люстратор. Прокляття 

системи”.
04.45 “Облом.UA”.
ÍТÍ
06.15 Х/ф “Вiчний поклик”.
12.00 “Україна вражає”.
12.50, 03.55 “Речовий доказ”.
16.00 “Легенди карного розшуку”.
19.00, 02.00 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “Кухарка”.
21.00 Х/ф “Ас iз асiв”.
23.00 Х/ф “Немислиме”.
00.55 “Таємницi кримiнального 

свiту”.
02.35 “Випадковий свiдок”.
02.55 “Правда життя. Професiї”.
04.15 “Легенди бандитської Оде-

си”.
05.00 “Top Shop”.
МЕГА
06.00 Бандитський Київ.
07.00 Брама часу.
08.35, 18.05 У пошуках iстини.
10.35 Любов, ненависть i пропаган-

да. Холодна вiйна: правила 
гри змiненi.

12.20, 21.00 Охоронцi Гiтлера.
14.10, 22.50 Секретнi територiї.
15.05 Невiдомий океан.
17.05, 23.40 Рiчковi монстри.
00.30 Нашi.
04.10 Мiстична Україна.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
06.00 Польща - Iталiя. Лiга Нацiй 

УЄФА.
07.45 Чемпiонат Iталiї. Передмова 

до туру.
08.15 Францiя - Нiмеччина. Лiга 

Нацiй УЄФА.
10.00, 22.15 Футбол News.
10.25 Україна - Чехiя. Лiга Нацiй 

УЄФА.
12.15 Шахтар - Десна. Чемпiонат 

України.
14.00, 16.25 “Check-in”.
14.25 Live. Челсi - МЮ. Чемпiонат 

Англiї.
16.55 Live. Вест Хем - Тоттенхем. 

Чемпiонат Англiї.
18.55 Live. Ювентус - Дженоа. 

Чемпiонат Iталiї.
19.45 Футбол Tables.
20.55 Свiт Прем`єр-лiги.
21.25 Live. Удiнезе - Наполi. 

Чемпiонат Iталiї.
23.25 Лiга Нацiй УЄФА. Огляд туру.
00.20 Марiуполь - Зоря. Чемпiонат 

України.
02.10 Хаддерсфiлд - Лiверпуль. 

Чемпiонат Англiї.
04.00 Ворскла - Динамо. Чемпiонат 

України.
05.50 Програма передач.

П’яòíèця

Íåдіëя

Ñóáоòа19 жовтня

21 жовтня

20 жовтня

   TV-4
Поíåдіëоê, 15 жоâòíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Серцю не 

накажеш» +16
06.45, 09.15, 10.45 Бадьорий ранок
07.00 Провінційні вісті. Тиждень
07.50, 18.45 Міська рада інформує     
08.00 Вікно в Америку        
08.30, 20.00 Єдина країна
09.00, 01.00 Час-Tайм
09.30 Справжня ціна
09.45 Про кіно
09.55, 23.25 Добрі традиції
11.00, 16.00 Дитяча година
12.10 У фокусі Європа
12.40 Євромакс
13.10, 03.00 Хіт-парад 
14.00, 01.20 Х.ф. «Божі корівки»  
17.00 Відкрита зона
17.30 Про нас
19.00 Огляд світових подій
19.30, 21.00 Наші вітання 
20.30 ТНЕУ - калейдоскоп подій      
20.40 Дім книги 
21.30 Погляд зблизька
22.00 Х.ф. «Посттравматична рап-

содія»
23.30, 04.00 Х.ф. «Рожева бан-

да» +16

Віâòороê,  16 жоâòíя
 06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Серцю не 

накажеш» +16
06.45, 09.15, 10.45 Бадьорий ранок
07.00 Огляд світових подій
07.35 Погляд зблизька
08.05 Українські традиції
08.30 Єдина країна
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 17.00 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 Євромакс 
13.00, 02.30 Хіт-парад 
14.00, 01.00 Х.ф. «Падіння комети» 
16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 03.30 

Провінційні вісті
17.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
19.30, 21.00 Наші вітання 
20.00 Межа правди
21.30 Музична програма «Гал-кліп»
22.35, 04.00 Х.ф. «Одержиміть» +16

Ñåрåда,  17 жоâòíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Серцю не 

накажеш» +16
06.45, 09.15, 10.45 Бадьорий ранок
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 

03.30 Провінційні вісті
07.35 Межа правди
08.30 Калейдоскоп
08.55, 17.55 Добрі традиції
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 17.00 Відкрита зона
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10 Музична програма «Гал-кліп»
12.40 Павло Дворський. «Стожари»                                                                                                                                
14.00, 01.00 Х.ф. «Чужа слава» 
16.40 Дитяча програма «Чарівний 

ключик»
17.30 Українські традиції
18.45, 22.30 Міська рада інформує
19.30, 21.00 Наші вітання 
20.00 Щоденник для батьків
21.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
22.40, 04.00 Х.ф.«Спитай моїх ді-

тей» +16 

0 2 . 3 0  Х і т - п а р а д                                                                                                                                        
                                                                                                                                            

Чåòâåр,  18 жоâòíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Серцю не 

накажеш» +16
06.45, 09.15, 10.45 Бадьорий ранок
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 

03.30 Провінційні вісті
07.35 Щоденник для батьків 
08.30 Калейдоскоп
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 17.00 Відкрита зона
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10 Формула здоров’я
13.00, 02.30 Хіт-парад 
14.00, 01.00 Х.ф.«Повінь шаленої 

ріки»   
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
21.30 Смачна мандрівка
22.35, 04.00 Х.ф.«» +16  

П’яòíèця,  19 жоâòíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Серцю не 

накажеш» +16
06.45, 10.45 Бадьорий ранок
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 

03.30 Провінційні вісті
07.35 У фокусі Європа
08.00 Євромакс
08.30 Смачна мандрівка
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.15 Ранковий фітнес
09.30, 17.00 Відкрита зона
11.00, 16.10 Дитяча година
11.45 Дитяча програма «Чарівний 

ключик»
12.10 Музична програма «Гал-кліп»
12.40 Українські традиції
13.00, 02.30 Хіт-парад 
14.00, 01.00 Х.ф. «Постскриптум: 

Ваш кіт мертвий»   
17.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
19.30, 21.00 Наші вітання 
20.00 ТНЕУ - калейдоскоп подій
20.10 Погляд зблизька
20.40 Слід
21.20 Добрі традиції
21.30 Єдина країна
22.35, 04.00 Х.ф. «Дитячий секрет» 

Ñóáоòа,  20 жоâòíя
06.00 Про кіно     
06.15 Про нас
06.45, 09.15 Бадьорий ранок
07.00 Провінційні вісті
07.35 Х.ф. «Золотошукачі» 
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 
11.00 Про нас
11.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
11.55, 14.25, 16.55, 20.05, 00.05 

Тернопільська погода
12.00 Смачна мандрівка
12.30, 00.30 Х.ф. «Життя і смерть 

Пітера Селлерса»  
14.30 Мультфільми
15.00 Дитяче кіно.Х.ф.«Маленькі 

викрадачі» 
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 Queen, концерт в Ріо
21.15, 03.50 Х.ф. «Червона скрип-

ка» +16

23.30 Євромакс 

Íåдіëя,   21 жоâòíя
06.00 Х.ф. «Золотошукачі»
07.30 Українські традиції
07.45 09.50
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 Бо-
жественної Святої Літургії з                                                
Архикатедрального Собору УГКЦ 
м.Тернополя 
11.40 Дім книги
12.05 Дитяче кіно.Х.ф.«Маленькі 
викрадачі»
13.30 Дитяча програма «Чарівний 
ключик»
14.00 Сільський календар 
14.30 Межа правди
15.30 Слід           
16.00, 02.00 ПроОбраз із Натал-
кою Фіцич
16.25 Добрі традиції
16.30 Українські 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 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. «Дорога на 
грецьке весілля» +12
00.45 Міська рада інформує
01.00 Queen, концерт в Ріо
02.30 Огляд світових подій

   ТТБ
Поíåдіëоê, 15 жоâòíя
7.00 “Файний ранок”
9.00  “Енеїда”
13.30, 17.00, 19.00, 20.40 “Новини”
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 Трим-

бачем
20.11 #NeoСцена з Олегом Вер-

гелісом
Віâòороê,  16 жоâòíя
7.00 “Файний ранок”
9.00  “Дешевий відпочинок”
9.33 Д/с “Смаки культур”
13.30, 17.00, 19.00, 20.40 “Новини”
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

Ñåрåда,  17 жоâòíя
7.00 “Файний ранок”

9.00  “Дешевий відпочинок”
9.33 Д/с “Смаки культур”
13.30, 17.00, 19.00, 20.40 “Новини”
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”
Чåòâåр,  18 жоâòíя
7.00 “Файний ранок”
9.00  “Дешевий відпочинок”
9.33 Д/с “Смаки культур”
13.30, 17.00, 19.00, 20.40 “Новини”
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”
15.55 Анонси
16.00 “Орегонський путівник”
17.10 “Складна розмова”
17.36 “100 років кіно”
18.00 Т/с “Роксолана”
19.45 Д/с “Сироти дикої природи”
П’яòíèця,  19 жоâòíя
7.00 “Файний ранок”
9.00  “Дешевий відпочинок”
9.33 Д/с “Смаки культур”
13.30, 17.00, 19.00, 20.40 “Новини”
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 деталях”
17.36 “100 років літератури”
18.00 Т/с “Роксолана”
19.45 Д/с “Акулячий маг”
Ñóáоòа,  20 жоâòíя
7.00 М/с“Принцеса Сіссі” 
8.00 “Файний ранок”
9.34 “Енеїда”
 13.30 “Українська читанка”
13.40 “Тема дня”
14.09 “Світ навколо”
14.10 “Розсекречена історія” 
15.10 РадіоДень “Книжкова лавка. 

