Грип не за горами
Які віруси атакуватимуть тернополян
цього року і як вберегтися від них

Життєві історії у “Сімейному гніздечку”

«Ви ж так довго
7 стор.

не їхали…»

10-11 стор.
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Твій. Мій. Наш ДЕНЬ. Разом!

Газ для українців
стане золотим

Вже з 1 листопада ціна на газ для населення зросте на 23,5 відсотка.
Тепер доведеться платити 8550 гривень за 1000 кубометрів.

6

стор.

Фото narodna-pravda.ua.

Нотаріус

ТЕРЕЩУК

Лілія Іванівна

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

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

індекс - 68710

1 місяць – 24 грн. 70 коп.
3 міс. – 72 грн. 10 коп.

6 міс. – 138 грн. 95 коп.
12 міс. – 274 грн. 10 коп.

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

2 міс. – 46 грн. 63 коп.
Передплатити «Наш ДЕНЬ» можна у будь-якому
поштовому відділенні або у листонош
У ціну газети враховано вартість поштових послуг:
прийом та доставку видання до передплатників

Погода в Тернополі
й області

24 жовтня хмарно, дощ зі снігом, температура повітря вночі 4-6,
вдень 5-6 градусів тепла. Схід сонця
- 7.52, захід - 18.11. Повний місяць.
25 жовтня - хмарно, дощ, температура повітря вночі 1-2, вдень 5-7
градусів тепла. Схід сонця - 7.53, захід - 18.09.
26 жовтня - хмарно, уночі дощ,
температура повітря вночі 3-4, вдень
7-10 градусів тепла. Схід сонця - 7.55,
захід - 18.07.

27 жовтня - хмарно, можливий
дощ, температура повітря вночі 3-5,
вдень 13-14 градусів тепла. Схід сонця - 7.56, захід - 18.06.
28 жовтня - хмарно, уночі можливий дощ, температура повітря вночі
7-9, вдень 16-17 градусів тепла. Схід
сонця - 7.58, захід - 18.04.
29 жовтня - хмарно, без опадів, температура повітря вночі 9-11,
вдень 18-20 градусів тепла. Схід сонця - 8.00, захід - 18.02.
30 жовтня - хмарно, без опадів, температура повітря вночі 7-10,
вдень 18-20 градусів тепла. Схід сонця - 8.01, захід - 18.00.

Сучасні інноваційні технології

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

Реклама в газеті "Наш ДЕНЬ". Тел.: +38 (0352) 40-77-60

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

Анатолій ГРИЦЕНКО: «На податки українців купують
маєтки, літаки, фракції, суди. Якщо це викорінити,
то можна зменшити тарифи десь на третину»
У цьому переконаний один із лідерів
електоральних симпатій українців,
керівник політичної партії
«Громадянська позиція» Анатолій
Гриценко. На прес-конференції у Тернополі
майбутній кандидат у президенти
розповів, чому для України такі важливі
наступні вибори, як після перемоги на них
боротиметься з корупцією і проводитиме
економічні реформи для підвищення
добробуту людей.

Чому газ є свій, а
тарифи ростуть?

Під час зустрічі з журналістами Анатолій Гриценко прокоментував найбільш обговорювану й болісну для простих людей тему – тарифів за комунальні
послуги. Перед опалювальним сезоном
влада знову підвищила ціну за газ для
населення. Політик переконаний, що тарифи уже були завищені, а при чесному
управлінні Україна може не лише використовувати власні енергоресурси, а й
масово їх експортувати.
- Ще років сім чи вісім тому я обґрунтував те, що ми можемо повністю обійтися без російського газу, коли здійснимо
ревізію наявних у нас джерел і серйозні
кроки з енергозбереження, - зауважив
Анатолій Гриценко. - Проте, нинішня влада цього не робить. Більше того,
структуру тарифів не оприлюднюють
навіть на вимогу депутатів парламенту. Адже якщо проаналізувати ті числа,
ми побачимо, що ніхто і не планує всерйоз модернізувати мережі, а натомість
на гроші українців купують маєтки за
кордоном, літаки, фракції, суди і багато
іншого. От якщо це переглянути, то є потенціал зменшення тарифів десь на третину.

«Червона лінія для
олігархату»

За словами політика, ситуація в Україні сьогодні – критична, тому майбутні
вибори будуть вирішальними. Вони, переконаний Анатолій Гриценко, визначать подальшу долю країну.
– Хто хотів – той уже побачив, що таке
«життя по-новому». І для скількох родин
воно «по-новому». Для мільйонів людей,
які сьогодні виїздять і шукають роботу
за кордоном? Це коло треба розірвати, зазначив політик.
На Тернопільщині Анатолій Гриценко

представив план дій, над яким працює із
командою та втілюватиме після перемоги на президентських виборах. Ключовим у ньому є економічний блок завдань,
бо саме зростання економіки, як зазначив політик, здатне вирішити болючі
питання - від медицини й гуманітарної
сфери до зупинення масового заробітчанства.
- Ми всі як держава зараз декапіталізовані, ми бідні, - прокоментував Анатолій Гриценко. - Робочі руки нічого не
вартують, як і розум. Знецінене все – заводи, фабрики, земля. Це треба зупинити. Тоді будуть і зовнішні, і внутрішні
інвестиції. Держава буде використовувати державне замовлення для підтримки
науки і технологій, реалізації проектів,
які справді важливі для країни, а не комусь, хто набиває кишеню в державних
кріслах.
Особисто для себе як майбутнього
президента політик визначив завдання
викорінення в Україні олігархату.
- Цей план передбачає, що олігархів
в Україні більше не буде, - зазначив Анатолій Гриценко. – Крупний бізнес буде,
якщо він живе за законами, створює
робочі місця, виробляє продукцію. Але
червона лінія для олігархату – вони не
будуть впливати на рішення Президента, уряду, голови СБУ, Генпрокурора чи
суддів.

Чиновників
перевірятимуть
хабарами

За словами Анатолія Гриценка, він
усвідомлює, що корупцію викорінити
повністю нереально в жодній країні. Але
треба, щоб вона стала «аномалією». Тому
серед ініціатив «Громадянської позиції»
– створення антикорупційного закону з
можливістю «провокації хабарем».
- Кожен чиновник, прокурор, митник,

есбеушник – усі повинні знати, що в будьякий момент може прийти хтось і запропонувати «ласощі». Якщо вийшов за
межу закону – вилетів з роботи або сів у
тюрму, – пояснив політик. – Такі механізми діють у багатьох країнах. Там де треба, буде введена перевірка поліграфом.
Нам треба пройти це очищення влади, і
тоді це буде підтримано людьми.
Антикорупційні ініціативи Анатолій
Гриценко готовий почати з себе. За його
словами, у разі обрання Президентом в
першому пакеті законопроектів буде детально виписана процедура імпічменту.
- Це потрібно, аби ніхто, отримавши
на виборах підтримку людей, не дозволяв собі виходити за межу моралі та Конституції і творити все те, що твориться
в нас уже роками, - зазначив політик. - У
рамки будуть поставлені й депутати, в
них не буде недоторканності. Один раз
натиснув на чужу кнопку – вилетів з парламенту. Не ходиш на засідання – вилетів
з парламенту. А як інакше? Не буде таких
історій, коли доярка працює, водій автобуса працює, начальник зміни на атомній
працює, а депутати десь гуляють по Сейшелах.

«40 відсотків коштів
українців – на борги»

Серед інших ключових завдань для
своєї команди Анатолій Гриценко визначив деокупацію і повернення нині
окупованих територій. Ще одна назріла і
складна проблема – повернення державного боргу.
- Нинішня влада списує всі свої корупційні історії на Кремль. Путін створив
нам чимало проблем. Але це не Путін заважає очистити митницю, суди, посадити
«любих друзів», - зазначив політик. - Ми
підготували спільно із зарубіжними експертами проект мирного плану, а також
проводимо перемовини з кредиторами
щодо державного боргу. Ми пам’ятаємо,

як у 2015 році, коли команда Порошенко, Гонтарєвої, Яценюка і Яресько пішли
на підписання угоди з реструктуризації
боргів із зовнішніми кредиторам, це було
подано як перемога, а насправді це була
зрада. На чотири роки нам відтермінували виплату боргів. І от тепер надходить
2019 рік, і понад 40 відсотків всіх грошей,
податків країни треба віддавати на борги.

«Нема проблем, які
неможливо вирішити»

Відповідаючи на запитання про ті
звинувачення, які лунають на його адресу у ЗМІ, в інтернеті й соціальних мережах, Анатолій Гриценко зазначив:
- На цю нісенітницю я не реагую. Я
сплю спокійно і ходжу з прямою спиною.
Ні я, ні члени моєї родини не отримали
від держави жодного квадратного метра.
А у «Фейсбуці» я недавно розмістив офіційну відповідь із Генпрокуратури на мій
запит, що на мене немає жодного кримінального провадження.
Анатолій Гриценко переконаний: поширювати всілякі нісенітниці про нього,
членів його родини і його команди після
того, як побачили результати соціологічних досліджень. А всі вони, причому
проведені різними центрами, засвідчують: він перемагає будь-кого з можливих
претендентів у другому турі президентських виборів.
Водночас майбутній кандидат у президенти запевнив, що його команда не
вдаватиметься під час перегонів до маніпулятивних технологій, а розраховує на
предметні дебати з актуальних питань
життя країни.
- Проаналізувавши ситуацію, ми не
бачимо жодної проблеми в Україні, яку
не можна вирішити, - зазначив політик.
- Просто деякі вирішуються за кілька годин, деякі – кілька місяців або років. На
це ми налаштовуємо нашу команду.

Які товари заборонено пересилати в міжнародних поштових та експрес-відправленнях?

Головне управління ДФС у
Тернопільській області нагадує: згідно з частиною першою
ст. 235 Митного кодексу України (далі - МКУ), забороняється
переміщення
(пересилання)
в міжнародних поштових та
експрес-відправленнях: товарів,
заборонених Митним кодексом
України (далі - МКУ) та іншими

законодавчими актами України
відповідно до ввезення на митну територію України або вивезення з цієї території. Товарів,
щодо яких відсутні відповідні
дозвільні документи, у разі застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Товарів,
відправлених з порушенням

митних правил. Товарів, які за
результатами проведення заходів офіційного контролю не
можуть бути випущені у заявлений митний режим відповідно
до мети їх ввезення в Україну.
Товарів (одяг, взуття та інше),
що були у використанні та перебувають у брудному стані,
які за своїми ознаками можуть

становити небезпеку для працівників поштового зв’язку, без
документів про проведену фумігацію. Товарів, що підпадають
під визначення 1 - 24 груп УКТ
ЗЕД, які переміщуються (пересилаються) на адресу громадян,
крім продуктів харчування загальною вагою не більше 10 кілограмів в упаковці виробника.

Забороняється переміщення
(пересилання) в міжнародних
поштових відправленнях товарів, заборонених до пересилання
відповідно до актів Всесвітнього
поштового союзу, а також товарів, відправлених з порушенням
вимог нормативно-правових актів з питань надання послуг поштового зв’язку.

Тема тижня
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Молодих та активних запрошують
на стажування в Тернопільську
облдержадміністрацію

П

рограма навчання
та стажування у
Тернопільській
обласній державній
адміністрації — це
сучасний проект,
який дасть молоді
не лише можливість
реалізувати свою
кар'єру, а й долучитися
до державотворчих
процесів країни.

Учасники
програми
отримають курс навчання
від керівництва адміністрації та профільних керівників
управлінь і ряд семінарів від
успішних підприємців, науковців, діячів по профільних
питаннях управлінь, виконуватимуть завдання відповідно до своєї професійної компетенції та напрямків діяльності управління стажування. Крім того, стануть безпосередніми учасниками державотворчих процесів, поглиблять знання з окремих

Патріарх Філарет освятив

дисциплін, пов’язаних з роботою у сфері державної
служби, набудуть професійних знань, умінь та навичок,
а також матимуть змогу закласти фундамент для розвитку своєї кар’єри.
Щоб стати учасником
програми необхідно заповнити заяву. Посилання на
форму заяви та детальнішу інформацію можна знайти на сторінках у Facebook
та Instagram у профілях «Стажування V_ODA». Після заповнення заяви до вас зателефонують для призначення дати та часу проведення
співбесіди.

Також деталі за тел:
+38 (096) 2777703 Юрій.
Загальні вимоги до конкурсантів:
-громадянство України;
-вік 19-25 років;
-знання іноземної мови;
-вільне володіння програмним
забезпеченням

Office Microsoft;
-орієнтування в суспільно-політичному житті держави.
Учасники з відповідним
рівнем освіти, пройшовши
стажування успішно, отримають працевлаштування
у Тернопільській обласній
державній адміністрації.
Програма передбачає:
1) Ознайомлення учасників з управліннями, де проводитиметься стажування.
2) Дискусійні зустрічі з
керівниками управлінь.
3) Зустріч з керівництвом
Тернопільської обласної державної адміністрації.
4) Семінари з успішними
діячами, підприємцями, науковцями по профільних питаннях управлінь.
5) Стажування в управлінні.
6) Поїздка у Верховну
раду України та ряд міністерств.

унікальні святині
на Тернопільщині
У селі Лішня спорудили пантеон, де зібрані
тисячі імен загиблих на сході України

В

ізит Патріарха Філарета на Тернопільщину був
теплий і щирий. Сотні людей зібралися у храмах,
щоб привітати Владику. Особливих емоцій додавав
той факт, що напередодні Україна отримала позитивне
рішення про створення єдиної помісної православної
церкви, а Вселенський патріархат розпочав процедуру
надання Томосу Україні.
У селі Лішня Кременецького району Святійший Патріарх Філарет
освятив єдину в Україні каплицюпантеон загиблих учасників АТО. На
стінах святині - плити з іменами полеглих бійців.
- Це унікальне місце пам’яті наших мужніх українців, які віддали
свої життя за рідну землю, - розповідає отець Андрій Любунь, настоятель храму Святої Праведної Анни.
- Сюди із різних регіонів привозять
плити, де викарбувані імена героїв.
Влітку нам з Дніпропетровщини замовили 24 плити, на яких імена 561
загиблого бійця. Це боляче, але це
наша пам’ять. Аналогів такого пантеону немає в Україні.
Отець Андрій переконаний - ця каплиця є рукотворним
пам’ятником для кожного із Героїв. Багато з них могли ще народити
дітей, збудувати дім, зробити багато для своїх родин і для себе особисто, але Господь їх покликав до себе.
Того дня у Лішню приїхали рідні
бійців з Волині, Рівненщини, Тернопільщини, які загинули на Сході, ве-

терани, військові, волонтери. У багатьох в руках – фото їх найдорожчих.
Вони вже кілька років носять жалобу, а при згадці про загиблих чоловіків на очах з’являються сльози.
Серце Романа Галаса з Рівненщини перестало битися 8 серпня
2015 року. Його дружина приїхала у Лішню. Зізнається, таке місце
дуже потрібне. Адже загибель хлопців на Сході давно перетворилася у
статистичні дані. А тут закарбовані
їхні імена.
- Ми можемо приїхати у цю капличку, помолитися за душі наших
рідних, - зі сльозами на очах говорить Ірина Галас. – Це нагадування
про жертву, подвиг кожного з них.
Хочеться, щоб у цьому місці збудували реабілітаційний центр для
учасників АТО, щоб сюди приїздили, оздоровлювалися, вшановували пам’ять загиблих. Хочеться, щоб
про наших хлопців ніколи не забували, адже саме завдяки їм ми сьогодні маємо мирне небо, свою державу, церкву. Ця втрата з нами постійно – ми живемо з нею кожен

день. Ми з чоловіком прожили 20
років. Цей біль передати неможливо. Лише зараз ми розуміємо справжню ціну волі…
Патріарх Філарет у проповіді
наголосив, що до церковної перемоги України мають пряме відношення наші воїни, які віддали свої життя за її волю.
- Якби вони не захищали Україну і якби Україна втратила свою
державність, то ні Томосу, ні автокефалії не було б, - сказав Патрі-

арх. - Тому ми повинні молитися за
наших воїнів, бо вони виявили таку
любов, яку не кожна людина має.
Бо Христос сказав: ніхто не має більшої любові, як той, хто душу свою
віддасть за друзів своїх. Нехай Господь дає нам можливість об’єднати
все православ’я в одну Церкву автокефальну, яка служила б інтересам
нашого українського народу. Дякуємо Господу за його милосердя!
Також Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет

відвідав Свято-Преображенський
собор у Кременці. На під’їзді до собору гостя чекали сотні вірян. У храмі владика освятив унікальну ікону
святого великомученика Юрія Переможця – покровителя борців за незалежність України. Іконописець Василь Стецько зобразив поруч із святим Юрієм учасників Революції Гідності, Героїв Небесної сотні, українських військових, волонтерів, капеланів, військових лікарів, патріотів.

Юля ТОМЧИШИН.
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Степан БАРНА: «Для дітей-сиріт за рахунок державних
коштів придбали цьогоріч шість квартир»
Сертифікат на одну із таких голова ОДА вручив 20-річниій Олені Піх у Теребовлі

К

лючі від квартири,
придбаної коштом
держави, отримала
20-річна Олена Піх у
Теребовлі. Дівчина
перебувала на обліку
громадян, потребуючих
покращення житлових
умов.
«Вперше за останні роки
держава виділяє кошти для
забезпечення житлом дітейсиріт та допомоги багатодітним сім’ям. Якщо торік на ці
потреби в область було спрямовано 3 млн 800 тис. грн, то
цьогоріч субвенція з держбюджету становить 7 млн 60 тис. з числа дітей-сиріт вже пригрн. За ці кошти для шести осіб дбано дві трикімнатні соціаль-

нокімнатні квартири та одна
двокімнатна», — повідомив
під час урочистого вручення
голова Тернопільської обласної державної адміністрації
Степан Барна.
Квартира, яку отримала
Олена Піх, — однокімнатна
загальною площею 21,2 м кв.
з капітальним ремонтом та новою сантехнікою. Придбана за
кошти субвенції з державного
бюджету, її вартість становить
307 тис. 292 грн.
До слова, дівчина народилася у селі Велика Березовиця Тернопільського району, а з 2008
ні квартири у Тернополі, а в року проживала з сім’єю у селі
районах області — ще три од- Хмелівка Теребовлянського ра-

Віктор ОВЧАРУК:
«Обласна психоневрологічна
лікарня – одна з найпотужніших
та найсучасніших в Україні»

У

продовж останніх дев’яти
років Тернопільську обласну
комунальну клінічну
психоневрологічну лікарню
визнають кращою серед 140
лікувальних установ аналогічного
профілю в Україні. І справді, заклад
є зразком клініки європейського
рівня як за умовами перебування,
так і за новітніми технологіями
лікування.

Урочистою академією у Тернопільському драмтеатрі працівники лікарні відзначили її ювілей – 60-річчя з часу створення. На
свято завітали делегація лікарів із Польщі
та Німеччини, провідні українські фахівці.
Привітав колег зі святом голова обласної ради Віктор Овчарук. «В області є заклади охорони здоров’я готові вже нині стати
центрами медичного туризму. Серед таких, безперечно, Тернопільська обласна комунальна клінічна
психоневрологічна лікарня. Добра слава про вашу
оздоровницю розійшлася не лише у нашому краї, а
й далеко за межами Тернопільщини. Пролікуватися, пройти реабілітацію, обстежитись чи отримати профілактичні процедури сюди приїжджають з
різних куточків України, - наголосив очільник обласної ради. - Від себе особисто та від усієї обласної
ради, від усього краю висловлюю велику подяку
колективу та його керівнику за небайдужість, постійне творче горіння, що стали генератором пе-

ретворення лікарні, каталізатором впровадження
усіх цих позитивних змін».
У лікарні проведено докорінну реконструкцію
корпусів: зроблено шатрову покрівлю, утеплено
неврологічний корпус, змінено систему опалення,
водопостачання та каналізації у психіатричних відділеннях, замінено дерев’яні вікна на металопластикові енергозберігаючі, проведено капітальний
ремонт палат покращеного перебування пацієнтів
у всіх стаціонарних відділеннях. З метою покращення якості та ефективності лікування хворих
із гострими розладами мозкового кровообігу був
створений обласний судинно-діагностичний центр,
відкрито центр ранньої медико-соціальної реабілітації інвалідів та учасників війни з органічними ураженнями нервової системи, відділення
інтенсивної терапії кризових станів з цілодобовим анестезіологічним. З 2009 року почало свою
роботу оновлене фізіотерапевтичне відділення
з новозбудованою водолікарнею, запроваджено тромболітичну терапію – єдину можливість
на сьогодні високоефективної допомоги при
ішемічному інсульті, створено центр медикопсихологічної реабілітації учасників АТО. У квітні 2016 року на базі підліткового відділення
відкрито відділення когнітивних розладів, аналогів якому немає в Україні.
Обласна рада опікується цим лікарняним закладом. Кошторисом на 2018 рік закладу передбачено понад 82 мільйони гривень.