ТОП 7”
16.04 #NeoСцена з Олегом Вер-

гелісом 
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,   21 жоâòíя
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”
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1. Інформація про суб’єкт госпо-
дарювання 

ТзДВ “ БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ”: 
юридична адреса 47755, вул. Терно-
пільська, 83, с. Ступки Тернопільсько-
го району, Тернопільської області.

тел. fax.(0352) 52 -19 – 48, 
e-mail: vira.snigur@gmail.com
Директор: Мартинов Олег Леоні-

дович. 
2. Планована діяльність, її ха-

рактеристика, технічні альтерна-
тиви.

Планована діяльність, її харак-
теристика.

Площа гірничого відводу існую-
чого кар΄єру – 7,0 га.

Розробка кар΄єра ведеться одним 
розкривним уступом висотою 6-7 м 
и одним добувним уступом висотою 
6 м. Добича пісковиків  в кар΄єре  ве-
деться вручну клиновим способом. 
На території кар΄єру працюватимуть 
бульдозер та екскаватор.

Розробка родовища проводиться 
згідно проекту розробки та рекуль-
тивації.

Підприємство повністю забезпе-
чено необхідною технікою та спеціа-
лістками.

Проектна потужність в рік стано-
вить 1000 м3.

За всіма фізико-механічними по-
казниками пісковики відповідають 
вимогам державних стандартів та 
придані для виробництва блоків об-
лицювальних виробів з них, а також 
бортового та бутового каменю.

Технічна альтернатива 1.
Видобування пісковика можна 

здійснювати за допомогою високо-
продуктивних кар’єрних комбайнів. 
Технологія відкритої розробки з допо-
могою кар’єрних комбайнів дає мож-
ливість навантаження пісковику на 
вантажний транспорт безпосередньо 
по високопродуктивному навантажу-
вальному конвеєру. На практиці ви-
користовують і інші варіанти відван-
таження. Наприклад, якщо потрібен 
матеріал для тимчасового зміцнен-
ня укосів, кар’єрні комбайни зсипають 
зрізаний пісковик в сторону у відвал. 

Перевагою такого способу є та-
кож те, що процес різання здійсню-
ють цілковито незалежно від наван-
таження на вантажний транспорт.

У світовій практиці використан-
ня кар’єрних комбайнів при  видобут-
ку корисних копалин забезпечує зна-
чне зниження впливу на навколиш-
нє середовище в місцях видобутку і 
при цьому підвищує безпеку робіт на 
кар’єрі та якість виїмки корисної ко-
палини з надр.

Кар’єрні комбайни залишають 
після себе точні, стабільні укоси і рів-
ні, добре придатні для проїзду площі.

У зв’язку з тим, що кар’єрні ком-
байни дороговартісне обладнання і 
застосування їх у видобуванні потяг-
не за собою збільшення собівартості 
готової продукції та зниження її кон-
курентноспроможності, застосування 
даної технології на Буданівському ро-
довищі пісковиків є недоцільним.

Технічна альтернатива 2.
З метою уникнення збільшення 

собівартості готової продукції інші 
технічні альтернативи не розгляда-
ються.

3. Місце провадження планова-
ної діяльності, територіальні аль-
тернативи.

Буданівське родовище піскови-
ків (північна частина) знаходиться 
на північно-східній околиці с. Буда-
нів Теребовлянського району Терно-
пільської області і розташоване на во-
дорозділі між притоками річки Серет 
- Перейма та Гнила Рудка.

Родовище повністю знаходиться 
поза межами водоохоронних зон та 
прибережено-захисних смуг водних 
об’єктів. 

Розробка родовища проводить-
ся на основі спеціального дозволу на 

користування надрами № 1214 від 21 
січня 1998 року. 

Площа орендованої ділянки ста-
новить 2,6 га. 

Проведення планованої діяль-
ності підприємство буде здійснюва-
ти в межах орендованої земельної ді-
лянки. Збільшувати площу розробки 
кар’єру підприємство не має наміру.

Територіальна альтернатива 1.
У зв’язку з розвіданими запасами 

на даної території інші територіальні 
альтернативи не розглядаються.

Територіальна альтернатива 2.
Не розглядається
4. Соціально-економічний 

вплив планованої діяльності
Видобування корисної копали-

ни забезпечить сировиною підприєм-
ства будівельної промисловості, галу-
зі будівництва та ремонту доріг, а та-
кож приватних споживачів.

Робота кар’єру створюються ро-
бочі місця та вирішується питання за-
йнятості місцевого населення.

Виробнича діяльність кар’єру 
сприятиме додатковим надходжен-
ням грошових коштів до бюджетів 
усіх рівнів, у тому числі від рентної 
плати надрокористувача.

5. Загальні технічні характерис-
тики, у тому числі параметри пла-
нованої діяльності (потужність, до-
вжина, площа, обсяг виробництва 
тощо)

Розкривні породи представлені 
ґрунтово-рослинним шаром, суглин-
ками, неогеновими вапняками і по-
рушеними вивітрюванням піскови-
ками, середня потужність яких скла-
дає 9,5 м.

В геологічній будові Буданівсько-
го родовища пісковиків в межах гли-
бин , досягнутих пройденими на ро-
довищі розвідувальними свердлови-
нами, беруть участь пісковики іванів-
ської світи нижнього девону та від-
клади неогенового і четвертинного 
віків.

Корисна копалина на родови-
щі представлена незмінними піско-
виками, потужність яких змінюєть-
ся від 7,3 до 19,3 м і середньому скла-
дає 13,9 м.

Буданівське родовище (північна 
частина) розробляється відкритим 
способом двома видобудівними усту-
пами по 4 м кожнен. Система розроб-
ки – транспортна з паралельним про-
суванням фронту робіт і внутрішнім  
відволоутворенням.

Кар΄єр являє собою гірничу виро-
бітку довжиною 400 м і шириною 50 
м, відмітки підошви кар΄єру – 303,0 м.

Середня глибина розробки скла-
ла 25,0 м.

Запаси  пісковиків  затверджено  
рішенням  УТКЗ  (протокол №4334 
від 17.11.1983 року).

Залишок запасів пісковиків на 
01.01.2018 року становить за катего-
ріями В+С1= 412,89 тис.м3  (В- 323,7 
тис.м3,    С1- 89,19 тис.м3).

Проектна потужність кар’єру ста-
новить 1000 м3 в  рік.

6. Екологічні та інші обмежен-
ня планованої діяльності за альтер-
нативами:

• не перевищення гранично-
допустимої концентрації (ГДК) за-
бруднюючих речовин у повітрі за 
межами санітарно-захисної зони;

• дотримання нормативів ДБН 
В.1.1-7-2002 “Захист від пожежі. По-
жежна безпека об’єктів будівництва”;

• питне водопостачання для пра-
цівників здійснювати відповідно до 
ДСанПіН 2.2.4-171-10 “Гігієнічні ви-
моги до води питної, призначеної для 
споживання людиною”;

• не перевищення допустимого 
рівня шуму на сельбищній території;

• не допущення забруднення зе-
мель відходами виробництва;

• систематичний контроль за 
зсувними процесами уступів і бортів 
та за станом водовідвідних канав;

• дотримання містобудівних умов 
та обмежень;

• дотримання нормативного роз-
міру  санітарно-захисної зони, вста-
новленої для підприємства відповід-
но до ДСП 173-96 ” Державні санітар-
ні правила планування і забудови на-
селених пунктів”;

• цільове використання земель-
ної ділянки;

• рекультивація порушених зе-
мель після завершення гірничих ро-
біт під заліснення;

щодо технічної альтернативи 
1, 2

У зв’язку з недоцільністю засто-
сування  інших методів розробки 
кар’єру екологічні та інші обмеження 
щодо технічних альтернатив не роз-
глядаються.