йону. П’ять років тому втратила
матір. Свого часу здобула спеціальність фармацевта у Чортківському державному медичному
коледжі й на даний час працює в
одній з аптек у Теребовлі. Однак
про власне житло донедавна
могла лише мріяти.
«В області ведеться чітка
й злагоджена робота, спрямована на забезпечення житлом
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
У такий спосіб наша держава
дає цим дітям певний старт
для самореалізації, подальших
досягнень та успіхів на благо
розвитку рідного краю», —
підсумував очільник області.

Тернополяни можуть
проголосувати за проекти
«Громадського бюджету»

І

нклюзивний
дитячий майданчик,
університет 3-го
віку для літніх людей
та тефлопереклад
фільмів для незрячих...
З 22 жовтня до 5 листопада включно триватиме голосування за проекти, подані у
рамках реалізації «Громадського бюджету Тернополя».
Всього цьогоріч автори подали 100 проектів на суму понад
68 мільйонів гривень. Усі вони
діляться на два типи: малі і великі. Малі – це ті, на реалізацію
яких необхідно від тисячі до
трьохсот тисяч гривень, великі
– від трьохсот тисяч до одного
мільйона чотириста п’ятдесяти
тисяч. Найбільше цього року
подано проектів, які стосуються спорту – 28, комунального
господарства – 19, культури –
18, освіти – 10.
Серед пропозицій тернополян - проект «Місто мрій» - облаштування дитячого інклюзивного майданчика в парку,
який буде загальнодоступним
та відкритим для всіх жителів
міста. Також є ідея облаштувати майданчики для вигулу,
навчання і тренування собак
у парках «Національного відродження» і «Топільче». Тернополяни пропонують створити
університет 3-го віку майданчик для спілкування й саморозвитку людей похилого віку,
залучення їх до культурного,
мистецького, духовного жит-

тя міста, надання можливості
здобувати нові навички. Віталій Письменний мріє створити
тифлокоментар до трьох українських фільмів та показати їх у
кінотеатрах Тернополя.
Віддати свій голос за проекти можуть громадяни України, віком від 16 років, які зареєстровані та проживають у
Тернополі. Кожен мешканець
може проголосувати лише за
малий проект та віддати голос
за великий проект. У підсумку голосування ті проекти, які
набрали найбільшу кількість
голосів до вичерпання обсягу
виділених коштів (а це близько
11 млн. грн.), будуть реалізовані у 2019 року.
Після розгляду Номінаційним комітетом поданих проектів допустили до голосування 56 з них. Перелік можна
переглянути на сайті https://
pb.rada.te.ua
Проголосувати за обрані
проекти відтепер можна чотирма способами: увійшовши
через систему BankID на сайті
https://pb.rada.te.ua/, у Центрі надання адміністративних
послуг у Тернополі (ЦНАП) в
робочий час (пн-чт з 9:00 до
17:00 год. пт. З 9:00 до 16.00),
пред’явивши паспорт або IDкартку (з довідкою про реєстрацію місця проживання особи), через мобільний додаток
Приват24, за допомогою терміналів самообслуговування
Приват-банку.
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Віктор ЗАБІГАЙЛО, голова Тернопільської обласної організації
політичної партії «Основа»:

«Реальна децентралізація»
С

Роби сьогодні те, що маєш робити завтра

телс-успіхи влади в
проведенні реформ, що
затягнулися вже на четвертий
рік, починають нагадувати
недобудову. Якщо вдатися до
алегорії – порівняти проведення
реформ зі зведенням будинку, то
на місці забудови ми побачимо
план-схему, в якій вказано, хто
будує, початок і дату завершення
будівництва.
Архітектурний проект, крім зведення
коробки будівлі, передбачає підключення
електроенергії, води, газу, каналізації, вентиляції, інших комунікацій. Все це, аж до
введення в експлуатацію, супроводжується відповідними спеціалістами…
Перед тим, як розпочати аналізувати
найбільш «успішну» реформу влади – децентралізацію, хотілось би спершу згадати
про найбільший економічний шок цього
тижня – ціна на газ. Із першого листопада заплатимо на 23% більше: по 8,5 тисяч
гривень за тисячу кубів.
Чому влада переконує українців – без
цього кроку державу чекав би дефолт? І –
ніяких надій на більші пенсії чи взагалі соцвиплати.
То що ж порахували «реформатори» в
цьогорічному бюджеті?
І чому так тривожно оцінюють знавці
фінансовий рік 2019?
Прийнятий на тижні депутатами Верховної Ради в першому читанні проект
бюджету на наступний рік – дефіцитний.
Тобто, згідно з документом, ми і далі будемо жити в борг.
Однією з вимог Революції гідності була
передача влади на місця. Цей принцип
дозволяє оперативно вирішувати багато

питань, які в першу чергу відносяться до
економіки, гуманітарної політики, охорони правопорядку, можливості розпоряджатися земельними ресурсами. Рекомендації
розвиватися в цьому напрямку були представлені й зі сторони Венеціанської комісії.
Принцип децентралізації добре зарекомендував себе і в багатьох країнах Європи.
Децентралізація
впроваджується,
але ефект поки що невеликий. У рамках
цієї реформи в Україні вже створено 753
об’єднані територіальні громади (ОТГ), в
яких проживає 6,5 мільйони людей (станом на 10 липня 2018 року). За рамками
реформи перебуває ще 35 мільйонів громадян України.
Так, нелегко впроваджувати реформу
в такій важкій економічній ситуації, в яку
потрапила Україна. Фактично, автором нинішньої реформи з децентралізації є один
із лідерів партії «Основа» Володимир Полочанінов. Але сьогодні – це результат «селекції» бездарних чиновників, які погрузли в безкарній корупції.
Щодо діяльності місцевих керманичів, якось згадаємо в іншій статті, а поки
хай вітають у вишиванках один одного зі
святами та ювілеями, бравуючи, хто з них
успішніший.
Безперечно, реформа децентралізації
залишається вкрай актуальною, але, на
жаль, в ході її проведення проявляється
багато недоліків, допускається чимало помилок, як у плануванні, так і в процесі реалізації на місцях.
«Успіхи» децентралізації Тернопільська область відчула в 2018 році, після передачі функцій фінансування до місцевих
бюджетів.
Зокрема, поетапна медична реформа,

яка передбачає ущільнення районних лікарень і скорочення медперсоналу під виглядом оптимізації. Тобто на 17 районів і
місто поки що тільки 3 госпітальні округи
– Тернополі, Кременці та Чорткові, які також будуть фінансуватися з місцевого бюджету, який, за словами прем’єр-міністра,
просто «переповнений грошима». Так, доречно сказати «баба з воза – коням легше».
І все це в Тернопільській області, де
якість доріг приблизно на 50% не придатна до нормального транспортного сполучення. А між багатьма населеними пунктами досі є ґрунтове покриття.
Сьогодні в Україні 37 лікарів на 10 000
населення. Цифри відповідають європейським, але в цю кількість лікарів включені
викладачі, керівники, наукові співробітники, що виключено при подібному підрахунку в інших країнах. Тобто за фактом нам не
потрібно скорочувати медперсонал. Необхідно впровадити економічну мотивацію
медичних працівників, шляхом впровадження страхової медицини з паралельним збереженням безкоштовної для малозабезпечених верств населення. Залучати
лікарів «першої лінії» в спеціальні програми, покращувати їх освітній рівень, умови
роботи, підвищувати імідж професії.
А за фактом навпаки ми отримали відтік професійних лікарів за кордон, просто
масове звільнення або перепрофілювання.
У них немає жодної мотивації працювати
далі в системі охорони здоров’я.
Невже такі «успіхи» нас чекають в системі освіти та культури?
Тернопільська влада в один голос твердить, що головною і єдиною причиною
всього цього скорочення і переформатування є недостатнє фінансування. Але чи

так це насправді? Можливо, кошти просто
не доходять до одержувача?
Найстрашніше те, що процес руйнування активно триває під гаслом «Ефективні
реформи».
27 років чекали на реформу місцевого
самоврядування, а отримали повне руйнування того, що було створено попередніми
поколіннями, без будь-якої альтернативи.
Лідер партії «Основа» Сергій Тарута
представив «Доктрину збалансованого
розвитку країни» на зустрічі в Тернополі
зі студентами та викладачами юридичного факультету ТНЕУ. У ній ідеться про
принципово нову траєкторію економічного зростання України до 2030 року. Адже
основою держави є правильна економічна
політика, здатна забезпечити високий рівень життя громадян.
Закінчуючи статтю, не хочеться проводити паралелі з центральною бібліотекою на Майдані Небесної сотні в Тернополі, зводити яку почали більше двадцяти
років тому і кожна влада передає наступній як довгобуд. І якщо не потрапить цей
проект у господарські руки, то депутати«ресторатори» зроблять з народного проекту розважальний заклад…
Інколи хочеться висловити все, що відчуваєш, про що думаєш, але це поки що не
приводить ні до чого доброго. Мовчати
не буду, стараюсь у своїх статтях донести
свою позицію.

Держбюджет - не гумовий, щоб у нього «втиснути» захцянки
політиків та олігархів: це може вилізти Україні боком

Рада схвалила проект
держбюджету-2019
у першому читанні.
Оперативно. МВФ
підганяв. Бо у Фонді
наголосили: буде
Основний фінансовий
документ країни буде транш. А без
позичених грошей
«слуги народу» ні туди
і ні сюди.

Експерти переконані: слід очікувати й швидкого другого читання документа. А третє, якщо
знадобиться, має відбутися не
пізніше 25 листопада. Крайній
термін ухвалення бюджетного закону - 1 грудня. Уряд підштовхуватиме нардепів. Бо фінансовий
«голод» - не тітка. І лише МВФ
може його притлумити. Але…
Нардепи хочуть вписати у
бюджет гроші на свої округи,
спонсорів на вибори, демагогічні
обіцянки, побажання фінансово-

промислових груп і компаній, які
мріють побачити приємні для
себе рядки у витратній частині
держбюджету. І якщо ці забаганки задовільнять, то країну очікуватиме фінансова криза. Таку
думку висловив економіст Володимир Дубровський.
Захцянки
означатимуть
стрибок курсу долара, ріст цін
тощо. І платитимуть за це українці.
До речі, фінансування загального фонду бюджету у 2019 році
планується за рахунок державних внутрішніх та зовнішніх за-

позичень. Тому наступного року
треба взяти у борг 346 мільярдів
гривень - це чверть бюджету.
Згідно із законопроектом,
прожитковий мінімум на одну
людину у розрахунку на місяць
з 1 січня складе 1853 гривні, з 1
липня - 1936 гривень, з 1 грудня
- 2027. До Європи з такими мінімумами далеко. Це близько 69
доларів.
Мінімальна зарплата становитиме 4173 гривні.
Курс долара буде 29,4 гривні.
Може, «зелений» прислухається
до нардепів та урядовців і не пе-

рестрибне планку у 30 гривень.
Інфляція прогнозується не
більшою за 7,4 відсотки при
зростанні економіки на три відсотки. Проте у підсумку інфляційні показники у нас щороку
більші від прогнозованих.
Зростання доходів закладено
на 9 відсотків більше, порівняно
з нинішнім роком, - до 1 трильйона 700 мільярдів гривень. Видатки сягнуть 1 трильйона 840
мільярдів, що на 10 відсотків
більше, аніж цьогоріч. Різниця
- 240 мільярдів. І ці гроші треба
буде звідкись узяти.
У Рахунковій палаті бюджет
розкритикували. Мовляв, дохід
можна значно збільшити за рахунок податку на прибуток великих підприємств, а борги, які хоче
взяти Україна, - надто дорогі.
Хто «вкусить» найбільший
шмат бюджетного пирога? Система освіти, якій планують виділити понад 242 мільярди гривень.
На фінансування Міністерства внутрішніх справ передбачено аж понад 71 мільярд гривень, що майже на 20 мільярдів
більше, ніж цього року. Злочинці

повинні тремтіти?
У систему охорони здоров’я
«увіллють» понад 92 мільярди на 9,5 мільярдів гривень більше,
ніж у 2018-у. Чи відчує це пересічний українець, якому лікуватися нині неймовірно дорого?
На 8 мільярдів більше, ніж
цьогоріч, виділять на дороги - 56
мільярдів гривень. Ще б ті гроші
пішли куди слід.
Також у проекті держбюджету на 20 відсотків зросли дотації
Пенсійному фонду. Сума складе
166 мільярдів гривень. Пенсії
підвищуватимуть три рази поспіль, хоча особливо відчутними ці надбавки не назвеш. Так, у
наступному році середня пенсія
має зрости на цілих 23 гривні
- до 2585. У 2020 році - до 2804
гривень. А в 2021 році - до 3015.
Мінімальна ж пенсія з першого січня складе скромних 1497
гривень. Ті, що її встановлюють,
навіть у жахливому сні не уявляють, як за ці
гроші жити.
Ольга ЧОРНА.
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"Цей злочин нікому не зійде з рук", – заява
Юлії Тимошенко про підвищення ціни на газ
З 1 листопада ціна на газ для населення зросте на 23,5%.
Це майже ще на чверть. Таку команду дав уряду Порошенко.

Ц

е означає, що на новий
опалювальний сезон ціна
на газ і тарифи на тепло
будуть на 23,5% вищі. Для
абсолютної більшості людей у
країні – це справжній шок. І це ще
одна катастрофа, яка заштовхає
українців у таку нішу бідності, з
якої вийти вже практично буде
дуже важко.
Чому відбулося це підняття цін на газ,
а як наслідок – тарифів на тепло? Тому що

найкращі родовища України вже розібрані
корумпованим оточенням влади. І за ті 7 місяців, які залишилися до завершення їх влади, вони, видобуваючи газ із наших власних
українських родовищ, хочуть покласти знову на свої офшорні рахунки мільярди. За рахунок кожної української родини.
Цього не можна допустити. Не можна
Порошенкові дати так жорстоко поводитися з українцями.
І тому я зараз звертаюся до депутатів
всіх рівнів, тому що в такій тяжкій ситуації саме вони зобов’язані стати на захист
людей, які їх обирали. Я закликаю всіх депутатів всіх рівнів – обласних, районних,
міських – негайно скликати позачергові
сесії і звернутися до президента Порошенка негайно скасувати цей злочин перед людьми, це ще одне необґрунтоване

Газ для українців стане золотим

підвищення цін на газ і тарифів на тепло.
Я також прямо звертаюся до спікера
парламенту пана Парубія, а також до депутатів Верховної Ради: негайно ініціювати скликання позачергової сесії для того,
щоб розглянути це питання і зупинити це
жорстоке поводження з людьми. Якщо зараз депутати, всі політичні сили не прореагують на це, зроблять вигляд, що нічого
не відбувається, – більшість родин просто
нездатні будуть пережити цю зиму.
І паралельно з цим ще скасовуються
субсидії, які багато людей отримували в
попередні роки. Скасовуються субсидії,
навіть якщо одна особа з родини виїхала
працювати за кордон, навіть якщо вони
десь там комусь перерахували пенсії. І оце
масове скасування субсидій – це ще один
удар по українцях. Відбувається так, як я

Вже з 1 листопада ціна на газ для населення зросте
на 23,5 відсотка. Тепер доведеться платити 8550 гривень
за 1000 кубометрів.

Про це прем’єр-міністр Гройсман заявив
на позачерговому засіданні Кабміну. Очільник уряду поспішив запевнити, що кожна
українська родина, яка потребує підтримки,
отримає субсидію. Хоча водночас зазначив:
«для кожної української родини це удар».
У свою чергу енергетичний експерт Марія Яковлєва сказала: «Ціну на газ із березня
2015 року вже підвищили на 630 відсотків, а
сьогодні хочуть, щоб це підвищення дорівнювало 700 відсотків».
До цього часу тариф на газ для населення
регулювала постанова уряду, в якій зафіксована ціна 6 958 грн гривень за тисячу кубів. Її
ухвалили у березні 2017 року.
Підвищення тарифів на газ для населення - ключова умова для надання Україні наступної позики від Міжнародного валютного
фонду. Відновлення співпраці з МВФ називають необхідною для збереження фінансової
стабільності в країні, яка увійшла у період пікових виплат по зовнішньому боргу. Поки що
розрахунки відбуваються переважно коштом
валютних резервів.

А для тернополян –
нові платіжки за тепло

Разом із здорожчанням газу зросли тарифи на послуги з централізованого опалення
та постачання гарячої води в Тернополі. Рі-

шення про зміну тарифів прийняв виконавчий комітет міської ради.
Платіжки з новими цифрами тернополяни теж почнуть отримувати з 1 листопада. У
житлових будинках без приладів обліку теплової енергії доведеться платити за тепло
44,67 гривні за квадратний метр. Минулого
року платили 31 гривню.

Подорожчав і телефон…

І ще одне підвищення тарифів очікує на
українців з 1 листопада - зростуть тарифи
на стаціонарний телефонний зв'язок. Про це
Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
повідомила на своєму офіційному сайті.
Досі кожен третій мешканець Тернопілля
користується стаціонарним телефоном. Тепер для населення в місті тариф виросте на
17%, а в селах - на 18,8%.

і попереджала: що спочатку задеруть ціни
на газ і тепло, а потім поскасовують субсидії, які були просто тимчасовим знеболюючим засобом.
Я також хочу повідомити, що коли ця
влада буде усунута шляхом демократичних виборів через 7 місяців, я гарантую
вам, що тарифи на газ і на тепло будуть
мінімум вдвічі зменшені, мінімум! А то,
можливо, ще і в два з половиною рази.
Тому що зараз це спонтанне підвищення
цін на газ взагалі перейшло всі межі. І кожен, кожен, хто брав участь в злочинному,
необґрунтованому підвищенні тарифів
на газ і на тепло, буде за це відповідати за
Кримінальним кодексом. Нікому це не зійде з рук!
Юлія ТИМОШЕНКО,
лідер «Батьківщини»

Маршрутки: дорогі, ще дорожчі...

Щ

е один неприємний
сюрприз уже
невдовзі очікує
тернополян і гостей міста.
У Тернополі перевізники
вкотре ставлять ультиматум
громаді. Власники маршруток
вимагають підвищити
вартість квитків, інакше
погрожують зупинити
транспорт.
- З таким тарифом ми вже не в
змозі їздити ще з вересня, далі –
нема куди. Ми поназбирали боргів
за пальне. Лише у мене – поза 300
тисяч боргу за соляру, – пояснив місцевий перевізник, директор ТзОВ
«Менс-Авто» Андрій Намака.
Перевізники переконують, що
критична ситуація – у всій галузі.
Акцію протесту готові почати вже
найближчим часом. Транспортники кажуть: якщо їхні вимоги міська рада проігнорує, то в обласному
центрі зупиняться всі громадські
автобуси.
Про зміну вартості проїзду в громадському транспорті Тернополя
заговорили місяць тому. Власники
маршруток нарікають, що через
зростання мінімальної зарплати,
цін на пальне й комплектуючі з діючим тарифом опинилися на межі

виживання.
Підвищити вартість проїзду в
автобусах у Тернополі хочуть більш,
аніж удвічі. За підрахунками, які
озвучують перевізники, тариф мав
би становити 12 гривень.
У міській раді, фактично, погодилися на зростання вартості проїзду.
Начальник управління транспорту
Тернопільської міськради Ігор Мединський повідомив, що є підготовлений проект рішення стосовно
зміни тарифів. Міська влада розглядає можливість запровадження
трирівневого тарифу: 9 гривень у
маршрутках – за оплати готівкою,
7 гривень – проїзним електронним
квитком і 6 гривень – персоніфікованою карткою тернополянина.
Питання зміни тарифів подали
на розгляд виконкому міськради.
Тоді й стане відомо, наскільки зросте для пасажирів проїзд у невеличкому місті. Наразі вартість проїзду в
маршрутках Тернополя становить 4
гривні для власників електронного
проїзного і 5 гривень – у разі розрахунку готівкою.
Зростання тарифів вимагають і в
КП «Тернопільелектротранс». Поки
що у тролейбусі проїзд коштує 3
гривні для власників електронних
квитків і 4 гривні – для тих, хто
оплачує готівкою.

Що буде з курсом валют і як це вплине на ціни на нерухомість до кінця 2018 року?

З

приходом осені
нацвалюта різко
втратила свої позиції
у співвідношенні з
американським доларом.
За останні кілька місяців
долар виріс більш, як на
2 гривні. Чого чекати від
курсу до кінця року та
який вплив він матиме
на ринок нерухомості,
з‘ясовував Аналітичний
центр будівельної
компанії «Благо».
Тиск на гривню властивий
для даного сезону, має нерівномірний, скачкоподібний характер. А вже майбутній курс залежить від таких факторів, як

політика Нацбанку, кредит від
МВФ та зимові вибори. Наразі у

держбюджеті закладений середньорічний курс - 29,3 грн. Однак

провідні економісти та банківські аналітики прогнозують ріст
курсу до позначки 30,1/1$.
Девальвація гривні призвела до збільшення цін на паливо та імпортні товари, зокрема
будівельні матеріали та енергоносії. Зросла конкуренція за
робочу силу та спеціалістів.
Щоб триматись на плаву, ринок
первинної нерухомості змушений реагувати ростом цін на
квадратні метри.
Зростання собівартості новобудов буде плавним та закономірним, що дозволить інвесторам виграти деякий час на
придбання нерухомості. Щоб
уникнути кризових ситуацій

та втрати попиту, забудовники
впроваджують та популяризують власні програми покращення житлових умов для своїх
клієнтів у вигляді розтермінування чи програм обміну старого житла на нове.
Експерти радять тримати
руку на пульсі та не зволікати
з покупкою, щоб не переплачувати, або ж вигідно здавати в
оренду.
Купити якісну квартиру
в Івано-Франківську за доступною ціною можна у ЖК
«Comfort Park», «Паркова Алея»,
містечко «Соборне» чи сучасному районі «Manhattan» від будівельної компанії «Благо».