щодо територіальної альтерна-
тиви 1, 2

У зв’язку з розвіданими запаса-
ми пісковику на даної території  еко-
логічні та інші обмеження щодо тери-
торіальних альтернатив не розгляда-
ються.

7. Необхідна еколого-
інженерна підготовка і захист те-
риторії за альтернативами:  

Технологічною схемою розкрив-
них робіт передбачається селектив-
на розробка ґрунтово-рослинного 
шару шляхом попереднього його 
згортання бульдозером в штабелі пе-
ред фронтом робіт і наступного тран-
спортування бульдозером до тимча-
сових буртів по периметру кар’єрного 
поля.

Ґрунтово-рослинний шар та роз-
кривні породи планується викорис-
товувати при рекультивації стінок 
та дна кар’єру. Фіксація бортів кар’єру 
прийнята під кутом, що забезпечить 
їх довгострокову тривалість.

щодо технічної  та територіаль-
ної альтернативи 1

Не розглядається.
щодо технічної та територіаль-

ної альтернативи 2
Не розглядається.
8. Сфера, джерела та види мож-

ливого впливу на довкілля:
Можливі впливи планованої ді-

яльності на довкілля включають:
Клімат та мікроклімат: не пе-

редбачається.
Повітряне середовище: Джере-

лами забруднення атмосферного по-
вітря в процесі здійснення планова-
ної діяльності будуть:

• незначне пилення під час про-
ведення розкривних, видобувних та 
виймально-вантажних робіт;

• двигуни внутрішнього згорян-
ня гірничої техніки (екскаватор, буль-
дозер) та вантажного автотранспор-
ту.

Викиди міститимуть такі забруд-
нюючі речовини: завислі речови-
ни (пил), сажа, діоксид сірки, вугле-
цю оксид, бенз(а)пірен, оксиди азоту, 
оксиди заліза(ІІІ), оксиди марганцю, 
пари дизпалива, вуглеводні.

  Перевищень нормативів ГДК на 
межі санітарно-захисної зони та на 
робочих місцях не передбачається.

Ґрунти та геологічне середови-
ще: 

Розкривні породи представлені 
ґрунтово-рослинним шаром, суглин-
ками, неогеновими вапняками і по-
рушеними вивітрюванням піскови-
ками, середня потужність яких скла-
дає 9,5 м.

Технологією робіт передбачено їх 
пошарова виїмка та переміщення на 
границю кар΄єрного поля. Після за-
вершення видобувних робіт плану-
ється рекультивація порушених зе-
мель під заліснення.

Водне середовище: Проведени-
ми геологорозвідувальними робота-
ми встановлено відсутність водонос-
них горизонтів як у товщі розкрив-
них порід, так і в покладах корисних 
копалин. 

Родовище повністю знаходиться 
поза межами водоохоронних зон та 
прибережено-захисних смуг водних 
об’єктів. 

Для попередження обводнення 
кар΄єру від атмосферних опадів пе-
редбачено влаштування нагірних во-
довідвідних каналів. 

Рослинний та тваринний світ: 
Негативних змін природних умов іс-
нування флори фауни не вбачається.

Заповідні об’єкти: Відсутні.
Культурна спадщина: Вплив від-

сутній.
Навколишнє соціальне серед-

овище: Негативний вплив відсут-
ній. Планована діяльність позитивно 
вплине на рівень зайнятості місцево-
го населення та на розвиток економі-
ки і промислового потенціалу району 
в цілому.

щодо технічної  та територіаль-
ної альтернативи 1

Не розглядається.
щодо технічної та територіаль-

ної альтернативи 2
Не розглядається.
9. Належність планованої ді-

яльності до першої чи другої кате-
горії видів діяльності та об’єктів, 
які можуть мати значний вплив 
на довкілля та підлягають оцінці 
впливу на довкілля

Планована діяльність з видобу-
вання корисних копалин на Буданів-
ському родовищі пісковиків (північ-
на частина) належить до другої ка-
тегорії видів планованої діяльності 
та об’єктів, які можуть мати вплив на 
довкілля згідно із п.3 ч.3 ст. 3 Закону 
країни “Про оцінку впливу на довкіл-
ля” №2059-VІІІ від 23 травня 2017 
року.

10. Наявність підстав для здій-
снення оцінки транскордонно-
го впливу на довкілля (в тому чис-
лі наявність значного негативно-
го транскордонного впливу на до-
вкілля та перелік держав, довкіл-
ля яких може зазнати значного не-
гативного транскордонного впли-
ву (зачеплених держав)

Транскордонний вплив планова-
ної діяльності відсутній.

11. Планований обсяг дослі-
джень та рівень деталізації інфор-
мації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та 
рівень деталізації інформації, що під-
лягає включенню до звіту ОВД буде 
проведений у відповідності до ст. 6 
Закону країни “Про оцінку впливу на 
довкілля”.

12. Процедура оцінки впливу на 
довкілля та можливості для участі 
в ній громадськості

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

- підготовку суб’єктом господа-
рювання звіту з оцінки впливу на до-
вкілля;

- проведення громадського обго-
ворення планованої діяльності;

- аналіз уповноваженим орга-
ном звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля, будь-якої додаткової інформації, 
яку надає суб’єкт господарювання, а 
також інформації, отриманої від гро-
мадськості під час громадського об-
говорення, під час здійснення проце-
дури оцінки транскордонного впливу, 
іншої інформації;

- надання уповноваженим орга-
ном мотивованого висновку з оцінки 
впливу на довкілля, що враховує ре-
зультати аналізу.

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

Процедура оцінки впливу на до-
вкілля передбачає право і можливості 
громадськості для участі у такій про-
цедурі, зокрема на стадії обговорення 
обсягу досліджень та рівня деталіза-
ції інформації, що підлягає включен-
ню до звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля, а також на стадії розгляду уповно-
важеним органом поданого суб’єктом 
господарювання звіту з оцінки впли-
ву на довкілля.

На стадії громадського обгово-
рення звіту з оцінки впливу на до-
вкілля протягом щонайменше 25 ро-
бочих днів громадськості надається 
можливість надавати будь-які заува-
ження і пропозиції до звіту з оцінки 
впливу на довкілля та планованої ді-
яльності, а також взяти участь у гро-
мадських слуханнях. 

Детальніше про процедуру гро-
мадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля буде повідомле-
но в оголошенні про початок громад-
ського обговорення.

13. Громадське обговорення об-
сягу досліджень та рівня деталіза-
ції інформації, що підлягає вклю-
ченню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня 
оприлюднення цього повідомлення 
на офіційному веб-сайті уповноваже-
ного органу громадськість має право 
надати уповноваженому органу, за-
значеному у пункті 15 цього повідо-
млення, зауваження і пропозиції до 
планованої діяльності, обсягу дослі-
джень та рівня деталізації інформа-
ції, що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля. 

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

У разі отримання таких заува-
жень і пропозицій громадськості 
вони будуть розміщені в Єдиному 
реєстрі з оцінки впливу на довкіл-
ля та передані суб’єкту господарю-
вання (протягом трьох робочих днів 
з дня їх отримання).  Особи, що на-
дають зауваження і пропозиції, сво-
їм підписом засвідчують свою згоду 
на обробку їх персональних даних. 
Суб’єкт господарювання під час під-
готовки звіту з оцінки впливу на до-
вкілля зобов’язаний врахувати по-
вністю, врахувати частково або об-
ґрунтовано відхилити зауваження і 
пропозиції громадськості, надані у 
процесі громадського обговорення 
обсягу досліджень та рівня деталі-
зації інформації, що підлягає вклю-
ченню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля. 

Детальна інформація про це 
включається до звіту з оцінки впливу 
на довкілля.

14. Рішення про провадження 
планованої діяльності 

Відповідно до законодавства рі-
шенням про провадження даної пла-
нованої діяльності буде продовження 
спеціального дозволу на користуван-
ня надрами що видається Державною 
службою геології та надр України.

15. Усі зауваження і пропози-
ції громадськості до планованої ді-
яльності, обсягу досліджень та рів-
ня деталізації інформації, що під-
лягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля, необхідно над-
силати до
Управління екології та природних  
ресурсів Тернопільської обласної  
державної адміністрації  –  
46002, м. Тернопіль, вул. Шашкевича, 3,  
тел./факс 259593, 
ел. адреса: eco_ter@ecoternopil.gov.ua,  
контактна особа – Груніна С.О. 
тел. 259577.