Здоров'я
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Хворих на кір стає все більше

ГРИП НЕ ЗА ГОРАМИ
Які віруси атакуватимуть тернополян
цього року і як вберегтися від них

Н

а вулиці стає все холодніше,
тож невдовзі разом
з похолоданням слід
очікувати збільшення хворих на
ГРВІ та грип. Фахівці запевняють,
що віруси лютуватимуть не на
жарт, і переконують захищати себе
вакциною та зміцнювати імунітет.
Цього року в Україні циркулюватимуть грип типу А (H1N1) «Мічиган», типу
А (H3N2) «Сінгапур» та грип типу В «Колорадо». Фахівці зазначають: кілька сезонів підряд активність грипу не проявлялася, епідемій не було, тому в цьому році
очікують зростання захворювання на
грип і ГРВІ. У групі ризику діти, люди літнього віку, вагітні, жителі закладів закритого типу та персонал, який там працює.
- Епідемічний сезон захворюваності
на грип і гострі респіраторно-вірусні інфекції розпочинається з жовтня, – розповідає завідувач відділу епіднагляду і
профілактики інфекційних захворювань
Тернопільського обласного лабораторного центру Марія Павельєва. – Поки що
ситуація стабільна, станом на 41-й тиждень показник захворюваності нижчий
на 43%, ніж епідемічний поріг. Це притаманно для початку сезону захворювань.
Також зараз спостерігається відносно
низька ефективність розповсюдження
грипу, немає географічного поширення
цієї хвороби.

Саме зараз, переконують медики, найкращий час, щоб встигнути захистити
себе. А єдиним дієвим способом профілактики грипу, за словами лікарів, на сьогодні залишається вакцинація. Особливо
це радять тим, хто входить до груп ризику.
Поки епідеміологічний рівень
низький, саме час зробити вакцинацію, радить Марія Павельєва. – В області є два
види вакцини проти грипу: «Джісі Флю»
– корейського виробництва і «Ваксігрип
тетра», яку виробляють у Франції.
Вакцинація проти грипу є рекомендованою, а не обов’язковою. Робити щеплення людей ніхто не змушує. До того
ж, людям доводиться купувати препарат
за власні кошти. Лише деякі підприємства і організації вже виділили гроші на
вакцинацію своїх працівників, натомість
із місцевих бюджетів на ці потреби у
2018-му ще не отримали ані копійки, кажуть медики.
Головним аргументом для проведення щеплення має стати загроза ускладнень, які дає грип. Адже якщо вартість
вакцини у аптеках - 200-300 гривень, то
лікування грипу і його ускладнень коштуватиме щонайменше дві тисячі гривень.
Придбати вакцину можна в аптеках
міста, попередньо замовивши. Зробити
це може кожен охочий. Проте перед тим,
як робити щеплення, радять обов’язково
проконсультуватися із сімейним лікарем
або дільничним педіатром. Важливо зберігати вакцину при температурі від 2 до
8 градусів тепла і в таких же умовах доставити у кабінет лікаря. На сьогодні в
Україні вже зробили щеплення 500 осіб.
На Тернопільщині також уже почали замовляти і купувати вакцину.

На Тернопільщині з початку року
занедужало 1778 людей

Н

айбільше хворих
реєстрували у
Тернопільському,
Теребовлянському,
Збаразькому, Борщівському
районах та Тернополі. Однак
фіксують випадки кору у всіх
куточках області. Найбільше
постраждалих серед дітей 63%.
- Прогнозований ріст захворюваності на кір розпочався минулого
року, коли було зареєстровано 298
випадків кору, – розповідає Світлана
Маціпура, лікар-епідеміолог Тернопільського обласного лабораторного центру. – За 9 місяців цього року
маємо 1778 випадків. Це перевищує
наші попередні епідемічні підйоми,
які були у 2001, 2006 та 2012 роках.
Тобто зараз маємо максимальну кількість випадків, а рік ще не закінчився.
Медики зазначають, що реєструють не тільки поодинокі випадки кору, а й спалахи, тобто три і
більше випадки захворювання, які
пов’язані між собою спільним джерелом.
- Цього року ми зареєстрували
рекордну кількість спалахів - 41,
- додає Світлана Маціпура. - Із них

діючими залишаються десять: у
Тернополі, Чортківському, Кременецькому, Шумському, Збаразькому
районах. Вже у жовтні ми зареєстрували 165 випадків захворювання
на кір. До кінця місяця їх кількість
зросте до 200. Якщо у серпні кількість хворих зменшилася, то у вересні з початком навчального року
їх знову побільшало.
Фахівці зазначають, що кількість
захворювань на кір зростає через
недостатню імунізацію населення.
Епідеміологи вкотре нагадують:
попередити захворювання можна за
допомогою вакцинації. Щеплення
проти кору роблять у рік та шість
років вакциною КПК. Якщо дитина
з певних причин не була вчасно щеплена, то необхідно звернутися до
педіатра, який складе відповідний
графік проведення позапланових
профілактичних щеплень.

ПОРАДИ ПСИХОЛОГА: рецепти від осінньої хандри
Коли на зміну сонячному літу приходить осінь із похмурими, часом дощовими ранками та довгими вечорами, люди
почуваються по-різному. Хтось її любить
і оспівує. Хтось вдивляється у те, що відбувається, і чекає. Однак багато хто почувається сумним, знесиленим, роздратованим. Зазираєш у комп'ютер - там
суцільний плач за скороминущим літом
і запитання, де знайти сили налаштуватися на безпросвітну сірість осені й
холод зими.
Такі осінні загострення бувають у
кожної людини. Іноді події, які наповнюють наше життя, можуть
отримати мінорний лад, меланхолійні настрої, журливі ноти… І коли
це стається, людина по-різному реагує і, буває, занурюється в глибину
власних переживань.
Але настрій псує не дощ за вікном, а власні стереотипи. Що потрібно
робити, аби почуватися впевнено за будь-якої погоди?

Перше правило –
активність і зайнятість.

думати про себе. І яка б меланхолія не
захопила вашу діяльність, знайдіть для
себе заняття, яке змогло б розрядити,
Хоч часто переживання можуть за- розрухати, викликати інтерес, навіть
хопити людину цілком і про ніяку ак- найменший. Саме інтерес, спонукає до
тивність йти не може мови. Та все ж, активності, що сприяє пошуку особисколи ви захоплені негативним станом тісної рівноваги.
і думки зосереджені на проблемі, це
Друге правило –
вже є та мінімальна активність, яка
допоможе вийти з складного емоційгумор і спілкування.
ного стану. Тому не бійтеся міркуваКолись Вільям Джеймс сказав: «Ми
ти, думати, мислити про питання, які сміємося не тому, що ми щасливі; ми
захопили вас. Постарайтеся в першу щасливі, тому що сміємося». Пізніше
чергу побачити себе. Відчути себе. По- багато корифеїв психології критикува-

ли і спростовували цей вислів. Але він
залишився. І може працювати. Важливо
вміло і в потрібний час його використовувати. Посмішки є невід’ємною рисою
щасливих людей. Та й склалося так, що
люди, спілкування, атмосфера, в якій
ми найбільше і найчастіше перебуваємо, впливають на нас. Тому тут хочу
найбільше застерегти: обирайте собі
приємне, потішне і з здоровим гумором
товариство та уникайте «токсичних»
людей та «токсичних» відносин.

Здоровий егоїзм –
третє правило.

Воно може мати багато запитань і
критики. Тому відразу мова піде про
значення самого терміну. Егоїзм – це не
погано чи добре, це властивість характеру, яка може бути розвинута більше
або менше. Зазначимо, що егоїзм присутній в усіх психічно здорових людей.
Але з дитинства нас виховують і вчать
піклуватися про інших людей, шанувати батьків, допомагати слабшим. Нас
вчать, що найбільше благо - це подвиг,
здійснений на благо людства. А психологія стверджує наступне: все, що б не
здійснювала людина, вона робить заради свого блага.
Кожна людина має своє власне егоїстичне «ХОЧУ!» І чим чіткіше вона це
бачить, тим простіше і природніше її
життя та взаємовідносини з людьми.

Егоїзм – абсолютно здорове почуття,
потрібно перестати його соромитися.
Чим більше від нього ховаєшся, тим
більше його помічають оточуючі у вигляді маніпуляцій та різних впливів. І
чим простіше його визнаєш, тим виразніше розумієш, що саме егоїзм змушує
нас шанувати незалежність та свободу
інших людей. Здоровий егоїзм – єдиний шлях до розумних та конструктивних стосунків між людьми.

Четверте правило:
все можна в міру.

Важко побороти в собі перфекціонізм,
але це необхідно. Знати, що не все в цьому світі є абсолютним. Все можна в міру.
Щасливі люди вміють контролювати
прагнення до досконалості. Не потрібно
картати себе за неточності та недоліки.
Завжди пишайтеся собою і своїми досягненнями. Іноді деякі речі йдуть не так, як
планується, і це нормально. Неможливо
все тримати під контролем.
Марк Твен написав: «Я пережив багато страшних речей у своєму житті,
деякі з них відбулися насправді».
Щасливі люди не чекають понеділка,
покупки нового авто, нового будинка.
Не чекають весни, літа, зими чи
осені, бо велика помилка думати, що
ти живеш, а насправді просто очікуєш
життя…
Інна МОНАЧИН.
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БОГДАН ЯЦИКОВСЬКИЙ: «Якщо вже я - в політиці,
то вважаю обов'язком допомогти музичній школі»
«Сьогодні я тут, в Новосільській
музичній школі, бо розумію, яким
важливим є музичне виховання.
Представники найосвіченіших, найінтеліґентніших, найінтелектуальніших родин в усі часи навчалися у
музичних школах. Я також закінчив
клас скрипки. Опанувавши цей складний музичний інструмент, я все ж
став не музикантом, а кандидатом
економічних наук», - розповів головний радикал області.

на ремонт таки виділили. Цього літа
майже за мільйон гривень дах перекрили.
Вдячні працівники школи, батьки,
учні зорганізували зустріч з депутатами, які їм допомогли.
«Вважаю своїм обов’язком допомогти музичній школі, обдарованим
дітям,- сказав Богдан Яциковський.
- Радий, що діти тепер займаються у
теплих класах, що з даху не капає вода
і не псує фортепіано чи інші дороговартісні музичні інструменти».
Понад 60 учнів музичної школи у
Після концерту, народний депутат
Новому Селі Підволочиського району
від Радикальної Партії Олега Ляшка
займалися в класах, де через дірявий
Василь Амельченко вручив лауреатам
дах зі стелі на інструменти капала вода. педагоги по допомогу в різні інстанції. на Яциковського та за сприяння лідера конкурсів грошові премії від лідера
Роками зверталися їхні батьки та За ініціативи депутата облради Богда- Радикальної партії Олега Ляшка кошти партії і подякував за теплу зустріч.

Замість шкільного класу – повстанська криївка

Ш

колярі з Лановецького району
віднайшли драматичні історії
повстанців нашого краю
«Наш ДЕНЬ» уже писав про унікальне
історико-краєзнавче об’єднання «Пошук», яке
діє у загальноосвітній школі села Борщівка.
Школярі повертають із небуття постаті земляків, які присвятили своє життя рідній землі.
Цього разу свої дослідження діти приурочили роковинам пам’яті про Армію Нескоренних,
про хлопців та дівчат, життя яких було коротке,
але сповнене гідності та любові до України.
- Історичний кабінет наші учні облаштували, наче повстанську криївку, з власним
штабом повстанського руху, - розповідає
вчитель-методист історії та правознавства Лілія Волянюк. - Виготовили і макет повстанської
криївки та влаштували тематичну експозицію.
Завдяки мультимедіа вдалось зануритись у цю
визвольну епоху.
Юні пошуківці переглядали фотоархіви, працювали з маршрутними листами та історичними фактами про специфіку бойових дій УПА.
Охочі навіть склали присягу вояка УПА й писали приписи для майбутніх поколінь.
- Грунтовними та цікавими далися дослід-

ницькі проекти про учасників УПА з нашого
села - про Сінкевич Ольгу Степанівну, Сінкевич
Віру Степанівну (псевдо «Маланка»), - каже Лілія Волянюк. – Відомо, що підпільниця ОУН Віра
Сінкевич загинула у селі Антонівці Шумського
району, де була криївка проводу ОУН. Життя
Віри обірвалося у нерівному бою 19 вересня
1952 року з московськими окупантами за волю
України.
На місці бою земляки підпільниці посадили
калину, яку привезли з її рідного села. Кажуть:
її грона - ніби краплини крові, які проливали ці
молоді патріоти за Україну.
За маршрутним листом пошуківці відвідали
і сусіднє село - Борсуки та презентували пошукові проекти про Зв’язкову на псевдо «Ксеня»
та про повернення з забуття командира УПА на
псевдо «Меч» - Панкрата Ісаковича Ткачука.
- Такі уроки історії згуртовують молодь і виховують такі риси, як побратимство, честь та
гідність, - зауважує вчителька. – Ставши дорослими, ці діти не забудуть своєї історії. Окреслюючи перспективи майбутнього, ми повинні вдивлятись у минуле, черпати з нього той
скарб, який не дасть загубити головне та розчинитися серед дрібних проблем.

ТНЕУ офіційно внесли у реєстр
підготовчих центрів із вивчення
англійської мови

Тернопільський національний економічний університет
офіційно внесли у реєстр підготовчих центрів із вивчення
англійської мови (Cambridge English Language Assessment).
Це дає право навчально-науковому центру з вивчення іноземних мов ТНЕУ готувати усіх бажаючих до складання
міжнародних екзаменів (Cambridge English), зокрема: First
Certificate in English) на рівень В2 та PET (Preliminary English
Test) на рівень В1.
За додатковою інформацією можна звертатися за адресою: Майдан Перемоги, 3 (ІІІ корпус, каб. 3107); тел.: 035247-50-50*13-148; моб.: 067-708-73-29.

Тернопільські студенти
провели ніч в бібліотеці

Днями у Бібліотеці ім.
Л. Каніщенка ТНЕУ за сприяння директора бібліотеки
Казимира Возьного відбувся
проект «Ніч в бібліотеці», учасниками якого стали студенти
факультету аграрної економіки та менеджменту й факультету економіка та управління.
Модерували дійство куратор
групи МПКм-11 доцент Ірина
Любезна, куратор групи МЕН11 доцент Василь Здреник та
студдекан факультету аграрної економіки та менеджменту
Олег Дзера.
«Основна тенденція останніх років – втрата виняткової
ролі читання в житті суспільства, - йшлося під час обговорень. - Без читання немислима
інтеграція особистості в багатонаціональну культуру, що
включає весь комплекс духо-

вних, матеріальних, інтелектуальних рис, систем світогляду,
традицій, що характеризують
суспільство. Від рівня культурної компетентності громадян
великою мірою залежать економіка, політика, національна
безпека і конкурентоспроможність країни».
Присутні отримали нагоду
поринути в особливу атмосферу нічної бібліотеки, взяти
участь у цікавому квесті, переглянути анімаційні фільми, обговорити їх вплив на духовний
розвиток студентів, обмінятися читацькими враженнями,
дружньо спілкуватися за філіжанкою кави з однодумцями. Родзинкою вечора стало
читання ліричної поезії. Приємно, що крім декламації улюблених поетів звучали власні
вірші студентів.
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Новини
Україна
Виборчу систему
уже не змінять

Час на зміну виборчої системи до
проведення самих виборів уже минув.
У цьому переконана голова правління
ГМ «Опора» Ольга Айвазовська, повідомляє «Рубрика». За її словами, до виборів залишилось дуже мало часу. Адже
офіційна виборча президентська кампанія розпочнеться 31 грудня 2018 року,
а парламентські вибори відбудуться в
останню неділю жовтня 2019-го. «Відповідно до Кодексу належних практик у виборчих справах, за рік до виборів не рекомендується змінювати правила, серед
яких - виборча система, територіальна
організація виборів та принцип формування виборчих комісій. От вам і відповідь на питання, якими аргументами будуть прикриватись політичні еліти України щодо того, чи необхідно і чи є ще час
на зміну виборчої системи. Звичайно, ні,
бо час втрачено, як і можливість», - зазначила Айвазовська.

В Україні діє величезна
агентурна мережа ГРУ Росії

Про це повідомляє розслідувальний центр «Bellingcat», передає ICTV.
Там стверджують, що Україна займає
особливе місце на карті оперативних
дій ГРУ. У районі українсько-російського
кордону, за даними СБУ, зараз діють кілька великих розвідувальних центрів ГРУ:
у Білгороді, Новоросійську та в анексованому Криму. Центри меншого розміру
розкидані біля самого кордону. Агентурна база ГРУ в Україні - неймовірно велика. За даними таємного джерела центру,
ГРУ масово вербувала військових пенсіонерів. Їм платять по $100-200 на місяць
за інформацію про деталі українського
оборонного замовлення, позиції українських сил на Донбасі, діяльність «Укроборонпрому». Особливо цінний «інформатор» коштує росіянам у $500 в місяць.

За незаконний в’їзд в країну кримінал

Рада ввела кримінальну відповідальність за незаконний в’їзд в Україну. Новим законом вводиться кримінальна відповідальність за перетин
держкордону України з метою заподіяння шкоди інтересам держави. Також перед законом відповідатиме і людина, яка перетнула кордон попри те,
що їй заборонено в’їзд. Це ж стосується і
представників підрозділів збройних сил
або інших силових відомств державиагресора - Росії. За порушення закону ув’язнення терміном до трьох років. За
повторне порушення закону - від 3 до 5
років. Незаконне проникнення на територію України із застосуванням зброї каратиметься ув’язненням на строк від 5
до 8 років.

Мільйонерів у нас все більше
і більше…

За рівнем багатства в цілому Україна посідає 80 місце в світі із сукупним
багатством у $55 мільярдів. Найближчі сусіди попереду у списку - Кенія, Литва, Естонія, Сальвадор та Казахстан. Сусіди позаду - Латвія, Азербайджан, Грузія, Мальта та Болівія. Про це свідчать
результати щорічного звіту про світовий добробут «Global Wealth Report», під-
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готовленого швейцарським фінансовим
конгломератом «Credit Suisse». Стосовно
рейтингу країн за кількістю багатіїв, до
яких віднесено осіб з багатством у понад
$50 мільйонів, в Україні таких нараховано 135 осіб (у 2017 році було 115) , що виводить країну на 53 місце.

Аптеки «товчуть» шалені гроші

Аптечні продажі в Україні, за підсумками січня-вересня, зросли на 30
відсотків, порівняно з аналогічним періодом 2017 року - до 61,788 мільярдів
гривень. Роздрібні продажі лікарських
засобів за згаданий період у грошовому
вимірі зросли на 32 відсотки - до 50,805
мільярдів, у натуральному - на 10 відсотків - до 754,352 мільйонів упаковок,
пише «Інтерфакс-Україна». За підсумками першого півріччя цього року аптечні продажі в Україні зросли на 36 відсотків, порівняно з аналогічним періодом
2017-го, і склали 43,011 мільярдів гривень, продажі в натуральному вимірі - на
5 відсотків - 780,737 мільйонів упаковок.

На 100 померлих 58 народжених:
що буде з нацією?

Держстат оприлюднив дані про демографічну ситуацію в країні з січня
по серпень цього року. Чисельність населення України за вісім місяців скоротилася на 152,4 тисячі осіб. Так, за станом
на 1 вересня в країні налічувалося 42,23
мільйони осіб. Істотним залишається перевищення кількості померлих над кількістю народжених. «На 100 померлих - 58
народжених», - наголошується у повідомленні.

Скільки українців
мають пільги?

В Україні майже дві третини населення отримують різні види соціальної допомоги. «Зафіксовано майже сім
мільйонів домогосподарств, які мають
житлові субсидії. Близько трьох тисяч сімей отримують допомогу для малозабезпечених, а також майже 400 тисяч жінок
- допомогу одиноким матерям», - заявив
гендиректор Директорату сім’ї та соціальної підтримки Мінсоцполітики Віталій Музиченко. За його словами, у бюджеті-2018 передбачено на згадані видатки майже 130 мільярдів гривень.

Субсидії «розлучили»
тисячі родин

128 тисяч розлучень - половина від
кількості весіль. Такі цифри року минулого. Але зараз, особливо на осінь, очікують ще потужнішу хвилю розірвання
шлюбів. Річ не в почуттях, що охололи, а
в субсидіях. У травні держава ускладнила
правила надання субсидій, намагаючись
зробити пільгу більш адресною. Хвилю
розлучень напередодні опалювального
сезону розуміють фахівці соцзахисту. І
тепер чітко діють за схемою: сім’я - це чоловік, дружина і неповнолітні діти.

Підробок серед
молочної продукції - тьма

В Україні зараз найбільше фальсифікату спостерігається серед харчових продуктів у молочній продукції.
Про це повідомила телеканалу «Київ»
член правління громадської організації
«Всеукраїнська асоціація з питань захисту прав споживачів «Споживча довіра»
Олена Кулікова. Лідером підробок, за її
словами, є вершкове масло. Також часто
підробляють сметану та згущене молоко. Фальсифікації піддаються й сири. «Є
статистика Асоціації молочників щодо
кількості молока, яке виробляється в
Україні. І ця кількість зовсім не відповідає тим обсягам молочної продукції, яку
з неї виготовляють», - пояснила Кулікова. Однією з причин того, що фальсифікують найчастіше молочну продукцію, є
проблеми в країні з молоком, вважає експерт.
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Світ
Де заробітчанам платять
найвищі зарплати?

Найбільшу зарплату іноземним
працівникам пропонують у Швейцарії, США, Гонконгу, Китаї та Сінгапурі.
Йдеться про суму понад $150 тисяч. За
результатами дослідження «HSBC Expat
Explorer survey», 45 відсотків іноземців
шукають нову роботу з вищою зарплатою. 28 відсотків змінили країну проживання заради кар’єрного росту. Переїзд до іншої країни дозволяє працівнику збільшити доходи у середньому
на $21 тисячу, повідомляє «Блумберг».
У Швейцарії середня зарплата за рік
зросла на $61 тисячу і досягла $203 тисяч. Щоправда, вже чотири роки поспіль
найкращим місцем для життя та роботи іноземців є Сінгапур. Крім високих
зарплат, країна гарантує комфорт і безпеку працівникам. Гідні умови пропонують у Новій Зеландії, Німеччині, Канаді
та Бахрейні.

Де в ЄС найбільше бідняків?

Відсоток людей у країнах ЄС, які
піддаються ризику бідності та соціальної нерівності, дещо знизився за
останні роки, але ця кількість дорівнює майже 113 мільйонам людей. Такі
дані оприлюднило агентство «Євростат». Торік у країнах Євросоюзу 112,9
мільйонів людей, або 22,5 відсотків населення, стикалися з проблемою бідності та соціальної нерівності. Найвищий рівень бідності зареєстрований у Болгарії,
Румунії та Греції. Найнижчий - у Чеській
Республіці, Фінляндії та Словаччині. Цікаво, що найбільший показник у скороченні відсотка бідних людей зареєстровано у Польщі.

Китайське місто планує
запустити… штучний місяць

Китайське місто Ченду планує замінити вуличні ліхтарі на… штучний
місяць. Місто планує запустити супутник у 2020 році, повідомляє «Guardian».
Штучний місяць призначатиметься для
доповнення Місяця вночі, хоча й буде у
вісім разів яскравішим. Випробування
супутника розпочалося декілька років
тому. Ідея належить французькому художнику, який уявив, що вішає над землею намисто з дзеркал, яке може цілий
рік відбивати сонячне світло на вулиці
Парижа.

Кожен швейцарець
має півмільйона

Рівень достатку представників
найбагатшої нації світу просто шокує - кожен швейцарець у середньому має на своєму банківському рахунку близько $530 тисяч. Про це свідчать дані рейтингу світового добробуту «Global Wealth Report». Таким чином
швейцарці залишаються найзаможнішою нацією на планеті. На другому місці рейтингу добробуту - австралійці, кожен з яких має приблизно $411 тисяч. На
третьому - американці - $403 тисячі. Загалом люди в усьому світі з 2017 по 2018
роки стали багатшими на 4,6 відсотків їхній сукупний статок оцінюється у $317
трильйонів. Це сталося завдяки зростанню добробуту американців і китайців.

На літні канікули - в армію:
Лукашенко налякав
білоруських студентів

Президент Білорусії Олександр Лукашенко закликав замість літніх канікул відправляти студентів в армію.
«Ми даємо їм відстрочку, а потім їм уже
не хочеться служити, вони шукають різні способи «відкосити» від армії», - заявив він. За словами Лукашенка, після
першого курсу студенти зможуть отри-
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мати початкову військову підготовку,
після другого - освоїти військову спеціальність. «Бацька» наголосив, що це
лише один із можливих способів вирішення проблеми, пов’язаної з ухиленням від строкової служби.

«Всі росіяни потраплять
в рай»: у чому реальна
небезпека Путіна?

Заяви президента РФ Володимира Путіна на Валдайському форумі, як
людини, що контролює ядерну кнопку, не варто недооцінювати. Про це
«Апострофу» заявив співдиректор програм з питань зовнішньої політики і міжнародної безпеки «Центру Разумкова»,
екс-перший помічник міністра оборони України Олексій Мельник. «Зважаючи, що Путін може одноосібно приймати
рішення стосовно ядерної кнопки, його
слова викликають величезну занепокоєність. І це не перша заява. Це вже не
дзвінок, а величезний дзвін для керівництва головних світових гравців - США
і Європи. Є підстави вважати: всі ми маємо справу з психічно хворою людиною.
І ці заяви - не тільки слова. Це вписується в політику, яку Росія проводить останні 5 років», - упевнений експерт. Небезпека таких заяв полягає і в тому, що їх
наслідки оцінити досить складно. Немає
адекватної оцінки небезпеки, яка виходить від можливого застосування ядерної зброї. Сьогодні Кремль демонструє
- психологічного бар’єру немає. «Домовитися до того, що росіяни потраплять в
рай, що всі росіяни готові загинути - це
дуже страшні заяви», - додає Мельник.

Майже половина населення
світу живе на $5,5 на день

Майже половина населення земної
кулі, або 3,4 мільярди осіб, живе менше, ніж на $5,5 на день, незважаючи
на зниження показників крайньої бідності по всьому світу. Про це йдеться у
доповіді Світового банку «Бідність і загальне процвітання, спільне розв’язання
проблем ліквідації убогості». Ці 3,4 мільярди людей борються за задоволення основних потреб. Існування на менш
$3,2 на день відображає показник межі
бідності в країнах з рівнем доходу нижче середнього, тоді як показник у $5,5
у день відображає стандарти в країнах
з рівнем доходу вище середнього, зазначають автори дослідження. А крайня бідність визначається як існування
менш, аніж на $1,9 на день.

У Торонто відкрили меморіал
жертвам Голодомору

У найбільшому місті Канади - Торонто - з’явився меморіал жертвам Голодомору. Як повідомляє «Укрінформ»,
до офіційної церемонії відкриття меморіалу долучилися мер Торонто Джон
Торі, міністр закордонних справ Канади
Христя Фріланд та перший віце-прем’єрміністр України Степан Кубів. «Українська громада Канади протягом багатьох
років, коли пам’ять про Голодомор приховувалася, берегла її і змогла повернути
до України. Це дуже важливий внесок і я
особливо вдячна старшим членам нашої
громади, які підтримували цю пам’ять», - сказала Фріланд.

Ольга
ЧОРНА.
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Ліричним рядком

В

Не горнися, осене,
до
мене!
Не горнися, осене, до мене,

І не посміхайся із далля,
Знай, що не лежить душа до тебе,
Літо красне - то любов моя!
Якщо хочеш чимось прислужити,
Подаруй ще трішки теплі дні.
Може тоді зможу полюбити,
Твої коси – віти золоті!
Знай, моя любов це тепле літо,
Трави буйні, квіти у росі,
Є на світі різні пори року,
Але літо - дороге мені!
Не горнися, осене, до мене,
І вітрами буйними не дуй,
Знай, що літо кращим є від тебе
І за це його ти поцілуй!
Не іди ти осене, не треба,
Не тривож струн серця і душі,
Хай ще гріє сонечко нам з неба,
А в садах співають солов’ї!..
Іван КУШНІР.

Сімейне

гніздечко
Кажуть, бджоли люблять добрих, щирих
та привітних людей. Тож це про Віктора
Васильовича Гурзеля із Снігурівки на Лановеччині.
Малим хлопчиком Віктор любив бути біля
батька Василя Дмитровича – заслуженого
працівника сільського господарства України.
Хлопець любив спостерігати за татом, коли
той порався біля вуликів. Згодом і сам спробував
працювати біля бджілок.
Сьогодні у цій нелегкій справі добродію Віктору допомагають дружина
Віра Миколаївна та донька Юлія, обслуговують біля 90 бджолосімей.
Медову продукцію реалізовують не тільки на ринках у Ланівцях чи
Тернополі, а й відправляють за кордон.
Мирослав КОЛОМІЙЧУК (фото автора).

Щасливий –

Невигадана історія

О

ксана, давня
знайома Сергія,
якось кисло
посміхнулася на його
привітання, і в її
великих, сірих очах
чомусь з’явилися
сльози. Йому стало
жаль жінки і він спитав
співчутливо:
– Що сталося, Оксано?
Чому ти плачеш?
– Ой, не питай мене,
Сергію, – заговорила вона,
схлипуючи. – У всіх жінок чоловіки, як чоловіки,
а мій… Щоб мої очі не бачили його більше! Щоб він
пропав, як торішній сніг! Бо
де таке видано? Зовсім від
дому відбився чоловік. Як
піде кудись, то не дочекаєшся. А вдома, ти ж сам знаєш, завжди робота якась є.
Ось вчора замок зіпсувався
у вхідних дверях. Полагодити треба. А хто це зробить,
коли чоловік не тримається
дому? Скажи, хто?
Сергій співчутливо кивнув головою і, глянувши на
заплакані очі Оксани, що
благально дивилися на нього, сказав рішуче:
– І чого ти робиш з такої
дрібнички трагедію? Подумаєш, замок поламався! Ходімо, глянемо. Хіба в перший
раз мені замки лагодити?
Як Сергій і сподівався,
робота не зайняла багато
часу. Він швидко впорався і
через кілька хвилин замок
виклацував, як новісінький.
– Ото золота людина! –
прихвалювала його Оксана. – Ото діамантовий чоловік! Ти, напевно, і не п’єш, як
дехто?
– Чому б ні? Але хіба що
символічно, – відповідав
знічено Сергій. – І то лише
вино…
– Ти диви! – з подивом
вимовила Оксана. – А мій
гаспид вилизує все, як корова: і пиво, і вино, і горілку…
А тобі, Сергію, ціни нема.

она була тоді
лише на другому
курсі. Після його
закінчення хотіла
вчитися далі – мріяла
стати лікарем. І раптом
це кохання… Воно
захопило її, як весняна
повінь. Ольга навіть не
опиралася – плила за
течією міцних чоловічих
рук, жагучої пристрасті,
чогось п’янкого і
солодкого, невідомого їй
досі.

НЕЩАСЛИВИЙ ДЕНЬ

Діамантовий

чоловік...

Твоя дружина має носити
тебе на руках.
Правда, дружина Сергія
не чула тих слів Оксани і не
здогадувалася зовсім, який
в неї безцінний чоловік.
Вона навіть не знала, де він
пропадає останнім часом. А
Сергій все частіше засиджувався в Оксани: то євровікна вставляв, то ламіновану
підлогу вкладав, то плитку
– у кухні і ванній. Ця робота
вимагала багато часу і праці. І якось, коли серед ночі
він своїм ключем відчинив
двері квартири, то остовпів
від несподіванки. На нього
з докором дивилася дружина, яка вичікувала в коридорі. По її обличчю нестримно
текли сльози.
– Що сталося, Галю?
Чому ти плачеш? – спитав
здивовано Сергій.
– І він ще питає! – відповіла дружина. – У всіх жінок чоловіки, як чоловіки, а
мій… Щоб мої очі тебе не бачили! Щоб ти пропав, як торішній сніг! Бо де таке видано? Зовсім від дому відбився чоловік. Хоч на розшуки
в поліцію подавай…
Зачувши ці слова, Сергій
зареготав так, що аж на очі
виступили сльози. Щось подібне він вже чув від Оксани…
– І він ще регоче, люди
добрі! – мовила з докором

дружина. – Який садист!
– Віднині, – мовив Сергій, обнімаючи дружину, – з
дому без твого відома ані
руш!
– Це правда, Сергію? – з
недовірою мовила дружина.
– Правда, Галю! Як перед Богом кажу, правда! Ти
– найкраща, ти – наймиліша, ти – єдина у світі!
– Які ви, чоловіки, незрозумілі, – вимовила радісно дружина, а Сергій полегшено зітхнув і подумав: «Як
добре, що вся ця історія має
такий кінець!»
Через кілька днів і до
Оксани повернувся чоловік.
Він довго оглядав все, що
повимайстровував в його
домі Сергій, потім мовив:
– Я бачу, Оксано, що ти
і без мене даєш собі раду.
Треба було мені ще трохи
часу не появлятися в рідних стінах, може б в домі
з’явилася ще якась обнова…
Через недовгий час чоловік Оксани знову щез із
дому. Та Сергій, зачувши це
від Оксани, мовив до неї:
– Бачиш, все повторюється, Оксано. Але досить
з мене добродійних вчинків. Пошукай когось іншого,
кого б зворушили твої сльози. Для мене головне – моя
сім’я…
Ігор ТОПОРОВСЬКИЙ.
м. Хоростків.

- Ви не тікайте від мене! Від
правди не втечете! І знайте, ви ніколи не будете бабусею!
Галина Степанівна стояла на одній нозі в міському автобусі і разом
з усіма пасажирами вислуховувала
звинувачення від молодої незнайомої дівчини. Вона стояла на сходинці, тісно притиснувшись до дверей,
і сварила Галину Степанівну голосно, аж пронизливо, так, що всі пасажири, раніше невдоволені комфортним перевезенням, нараз замовкли.
І дітися нікуди, і казати нема
чого. Ну пекло якесь настало ще
зранку для п’ятдесятилітньої директорки бібліотеки. Почалося з
того, що вранці її єдиний син, тридцятирічний Роман, заявив, що збирається залишати школу, де вчителював, і буде їхати до Англії на заробітки.
- І чого тобі ще треба? – бідкалася жінка. – Хата – повна чаша, дякувати татові-бізнесмену. Ну, не вдався ти в батька, не маєш нахилу до
комерції, але ж став хорошим учителем. Маєш повагу в колег, пошану
від батьків, любов від учнів, оце хіба
що женитися треба…
Галина Степанівна вже втомилася і просити, і сварити сина. Не хоче
сім’ю заводити, хоч ти плач. І та дівка не така, і та - сяка. Заходився, доперебирався, що й перебирки поперебирали. Он в друзів діти вже школярі, а йому навіть не в голові, що
батьки онуків чекають - не дочекаються.
На роботу жінка прийшла стривожена. Хоча відвідувачів сьогодні майже не було, крім двох дівчатстуденток, бо ж дощ лив, наче небо
розперезалося, Галина Степанівна
не могла заспокоїтися.
- Оце поїде, то вже його побачиш!
Точно не одружиться, бо за тим кордоном, за роботою, люди світу не бачать, не те, що один-одного.
- Не відпущу! – твердо вирішила,

Життєві сюжети
замикаючи кабінет. – Добре, що хоч
парасольку з дому прихопила.
Йдучи до зупинки, Галина Степанівна готувала текст розмови з сином, знаючи, що він уже вдома.
- Мабуть, знову у своєму
комп’ютері сидить, – злилася. - Як
час злетів! Ще недавно хлопчаком
бігав м’яча на майданчику. Студентом був старанним, вдумливим, не
соромно було на батьківські збори
їздити. А скільки дівчат біля нього звивалося! Кожна була б щасливою за доброго, красивого, розумного, забезпеченого одинака заміж вискочити. А тут наче хтось поробив.
- То точно пороби, чи ж заздрість
людська та очі недобрі, – ледь вголос не прохопилася жінка, заходячи
до салону автобуса.
Вона ще раз глянула на дівчину,
яка до неї апелювала, і щоб не « зірватися», застосувала свій метод,
який завжди допомагав у критичних ситуаціях. Вона наче усунулася
і збоку подивилася на ситуацію, не
приймаючи слів до серця.
- Світловолоса, з голубими очима і повними вустами, гарної фігури дівчина. Чиясь дитина, – подумала Галина Степанівна. - Одягнена
скромно, але зі смаком, годинник на
руці – вміє час цінувати. А мова чиста, мабуть, в школі добре вчилася.
Емоційна, та, певно, справедлива. А
сумочка, цікаво, яка в неї сумочка?
– старалася розгледіти між пасажирами.
- Ви ніколи не будете бабусею! –
донеслося до вух Галини Степанівни. І раптом щемно-солодка хвиля
розлилася по її грудях, зіниці збільшилися і вона відчула, як усмішка
на обличчі переростає в невимовне
щастя, що заполонює усе її єство…
Раїса ОБШАРСЬКА.
м. Чортків.

Чоловік, якого вона так
безтямно любила, був набагато старшим від неї. Ольгу це
не лякало, навпаки, потай гордилась, що її кохав вродливий,
впевнений у собі, забезпечений
чоловік. Засипав Ольгу дорогими подарунками. Не раз відчувала на собі заздрісні погляди
одногрупниць, коли приходила у новому модному платті чи
кофтині.
Інколи вона все-таки запитувала коханого: мовляв, що
буде далі?
- Довірся мені, - заспокоював він її, і Ольга відчувала себе
маленькою дівчинкою, якій не
варто ні про що піклуватися.
Вона помилилася. Коли
призналася Вікторові, що вагітна, чекала радості, здивування,
розуміння… А вийшло зовсім
по-іншому. Він дивився на неї
недовірливо, аж перелякано.
- Цього не може бути, - заперечував. – Я ж купував тобі таблетки.
Ольга чесно зізналася: вона
забула про ті пігулки.
Він обдав її крижаним поглядом.
- Тоді це твої проблеми. До
речі, аби ти знала: у мене є дружина, син…Чому раніше про це
не сказав? Але ж ми не збиралися одружуватися. Я тобі нічого не обіцяв. Просто кохав. І
я не винен, що ти, сонечко, усе
зрозуміла по-іншому. А тепер –
мені пора.
Вона не вірила, що Віктор
так просто зачинить за собою
двері. Але за вікном шумів тільки вітер.
Проплакала усю ніч. Уранці спохопилася: вона ж не знає
про Віктора нічого. Де він живе,
де працює? Якось обмовився
про свою фірму, та вона навіть
уваги не звернула, пропустила
мимо вух.
Познайомилися вони випадково, на вулиці. Падав дощ,
а вона була без парасольки. І
раптом десь з глибини вечірніх
сутінків виринув Віктор. Прикрив її своєю широкою парасолею.
- Така гарна дівчина, а мокне. Ось моя машина, сідай, підвезу.
Ольга на мить завагалася.
Він засміявся.
- Не бійся, я маленьких дівчаток не ображаю.
Віктор справді відвіз її до
гуртожитку. Та вже наступного
дня чекав біля училища.
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Струни серця

«Ви ж
так довго

не їхали…»

Ольга молила Бога про одне: повернути до життя
її єдину доньку, її кровиночку. Та Іринка згасала,
мов свічка. Лікарі безпорадно розводили
руками. А тут ще ці видіння… Вони мучили Ольгу,
переслідували… Здавалося: це навіть не сон, а
відбувається насправді. Кому могла розповісти
про це Ольга? Відкрити таємницю, яку носила у
собі ось уже майже шістнадцять років.
- Заїхав подивитися, чи не
застудилася моя дощова принцеса, - пожартував. Відтоді усе
й почалося. Точніше, після того,
як Ольга переселилась у квартиру, яку винайняв для неї Віктор.
І все-таки він повернувся.
Привіз гроші.
- Ось. Тут вистачить, щоб
обійшлося без клопотів. Вибач,
але до лікарні підеш сама. Мене
у місті багато хто знає.
Вона поплакала ще кілька
днів і зібралася в поліклініку.
Одразу сказала лікарці, мовляв,
чим швидше, тим краще, гроші
у неї є.
- Залишіть їх для дитини.
Переривати вагітність уже пізно.
У село до батьків Ольга їхати боялася. Старалася, щоб і в
училищі не дізналися. З нетерпінням чекала канікул. Єдина
втіха – Віктор заплатив за квартиру наперед. Та й господиня
трапилася добра: ні про що не
розпитувала, не дорікала Ользі.
Немовля народилося передчасно. Семимісячне, кволе.
Ользі було байдуже. Вона давно знала, що відмовиться від
дитини.
- Хоча б назвіть дівчинку,
щоб не була безіменна. Дайте
прізвище, - попросила лікарка,
коли Ольга писала відмову.
Вона вивела акуратним почерком: Вікторія. А прізвище
дала дівоче своєї мами. Десь
підсвідомо хотілося, аби дівчинка мала щось і від неї, хай
тоненьку ниточку.
Намагалася про все забути,
стерти з пам’яті і почати життя з чистого аркуша. Закінчила училище й одразу пішла на
роботу. Влаштувалася медсестрою у дільничній лікарні невеликого міста. Її ровесниці
уже давно повиходили заміж, а
вона ніяк не наважувалася. На
запитання та докори батьків
віджартовувалася, мовляв, навіщо мені чоловік, де його доброго знайти? Ліпше удочерю
собі дівчинку…