__________________03.10.2018_____________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі 

з оцінки впливу на довкілля)
 

___________________20181011825_________________________
 (реєстраційний номер справи про оцінку впливу 

на довкілля планованої діяльності)

Повідомлення про плановану діяльність,  
яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ТзДВ “ БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ”, код ЄДРПОУ 00291606
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
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1. Інформація про суб’єкт госпо-
дарювання 

ТзДВ “ БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ”: 
юридична адреса 47755, вул. Терно-
пільська, 83,    с. Ступки Тернопільсько-
го району, Тернопільської області.

тел. fax.(0352) 52 -19 – 48, e-mail : 
vira.snigur@gmail.com

Директор: Мартинов Олег Леоні-
дович. 

2. Планована діяльність, її харак-
теристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характе-
ристика.

При видобування суглинків засто-
совується транспортна система роз-
робки. 

Видобування суглинків здійсню-
ється екскаваторним способом. При 
екскаваторному пособі розробка ве-
деться  одним-двома  уступами  висо-
тою до  5,0  м одноківшовим екскавато-
ром  ЭО-3323  обладнаним оберненою 
лопатою  з ковшем ємністю  0,8  м3 з по-
дальшим навантаженням порід в наяв-
ний  переобладнаний  автосамоскиди  
ГАЗ-53  вантажопідйомністю  5  т. 

Корисна копалина транспортуєть-
ся на відстань  200 м до промислового 
майданчику цегельного заводу і скла-
дується у буртах  безпосередньо біля 
формувального відділення.

Технічна альтернатива 1.
Технологічною альтернативою роз-

робки екскаваторами є розробка родо-
вища за безтранспортною системою, з 
використанням крокуючих екскавато-
рів (драглайнів) на розкривних роботах  
та видобувних робах. Проте, зважаю-
чи на гірничо-геологічні параметри ро-
довища, а саме на невелику потужність  
розкривних порід в межах ділянки надр 
застосування драглайнів на розкривних 
роботах технічно недоцільне. Також не-
доцільне застосування драглайнів на 
видобувних роботах, оскільки корисна 
копалина характеризується мінливою 
якістю, тому розробка глин проводити-
меться селективно, що унеможливлює 
використання даного виду обладнання.

Технічна альтернатива 2.
З метою уникнення збільшення со-

бівартості готової продукції інші тех-
нічні альтернативи не розглядаються.

3. Місце провадження планова-
ної діяльності, територіальні альтер-
нативи.

Заруддянське родовище суглинків 
розташоване на відстані 1 км на пів-
день від с.Заруддя та 15 км від м. Зба-
раж Збаразького району Тернопіль-
ської області.

Загальна площа орендованої зе-
мельної ділянки для обслуговування 
будівель и споруд цегельного заводу 
та розроблення існуючого глиняного 
кар΄еру складає 6,84 га.

Проведення планованої діяльнос-
ті підприємство буде здійснювати в 
межах орендованої земельної ділянки. 
Збільшувати площу розробки кар’єру 
підприємство не має наміру.

Розробка родовища проводить-
ся на основі спеціального дозволу на 
користування  надрами № 933 від 
21.07.1997 р. (згідно наказу №232 від 
25.05.2012 р.) на видобування сугликів 
(придатних для виробництва цегли ке-
рамічної повнотілої) з терміном на 20 
років.

Територіальна альтернатива 1.
У зв’язку з розвіданими запасами 

суглинків на даної території інші тери-
торіальні альтернативи не розгляда-
ються.

Територіальна альтернатива 2.
Не розглядається
4. Соціально-економічний вплив 

планованої діяльності
З початком розробки кар’єру ство-

рюються робочі місця та вирішуєть-
ся питання зайнятості місцевого насе-
лення.

Виробнича діяльність кар’єру спри-
ятиме додатковим надходженням гро-
шових коштів до бюджетів усіх рівнів, у 
тому числі від рентної плати надроко-
ристувача.

5. Загальні технічні характерис-
тики, у тому числі параметри плано-
ваної діяльності (потужність, довжи-
на, площа, обсяг виробництва тощо)

Корисні копалини суглинки розро-
бляються відкритим способом 1-2 ви-
добувними уступами по 6 м. кожний. 

Технологічна система добувних ро-
біт приймається аналогічною тій, що 
склалася на існуючому кар’єрі і перед-
бачає безпосередню  розробку  і на-
вантаження корисної копалини за до-
помогою  наявного  екскаватора  з об-
ладнанням оберненої лопати ЭО-3323 з 
ковшем 0,8 м3 і транспортування пере-
обладнаним  автосамоскидом  ГАЗ-53 
вантажопідйомністю 5 тонн  на завод.

Робочим проектом передбачаєть-
ся, що видобування розкривних порід 
та корисної копалини ведеться окре-
мими уступами за допомогою екскава-
тора та бульдозера.

Технологічна схема розкривних ро-
біт передбачає розробку і переміщення  
ґрунтово-рослинного шару  у  відвали  
по контуру кар’єрного поля за допомо-
гою наявного бульдозера ДТ-75.

Проектна потужність видобутку 
становить 1-5 тис. м3 в рік.

Корисна копалина на родовищі 
представлено трьома різновидами су-
глинків  –  жовто-бурим, бурим і жов-
тим лесовидним.

Запаси суглинків затверджено на-
казом УТКЗ (протокол № 4205 від 
14.12.2017) по категоріях.

Залишок запасів суглинків на 
01.01.2018 р. становить за категорія-
ми А+В+С1=      4361,3 м3 (А - 405,3 м3, 
В - 1323,0 м3,  С1 - 3033,0 м3).

6. Екологічні та інші обмеження 
планованої діяльності за альтерна-
тивами:

• не перевищення гранично-
допустимої концентрації (ГДК) забруд-
нюючих речовин у повітрі за межами 
санітарно-захисної зони;

• дотримання нормативів ДБН 
В.1.1-7-2002 “Захист від пожежі. Пожеж-
на безпека об’єктів будівництва”;

• питне водопостачання для пра-
цівників здійснювати відповідно до 
ДСанПіН 2.2.4-171-10 “Гігієнічні вимо-
ги до води питної, призначеної для спо-
живання людиною”;

• не перевищення допустимого 
рівня шуму на сельбищній території;

• не допущення забруднення зе-
мель відходами виробництва;

• систематичний контроль за зсув-
ними процесами уступів і бортів та за 
станом водовідвідних канав;

• дотримання містобудівних умов 
та обмежень;

• дотримання нормативного роз-
міру  санітарно-захисної зони, встанов-
леної для підприємства відповідно до 
ДСП 173-96 ” Державні санітарні пра-
вила планування і забудови населених 
пунктів”;

• цільове використання земельної 
ділянки;

• рекультивація порушених зе-
мель.

щодо технічної альтернативи 1, 2
У зв’язку з недоцільністю застосу-

вання  інших методів розробки кар’єру 
екологічні та інші обмеження щодо тех-
нічних альтернатив не розглядаються.

щодо територіальної альтерна-
тиви 1, 2

У зв’язку з розвіданими запасами 
суглинків на даної території  екологіч-
ні та інші обмеження щодо територі-
альних альтернатив не розглядаються.

7. Необхідна еколого-інженерна 
підготовка і захист території за аль-
тернативами:

Ґрунтово-рослинний шар та роз-
кривні породи планується використо-
вувати при рекультивації стінок та дна 
кар’єру. Фіксація бортів кар’єру прийня-
та під кутом, що забезпечить їх довго-
строкову тривалість.

щодо технічної  та територіаль-
ної альтернативи 1

Не розглядається.
щодо технічної та територіаль-

ної альтернативи 2
Не розглядається.
8. Сфера, джерела та види мож-

ливого впливу на довкілля:
Можливі впливи планованої ді-

яльності на довкілля включають:
Клімат та мікроклімат: не пе-

редбачається.
Повітряне середовище: Джерела-

ми забруднення атмосферного повітря 
в процесі здійснення планованої діяль-
ності будуть:

- незначне пилення під час про-
ведення розкривних, видобувних та 
виймально-вантажних робіт;

- двигуни внутрішнього згоряння 
гірничої техніки (екскаватор, бульдо-
зер) та вантажного автотранспорту.

Викиди міститимуть такі забруд-
нюючі речовини: завислі речови-
ни (пил), сажа, діоксид сірки, вуглецю 
оксид, бенз(а)пірен, оксиди азоту, окси-
ди заліза(ІІІ), оксиди марганцю, пари 
дизпалива, вуглеводні.