Батьки сердилися, а Ольга
усе частіше думала про це. Про
свою, загублену десь у дитячому будинку доньку. Вона розшукає і забере її. Удочерить. А
тоді вийде заміж.
Котрогось дня вона справді зупинилася перед дверима
дитячого будинку. Донька була
тут. Ольга розпитувала у виховательки про дівчинку.
- Віка дуже розумна і талановита. Побачите, як вона малює. Тільки дівчинка хвора, від
народження. Віка не може ходити.
І знову в Ольги, як тоді, коли
Віктор зрадив її, щось обірвалося всередині. Віддала цукерки
для Віки виховательці. Поглянула на доньку здалеку, коли та
гралася з іншими дітьми. І поспішила попрощатися.
Ще кілька разів Ольга їздила у дитячий будинок. Передавала доньці одяг, домашні ласощі. І тільки один-єдиний раз зустрілася віч-на-віч з Вікою. Була
рання осінь. Ольга приїхала в
інтернат, у який перевели доньку. Ішла стежиною, рясно вкритою обпалим листям. І раптом:
- Допоможіть, будь ласка…
Віка!..
- Я не можу переїхати через
бордюр. А виховательки нема.
Піднесіть трішки візок. Це – неважко.
В Ольги трусилися руки. Нахилилася над візком і відчула
на щоці тепле дихання доньки.
- Ну ось, дякую, - Віка усміхалася Ользі. – Ой, а чого ви плачете?
Дитяча рука торкнула Ольжине обличчя.
- Не треба. Бачите, я не плачу…
Візок покотився далі, залишивши Ользі погляд карих оченят доньки. Це вже потім, удома, Ольга згадувала:
обличчя Віки сміялося, а очі –
сумні-сумні. А, може, це тільки
здалося?
Більше в інтернат Ольга не
їздила. Ніби боялася ще однієї
зустрічі з донькою. То навіщо

травмувати себе і дитину?
А потім у її житті з’явився
Андрій. Тихий, ніби і нічим не
примітний. У містечку усі хвалили Андрія: за те, що мав золоті руки і добру душу. А вроду? Один вродливий в Ольги
уже був.
Вони одружилися. Незабаром Ольга народила доньку.
У сім’ї панувало тихе спокійне щастя. І раптом ця безглузда трагедія: Іринку прямо біля
дому збив п’яний мотоцикліст.
Уже який день донька не приходить до тями, нікого не впізнає, не розмовляє. А Ользі, тільки ледь задрімає, з’являється
один і той же сон: Іринка, а поруч інша дівчинка. Стоїть біля
Іринки, усміхається, а очі - сумні. Ольга кличе то одну, то другу, а нікотра до неї не йде. І тоді
вона дала обітницю – поїхати в інтернат і забрати додому
Віку. Людські пересуди? Що їй
до того? Андрій? Якщо кохає –
зрозуміє. А ні – Ольга і без нього проживе, з доньками. Тільки
ось хай Іринка одужає.
Донька справді поверталась
до життя. Лікарі знову розводили руками, мовляв, тільки
диво врятувало дівчинку. Ольга ж дякувала Всевишньому.
Котрогось дня вона зібралася і поїхала в інтернат. Ішла
тією самою з пожухлою травою
стежиною. А ось бордюр, біля
якого вона зустрілася з донькою.
- Ви шукаєте Віку? Її уже немає, - літня вихователька дивилася на Ольгу байдуже і втомлено.
- Її перевели в інший інтернат?
- Ви не зрозуміли. Віка померла. Ви ж так довго не їхали. Навіть не телефонували. Не
знали, що вона тяжко хворіла.
До речі, Віка часто запитувала,
коли приїде схожа на неї тьотя.
Якщо хочете, ходімо, я покажу,
де її могила.
Десь високо, у небесах, плакав вітер. Маленький горбик
землі і тиша.
- Я прийшла, я приїхала до
тебе, доню. – шепотіла Ольга. –
Прости, що пізно…
І знову, як колись, у той далекий день її зустрічі з Вікою,
відчула на обличчі доторк дитячих долонь. А, може, то просто повіяв вітер, що ридав у небесах…
Зіна КУШНІРУК.

Літа - у вирій з журавлями,
Вкриває скроні сивина,
Та завжди птахом поміж нами
Любов бентежна, як весна.
Немов молитву спозарання,
Шепочу вкотре ці слова:
«Ваша Пресвітлосте, Дамо,
Сонячна жінко моя...»
Вони між нами вже роками,
Весела днина чи сумна,
І не страшні їм розставання,
Бо гріє їх любов свята.
Немов молитву про кохання,
Шепочу вкотре ці слова:
«Ваша Пресвітлосте, Дамо,
Сонячна Жінко моя...»
Настане вечір чи світанок –
Земний закінчиться мій шлях,
Полине в небо з журавлями
На зустріч з Господом душа.
Немов молитву на прощання
Повторить, вірю я, вона:
«Ваша Пресвітлосте, Дамо,
Сонячна Жінко моя...»

День при дні

За небо високе
над полем пшениці
І Тризуб
як волі вінець
Я дякую щиро,
а не для годиться
Тобі,
о безсмертний Творець!
За шепіт колосся, коханої
очі,
За мудреє слово пісень
За мить, що натхненням
озорена творчим,
Я Господу вдячний щодень.
За щастя солодкі тремткі
поцілунки
І навіть за чисту сльозу, За все, що я маю і в свята,
і в будні.
Подяку складаю свою.
Не завжди відсіяти можна
полову,
Водою згасити вогонь...
Та кожний свій вчинок і кожнеє
слово
Звіряю із Словом Його.
Бо знаю, що скоро вже час
звітувати,
Як день проминав мій при дні,
Тому і не хочу ні з ким
фальшувати,
І легко так жити мені.

Незнайомій

Карі очі - наче кара,
Наче кара без вини,
Ніч мине - і знов настане,
Знову прийдете у сни.
А коли покличе ранок,
Ноги вкотре понесуть
Отуди, де очі карі,
У далеку й близьку путь.
Щоби карі оченята
Вмить зігріли серце щиро...
Як нам треба небагато,
Щоб себе відчуть щасливим!
Богдан МЕЛЬНИЧУК.
м. Тернопіль.
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Спорт

Війна їх не зламала

20 жовтня в Австралії стартували
«Ігри нескорених». Учасників змагань
вітали австралійські та британські військові, актори, співаки, а також автор ідеї
створення Ігор британський принц Гаррі.
Триватимуть спортивні змагання ветеранів різних війн тиждень, до 27 жовтня.
15 українських військових змагаються за медалі. Уже в перший день на “Іграх
Нескорених” у Сіднеї українець Денис Фіщук здобув бронзу у велогонці. А минулого понеділка українська медальна скарбничка поповнилася двома золотими нагородами. Сергій Ільчицький та Олександр Бєлобоков показали кращі результати у дисципліні веслування на тренажері в категоріях Men’s IR6 і IR3.

«Я дуже люблю свою
країну, я патріотка»

У

країнська дзюдоїстка
Дар’я Білодід
виграла чемпіонат
світу в усіх можливих
вікових категоріях. 17
жовтня вона перемогла на
молодіжному чемпіонаті
світу та додала цей титул
до золотих нагород
ЧС серед юніорів та
дорослих.

У 2015 році у 15 років Дар’я
вперше виграла чемпіонат світу
U-18, а в 2006-му захистила титул. В 2018 році Білодід у 17 років стала чемпіонкою світу серед дорослих.
Такий тріумф юної спортсменки не міг не залишитися непоміченим у спортивному світі.
За словами Дар’ї Білодід їй пропонували громадянство Азер-

Спортивна арена

байджан, Грузія та ОАЕ, але вона
відмовилася. «Звичайно, це - великі гроші, але для мене вони не головне. Головне – це золото,
коли піднімається мій прапор.
Це важливіше, ніж гроші. Я дуже
люблю свою країну, я патріотка”,
- сказала вона.

України. Крім того, організаторам та членам команди “Карпаталья” з числа громадян
Угорщини заборонено в’їзд на
територію України. Команда
під назвою “Карпаталья” була
сформована з етнічних угорців
і взяла участь у турнірі, на якому грали збірні Абхазії, Тибету,
а у відбіркових матчах - команди від ОРДЛО.
* * *
У фінському місці Кісакаліо завершився фінал
юнацької Ліги Європи зі кульової стрільби. Збірна України показала гідний результат і здобула золото, обійшовши суперників із Росії з рахунком 73:47, повідомляє Федерація стрільби України. У змаганнях нашу країну представляла команда юніорів у складі: Марії-Соломії Возняк, Ігоря
Солов`я та Гліба Кігітова.
* * *
Українська спортсменка
Юлія Єлістратова перемогла
на етапі Кубка світу з тріатлону в Салінасі, Еквадор.
* * *
21 жовтня футбольний
клуб “Нива” Тернопіль у 14
турі Другої ліги у домашньому поєдинку обіграв “Чайку”
з Петропавлівської Борщагівки - 2:0.

На рідну землю повернулася юнацька збірна України, яка
брала участь у ІІІ літніх Юнацьких Олімпійських іграх в аргентинському Буенос-Айресі. В
міжнародному аеропорту «Бориспіль» зібралася численна
кількість рідних та близьких,
друзів та колег юних тріумфаторів Юнацької Олімпіади, повідомляє НОК.
Від імені команди щирі слова вдячності за підтримку усім
вболівальникам, спортивній
Україні висловила дворазова чемпіонка Юнацької Олімпіади-2018 на шпагах Катерина
Чорній, якій випала честь нести
державний прапор на церемонії
закриття змагань.
В олімпійському БуеносАйресі Україна була представлена 55 атлетами, що змагалися у

22 видах спорту. А саме: бадмінтоні, баскетболі 3х3, боксі, боротьбі вільній, велоспорті, веслуванні академічному, веслуванні на байдарках і каное, гімнастиці спортивній, гімнастиці художній, дзюдо, карате, легкій атлетиці, плаванні, скелелазінні, спортивній акробатиці,
стрільбі з лука, стрільбі кульовій, стрибках у воду, сучасному
п’ятиборстві, тенісі, тхеквондо,
фехтуванні.
Українські олімпійці гідно
представили країну та вибороли 23 нагороди: 7 золотих, 8
срібних та 8 бронзових медалей.
І хоча офіційний командний залік на Юнацьких Олімпійських
іграх не ведеться, однак у неофіційному наша команда увійшла
до десятки найуспішніших збірних серед 206 країн-учасниць.

команди, як Франція, Іспанія,
Португалія, Бельгія.
Крім того, перше місце в
групі гарантувало для України
перестраховку у вигляді плейофф відбору на Євро-2020. У
тому випадку, якщо наша збірна не зможе кваліфікуватися на
чемпіонат Європи через відбіркову групу (жеребкування відбудеться 2 грудня, а матчі гратимуть впродовж 2019 року),
то в березні 2020 року зустрінеться в плей-офф ще з трьома
командами - будуть зіграні півфінали та фінал.
Водночас, збірна України не
гратиме у плей-офф серед переможців дивізіону В. Лише в
дивізіоні А всі переможці груп
в червні 2019 року визначать
першого в історії тріумфатора
Ліги націй.
Після 4-х турів у групі В1
команда Андрія Шевченка набрала 9 очок, збірна Чехії має

3 пункти, а Словаччина - 0. Уже
відомо, що з дивізіону А вилетіли Польща та Ісландія. Там гарантовано залишилися Франція, Швейцарія, Бельгія, Португалія, Італія та Іспанія.
Переможний матч Ліги
Націй поти збірної Чехії
запам’ятається і ювілейними подіями для трьох гравців збірної України. Ветеран
«синьо-жовтих» Андрій Ярмоленко провів 80-й матч у складі головної команди країни, а
Тарас Степаненко – 50-й. Натомість воротар нашої збірної Андрій П’ятов, ювілейний, 40-й,
раз провів матч без пропущених голів.
За перемогу в групі Ліги націй наша збірна отримає 3 млн.
євро. Переможець Ліги націй
отримає 6 млн. євро, фіналіст 4,5 млн., збірна, яка посіла 3-е
місце - 3,5 млн., 4-е - 2,5 млн.
євро.

Команда Андрія Шевченка
підвищилася у класі

З

* * *
Результати 12 туру УПЛ:
Шахтар - Десна – 1:0;
Маріуполь - Зоря – 3:2;
Ворскла - Динамо – 0:1;
Львів - Арсенал-Київ – 1:0;
Олімпік - Чорноморець – 1:0;
Олександрія - Карпати – 2:1.
* * *
Завершився чемпіонат
світу з самбо серед ветеранів
в Касабланці. Українці здобули 6 золотих, 10 срібних і 11
бронзових медалей. Чемпіонами світу серед ветеранів стали Олександр Куспиш, Сергій
Лапшин, Віталій Южаков, Георгій Манучарян, Денис Стеценко та Валерій Демецький.
* * *
Бій абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі
Олександра Усика проти британця Тоні Белью транслюватимуть у кінотеатрах, заявив
український нокаутер. Боксери зустрінуться на рингу в
Манчестері 10 листопада.
* * *
Українські футболісти,
які зіграли на так званому
чемпіонаті світу серед невизнаних держав, отримали довічні дискваліфікації. Про це йдеться в рішенні
Контрольно-дисциплінарного
комітету Федерації футболу

Україна гордиться
юними олімпійцями

бірна України
перемогла у Харкові
збірну Чехії 1:0
та здобула путівку до
найсильнішого дивізіону
Ліги націй.
У цьому матчі нас влаштовувала і нічия, однак українці грали у свою гру та гостро атакували. Команда Андрія Шевченка
вийшла вперед на 43-й хвилині. Після скидки Романа Яремчука ударом з-за меж штрафного майданчика відзначився Руслан Малиновський. У підсумку
його гол став переможним.
Ліга націй - турнір, який відбуватиметься перед кожним
чемпіонатом Європи та світу.
Наступний розіграш стартує
восени 2020 року. Завдяки перемозі в своїй групі Ліги націй
збірна України виступатиме у
елітному дивізіоні А, де її суперниками можуть стати такі
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Любов і турбота про себе
може врятувати життя
Жінки, які подолали рак, закликали тернополянок
пройти обстеження у мамолога

Н

апередодні Всеукраїнського
дня боротьби із раком
молочної залози у
центрі Тернополя відбулася
акція «Жінки Тернопільщини
разом проти раку грудей». Вже
традиційно зібрала небайдужих
тернополянок громадська
організація жінок-інвалідів
«Донна».
На Театральному майдані зібралися
ті, хто зумів подолати рак. Вони розповідали про пережите і щиро радили
кожному обов’язково проходити регулярні обстеження, не боятися цього.
Адже дуже часто любов до себе і піклування про своє здоров’я може врятувати ваше життя.
- Не відкладайте візит до лікаря, - закликає Марія Линда, голова правління
громадської організації жінок-інвалідів
«Донна». – Адже наші жінки дуже часто турбуються про всіх, але забувають
про себе. Любіть себе, бережіть своє
здоров’я і будьте здорові. Сьогодні ми
роздаємо всім охочим запрошення на
обстеження мамолога. Це потрібно робити хоча б двічі на рік. Рак молочної
залози можуть спровокувати різні фактори – стреси, переживання, травми.

Спрогнозувати виникнення цієї недуги
надзвичайно важко. Лише регулярні обстеження зможуть вберегти від біди.
Галина Навроцька знає про рак молочної залози із власного досвіду. Вона
щороку приходить на цю акцію, аби закликати людей не боятися медичних
обстежень.
- Турбуйтеся про своє здоров’я, вчіть
цього своїх дітей, - розповідає жінка.
- У мене діагностували рак доволі пізно. Я пройшла довготривале лікування. Найбільше у цей період давала сили

віра в Бога, а також величезна підтримка моїх рідних, друзів, співробітників. Я
щиро молилася і саме завдяки хворобі
прийшла до Бога і зрозуміла, яка його
велика сила і ласка дарувати життя.
Господь дає життя кожній людині і вже
від неї залежить, яким буде її шлях.
Якщо людина не має часу піклуватися
про себе, не цінує своє здоров’я, то виникають проблеми. Не бійтеся ходити
до лікаря, любіть себе і будьте щасливі.
До слова, Всеукраїнський день боротьби з захворюванням на рак молоч-

На виписку – з оркестром

Новонароджену донечку тернопільських
військовослужбовців зустрічали українським маршем
Наш «ДЕНЬ» вже писав про військовий оркестр 44-ої окремої артилерійської бригади та
його керівника Тараса Когута. Ми розповідали,
як музиканти встановили рекорд України - дефіле військового духового оркестру на максимальній глибині (289,5 метри під землею). Тоді
ж у соляній шахті колектив виконав національний Гімн України.
А цими вихідними оркестр створив справжнє
свято для свого керівника та його родини – неординарно зустріли їх із пологового з новонародженою донечкою. Дружина Галина та старша
донька шестирічна Христина були вражені та-

ким сюрпризом – перед пологовим вишикувався
оркестр і грав чудових українських пісень.
Як розповів ТСН прес-офіцер 44-ї окремої
артилерійської бригади Юрій Кульпа, капітану
Тарасу Когуту 31 рік, сивина на його скронях
з’явилася після виходу з Дебальцевого. У 2014
році він служив в зоні АТО не як музикант, а боєць, брав участь у бойових діях. Його дружина
Галина - військовий медик, санінструктор.
- Той момент, коли друзі не тільки підставили своє плече, а зробили свято за тебе! Спасибі
вам. Ви найкращі!, - поділився емоціями Тарас
Когут.

ної залози відзначають 20 жовтня. За
статистикою ВООЗ, рак грудей є найбільш розповсюджений вид раку серед
усіх онкологічних захворювань у жінок. В Україні рак грудної залози теж
лідирує серед жіночих онкологічних
хвороб: щорічно близько 16,5 тис. жінок дізнаються про свій діагноз, а щогодини від раку грудей помирає одна
жінка. Головна причина високої смертності від цієї хвороби в нашій країні –
пізня діагностика.
Юля ТОМЧИШИН.

Переходимо на зимовий час

В

ніч з 27 на 28
жовтня годинники
переведуть на
одну годину назад
Традиційно перехід до
нового режиму дня відбувається в останню неділю
жовтня о четвертій годині
ранку. Стрілки годинника переводять на одну годину назад. Перехід на зимовий час
в жовтні має на меті застати
якомога більше денного світла в період, коли ночі стають
довшими, а дні коротшими.
Додатковий аргумент переходу на літній та зимовий
час - економія електроенергії
на штучному освітленні.
Попри те, що зимовий час
дозволить українцям спати
на годину довше, зміна режиму - все одно стрес для організму, - пише BBC News Україна. У перші дні спеціалісти
радять не планувати важливих справ і уникати сильних
навантажень, щоб призвичаїтись до переведення годинників. Особливо обережними
варто бути водіям та людям,
які страждають на серцевосудинні захворювання.
До слова, в Україні переводити час на одну годину

вперед влітку почали у 1981
році разом із рештою СРСР.
Періодично в країні піднімали питання відмови від переведення годинників, але
щоразу відмовлялись від цієї
ініціативи. Втім, у 2018 році
ця перспектива стала реальністю.
А все тому, що влітку у Євросоюзі серйозно заговорили про необхідність повністю
перейти на літній чай.
Опитування, яке проводили в ЄС, показало, що 80%
з 4,6 мільйона респондентів
закликали скасувати перехід
між зимовим та літнім часом.
У вересні Єврокомісія офіційно запропонувала встановити, що останній перехід на
літній час відбудеться 31 березня 2019 року.
Якщо ж окремі країничлени захочуть жити не за
літнім, а за зимовим часом,
вони зможуть востаннє перевести годинники 27 жовтня
2019 року.
В українському уряді запевнили - якщо Євросоюз
відмовиться від переведення
годинників, то Україна слідом теж може ухвалити таке
рішення.
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9 мешканців Тернопільщини стали
жертвами торговців людьми

В

ід п'ятисот до тисячі
гривень отримували
вербувальники, які
підшуковували дівчат
для роботи в борделях
Польщі, Туреччини та
Об'єднаних Арабських
Еміратах.
Це – лише один із фактів
торгівлі людьми, який викрили
тернопільські правоохоронці
цього року. Всього від січня уже
задокументували дев'ять фактів торгівлі людьми.
- Усі випадки - сексуальна
експлуатація, - розповів начальник відділу по боротьбі зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, Олександр Буняк.
- Вербували за допомогою інтернету та шахрайськими методами. В оголошенні вказували
про вакансії прибиральниць, а

прибувши на місце, у жінок забирали документи та шляхом
залякування змушували займатися проституцією.
Тернопільська область одна з перших, де з'явилася обласна програма з протидії торгівлі людьми. На цю програму,
каже Ігор Чорний, начальник
відділу сім’ї та молоді Тернопільської ОДА, виділяють кошти
з бюджету. Гроші виділяють на
допомогу тим, хто отримує статус постраждалих від торгівлі
людьми.
За 2012-2018 роки такий
статус в області отримали тридцять осіб. Дев'ять з них стали
жертвами торгівлі людьми саме
у 2018 році, наголошують у поліції. Зараз готують документи
про надання статусу ще шістьом особам.

Монах Почаївської Лаври потрапив
під копита оленя

Н

а Тернопіллі олень ледь не затоптав до смерті
52-річного монаха.
Інцидент стався ввечері 20 жовтня, повідомив сайт «Тернополяни». До Кременецької центральної районної клінічної лікарні
потрапив монах Почаївської лаври.
- У нього діагностували множинні рвані рани частин черепа, потиличної та скроневої ділянки, а також розрив стінок носових ходів.
Попередньо відомо, що їх наслідком є удар копитом оленя, - повідомляють медики.
Травми потерпілий отримав у скиті Свято-Духівського монастиря.
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Надзвичайні новини

Побила колишню

Н

аданням медичної допомоги
завершилася випадкова зустріч
з колишнім для мешканки
Збаражчини. Жінку побила нова
дружина.
- Потерпіла приїхала на ринок до Тернополя,
де і зустріла колишнього чоловіка та його співмешканку, - розповіли в обласній поліції. - Мирно розмовляли, і жінка навіть погодилася допомогти їм віднести додому пакунки з речами.

А вже в квартирі в обох жінок виник конфлікт.
Власниця помешкання, приревнувавши колишню, накинулася на гостю з кулаками.
Жертва побоїв з квартири втекла, але вже
на вулиці знепритомніла. Перехожі викликали
медиків та поліцію.
«Швидка» доправила пацієнтку до лікарні.
Медики діагностували у неї закриту черепномозкову травму, струс мозку та численні гематоми голови.
За фактом нанесення тілесних ушкодження поліцейські розпочали кримінальне провадження.

За «порятунок» сина віддала шахраям 20 тисяч

Ч

ерговою жертвою
телефонних шахраїв
стала 60-річна
тернополянка. Повіривши
у вигадану незнайомцем
історію, жінка втратила 20
тисяч гривень. Поліцейські
встановили, що кошти були
зняті в Київській області.

Зі слів потерпілої, на мобільний їй зателефонував незнайомий чоловік і повідомив, що в
неприємну ситуацію потрапив її
син. Аби вирішити проблему, потрібні кошти – 20 тисяч гривень.
Жінка замість того, аби набрати
номер сина і переконатися, чи
йому дійсно потрібна допомога,
зі страху не тямила, що робить.
Така поведінка, як стверджують
правоохоронці, на руку зловмисникам, тож вони маніпулюють

жертвою, як хочуть. Закінчилася
ця шахрайська історія, на жаль,
вигодою для пройдисвітів – тернополянка перечислила на вказаний шахраями рахунок 20 тисяч гривень.
Поліцейські закликають краян бути пильними і насамперед
не довіряти жодній інформації,

отриманій від незнайомців в телефонному режимі. По-друге,
варто зателефонувати родичеві,
котрий начебто потребує допомоги. По-третє, отриманою інформацією потрібно поділися з
тими людьми, яким довіряєте, і,
можливо, вони допоможуть не
наробити дурниць.

НЕБЕЗПЕКА ОНЛАЙН: на що слід звернути увагу батькам
Інтернет – це повноцінна
частина життя сучасних
дітей. Там вони шукають
нові знання та інформацію
для виконання домашніх завдань, спілкуються з друзями
по всьому світу, стежать за
життям улюблених блогерів. Але крім очевидних бонусів, інтернет несе і загрози.
Зі збільшенням кількості користувачів злочини в
інтернеті набувають все
нових форм, кажуть в обласному управлінні поліції. Правоохоронці підготували для
батьків поради, як захистити дитину від онлайн-загроз.

Який контент
шкодить дитині?
Той, що
не відповідає віку

Це можуть бути портали чи
ігри (онлайн чи офлайн), які
містять сцени насильства, агресії чи іншої деструктивної поведінки, сайти, що пропагують
надмірні дієти, чим спонукають
до анорексії та булімії. тоталізатори, букмекерські сайти та
онлайн-ігри на гроші.
Потрапити туди дитина
може й випадково, наприклад,
через банерну рекламу. Інколи
такі ресурси визначають дозволений мінімальний вік, але краще встановити батьківський
контроль на всіх пристроях,
якими користується дитина.

Небезпечні квести

Зверніть увагу на групи у
соцмережах і телеграм-канали,
на які підписані діти. Вони за-

,

вжди в більшому мейнстримі,
ніж ви. Тому про "Синіх китів",
"групи смерті" "Момо" та подібні страшні пабліки, які схиляють до нанесення власноруч
каліцтв або заподіяння болю, а
то й до самогубств, ваша дитина дізнається першою.
Корисно раз на місяць обговорювати новинки в інтернеті, самим бути у курсі подій
та проговорювати з дитиною
всі небезпеки, які криються за
подібним контентом. Але не робіть із цього дуже цікавої теми,
бо чим більше ми про це говоримо та жахаємо, тим більше
інтересу у підлітків – у їх віці
дуже цікаво все, що небезпечно.

Порнографія

Реклама такого контенту
може з’явитися на екрані, коли
дитина шукає якусь інформацію. Інколи навіть дорослому
важко зрозуміти, як її закрити,
а що вже говорити про дитину.

Перегляд порнографії дитиною
– це психологічна травма, яка
в тому числі формує у дитини
нездорові очікування щодо сексуальних стосунків. Якщо ви
не розмовляєте з дитиною про
статеве виховання, то незрозумілі речі можуть викликати
у дитини інтерес та бажання
дізнатися більше з цієї теми в
інтернеті.

Кібер-булінг

Булінг, тобто цькування, в
Україні стає все менш табуйованою темою. Але якщо для регулювання булінгу в школі запроваджуються конкретні кроки,
то з кібер поки що складніше.
Кібер-булінг може бути як початком, так і наслідком булінгу
в школі. А може йти від незнайомих дитині користувачів (чи
з фейкових сторінок знайомих).
Прояви кібер-булінгу такі: образливі коментарі, створення
фейкових сторінок, публіка-

ції образливих матеріалів про
дитину, виключення її з групи
класу в соціальних мережах/
месенджерах тощо.
Що робити? Необхідно звернутися до служби підтримки
сайту та попросити видалити
образливу інформацію. Навчіть
дитину блокувати коментарі від певних користувачів та
закривати свою сторінку. Не
варто дорослим втручатися в
діалог з булером з власних сторінок, бо це лише погіршить
ситуацію.
Якщо булінг проводять однокласники дитини, то варто
звернутися до класного керівника, якщо змін не відбудеться,
то до директора та шкільного
психолога. Дитина ж має знати,
що вона може звернутися до вас
з будь-якою проблемою та ви її
підтримаєте, а не відразу почнете звинувачувати та виховувати.

Секстінг

Секстінг – це надсилання
через інтернет особистих інтимних фото чи відео. Діти можуть ставитися до цього як до
забавки, показу довіри отримувачу, шляху дослідження своєї
сексуальності або ж бути вимушеними це зробити. В Україні
виготовлення дитячої порнографії карається законом.
У секстінгу є ще й інші наслідки. Дитина може постійно хвилюватися, що отримувач покаже комусь її фото. А
це трапляється досить часто.
Українські школярі створюють
спеціальні групи у соцмережах,
де розміщують такі фото своїх колишніх. Це призводить до

цькування і травми на все життя щодо довіри у романтичних
стосунках.
Якщо фото ще не викладені у мережу, то спробуйте поговорити з отримувачем та за
необхідності з батьками, домовитися про видалення таких
фото зі всіх пристроїв та облікових записів, хмарних сховищ
обох дітей. Якщо ж фото вже в
інтернеті, то варто звернутися
до служби підтримки соцмережі
з проханням їх видалити. За потреби можна підключити кіберполіцію та ювенальну поліцію.

Кібер-грумінг

Окремо варто виділити
кібер-грумінг – це налогодження довірливих стосунків з дитиною (частіше за все через
соціальні мережі та фейкові
акаунти) з метою отримання
від неї інтимних фото чи відео
з подальшим шантажуванням
дитини для отримання більш
відвертих матеріалів, грошей
чи зустрічей в офлайні. Це спеціально навчені злодії, які гарно знають психологію дітей.
Дітям потрібно знати про
такі ризики, що б не стати
жертвою оманливих друзів.
Розкажіть про те, що ніяка інформація в інтернеті не приватна – сторінку в соцмережах
можуть "хакнути" та побачити все листування. Крім того,
надіслані фото/відео ніколи
неможливо повністю видалити. Тому варто користуватися
тестом білборду: надсилати та
публікувати лише ті матеріали,
які не соромно побачити на білборді біля школи.

nday.te.ua
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Понедіëоê
УТ-1

ICTV

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, 11.50, 14.25, 15.10, 16.45,
19.25, 22.45, 01.10, 02.50,
04.25 Погода.
09.40 Т/с "Елiза".
11.25, 14.05 Телепродаж.
12.00 Енеїда.
13.10, 14.30 РадiоДень.
13.35 Д/с "Незвичайнi культури".
15.20 Чудова гра.
15.55 Д/с "Це цiкаво".
16.25 Лайфхак українською.
17.00 Концертна програма "Арсен
Мiрзоян. Київ".
18.00, 00.15 Iнформацiйна година.
19.00, 21.45 Своя земля.
19.35 Д/с "Жива природа".
19.50, 01.25 Т/с "За службовим
обов`язком".
21.25, 03.20 UA:Спорт.
22.15 Програма з Майклом Щуром.
22.50, 02.25 Складна розмова.
23.20 Перша шпальта.
23.45, 03.55 #NeoСцена з Олегом
Вергелiсом.

06.30 Факти тижня. 100 хвилин з
О. Соколовою.
08.45 Факти. УтроДень.
09.15 Надзвичайнi новини.
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
10.15 Антизомбi.
11.15, 13.20 Секретний фронт.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.10, 16.25 Х/ф "Хiтмен".
16.50 Х/ф "Хiтмен: Агент 47".
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Прорвемось!
21.25 Т/с "Пес 4".
22.45 Свобода слова.
00.55 Х/ф "Проект Iкс".

Êанаë “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".
12.30, 14.15 "Мiняю жiнку".
15.45 "Сiмейнi мелодрами".
17.10 Т/с "Величне столiття. Нова
Володарка".
19.20 "Секретнi матерiали".
20.35 "Чистоnews".
20.45 Т/с "Двi матерi".
21.45 "Мiняю жiнку 14".
23.45, 00.50 "Танцi з зiрками".

Iнтер

06.00 М/ф.
06.15, 23.15 "Слiдство вели..." з Л.
Каневським".
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
"Новини".
07.10, 08.10, 09.20 "Ранок з
Iнтером".
10.30, 12.25 Х/ф "Ларго Вiнч: Початок".
13.15 Х/ф "Ларго Вiнч 2: Змова
в Бiрмi".
15.45 "Чекай на мене. Україна".
20.00 "Подробицi".
21.00 Т/с "Таїсiя".
22.00 Т/с "Однолюби".
00.10 Х/ф "Я тебе нiколи не забуду".

СТБ

06.10, 09.05, 19.00 Т/с "Коли ми
вдома".
07.05, 15.25 Все буде добре!
10.05 МастерШеф.
13.05 Битва екстрасенсiв.
Апокалiпсис.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Один за всiх.
20.00, 22.45 Хата на тата.

Новиé êанаë

05.55, 07.10 Kids` Time.
06.00 М/с "Том i Джерi шоу".
07.15 М/ф "Том i Джерi: Гiгантська
пригода".
08.15 М/ф "Кунг-фу Панда".
10.10 Х/ф "Знайомство зi спартанцями".
11.45 Х/ф "Перший месник: Iнша
вiйна".
14.35 Х/ф "Перший месник: Протистояння".
17.30, 01.30 Таємний агент.
19.00 Ревiзор.
21.40 Пристрастi за ревiзором.
00.00 Пост шоу. Таємний агент.

Êанаë «Уêра¿на»

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
23.00, 02.15 Сьогоднi.
09.30, 03.10 Зоряний шлях.
10.30 Свекруха або невiстка.
11.20 Реальна мiстика.
13.20, 15.30, 04.40 Агенти
справедливостi.
16.00 Iсторiя одного злочину 3.
18.00 Т/с "Доктор Ковальчук 2".
19.50 "Говорить Україна".
21.00 Т/с "Вiддай мою мрiю", 9
i 10 с.
23.30 Х/ф "Мумiя 3: Гробниця
Iмператора Драконiв".

Êанаë «2+2»

06.00 М/ф.
08.00 "Помста природи".
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Середа
УТ-1
06.00 М/с "Ведмедi-сусiди".
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, 11.50, 14.25, 16.40, 19.25,
22.45, 01.10, 02.50, 04.25
Погода.
09.40 Т/с "Елiза".
11.25, 14.05 Телепродаж.
12.00 Д/с "Смаки культур".
13.10 РадiоДень.
13.35 Д/с "Незвичайнi культури".
14.30 52 вiкенди.
15.15 Т/с "Галерея Вельвет".
16.55 Сильна доля.
18.00, 00.15 Iнформацiйна година.
19.00 Шахтарська змiна.
19.35 Д/с "Жива природа".
19.50, 01.25 Т/с "За службовим
обов`язком".
21.25, 03.20 UA:Спорт.
21.45, 02.25 Складна розмова.
22.15 Д/с "Подорож вiдкритим
космосом".
22.50 Схеми. Корупцiя в деталях.
23.20 Букоголiки.
23.45, 03.55 #KiноWALL з С.
Тримбачем.

Êанаë “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".
12.35, 14.25 "Мiняю жiнку".
15.45 "Сiмейнi мелодрами".
17.10 Т/с "Величне столiття. Нова
Володарка".
19.20 "Секретнi матерiали".
20.35 "Чистоnews".
20.45 Т/с "Двi матерi".
21.45, 22.55 "Свiт навиворiт 10".
00.00, 00.50 Х/ф "Недотурканi".

Iнтер
06.00 М/ф.
06.15, 23.10 "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".
11.00, 12.25 Т/с "Пуаро Агати
Крiстi".
13.40, 21.00 Т/с "Таїсiя".
14.50, 15.45, 16.45 "Речдок".
18.00, 19.00, 04.00 "Стосується
кожного".

20.00 "Подробицi".
22.00 Т/с "Однолюби".
00.05 Х/ф "Малахольна".

ICTV

04.30 Факти.
04.50 Т/с "Вiддiл 44".
05.35, 10.10 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
11.10 Я зняв!
12.00, 13.20 Х/ф "Проект Iкс".
12.45, 15.45 Факти. День.
14.50, 16.25 Т/с "Пес".
17.40 Т/с "Марк+Наталка".
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Секретний фронт.
21.25 Т/с "Пес 4".
22.45 "На трьох".
23.55 Х/ф "Правдива брехня".

СТБ

06.10, 09.05, 18.55 Т/с "Коли ми
вдома".
07.10, 15.25 Все буде добре!
10.05, 20.00, 22.45 МастерШеф.
13.00 Битва екстрасенсiв.
Апокалiпсис.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Один за всiх.
01.00 Слiдство ведуть екстрасенси.

Новиé êанаë

03.05 Зона ночi.
03.10 Служба розшуку дiтей.
04.40 Абзац.
06.30, 07.45 Kids` Time.
06.35 М/с "Том i Джерi шоу".
07.50, 00.00 Київ вдень i вночi.
08.50 Т/с "Любов напрокат".
09.45 Т/с "Вiдчайдушнi домогосподарки".
16.00, 21.00 Будиночок на щастя.
17.00 Любов на виживання.
19.00 Екси.
22.00 Х/ф "13-й район. Ультиматум".
01.00 Х/ф "Кiкбоксер: Реванш".

Êанаë «Уêра¿на»

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
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".

Наш ДЕНЬ

08.45, 01.15 Т/с "Пляжний коп 3".
09.25, 18.15 "Спецкор".
10.05, 18.50 "ДжеДАI".
10.45 Т/с "Опер за викликом".
14.35 Х/ф "Лiга видатних
джентльменiв".
16.25 Х/ф "Прямий контакт".
19.25, 20.30 Т/с "Ментiвськi вiйни.
Харкiв".
21.35 Т/с "Кiстки".
23.20 Х/ф "Хижак 2".

НТН

05.45 Х/ф "Чорна Рада".
08.30, 18.20 "Свiдок. Агенти".
09.10 Х/ф "Звинувачення".
10.45, 19.30 Т/с "Коломбо".
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.45
"Свiдок".
12.50 "Речовий доказ".
15.55, 16.50 "Легенди карного розшуку".
21.30 Т/с "Закон i порядок".
23.45 Х/ф "Драйв".
01.50 "Таємницi кримiнального
свiту".

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса.
07.40, 13.55 Правда життя.
08.45 Таємнича Латинська Америка.
09.45, 17.50 Азiя класу люкс.
10.45 Скептик.
11.55 Легендарнi замки Закарпаття.
12.50, 19.40 Речовий доказ.
14.25 Титанiк: народження легенди.
15.55, 21.45 Рiчковi монстри.
16.45, 22.45 Погляд зсередини.
18.45, 20.50 Секретнi територiї.
23.45 Бойовi сили.

Ôóтáоë. (Уêра¿на)
07.45, 17.30 Журнал Лiги чемпiонiв.
08.15 Ворскла - Олiмпiк. Чемпiонат
України.
10.00 "Великий футбол".
11.45, 20.25 Топ-матч.
12.00 Наполi - Рома. Чемпiонат
Iталiї.
13.50 МЮ - Евертон. Чемпiонат
Англiї.
15.40, 22.45 Футбол News.
16.05, 19.55 "Моя гра". Р. Малиновський.
16.35 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
18.00 Передмова до матчу "Барселона - Динамо (К)"
(1997/98). Золота Колекцiя
Лiги чемпiонiв з А. Шевченком.
18.05 Барселона - Динамо (К)
(1997/1998). Золота
Колекцiя Лiги чемпiонiв з А.
Шевченком.
20.35 Чемпiонат Англiї. Огляд туру.
21.30, 23.55 "Check-in".
21.55 Live. Тоттенхем - Ман Сiтi.
Чемпiонат Англiї.
21.00 Т/с "Вiддай мою мрiю", 13
i 14 с.
23.30, 02.00 Т/с "CSI: Маямi".

Êанаë «2+2»

06.00 М/ф.
08.00 Т/с "Пляжний коп 3".
08.55, 01.00 Т/с "Пляжний коп 4".
09.35, 18.15 "Спецкор".
10.15, 18.50 "ДжеДАI".
10.55, 17.15 "Загублений свiт".
12.55 "Помста природи".
15.00 Х/ф "Втеча".
19.25, 20.30 Т/с "Ментiвськi вiйни.
Харкiв".
21.35, 23.20 Т/с "Кiстки".
01.55 М/ф "Правда крупним планом".

НТН

07.05 Х/ф "Нi пуху, нi пера".
08.30 Ранковий "Свiдок".
09.00 Х/ф "Версiя полковника
Зорiна".
10.40, 19.30 Т/с "Коломбо".
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 03.00
"Свiдок".
12.50 "Речовий доказ".
15.50, 16.50 "Легенди карного розшуку".
21.30 Т/с "Закон i порядок".
23.45 Т/с "Кримiналiст".
02.05 "Таємницi кримiнального
свiту".
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УТ-1
06.00 М/с "Ведмедi-сусiди".
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, 11.50, 14.25, 19.25, 22.45,
01.10, 02.50, 04.25 Погода.
09.40 Т/с "Елiза".
11.25, 14.05 Телепродаж.
12.00 Д/с "Смаки культур".
13.10, 14.30 РадiоДень.
13.35 Д/с "Незвичайнi культури".
15.15 Т/с "Галерея Вельвет".
16.55, 04.30 Фольк-music.
18.00, 00.15 Iнформацiйна година.
19.00 Плiч-о-плiч.
19.35 Д/с "Жива природа".
19.50, 01.25 Т/с "За службовим
обов`язком".
21.25, 03.20 UA:Спорт.
21.45 Нашi грошi.
22.15 Д/с "Подорож вiдкритим
космосом".
22.50 Розсекречена iсторiя.
23.45, 03.55 #БiблiоFUN з Р.
Семкiвим.

Êанаë “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".
12.35, 14.25 "Мiняю жiнку".
15.45 "Сiмейнi мелодрами 6".
17.10 Т/с "Величне столiття. Нова
Володарка".
19.20 "Секретнi матерiали".
20.35 "Чистоnews".
20.45 Т/с "Двi матерi".
21.45, 23.25, 00.50 "Модель XL 2".

Iнтер
06.00 М/ф.
06.15, 23.10 "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".
11.00, 12.25 Т/с "Пуаро Агати
Крiстi".
13.40, 21.00 Т/с "Таїсiя".
14.50, 15.45, 16.45 "Речдок".