 Перевищень нормативів ГДК на 
межі санітарно-захисної зони та на ро-
бочих місцях не передбачається.

Ґрунти та геологічне середови-
ще: 

Технологією робіт передбачено по-
рушення ґрунтово-рослинного шару в 
межах гірничого відводу, його пошаро-
ва виїмка та переміщення на границю 
кар΄єрного поля. Після завершення ви-
добувних робіт планується рекульти-
вація порушених земель з можливістю 
заліснення.

Водне середовище: Проведени-
ми геологорозвідувальними роботами 
встановлено відсутність водоносних 
горизонтів як у товщі розкривних по-
рід, так і в покладах корисних копалин. 

Родовище повністю знаходить-
ся поза межами водоохоронних зон та 
прибережено-захисних смуг водних 
об’єктів. 

Для попередження обводнення 
кар΄єру від атмосферних опадів перед-
бачено влаштування водовідвідних ка-
налів.

Рослинний та тваринний світ: 
Негативних змін природних умов існу-
вання флори фауни не вбачається.

Заповідні об’єкти: Відсутні.
Культурна спадщина: Вплив від-

сутній.
Навколишнє соціальне середови-

ще: 
Негативний вплив відсутній. Пла-

нована діяльність позитивно вплине 
на рівень зайнятості місцевого насе-
лення та на розвиток економіки і про-
мислового потенціалу району в цілому.

щодо технічної  та територіаль-
ної альтернативи 1

Не розглядається.
щодо технічної та територіаль-

ної альтернативи 2
Не розглядається.
9. Належність планованої діяль-

ності до першої чи другої категорії 
видів діяльності та об’єктів, які мо-
жуть мати значний вплив на довкіл-
ля та підлягають оцінці впливу на 
довкілля

Планована діяльність з розробки 
Заруддянського родовища суглинків 
належить до другої категорії видів пла-
нованої діяльності та об’єктів, які мо-
жуть мати вплив на довкілля згідно із 
п.3 ч.3 ст. 3 Закону країни “Про оцінку 
впливу на довкілля” №2059-VІІІ від 23 
травня 2017 року.

10. Наявність підстав для здій-
снення оцінки транскордонного 
впливу на довкілля (в тому числі на-
явність значного негативного тран-
скордонного впливу на довкілля та 
перелік держав, довкілля яких може 
зазнати значного негативного тран-
скордонного впливу (зачеплених 
держав)

Транскордонний вплив планованої 
діяльності відсутній.

11. Планований обсяг дослі-
джень та рівень деталізації інформа-
ції, що підлягає включенню до звіту 
з оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та 
рівень деталізації інформації, що підля-
гає включенню до звіту ОВД буде про-
ведений у відповідності до ст. 6 Закону 
країни “Про оцінку впливу на довкілля”.

12. Процедура оцінки впливу на 
довкілля та можливості для участі в 
ній громадськості

Планована суб’єктом господарю-
вання діяльність може мати значний 
вплив на довкілля і, отже, підлягає 
оцінці впливу на довкілля відповідно 
до Закону України “Про оцінку впливу 
на довкілля”. Оцінка впливу на довкіл-
ля - це процедура, що передбачає:

- підготовку суб’єктом господарю-
вання звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля;

- проведення громадського обгово-
рення планованої діяльності;

- аналіз уповноваженим органом 
звіту з оцінки впливу на довкілля, 
будь-якої додаткової інформації, яку 
надає суб’єкт господарювання, а та-
кож інформації, отриманої від громад-
ськості під час громадського обгово-
рення, під час здійснення процедури 
оцінки транскордонного впливу, іншої 
інформації;

- надання уповноваженим органом 
мотивованого висновку з оцінки впли-
ву на довкілля, що враховує результати 
аналізу.

Забороняється розпочинати про-
вадження планованої діяльності без 
оцінки впливу на довкілля та отриман-
ня рішення про провадження планова-
ної діяльності.

Процедура оцінки впливу на до-
вкілля передбачає право і можливос-
ті громадськості для участі у такій про-
цедурі, зокрема на стадії обговорен-
ня обсягу досліджень та рівня деталі-
зації інформації, що підлягає включен-
ню до звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля, а також на стадії розгляду уповнова-

женим органом поданого суб’єктом гос-
подарювання звіту з оцінки впливу на 
довкілля.

На стадії громадського обгово-
рення звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля протягом щонайменше 25 робочих 
днів громадськості надається можли-
вість надавати будь-які зауваження і 
пропозиції до звіту з оцінки впливу на 
довкілля та планованої діяльності, а та-
кож взяти участь у громадських слу-
ханнях. 

Детальніше про процедуру гро-
мадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля буде повідомлено в 
оголошенні про початок громадського 
обговорення.

13. Громадське обговорення об-
сягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня 
оприлюднення цього повідомлення на 
офіційному веб-сайті уповноважено-
го органу громадськість має право на-
дати уповноваженому органу, зазна-
ченому у пункті 15 цього повідомлен-
ня, зауваження і пропозиції до плано-
ваної діяльності, обсягу досліджень та 
рівня деталізації інформації, що підля-
гає включенню до звіту з оцінки впли-
ву на довкілля. 

Надаючи такі зауваженні і пропо-
зиції, вкажіть реєстраційний номер 
справи про оцінку впливу на довкілля 
планованої діяльності в Єдиному ре-
єстрі з оцінки впливу на довкілля (за-
значений на першій сторінці цього по-
відомлення). Це значно спростить про-
цес реєстрації та розгляду Ваших заува-
жень і пропозицій. 

У разі отримання таких зауважень і 
пропозицій громадськості вони будуть 
розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки 
впливу на довкілля та передані суб’єкту 
господарювання (протягом трьох ро-
бочих днів з дня їх отримання).  
Особи, що надають зауваження і пропо-
зиції, своїм підписом засвідчують свою 
згоду на обробку їх персональних да-
них. Суб’єкт господарювання під час 
підготовки звіту з оцінки впливу на до-
вкілля зобов’язаний врахувати повніс-
тю, врахувати частково або обґрунто-
вано відхилити зауваження і пропози-
ції громадськості, надані у процесі гро-
мадського обговорення обсягу дослі-
джень та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцін-
ки впливу на довкілля. 

Детальна інформація про це вклю-
чається до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля.

14. Рішення про провадження 
планованої діяльності 

Відповідно до законодавства рі-
шенням про провадження даної пла-
нованої діяльності буде продовження 
спеціального дозволу на користуван-
ня надрами що видається Державною 
службою геології та надр України.

15. Усі зауваження і пропозиції 
громадськості до планованої діяль-
ності, обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля, необхідно надсилати до
Управління екології та 
природних ресурсів Тернопільської 
обласної державної адміністрації  – 
46002, м. Тернопіль, вул. Шашкевича, 3, 
тел./факс 259593, 
ел. адреса: eco_ter@ecoternopil.gov.ua, 
контактна особа – Груніна С.О. 
тел. 259577.

___________________03.10.2018____________________     
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі 

з оцінки впливу на довкілля)
 

__________________20181011826___________________________ 
 (реєстраційний номер справи про оцінку впливу 

на довкілля планованої діяльності)

Повідомленняпро плановану діяльність,  
яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ТзДВ “ БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ”, код ЄДРПОУ 00291606
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

Третього жовтня прийнято постанову Кабі-
нету Міністрів України «Про внесення зміни до 
пункту 4 Порядку підтвердження наявного трудо-
вого стажу для призначення пенсій за відсутнос-
ті трудової книжки або відповідних записів у ній», 
якою урегульовано питання обчислення трудово-
го стажу фізичних осіб – підприємців.

Відповідно до зазначеної постанови, фізичним 

особам – підприємцям зараховуватимуться до ста-
жу при обчисленні пенсії періоди ведення фізични-
ми особами підприємницької діяльності із застосу-
ванням спрощеної системи оподаткування, у тому 
числі із застосуванням фіксованого податку:

з 1 січня 1998 року – по 31 грудня 2003 року 
– на підставі довідки про реєстрацію особи як 
суб’єкта підприємницької діяльності;

з 1 січня 2004 року – по 31 грудня 2017 року 
за бажанням особи – за умови сплати страхових 
внесків (єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування), незалежно від 
суми сплачених коштів.

Олександра КУЛИНА, головний 
спеціаліст сектору забезпечення наповнення 

бюджету ТО УПФУ Тернопільської області.

Як рахуватимуть стаж при обчисленні пенсії підприємцям – фізособам?
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Ідеальне тісто для піци

ПОТРІБНО (на дві великі 
круглі піци): 250 мл води, 2,5 
ч. л. сухих дріжджів, 2 ч. л. солі, 
500 г борошна, 2 ст. л. оливкової 
олії, 2 ч. л. цукру.

ПРИГОТУВАННЯ: спершу 
дріжджі слід розвести у теплій 
воді (туди ж можна додати тро-
хи цукру, щоб вони швидше по-
чали працювати). Хвилин через 
10 можна приступати до приго-
тування тіста. Для цього борош-
но просіяти в миску, додати сіль. 
У центрі гірки зробити загли-
блення й вилити туди всю дріж-
джову рідину. Добре переміша-
ти суміш виделкою, а потім міси-
ти тісто руками, збираючи грудки 
зі стінок (пропускайте тісто між 
пальців, складайте знову й знову. 
Воно має бути трохи липким, але 
не сухим). Коли тісто впевнено 
буде збиратися в одне ціле, влити 
оливкову олію. І знову добре ви-
місити (не поспішайте додавати 
борошно, спершу тісто здасться 
рідким/липким, продовжуйте ви-
мішувати - не менше 10 хвилин, 
як мінімум). Готове тісто стане 
дуже еластичним і гладким. На-
крийте його вологим рушником 
і приберіть в тепло на 30 хвилин 
(воно має збільшитися приблиз-
но вдвічі, стане більш гладким і 
повітряним).Тісто розділити на 
дві половини й викласти їх на під-
пилену борошном поверхню. Роз-
качати, надаючи потрібної фор-
ми (чим тонше, тим краще; в іде-
алі - 2-3 мм). Якщо любите піцу з 
бортиками - просто зробіть неве-
ликі защипи по периметру. Тісто 
легко можна перенести на деко, 
якщо загорнути його на качалку.

Томатний соус змішати з лож-
кою оливкової олії та сухим бази-
ліком чи прованськими травами. 
Змастити цією сумішшю заго-
товки для піци. Далі просто ви-
кладайте ваші улюблені «мням-
ки» (у мене салямі, угорські ков-
баски, болгарський перець, сма-
жені лісові гриби, помідори, лис-
точки базиліку та сир). Відправи-
ти піцу в духовку. Випікати при 
220ºС протягом 20 хвилин.

Піца без яєць
ПОТРІБНО: опара - 220 мл 

води, 0,5 склянки борошна, 2 ч. 
л. сухих дріжджів, 2-3 ч. л. цу-
кру, 1 ч. л. солі. 

ТІСТО: 2-2,5 склянки бо-
рошна, 8 ст. л. оливкової олії. 

НАЧИНКА: будь-яка на ваш 

смак. До прикладу, курячий ру-
лет, смажені білі гриби, помідо-
ри, болгарський перець, куку-
рудза, оливки та сир.

ПРИГОТУВАННЯ: у теплій 
воді розвести дріжджі, цукор, 
сіль і борошно. Залишити опа-
ру в теплому місці для бродіння 
(приблизно на 25-30 хвилин). 
Коли вона збільшилася в розмі-
рах, додати оливкову олію і бо-
рошно (борошно додавати по-
ступово, орієнтуючись по тіс-
ту – краще не досипати, ніж пе-
ресипати). Замісити ніжне тісто, 
скачати його в кулю й залиши-
ти в теплому місці на 2-3 годи-
ни, загорнувши миску харчовою 
плівкою. Тісто має збільшитися 
в розмірах вдвічі-тричі. Розкача-
ти на столі паляничку за розмі-
ром форми. Перенести тісто на 
деко за допомогою качалки (у 
мене вийшло велике стандарт-
не деко з духовки, якщо ж у вас 
кругла форма для піци – їх вийде 
цілих дві!). Залишити заготовку 
в теплому місці на 15 хвилин.

НАЧИНКА: на основу намас-
тити соус із помідорів. Для його 
приготування натерти три по-
мідори на дрібній тертці, дода-
ти вичавлений зубок часнику, 
паприку, базилік, перець, сіль 
та цукор. Потім у хаотичному 
порядку розкидати по піці ку-
рячий рулет, нарізаний солом-
кою, смажені з цибулькою білі 
гриби, кружальця помідори, 
болгарський перець, кукурудзу 
та маслини. Щедро затерти все 
сиром. Випікати в духовці 20-25 
хвилин при температурі 200°С. 

Піца з картоплею

ПОТРІБНО: для тіста - 200 
мл води, 2,5 скл. борошна, 2 ст. л. 
оливкової олії, 2 ч. л. сухих дріж-
джів, 1 ч. л. солі.

ДЛЯ НАЧИНКИ: 4 картопли-
ни, 1 помідор, 100 г печериць, 5 
ст. л. томатної пасти, зелена цибу-
ля за смаком, мелений чорний пе-
рець.

ПРИГОТУВАННЯ: воду піді-
гріти, щоб була тепла, вилити в 
глибоку миску і розчинити сухі 
дріжджі, додати сіль та добре пе-
ремішати. Борошно просіяти і ви-
сипати в миску, ретельно виміша-
ти тісто та додати оливкову олію, 
ще раз добре вимісити, накрити 
рушничком чи харчовою плівкою 
і поставити в тепле місце на годи-
ну, щоб тісто підійшло. Картоплю 
помити і відварити в шкірці до го-

товності, зняти з плити, проціди-
ти від води і залишити на деякий 
час щоб вона охолола. Варену кар-
топлю очистити від шкірки і порі-
зати тонкими кружальцями. Помі-
дор помити і порізати шматочка-
ми. Печериці почистити і поріза-
ти. Тісто дістати з миски, посипа-
ти стіл борошном і розкачати то-
ненько, викласти на деко чи фор-
му для випічки. Тісто змастити то-
матною пастою, викласти шма-
точки вареної картоплі, помідори 
та печериці, посолити, поперчити, 
посипати подрібненою зеленою 
цибулею за бажанням. Піцу поста-
вити в розігріту духовку і випікати 
20 хвилин при температурі 200º.
Піца з домашнім сиром

Сир у італійській піці – голо-
вний компонент. Його ніколи 
не буває забагато. Та йдеться 
зазвичай про твердий сир, що 
плавиться. Кисломолочний же 
в рецептах незаслужено оми-
нають увагою. А дарма! У поєд-
нанні з часником та зеленню 
він може скласти достойну кон-
куренцію твердому. 

ПОТРІБНО: для тіста - 250 мл 
молока або води, 2 ст. л. цукру, 1 
пакетик (11 г) сухих дріжджів, 50 
мл соняшникової олії, 400 г бо-
рошна, 0,5 ч. л. солі.

НАЧИНКА: 1 ст. л. манної кру-
пи, 200 г вареного курячого філе, 
250 г кисломолочного сиру, 100 г 
твердого сиру, 3-4 зуб. часнику, 1 
свіжий помідор, сіль, чорний ме-
лений перець, зелень, спеції до 
смаку.

ПРИГОТУВАННЯ: у мисці змі-
шати 0,5 склянки теплої води (або 
молока) з 1 ст. ложкою борошна, 1 
ст. ложкою цукру, всипати дріж-
джі. Залишити в теплому місці на 
7-10 хвилин, щоб опара запінила-
ся. У глибоку миску просіяти бо-
рошно, влити тепле молоко, олію, 
туди ж додати опару, цукор і сіль. 
Замісити не дуже туге тісто. По-
ставити в тепле місце на 1-2 годи-
ни, щоб виросло вдвічі. Обім’яти 
і дати ще раз піднятися (близько 
30-40 хвилин). Тісто розділити на 
2 частини, розкачати круглі кор-
жі товщиною близько 1 см і ви-
класти на деко, змащене маслом 
або застелене пергаментом. При-
готувати начинку. Дрібно посікти 
зелень та часник, змішати з кис-
ломолочним сиром, додати сіль і 
чорний мелений перець. Куряче 
філе розібрати на волокна. Твер-
дий сир натерти на крупній терт-

ці. Помідор порізати тоненькими 
кружечками. Розкачане тісто при-
сипати манкою (щоб захистити 
корж від розмокання). Викласти 
кружальця помідорів. Розподіли-
ти по поверхні тіста кисломолоч-
ний сир із зеленню та часником, 
потім рівномірно розкласти ку-
ряче філе і зверху посипати тер-
тим сиром. Випікати в нагрітій до 
200 градусів духовці протягом 20-
25 хвилин до зарум’янення сиру. 
Перш, ніж різати і подавати, дати 
трішки охолонути, щоб начинка з 
кисломолочного сиру не розпада-
лася.