УТ-1
06.00 М/с "Ведмедi-сусiди".
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, 11.50, 14.25, 16.45, 19.25,
22.45, 01.10, 02.50, 03.55
Погода.
09.40 Т/с "Елiза".
11.25, 14.05 Телепродаж.
12.00 Д/с "Смаки культур".
13.10, 14.30 РадiоДень.
13.35 Д/с "Незвичайнi культури".
15.15 Т/с "Галерея Вельвет".
16.55 Промiнь живий.
18.00, 00.15 Iнформацiйна година.
19.00 #ВУкраїнi.
19.35 Д/с "Жива природа".
19.50, 01.25 Т/с "За службовим
обов`язком".
21.25, 03.20 UA:Спорт.
21.45 Схеми. Корупцiя в деталях.
22.15 Д/с "Подорож вiдкритим
космосом".
22.50 Сильна доля.
23.45 Д/с "Гордiсть свiту".

Êанаë “1+1”

06.00 Бандитська Одеса.
07.40, 13.55, 02.20 Правда життя.
08.45, 15.55, 21.45 Рiчковi монстри.
09.45, 17.50 Азiя класу люкс.
10.45 Скептик.
11.55 Володимир Басов. Бiгун на
довгi дистанцiї.
12.50, 19.40 Речовий доказ.
14.55, 23.45 Бойовi сили.
16.45 Пiд iншим кутом.
18.45, 20.50 Секретнi територiї.
22.45 Погляд зсередини.

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".
12.35, 14.25 "Мiняю жiнку".
15.45 "Сiмейнi мелодрами".
17.10 Т/с "Величне столiття. Нова
Володарка".
19.20 "Секретнi матерiали".
20.35 "Чистоnews".
20.45 Т/с "Двi матерi".
21.45 "Грошi".
22.45 "Право на владу".
00.50 Х/ф "Жiнка, не схильна до
авантюр".

08.15 Арсенал-Київ - Шахтар.
Чемпiонат України.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.25 Лацiо - Iнтер. Чемпiонат
Iталiї.
12.10 Чорноморець - Карпати.
Чемпiонат України.
13.55 Крiстал Пелас - Арсенал.
Чемпiонат Англiї.
16.00, 01.35 "Ситкорiзи".
16.30, 18.55, 21.25 "Студiя Live".
16.55 Live. Чорноморець - Ворскла.
1/8 фiналу. Кубок України.
19.25 Live. Десна - Зоря. 1/8
фiналу. Кубок України.
21.55 Топ-матч.
22.00 Журнал Лiги чемпiонiв.
22.50 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
23.45 Наполi - Рома. Чемпiонат
Iталiї.

18.00, 19.00, 04.00 "Стосується
кожного".
20.00 "Подробицi".
22.00 Т/с "Однолюби".
00.05 Х/ф "Вiн, вона i я".

ICTV

08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
10.10 Прорвемось!
11.10, 13.20 Х/ф "Леон".
12.45, 15.45 Факти. День.
14.50, 16.25 Т/с "Пес".
17.40 Т/с "Марк+Наталка".
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с "Пес 4".
22.45 "На трьох".
00.00 Х/ф "Скарб Амазонки".

СТБ

05.55, 08.50, 18.55 Т/с "Коли ми
вдома".
06.55, 15.25 Все буде добре!
09.50, 20.00, 22.45 МастерШеф.
12.50 Битва екстрасенсiв.
Апокалiпсис.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Один за всiх.

Новиé êанаë

06.35, 07.55 Kids` Time.
06.40 М/с "Том i Джерi шоу".
08.00, 00.10 Київ вдень i вночi.
09.00 Т/с "Любов напрокат".
09.50 Т/с "Вiдчайдушнi домогосподарки".
16.00, 21.00 Будиночок на щастя.
17.00 Хто проти блондинок? (12+).
19.00 Вар`яти.
22.00 Х/ф "Втеча неможлива".

Êанаë «Уêра¿на»

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
23.00, 02.00 Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
10.30 Свекруха або невiстка.
11.20, 03.00 Реальна мiстика.
13.20, 15.30, 04.40 Агенти
справедливостi.
16.00 Iсторiя одного злочину 3.
18.00 Т/с "Доктор Ковальчук 2".
19.50 "Говорить Україна".
21.00 Т/с "Вiддай мою мрiю", 11
i 12 с.
23.30 Т/с "CSI: Маямi".

1 листопада

Четвер

МЕГА

Ôóтáоë. (Уêра¿на)

30 жовтня

Вівтороê

Iнтер
06.00 М/ф.
06.15, 23.10 "Слiдство вели..." з Л.
Каневським".
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини.
07.10, 08.10, 09.20 "Ранок з
Iнтером".
10.10 Т/с "Абатство Даунтон".
11.00, 12.25 Т/с "Пуаро Агати
Крiстi".
13.40, 21.00 Т/с "Таїсiя".
14.50, 15.45, 16.45 "Речдок".
18.00, 19.00 "Стосується кожного".

20.00 "Подробицi".
22.00 Т/с "Однолюби".
00.05 Т/с "Гетьман", 1-4 с.

ICTV

04.30 Факти.
04.50 Т/с "Вiддiл 44".
05.35, 20.15 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
10.10 Секретний фронт.
11.15, 13.20 Х/ф "Правдива брехня".
12.45, 15.45 Факти. День.
14.50, 16.25 Т/с "Пес".
17.40 Т/с "Марк+Наталка".
18.45, 20.55 Факти. Вечiр.
21.15 Т/с "Пес 4".
22.20 Новi лiдери.

СТБ

05.20, 08.10, 18.55 Т/с "Коли ми
вдома".
06.15, 15.25 Все буде добре!
09.10 МастерШеф.
12.45 Битва екстрасенсiв.
Апокалiпсис.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Один за всiх.
20.00, 22.45 Зваженi та щасливi.

Новиé êанаë

03.15 Зона ночi.
03.20 Служба розшуку дiтей.
04.45 Абзац.
06.35, 07.55 Kids` Time.
06.40 М/с "Том i Джерi шоу".
08.00 Київ вдень i вночi.
08.50 Т/с "Любов напрокат".
09.50 Т/с "Вiдчайдушнi домогосподарки".
16.00 Будиночок на щастя.
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф "Хенкок".
22.50 Х/ф "Книга Iлая".
01.10 Х/ф "Втеча неможлива".

Êанаë «Уêра¿на»

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
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 "Вiддай мою мрiю".
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Êанаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 Т/с "Пляжний коп 3".
08.55, 01.00 Т/с "Пляжний коп 4".
09.35, 18.15 "Спецкор".
10.15, 18.50 "ДжеДАI".
10.55, 17.15 "Загублений свiт".
13.00, 03.55 "Облом.UA".
13.25 Х/ф "Погоня".
15.10 Х/ф "Хижаки".
19.25, 20.30 Т/с "Ментiвськi вiйни.
Харкiв".
21.35, 23.20 Т/с "Кiстки".

НТН

06.55 Х/ф "Вiнчання зi смертю".
08.30 Ранковий "Свiдок".
09.00 Х/ф "Скринька Марiї Медiчi".
10.40, 19.30 Т/с "Коломбо".
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 03.00
"Свiдок".
12.50 "Речовий доказ".
15.55, 16.50 "Легенди карного розшуку".
21.30 Т/с "Закон i порядок".
23.45 Т/с "Кримiналiст".

МЕГА

06.00 Бандитський Київ.
07.40, 13.55 Правда життя.
08.45 Природа сьогодення.
09.45, 17.50 Азiя класу люкс.
10.45 Скептик.
11.55 Легендарнi замки України.
12.50, 19.40 Речовий доказ.
14.55 Прокляття двiйникiв Титанiка.
15.55, 21.45 Рiчковi монстри.
16.45, 22.45 Погляд зсередини.
17.25 Пiд iншим кутом.
18.45, 20.50 Секретнi територiї.
23.45 Бойовi сили.
00.20 Мiстична Україна.

Ôóтáоë. (Уêра¿на)
07.15 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
08.10 Наполi - Рома. Чемпiонат
Iталiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.25 Ворскла - Олiмпiк. Чемпiонат
України.
12.10 "Великий футбол".
13.55 Лестер - Вест Хем. Чемпiонат
Англiї.
16.55 Лацiо - Iнтер. Чемпiонат
Iталiї.
18.45 Тоттенхем - Ман Сiтi.
Чемпiонат Англiї.
20.35 Топ-матч.
20.40 Арсенал-Київ - Шахтар.
Чемпiонат України.
22.50 Чемпiонат Англiї. Огляд туру.
23.45 МЮ - Евертон. Чемпiонат
Англiї.
23.20 Контролер.
00.00 Т/с "CSI: Маямi".

Êанаë «2+2»

06.00 М/ф.
08.00 Т/с "Пляжний коп 3".
08.55, 01.00 Т/с "Пляжний коп 4".
09.35, 18.15 "Спецкор".
10.15, 18.50 "ДжеДАI".
10.55, 17.15 "Загублений свiт".
13.00 Вiдеобiмба.
15.10 Х/ф "Лiга видатних
джентльменiв".
19.25, 20.30 Т/с "Ментiвськi вiйни.
Харкiв".
21.35, 23.20, 01.55 Т/с "Кiстки".

НТН

07.00 Х/ф "Сказання про двох
братiв-близнюкiв".
08.30 Ранковий "Свiдок".
09.00 Х/ф "Розiрване коло".
10.40, 19.30 Т/с "Коломбо".
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 03.00
"Свiдок".
12.50, 03.50 "Речовий доказ".
15.50, 16.50 "Легенди карного розшуку".
21.30 Т/с "Закон i порядок".
23.45 Т/с "Кримiналiст".

МЕГА

Четвер, 1 листопада
06.00 Бандитський Київ.
07.40, 13.55 Правда життя.
08.45 Дивовижна Iндiя.
09.45, 17.50 Азiя класу люкс.
10.45 Скептик.
11.55 Два Миронових.
12.50, 19.40 Речовий доказ.
14.55, 23.45 Бойовi сили.
15.55, 21.45 Рiчковi монстри.
16.50, 22.45 Погляд зсередини.
18.45, 20.50 Секретнi територiї.
23.15 Пiд iншим кутом.
00.20 Мiстична Україна.

Ôóтáоë. (Уêра¿на)
07.45, 20.15 "Ситкорiзи".
08.15 Мiлан - Дженоа. Чемпiонат
Iталiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.25, 03.55 Чорноморець - Ворскла. 1/8 фiналу. Кубок
України.
12.10 Лестер - Вест Хем. Чемпiонат
Англiї.
13.55 Емполi - Ювентус. Чемпiонат
Iталiї.
16.05 Десна - Зоря. 1/8 фiналу.
Кубок України.
17.55 "Моя гра". Р. Малиновський.
18.25 Наполi - Рома. Чемпiонат
Iталiї.
20.45 Шахтар - Олiмпiк. 1/8
фiналу. Кубок України.
22.50 Журнал Лiги чемпiонiв.
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2 листопада

П’ятниця
УТ-1
06.00, 17.00 "Золотий вересень.
Хронiка Галичини 19391941".
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25,
13.00, 15.00, 21.00, 03.00
Новини.
06.35 "Напам`ять". Раїса Руденко.
07.10 "Напам`ять". Левко
Лук`яненко.
07.30 "Напам`ять". Валентина
Чорновiл.
08.10 "Напам`ять". Володимир Чемерис.
08.30 "Напам`ять". Юрiй Костенко.
09.05 "Напам`ять". Володимир Лановой.
09.30, 10.45, 14.25, 16.40, 19.25,
23.05, 01.10, 02.50 Погода.
09.35 "Легiон. Хронiка Української
Галицької Армiї 1918-1919".
10.25, 14.05 Телепродаж.
10.55 "Герої України Крути. Перша
Незалежнiсть".
12.00 Хвилина мовчання: Пам`ятi
жертв Батуринської трагедiї.
12.05 "Українська революцiя".
13.10, 14.30 РадiоДень.
13.35 Д/с "Незвичайнi культури".
15.15 "Срiбна земля. Хронiка
Карпатської України. 19191939".
18.00, 00.15 Iнформацiйна година.
19.00 Перший на селi.
19.35, 01.25 Спецпроект "Батурин.
Забута трагедiя незабутої
столицi".
21.25, 03.20 UA:Спорт.
22.00 Перша шпальта.
22.30 Букоголiки.
23.15, 05.30 Д/с "Гордiсть свiту".

Êанаë “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, 10.50, 12.20 "Одруження
наослiп".
12.50 "Мiняю жiнку 12".
14.25 "Мiняю жiнку 13".
15.45 "Сiмейнi мелодрами".
17.10 Т/с "Величне столiття. Нова
Володарка".
19.20 "Секретнi матерiали".
20.15 Х/ф "Родиннi зв`язки".
00.20 "Розсмiши комiка".

Iнтер

06.00 М/ф.
06.15, 22.00 "Слiдство вели..." з Л.
Каневським".
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини.

Недіëя

07.10, 08.10, 09.20 "Ранок з
Iнтером".
10.10 Т/с "Абатство Даунтон".
11.00, 12.25 Т/с "Пуаро Агати
Крiстi".
13.40 Т/с "Таїсiя".
14.50, 15.45, 16.45, 01.45 "Речдок".
18.00 "Стосується кожного".
20.00 "Подробицi тижня".
23.50 Х/ф "Дот".
04.30 Факти.
04.50 Т/с "Вiддiл 44".
05.35, 10.10 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
11.30, 13.25 Х/ф "Апокалiпсис".
12.45, 15.45 Факти. День.
14.55, 16.20 Т/с "Пес".
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Антизомбi.
21.30 Х/ф "Троя".
00.50 Т/с "Марк+Наталка".

08.30 Ранковий "Свiдок".
09.00 Х/ф "Iшов четвертий рiк
вiйни..."
10.40, 19.30 Т/с "Коломбо".
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 03.05
"Свiдок".
12.50 "Речовий доказ".
15.50, 16.55 "Легенди карного розшуку".
21.30 Т/с "Закон i порядок".
23.45 Т/с "Кримiналiст".
02.00 "Таємницi кримiнального
свiту".
03.35 "Випадковий свiдок".

СТБ

04.55, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
06.25 Х/ф "П`ять рокiв та один
день".
08.25 Т/с "Палка помста".
18.00 Один за всiх.
19.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20.00 Цiєї митi рiк потому.
22.45 Ультиматум.

Новиé êанаë

03.25, 02.40 Зона ночi.
05.05 Абзац.
07.00 Ревiзор.
09.40 Пристрастi за ревiзором.
12.00 Х/ф "Клятва".
14.00 Х/ф "До зустрiчi з тобою".
16.15, 19.00 Топ-модель.
21.40 Екси.
23.40 Київ вдень i вночi.
00.40 Х/ф "В лiжку з ворогом".
02.35 Служба розшуку дiтей.

Êанаë «Уêра¿на»

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
23.00, 03.40 Сьогоднi.
09.30, 04.25 Зоряний шлях.
10.30 Свекруха або невiстка.
11.20 Реальна мiстика.
13.10 Т/с "Краще за всiх", 1 i 2 с.
15.30 Т/с "Краще за всiх".
18.00 Т/с "Доктор Ковальчук 2".
19.50 "Говорить Україна".
22.00 Т/с "Нi слова про любов", 1 с.

4 листопада
ICTV
05.10 Факти.
05.35 Iнсайдер.
07.30 Т/с "Вiддiл 44".
11.30, 13.00 Х/ф "Планета
мавп".
12.45 Факти. День.
14.05 Х/ф "Повстання планети мавп".
16.05 Х/ф "Свiтанок планети мавп".
18.45 Факти тижня. 100 хвилин
з О. Соколовою.
20.35 Х/ф "Вiйна за планету мавп".
23.30 Х/ф "Леон".
02.10 Т/с "Секретний фарватер".

Iнтер
06.00 М/ф.
06.25 Х/ф "Тридцять три".
08.00 "Вдалий проект".
09.00 "Готуємо разом".
10.00 "Орел i решка. Морський
сезон 2".
11.00 "Орел i решка. Перезавантаження 3".
12.10 "Крутiше за всiх".
14.10 Х/ф "Попелюшка-80".
18.10 Х/ф "Мадам".
20.00 "Подробицi".
20.30 Х/ф "Я, Тоня".
23.00 Х/ф "Обитель проклятих".

Êанаë «2+2»

ICTV

06.00 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.
09.30, 11.20, 13.20, 14.50, 19.55,
23.00, 03.20 Погода.
09.35 Х/ф "Апокалiпсис: одкровення Iоанна Богослова".
11.25 Д/с "Свiт дикої природи".
12.00 Енеїда.
13.00 Лайфхак українською.
13.25, 16.25 Телепродаж.
13.50 #ВУкраїнi.
14.20 Перший на селi.
15.00 Фольк-music.
16.00 Шахтарська змiна.
16.50 Т/с "Галерея Вельвет".
20.05 Д/с "Iгри iмператорiв".
21.25 Програма з Майклом
Щуром.
21.55 Промiнь живий.
23.10 Д/с "Неповторна природа".
00.05 Д/с "Незвичайнi культури".
06.00 "ТСН".
07.00, 01.30 "Українськi
сенсацiї".
08.00 "Снiданок. Вихiдний".
09.00 "Лото-Забава".
09.45 М/ф "Маша i ведмiдь".
10.10, 11.30, 12.35 "Свiт
навиворiт".
13.50 Х/ф "Диявол носить
Прада".
16.05 Х/ф "За двома зайцями".
17.45 Х/ф "Ейс Вентура: розшук домашнiх тварин".
19.30, 04.50 "ТСН-Тиждень".
21.00 "Танцi з зiрками".
23.30 "Вечiр прем`єр з Катериною Осадчою".

23.20 По слiдах.
00.00 Т/с "Нi слова про любов",
2 i 3 с.
06.00 М/ф.
08.00, 12.55 "Помста природи".
09.35, 18.15 "Спецкор".
10.15, 18.50 "ДжеДАI".
10.55, 17.15 "Загублений свiт".
13.20 Х/ф "Мисливцi за
релiквiями".
19.25 Х/ф "Кров тамплiєрiв".
23.20 "Змiшанi єдиноборства. UFC
¹215".

УТ-1

Êанаë “1+1”

Наш ДЕНЬ

СТБ

05.45, 06.45 Т/с "Коли ми
вдома".
08.45 Все буде смачно!
10.40 Караоке на Майданi.
11.40 МастерШеф.
18.05 Слiдство ведуть екстрасенси.
19.00 Битва екстрасенсiв.
21.00 Один за всiх.
22.15 Х-Фактор.

Новиé êанаë

02.55 Зона ночi.
06.00 Стендап-шоу.
06.55, 08.45 Kids` Time.
07.00 М/с "Том i Джерi шоу".
08.50 М/ф "Том i Джерi: Втрачений дракон".
09.55 М/ф "Помста пухнастих".
11.45 М/ф "Кунг-фу Панда 2".
13.30 М/ф "Три богатирi i Шамаханська цариця".
15.00 Х/ф "Три богатирi на
дальнiх берегах".
16.30 Х/ф "Тор".
18.45 Х/ф "Тор 2. Царство темряви".
21.00 Х/ф "Людина-мурашка".
23.10 Х/ф "Абатуар. Лабiринт
страху".
01.15 Х/ф "До зустрiчi з тобою".

Êанаë «Уêра¿на»

06.30 Сьогоднi.
07.30 Зоряний шлях.
09.00 Т/с "Нерiдна".
12.55 Т/с "Нi слова про любов".
17.00 Т/с "На самiй межi", 1
i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом Панютою.
20.00 Головна тема.

НТН

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса.
07.40, 13.55 Правда життя.
08.45 Дивовижна Iндiя.
09.45, 17.50 Азiя класу люкс.
10.45 Скептик.
11.55 Юрiй Нiкулiн.
12.50, 19.40 Речовий доказ.
14.55, 23.45 Бойовi сили.
15.55, 21.45 Рiчковi монстри.
16.50 Погляд зсередини.
18.45, 20.50 Секретнi територiї.
22.45 Пiд iншим кутом.
00.20 Мiстична Україна.

Ôóтáоë. (Уêра¿на)
07.45 МЮ - Евертон. Чемпiонат
Англiї.
09.30 "Моя гра". Р. Малиновський.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.25, 01.40 Емполi - Ювентус.
Чемпiонат Iталiї.
12.10, 04.00 Десна - Зоря. 1/8
фiналу. Кубок України.
13.55 Лацiо - Iнтер. Чемпiонат
Iталiї.
16.05, 22.50 Чемпiонат Iталiї. Передмова до туру.
16.35 Тоттенхем - Ман Сiтi.
Чемпiонат Англiї.
18.25 Мiлан - Дженоа. Чемпiонат
Iталiї.
20.10, 01.10 Свiт Прем`єр-лiги.
20.40 Чорноморець - Ворскла. 1/8
фiналу. Кубок України.
23.20 Лестер - Вест Хем. Чемпiонат
Англiї.

21.00 Т/с "На самiй межi".
23.00 Х/ф "Шукаю тебе".
00.50, 02.20 Iсторiя одного злочину 3.

Êанаë «2+2»

06.00 М/ф.
08.10 "102. Полiцiя".
09.05 "Загублений свiт".
12.15 "Шаленi перегони".
13.15 Х/ф "Кров тамплiєрiв".
17.10 Х/ф "Джек Хантер. У пошуках скарбiв Угарiта".
19.05 Х/ф "Джек Хантер. Прокляття гробницi Ехнатона".
21.00 Х/ф "Джек Хантер. Небесна зiрка".
23.00 "ПроФутбол".