«Пепероні» 
Ця піца дуже популярна і в 

Європі, і в Америці. Вона отри-
мала свою назву від основно-
го інгредієнта – салямі пеперо-
ні, що має гострий смак, а при 
запіканні вкривається хруст-
кою жирною скоринкою і надає 
страві чудового аромату

ПОТРІБНО: 150 г пепероні, 
150 г моцарели, 1 ст. л. оливкової 
олії, 3 ст. л. томатного соусу.

ПРИГОТУВАННЯ: пепероні 
нарізаємо тонкими кружальця-
ми, моцарелу – шматочками до-
вільної товщини. Тісто і качалку 
посипаємо борошном і розкачує-
мо палянички завтовшки 5–7 мі-
ліметрів. Деко змащуємо олією 
й акуратно переносимо на нього 
основу піци, на яку кладемо шар 
соусу, шматочки сиру, а зверху – 
кружальця пепероні. У розігрітій 
до 200–220 градусів  духовці випі-
каємо 20 хвилин. Перед подачею 
дайте піці кілька хвилин охолону-
ти за кімнатної температури.

Картопляна піца

ПОТРІБНО: 0,5 кг картоплі, 2 
яйця, 2 ст. л. борошна, 1 цибулина, 
сіль та перець, 300 грамів салямі, 
2 помідори, кетчуп, майонез, 200 г 
твердого сиру, олія для смаження.

ПРИГОТУВАННЯ: картоплю 
й цибулю почистити і потерти, як 
на деруни. Додати борошно, яйця, 
посолити і поперчити. З цієї маси 
смажити великі – на ціле дно па-
тельні – млинці, викладаючи тіс-
то ложкою в розігріту олію. Коли 
зарум’яниться з одного боку, обе-
режно перевертати лопаткою і 
смажити з другого. Таких вели-
ких дерунів має вийти 3-4 – за-
лежно від розміру сковороди. Ко-
жен із них змастити ложкою кет-
чупу і ложкою майонезу, розклас-
ти кружальця салямі й помідора. 
Верх посипати тертим твердим 
сиром. Далі піцу готувати у духо-
вці або мікрохвильовці – головне, 

щоб розплавився сир. Подавати, 
посипавши зеленню.

Піца на кефірному тісті
ПОТРІБНО: 0,5 л жирного ке-

фіру, 450 г борошна, 0,5 ч. л. соди, 
сіль, сосиски, ковбаса, шинка (на 
вибір), 200 г свіжих печериць, 1 
солодкий перець, 1 помідор, 1 ци-
булина, зелень, по 3 ст. л. майоне-
зу та кетчупу, 100 г твердого сиру.

ПРИГОТУВАННЯ: у кефір 
всипати соду, трохи зачекати, 
влити його у борошно, посолити і 
ретельно розмішати. Тісто не має 
бути рідким. Викласти його на 
змащену олією форму і мокрими 
руками розрівняти по всій пло-
щині. Кетчуп змішати з майоне-
зом і цією сумішшю змастити тіс-
то. Зверху викласти порізані ков-
басу, гриби, болгарський перець, 
помідор, цибулю, зелень. Посипа-
ти тертим сиром і запікати близь-
ко 20 хвилин за температури 
180–200 градусів.

«Кальцоне»

Її недаремно називають 
«італійським пиріжком». На 
відміну від традиційної піци, 
ця має закриту форму, тож збе-
рігає всю соковитість начинки. 
А ще її можна взяти з собою на 
пікнік, або замість бутерброда 
на роботу.

ПОТРІБНО: для тіста – 10 г 
дріжджів, 1 скл. теплої води, 1 ст. 
л. цукру, 2 ст. л. олії, 1 ч. л. солі, 450 
г борошна; для начинки – 1 куря-
че філе, 100 г копченої ковбаси, 
100 г твердого сиру, 1 цибулина, 2 
помідори.

ПРИГОТУВАННЯ: дріж-
джі і цукор залити теплою во-
дою, почекати, поки на поверх-
ні з’явиться «шапочка». Додати в 
дріжджову суміш олію, сіль і бо-
рошно. Замісити м’яке тісто. По-
класти в миску, накрити сервет-
кою і залишити в теплому місці 
на 30-40 хвилин. Тим часом сир 
порізати скибочками, ковбасу й 
помідори – кружальцями, цибу-
лю – півкільцями, курятину – до-
вільними шматочками. Тісто роз-
ділити на чотири частини, якомо-
га тонше розкачати кожну з них, 
на одну половину круга виклас-
ти начинку, закрити її другою по-
ловиною, як вареник, защипну-
ти краї, проткнути зверху кілька 
дірочок, покласти на деко і зали-
шити в теплому місці хвилин на 
20. Коли підрухається, постави-
ти в розігріту духовку і запекти 
до рум’яної скоринки. Готову піцу 
накрити рушником, дати постоя-
ти хвилин 5–10 і подавати на стіл.

Смачна ПІЦА
вдома 8 рецептів 

популярної страви
Популярність піци вже давно вийшла за межі Італії і тепер люблять у 

всьому світі. Її варіантів  дуже багато. Тісто може бути тонке і товсте, 
з картоплею або домашнім сиром. А начинок безліч... Зрештою, кожен 
рецепт можна адаптувати до власних смаків, щоб створити те, що вам 
сподобається. Пропонуємо спробувати цікаві рецепти. 
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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. 

ОГОЛОШЕННЯ

Наука планування 
простору

Щоб вдосконалити якість 
життя, планування smart-
квартир розроблене за принци-
пом «корисної площі». Спеціаліс-
ти попрацювали над тим, щоб ко-
жен квадратний метр був макси-
мально функціональним, а всі не-

робочі зони та глухі кути були мі-
німізовані як такі, що не задо-
вольняють потреб сучасного сти-
лю життя. Таким чином інвестор 
не переплачує за лишні квадрат-
ні метри, а у майбутньому еконо-
мить на утриманні квартири. Та-
кож, за бажанням клієнта, дизай-
нери потурбуються про індивіду-
альне планування.

Якість та комфорт
Smart-комплекс будується за 

європейськими стандартами, з 
використанням найкращих бу-
дівельних матеріалів; віконні, 
дверні, опалювальні системи пре-
міум класу стануть надійними по-
мічниками у створенні комфорту 
та затишку. У кожному будинку 
ЖК продумано спеціальні примі-
щення для велосипедів, дитячих 
колясок тощо. Увесь габаритний 
інвентар зберігатиметься у відве-
деному місці, що вирішує пробле-
му заангажованості квартир за-
йвими предметами.
Екстер‘єр та 
інфраструктура

Архітектори продумали до-
сконалий зовнішній вигляд ЖК, 
а також дуже вдале розміщен-

ня усіх будинків житлового райо-
ну, розумну організацію простору 
двору, інфраструктуру.

Завдяки багаторівневому зо-
внішньому паркінгу реалізову-
ється ідея «двору без машин», а 
це у свою чергу - екологічність та 
безпека житлового району.

Всередині ЖК розташовані 
спортивні, дитячі майданчики, роз-

важальні заклади, велоінфраструк-
тура, фітнес- центри, поблизу – 
школа, садочки, парк та міське озе-
ро. Зручна транспортна розв’язка 
дозволить швидко добратися до 
будь-якої частини міста.

Купити smart-квартиру в 
Івано-Франківську можна у жит-
ловому комплексі «Manhattan» 
від будівельної компанії «Благо».

Smart-квартири в Івано-Франківську
Важливою подією у розвитку сучасного будівництва в Івано-

Франківську стало знайомство містян з новим типом житла під на-
звою smart-квартира. Як зазначає Аналітичний центр будівельної 
компанії «Благо», даний сегмент нерухомості якісно відрізняється 
від класичних квартир у новобудовах і має ряд переваг.

Основною ідеєю «розумних квартир» є реорганізація житлово-
го простору, впровадження філософії раціоналізму у використанні 
кожного квадратного метра, підвищення рівня функціональності 
та комфорту помешкання. Для реалізації задуму використовуються 
сучасні європейські технології, якісні будівельні матеріали, впрова-
джені новітні архітектурні рішення.

На роботу потрібні 
водії категорії Е. 

Робота на тягачах Є5 як в Україні, так і за 
кордоном. Офіційне працевлаштування. 

Зарплата від 15 тис. грн. 
Вимоги: закордонний паспорт з діючою візою 

або біометричний паспорт, стаж роботи на 
тягачах не менше 1-го року. Електронний чіп. 

             Тел: +38 (050) 437-64-59, 
              +38 (067) 675-41-70 - Андрій.

Здається  
в оренду 

У м. Збаражі по вул. В. Великого, 6. Приміщен-
ня 134 кв. м., перший поверх. Є опалення (га-
зові конвектори), вода, туалет (каналізація), 
світло, підсобне приміщення. Ціна договірна. 
Тел. (098) 725-32-55.
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10 жовтня - ясно, без опа-
дів, температура повітря вночі 
5-7, вдень 14-17 градусів тепла. 
Схід сонця - 7.30, захід - 18.39.

11 жовтня - ясно, без опа-

дів, температура повітря вно-
чі 6-8, вдень 17-19 градусів 
тепла. Схід сонця - 7.31, захід 
- 18.36. 

12 жовтня - хмарно з про-

ясненням, без опадів, темпера-
тура повітря вночі 7-8, вдень 
15-16 градусів тепла. Схід сон-
ця - 7.33, захід - 18.34. 

13 жовтня - ясно, без опа-
дів, температура повітря вночі 
5-7, вдень 15-17 градусів тепла. 

Схід сонця - 7.34, захід - 18.32. 
14 жовтня - ясно, без опа-

дів, температура повітря вночі 
3-6, вдень 15-17 градусів тепла. 
Схід сонця - 7.36, захід - 18.30. 

15 жовтня - ясно, без опа-
дів, температура повітря вночі 

4-6, вдень 16-18 градусів тепла. 
Схід сонця - 7.37, захід - 18.28. 

16 жовтня - ясно, без опа-
дів, температура повітря вно-
чі 6-7, вдень 18-19 градусів 
тепла. Схід сонця - 7.39, захід 
- 18.26. 

Погода в Тернополі й області

Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ Вітання20 nday.te.ua

ГОРОСКОП
З 10 ДО 16 ЖОВТНЯ

ОВЕН 
Настав період становлення стабільних вза-

ємин на роботі. Домашні турботи, що раніше 
приносили розлади й незадоволеність, мати-
муть значимість і важливість для вас і ваших 
домашніх.

 ТЕЛЕЦЬ 
Є сенс відмовитися від авантюрних і ри-

зикованих справ. Спекулятивна діяльність 
може призвести до фінансового глухого кута, 
а потiм і до втрати постійного джерела при-
бутку.

БЛИЗНЮКИ 
Вам доведеться на власні очі переконати-

ся, що не хлібом єдиним живе людина. Свої пе-
реконання і цінності доведеться змінити під 
тиском навколишньої дійсності.

РАК 
Основними завданнями тижня буде актив-

не включення в знакову систему, тобто вміння 
читати й бачити прикмети, активне включен-
ня в інформаційний потік і вміння вирішувати 
життєві питання.

 ЛЕВ 
У вас буде можливiсть упевнитися, що ви-

падковостей не буває. Треба легше ставити-
ся до життя – і тоді покращаться взаємини з 
людьми, які вам дорогі. Фiнансове становище 
суттєво покращиться.

 ДІВА 
Спілкування з природою, музикою прине-

се величезні плоди та великі зміни в особисто-
му житті, а також велику допомогу здоров’ю і 
вирішення багатьох побутових проблем.

ТЕРЕЗИ 
Зберігаючи ритм у роботі або в служінні 

сім’ї, рідним і друзям, ви ризикуєте серйозно 
підірвати своє здоров’я або втратити те, за-
ради чого ви живете. Це стосується i самотнiх 
людей.

 СКОРПІОН 
Ви вмiєте долати будь-якi труднощi за до-

помогою віри, інтуїції, глибокого розуміння 
подiй, якi вiдбуваються з вами. Ваша сила по-
лягає в умінні прийняти правильне рiшення.

СТРІЛЕЦЬ 
У вас несподiвано можуть відкритися та-

ємні потоки знань. І в цьому випадку прийде 
успіх у професії, а в багатьох таємні думки і ба-
жання знайдуть реальну форму.

КОЗЕРІГ 
Людям, яким доводиться багато уваги 

приділяти здоров’ю, дуже важливо відмови-
тися від звичного погляду на процеси реабі-
літації, лікування. Скористайтеся методами 
нетрадицiйної медицини.

ВОДОЛІЙ 
Треба не ховатися за параграфи інструкцій 

та правила i не придушувати в собі природні 
інстинкти. Чим раніше ви внутрішньо звільни-
теся від погляду на життя як на якусь систему 
правил і установок, тим радiснiшим воно буде.

РИБИ 
З’явиться величезне бажання навести лад  

удома, втрутитися в особисте життя близьких, 
прагнення диктувати свої умови, встановлю-
вати свої правила в сім’ї. Занадто поглиблене 
розуміння внутрішніх процесів може довести 
до нервового зриву, прихованої ворожнечі та 
агресії.

Вітаємо! 
Дорогеньку похресницю, любу 

донечку і внучку
Таню Шимко

із с. Великі Вікнини Збаразького 
району

з Днем народження!
Дівчинко наша, скоріш підростай,
Весело смійся, бешкетно гуляй.
Хай Тобі сонечко щиро сміється,
Тільки для щастя стежечка в’ється. 
У хороводі казка кружляє,
 Усмішка весела на устоньках сяє.
Здорова будь на радість нам усім,
Хай все Тобі найкраще удається,
Тепленьким завжди буде рідний дім,
І лиш любов квітує в Твоїм серці!
Хай добрий ангелик із неба
Прилетить і сяде на плече,
Лагідно пригорне білими крильми,
Аби Ти відчула, як ми любимо Тебе!

Вітаємо!
Дорогого синочка, милого братика 

Владислава Брилюка 
із с. Великі Вікнини Збаразького району 

з Днем народження!
Золоте малятко, дорогий синочку,
Який ти великий, Тобі вже 8 рочків!
Виростай здоровим, мудрим і слухняним,
Щоб завжди пишались Твої тато й мама.
Хай в житті Твоєму горя не буває,
На устах усмішка щира розквітає. 
Хай для Тебе буде гожа кожна днина,
Наша втіхо й радість, будь завжди щасливим! 
Бажаєм Тобі лише гарних подій,
Ясного сонця і здійснення мрій.
Хай добрий ангел дужими крильми
Тебе надійно й міцно обіймає,
А Матінка Небесна від біди
Тривог і зла завжди охороняє!

З любов’ю - мама, тато, сестричка Настя і вся велика родина.

З любов’ю -  хресна мама Катя із 
сім’єю, родини із Вербовець 

та Іванчан.

Сучасні інноваційні технології

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

З давніх-давен відома свята істина - допоможи 
ближньому. Благодійність, доброчинність при-
таманна людям великої і досконалої душі. Доля 
подарувала нам зустріч з такою людиною – це 
Давид Андрощук - стажер Постійного представ-
ництва України при міжнародних організаціях у 
Відні, голова Молодіжної ради з питань соціально-
економічного розвитку району у Лановецькій РДА 
та посол молодих європейських країн у східних су-
сідах ЄС.

Висловлюємо щиру вдячність цій молодій лю-
дині з великим, щирим, сповненим любові до лю-
дей серцем. Давид став добрим ангелом для нашої 
донечки, внучки, племіннички, сестрички. Коли її 
стало важко пересуватися самостійно, подарував 
дитячого візочка.

Став ангелом для нас, й своєю добротою
Дитині допоміг відкрити шлях новий
До самопізнання і до любові,
До віри, що світ житиме в добрі.
Відчуй же щастя ти чарівний подих
Від дій своїх на користь всіх людей,
І кращої не треба нагороди,
Ніж слово  вдячності від ощасливлених  людей. 

Отож вдячність Вам, шановний Давиде, за кра-
су вашого великого доброго серця, за чуйність, ду-
шевне  тепло, яким Ви щедро ділитесь з людьми.                                                                  

З вдячністю -  родина Ангелінки.
м. Ланівці.

Кажуть, хто володіє інфор-
мацією, той володіє світом. Ви 
постійно прагнете бути в курсі 
подій, які відбуваються в райо-
ні, області, Україні і за кордо-
ном? Хочете більше знати про 
мистецьке, спортивне життя краю? Вам не бай-
дуже, про що думають, чим живуть ваші земля-
ки? Радимо передплатити улюблені періодичні 
видання.

Передплата на всеукраїнські видання три-
ватиме до 15 грудня 2018 року. На зарубіжні 

видання - до 3 грудня. На міс-
цеві - до 25 грудня.

Громадяни, підприємства 
та організації області можуть 
передплатити й отримувати 
улюблені видання через мере-

жу ПАТ «Укрпошта».
Запрошуємо та чекаємо на вас у відділеннях 

поштового зв’язку області.
Зробіть подарунок собі та вашим близьким!

Тернопільська дирекція 
ПАТ «Укрпошта».

Передплата-2019 триває!

Радіє маленьке сердечко, зігріте 
добрими справами великого серця

Вдячність