НТН

06.15 Х/ф "Перший поверх".
07.35 Т/с "Я - охоронець".
11.00 Х/ф "Максим Перепелиця".
12.45 Х/ф "Невиправний брехун".
14.10 Х/ф "Зiта i Гiта".
17.10 Х/ф "Тримай у полi зору".
19.00 Х/ф "Балада про доблесного лицаря Айвенго".
20.35 Х/ф "Чорна стрiла".
22.20 Х/ф "Залiзний лицар".
00.40 Х/ф "Чорна кобра".

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса.
07.15 Брама часу.
08.00, 18.25 У пошуках iстини.
09.45 Бойовi сили.
11.45 Як будували замки.
14.25 Дивовижна Iндiя.
16.25 Рiчковi монстри.
21.00 Подорож на край всесвiту.
23.00 Земля: код знищення.
23.50 Нашi.

Ôóтáоë. (Уêра¿на)
07.45 Свiт Прем`єр-лiги.
08.15 Ювентус - Кальярi.
Чемпiонат Iталiї.
10.00, 16.15, 20.15 Футбол
News.
10.25 "Моя гра". Р. Яремчук.
10.55 Шахтар - Динамо.
Чемпiонат України.
12.45, 13.30, 15.55, 16.35, 18.55
"Тур Online".
13.15, 03.10, 05.30 Топ-матч.
13.55 Live. Александрiя - Десна.
Чемпiонат України.
14.45, 17.45 Футбол Tables.
16.55 Live. Ворскла - Львiв.
Чемпiонат України.
19.25 Live. Чорноморець - Зоря.
Чемпiонат України.
21.20 "Великий футбол".
23.00 Челсi - Крiстал Пелас.
Чемпiонат Англiї.

nday.te.ua

Програма ТБ

3 листопада

Сóáота
УТ-1

ICTV

06.00, 09.35 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.
09.30, 12.55, 14.55, 16.20, 19.55,
22.30, 03.20 Погода.
10.00 Лайфхак українською.
10.15 Д/с "Це цiкаво".
10.40 Чудова гра.
11.10, 16.30 Телепродаж.
11.30 Хто в домi хазяїн?
12.00 Сильна доля.
13.00 Х/ф "Апокалiпсис: одкровення Iоанна Богослова".
15.00 Казки, перевiренi часом.
"Спiваюче дзвiнке деревце".
16.50 Т/с "Галерея Вельвет".
20.00, 05.05 Розсекречена iсторiя.
21.25 Промiнь живий.
22.35 Д/с "Неповторна природа".
23.05, 03.30 Свiтло.
00.05 Д/с "Незвичайнi культури".

05.15 Факти.
05.35 Бiльше нiж правда.
07.20 Я зняв!
09.20 Дизель-шоу.
10.45, 11.45 Особливостi
нацiональної роботи 4.
12.45 Факти. День.
13.00 "На трьох".
15.30 Т/с "Пес".
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Т/с "Пес 4".
20.15 Х/ф "Повстання планети мавп".
22.20 Х/ф "Свiтанок планети
мавп".
00.55 Т/с "Прокурори".

Êанаë “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".
12.25 "Модель XL 2".
14.15 Х/ф "Жiнка, не схильна до
авантюр".
16.30, 21.15 "Вечiрнiй квартал".
18.30, 00.20 "Розсмiши комiка".
20.15 "Українськi сенсацiї".

Iнтер
05.45 М/ф.
06.45 "Чекай на мене. Україна".
08.40 "Слово Предстоятеля".
08.50 Х/ф "Закоханий за власним
бажанням".
10.30 Х/ф "Вийти замiж за
капiтана".
12.30 Х/ф "Перш, нiж розлучитися".
14.10 Т/с "Абатство Даунтон".
18.10 Х/ф "Зимова вишня".
20.00 "Подробицi".
20.30 "Крутiше за всiх".
22.20 Х/ф "Арифметика
пiдступностi".
00.20 Х/ф "Випадковий запис".

СТБ

06.05
08.05
09.05
11.00
13.00
16.00
19.00
21.55

Т/с "Коли ми вдома".
Караоке на Майданi.
Все буде смачно!
Битва екстрасенсiв.
Зваженi та щасливi.
Хата на тата.
Х-Фактор.
Цiєї митi рiк потому.

Новиé êанаë

03.00 Зона ночi.
05.50, 08.00 Kids` Time.
05.55 М/с "Лунтiк i його друзi".
07.10 М/с "Том i Джерi шоу".
08.05 Гастарбайтери.
14.00 Вар`яти.
16.00 Хто зверху? (12+).
18.00 М/ф "Три богатирi i Шамаханська цариця".
19.40 Х/ф "Три богатирi на дальнiх
берегах".
21.00 Х/ф "Тор".
23.10 Х/ф "Знайомство зi спартанцями".
00.50 Х/ф "Клятва".

Êанаë «Уêра¿на»

07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
07.15, 04.40 Зоряний шлях.
07.50 Т/с "Вiддай мою мрiю",
9-15 с.
15.20 Т/с "Вiддай мою мрiю".
16.00 Т/с "Нерiдна", 1-3 с.
20.00 Т/с "Нерiдна".
21.00 Шоу Братiв Шумахерiв.
23.00 Т/с "Зведена сестра", 1-3 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с "Зведена сестра".

Програма місцевих теëеêанаëів
TV-4
Понедіëоê, 29 жовтня
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Серцю не
накажеш» +16
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30
Провінційні вісті
08.00 Вікно в Америку
08.30, 20.00 Єдина країна
09.00 Час-Tайм
09.30 Справжня ціна
09.45 Про кіно
09.55, 22.35 Добрі традиції
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10 У фокусі Європа
12.40 Євромакс
13.10 Хіт-парад
14.00 Х.ф.«Бруно»
17.00 Відкрита зона
19.20 На гарячому
19.30, 21.00 Наші вітання
20.30 ТНЕУ - калейдоскоп подій
20.40 Дім книги
21.30 Погляд зблизька
22.20 На гарячому
22.40 Х.ф. «Аліса і Шарлі» +16

Вівтороê, 30 жовтня
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Серцю не
накажеш» +16
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30
Провінційні вісті
07.20 На гарячому
07.35 Погляд зблизька
08.05 Українські традиції
08.20 ТНЕУ - калейдоскоп подій
08.30 Єдина країна
09.00 Час-Tайм
09.30 Відкрита зона
11.00, 16.10 Дитяча година
11.45 «Чарівний ключик»
12.10, 21.20 Добрі традиції
12.15 Виклик долі
12.20 Про кіно
12.30 Євромакс
14.00 Х.ф. «Примара в глибині» +12
17.00 Відкрита зона
17.30 ПроОбраз із Наталкою
Фіцич
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Межа правди
22.35 Х.ф. «Рятувальний модуль» +16

Середа, 31 жовтня
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Серцю не
накажеш» +16
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30
Провінційні вісті
07.35 Межа правди
08.30 Калейдоскоп
08.55, 17.55 Добрі традиції
09.00 Час-Tайм
09.30 Відкрита зона
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10 «Гал-кліп»
12.40 Академічний оркестр Тернопільської філармонії.
14.00 Х.ф. «Легенда про дракона»
16.40 «Чарівний ключик»
17.00 Відкрита зона
17.30 Українські традиції
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Щоденник для батьків
21.30 ПроОбраз із Наталкою
Фіцич
22.40 Х.ф.«Селестіна» +16

Четвер, 1 ëистопада
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Серцю не
накажеш» +16
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30
Провінційні вісті
07.20 На гарячому
07.35 Щоденник для батьків
08.30 Калейдоскоп
09.00 Час-Tайм
09.30 Відкрита зона
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10 Формула здоров’я
14.00 Х.ф.«Нортенгерське аббатство»
15.45, 20.25 Добрі традиції
17.00 Відкрита зона
18.45 Виклик долі
19.20 На гарячому
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 У фокусі Європа
20.30 Євромакс
21.30 Смачна мандрівка
22.20 На гарячому
22.35 Х.ф.«Оператор» +16

П’ятниця, 2 ëистопада
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Серцю не
накажеш» +16
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30
Провінційні вісті
07.35 У фокусі Європа
08.00 Євромакс
08.30 Смачна мандрівка
09.00 Час-Tайм
09.30 Відкрита зона
11.00, 16.10 Дитяча година
11.45 «Чарівний ключик»
12.10 Українські традиції
12.40 Симфонічний оркестр Тернопільської філармонії. Д.Северин
14.00 Х.ф.«Останній шанс»
17.00 Відкрита зона
17.30 ПроОбраз із Наталкою
Фіцич
19.30 Золоте стремено
20.00 ТНЕУ - калейдоскоп подій
20.10 Погляд зблизька
20.40 Слід
21.00 Золоте стремено
21.20 Добрі традиції
21.30 Єдина країна
22.20 На гарячому
22.35 Х.ф.«Сусід» +16

Сóáота, 3 ëистопада
06.00 Про кіно
07.00 Провінційні вісті
07.20 На гарячому
07.35 Х.ф.«Острів Джорджа»
08.55, 19.55 Добрі традиції
09.00 Час-Tайм
09.30, 19.00 Єдина країна
10.30 Зміни свій світ
11.30 ПроОбраз із Наталкою
Фіцич
12.00 Смачна мандрівка
12.30 Х.ф. «Охоронець брами»
14.30 Мультфільми
15.00 Х.ф.«Маленька чаклунка»
16.30 Дім книги
17.50 ТНЕУ - калейдоскоп подій
18.00 Наші вітання
19.30 Виклик долі
19.35 У фокусі Європа
20.10 Queen, «Справжня магія»
21.30 Х.ф. «Арарат» +16

Êанаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 "102. Полiцiя".
08.55 "Загублений свiт".
12.50 Х/ф "Мисливцi за
релiквiями".
16.45 Х/ф "Хижаки".
18.50 Х/ф "Кришталевi черепи".
20.40 Х/ф "На межi".
22.40 Х/ф "Iгри кiлерiв".

НТН

06.05 Х/ф "Вiчний поклик".
10.00 Х/ф "Табiр iде в небо".
12.00 "Україна вражає".
12.55, 03.05 "Речовий доказ".
16.05 "Легенди карного розшуку".
19.00, 02.05 "Свiдок".
19.30 Х/ф "Максим Перепелиця".
21.30 Х/ф "Тримай у полi зору".
23.15 Х/ф "Чорна кобра".
01.00 "Таємницi кримiнального
свiту".

МЕГА

06.00 Бандитський Київ.
07.15 Брама часу.
08.00, 18.25 У пошуках iстини.
09.45 Бойовi сили.
11.45 Подорож на край всесвiту.
13.25 Земля: код знищення.
14.25 Дивовижна Iндiя.
16.25 Рiчковi монстри.
21.00 Як будували замки.
23.50 Телеформат.

Ôóтáоë. (Уêра¿на)
07.45 Чемпiонат Iталiї. Передмова до туру.
08.15 Тоттенхем - Ман Сiтi.
Чемпiонат Англiї.
10.00, 16.30, 22.30 Футбол News.
10.25 Наполi - Емполi. Чемпiонат
Iталiї.
12.10 Шахтар - Олiмпiк. 1/8
фiналу. Кубок України.
13.55 Чемпiонат Англiї. Передмова до туру.
14.25 Live. Борнмут - МЮ.
Чемпiонат Англiї.
15.15, 17.55 Футбол Tables.
16.50 Live. Вест Хем - Бернлi.
Чемпiонат Англiї.
18.55, 21.25 "Check-in".
19.25 Live. Арсенал - Лiверпуль.
Чемпiонат Англiї.
21.45 Live. Вулверхемптон - Тоттенхем. Чемпiонат Англiї.
23.45 Фiорентiна - Рома. Чемпiонат
Iталiї.

Недіëя,4 ëистопада
06.00 Х.ф.«Острів Джорджа»
07.30, 16.30 Українські традиції
08.00 Єдина країна
08.40 Час-Тайм
09.00 Повнота радості життя
09.30 Справжня ціна
10.15 Пряма трансляція Божественної Святої Літургії зАрхикатедрального Собору УГКЦ
м.Тернополя
11.40 Дім книги
12.05 Х.ф.«Маленька чаклунка»
13.30 «Чарівний ключик»
14.00 Сільський календар
14.30 Межа правди
15.30 Виклик долі
15.35 Слід
16.00 ПроОбраз із Наталкою
Фіцич
16.25 Добрі традиції
17.00 Вікно в Америку
18.00 Наші вітання
19.00 Провінційні вісті
21.00 «Гал-кліп»
21.30 Єдина країна
22.10 Добрі традиції
22.15 Х.ф. «Новокаїн» +16

ТТБ
Понедіëоê, 29 жовтня
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 “Модуль знань”
15.00 Док.фільм
16.00 “Орегонський путівник”
17.10 Д/ф “В Україні”
17.36 Д/с”Незвичайні культури”
18.05 “Розсекречена історія”
19.20 “Тема дня”
19.45 #КіноWALL з Сергієм
Тримбачем
20.11 #NeoСцена з Олегом
Вергелісом

Вівтороê , 30 жовтня
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 “Тема дня”
14.09 “Українська читанка”
14.17 “Модуль знань”
15.00 Д/с “Незвідані шляхи”
16.00 “Орегонський путівник”
16.29 “Орегонський путівник”
17.10 “Своя земля”
17.36 “100 років історії”
17.46 “100 років історії”
18.00 Т/с “Роксолана”
19.45 #БібліоFUN з Ростиславом Семківим
20.11 #МузLove з Любою Морозовою

Середа, 31 жовтня
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 “Тема дня”
14.09 “Українська читанка”
14.17 “Модуль знань”
15.00 Д/с “Неповторна природа”
15.26 Д/с “Таємниці підводного світу”

16.00
17.10
17.36
18.00
19.45

“Орегонський путівник”
“Наші гроші”
“100 років мистецтва”
Т/с “Роксолана”
Д/с “Океан Вет”

Четвер, 1 ëистопада
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 “Тема дня”
14.09 “Українська читанка”
14.17 “Модуль знань”
15.00 Д/с “Неповторна природа”
15.26 Д/с “Таємниці підводного світу”
16.00 “Орегонський путівник”
17.10 “Складна розмова”
17.36 “100 років кіно”
18.00 Т/с “Роксолана”
19.45 Д/с “Сироти дикої природи”

П’ятниця, 2 ëистопада
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 “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”
17.46 “100 років літератури”
18.00 Т/с “Роксолана”
19.20 “Тема дня”
19.45 Д/с “Акулячий маг”

Сóáота, 3 ëистопада
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 “Книжкова лавка. ТОП 7”
16.04 #NeoСцена з Олегом
Вергелісом
16.35 Вистава
18.05 Д/ф “Сильна доля”
19.00 “Новини”
19.13 “Поза рамками”
19.44 “Двоколісні хроніки”
19.59 “Фольк music”

Недіëя, 4 ëистопада
7.00 М/с“Принцеса Сіссі”
8.00 “Додолики”
8.30 “Файний ранок”
9.34 “Енеїда”
13.30 “Українська читанка”
13.40 “Тема дня”
14.10 “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”
18.17 “Двоколісні хроніки”
18.32 “Своя земля”
19.00 “Розсекречена історія”
19.52 “Візитівки Карпат”
20.00 Д/с “Земні катаклізми”

Наш ДЕНЬ

Господар
Не стікає вода у раковині –

З

лив у раковинах і
ванних забивається
навіть при акуратній
експлуатації. Сміття
накопичується поступово,
починаючи зі звичайного
нальоту та закінчуючи
грудками.
При цьому швидкість відводу води значно зменшується.
Якщо не вжити термінових заходів, то згодом стік труби повністю перекриється і відтік у
каналізацію буде забитий.
Сьогодні є багато хімічних
засобів для очистки зливу, але
їм не поступаються народні методи. У зливальний отвір можна вилити 200-300 мілілітрів
звичайного оцту. Після цього в
злив засипати соду. У цьому випадку досить 5-7 столових ло-

лийте
оцет

жок. Відразу можна буде спостерігати характерну хімічну
реакцію. Виділяється велика
кількість газів і відзначається
характерне підвищення температури. Ці процеси й сприяють очищенню системи навіть при засмітті. Коли реакція закінчиться, необхідно долити ще трохи оцту. Звичайно достатньо 300 мл. Процедуру можна повторити двічі. На
заключному етапі потрібно в
зливальний отвір залити велику кількість окропу. 1-2 літрів
буде цілком достатньо. Через 5
хвилин можна відкривати кран
і промивати систему проточною водою. Засміття буде усунуто, а вода з раковини буде
йти швидше. В особливо складних випадках операцію повторюють кілька разів.

Садимо цибулю

К

ращим часом, щоб посадити підзимову цибулю
прийнято вважати період з кінця жовтня до першої
декади листопада, приблизно за місяць до настання
стійкого похолодання. Досвідчені городники радять
дотримуватися правила: якщо температурні показники
протягом тижня трималися на рівні 4-5°С, то наступили
оптимальні строки, щоб висаджувати сівок. Дуже важливо,
щоб висаджена цибуля встигла до настання холодів опустити
корені, але не можна допускати утворення паростків.

РАННЯ ЗЕЛЕНЬ
І МЕНШЕ ХВОРОБ

Як показує городня практика,
при осінній посадці сівка є можливість за достоїнством оцінити значну кількість переваг у порівнянні традиційним культивуванням.
Зокрема, при підзимовій посадці
цибулі-сівка є можливість одержати зелену продукцію в першій декаді травня. Традиційна посадка припускає одержання якісних цибулин
у другій половині літа, у той час як
при підзимовій посадці врожай формується приблизно на півтора місяця раніше. Зібраний урожай озимої
цибулі прекрасно витримує тривале зберігання без втрати якісних характеристик. Посаджена під зиму
цибуля, практично не дає стрілок
наступного року. Формування щільної кореневої мички на дінці служить гарним захистом від ушкодження цибульною мухою.

Крім усього іншого, городники одержують можливість заощадити час на більш важливі весняні
роботи, а також можуть собі дозволити виростити на грядах після
збирання врожаю підзимової цибулі скоростиглі овочеві культури.

ТЕХНОЛОГІЯ
ПОСАДКИ

Гарні попередники для вирощування підзимової цибулі кукурудза, буряк, гірчиця, рапс, фацелія, горох, квасоля, томати, салат,
огірки і будь-який вид капусти. Не
можна вирощувати цибулю після
таких культур, як боби, картопля,
петрушка, селера, люцерна і червона конюшина. Варто пам’ятати, що
вирощування цибулі або часнику
на колишній ділянці можливе не
раніше, ніж через чотири роки.
Для одержання ранньої зеленої продукції найкраще використовувати вибірку, представлену
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Чи варто перекопувати
грядки?

Н

е будемо впадати
в крайнощі, адже
є люди, які не
копають практично
ніколи, так само як і ті,
хто перекопує свій город
суцільно. Розберемося
насамперед у плюсах і
мінусах такої звичайної,
здавалося б, операції, як
перекопування.

Щоб добрива працювали,
а бур’яни гинули
Виявляється, в цій операції
досить багато смислу, адже як же
інакше ми зможемо окультурити
землю, внести туди мінеральні й
органічні добрива, розпушити. А
бур’яни! Адже, начебто, осінь, а
завдяки теплій погоді уже є свіжі бур’яни, що добре піднялися.
При перекопуванні ми фактично нарізаємо, перевертаємо їх, тобто зелена частина
бур’янів опиняється в глибині
ґрунту, а коріння зовні. Звичайно, усі бур’яни не гинуть, однаково бур’ян відростає рано чи пізно, але ми його настільки послабили, що він уже не буде рости на
всю силу.
Крім того, на поверхні ґрунту,
особливо восени, присутня величезна кількість насіння бур’янів.
Якщо на якомусь місці рос-

на зиму

Господарі переконалися,
такий метод дає добрий врожай
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цибулинками, розмір яких перевищує 30 мм.
Досвідчені городники рекомендують прогрівати посадковий
матеріал протягом восьми годин
при температурі 40°С.
ділянка для пізнього осіннього висаджування має бути
представлена добре дренованими
перегнійно-піщаними ґрунтами
або перегнійним суглинком.
найкраще, якщо грядки для
цибулі будуть розташовуватися
на схилі південного або південнозахідного напрямку, із захистом
від рвучкого вітру.
ґрунт перед проведенням
посадки потрібно завчасно піддати перекопуванню із внесенням
перегною в кількості 5-6 кг калійної солі в розрахунку 10-15 г і 2025 г суперфосфату на кожен квадратний метр.
гарний результат дає передпосадкове внесення в ґрунт деревного попелу з розрахунку 10 г на
один квадратний метр.
висаджувати дрібний сівок
доцільно з відстанню 50-70 мм,
з наступним засипанням сухим
ґрунтом.
напередодні холодної та
безсніжної зими рекомендується поверх мульчі прикрити гряди плівковим матеріалом. У якості мульчі можна використовувати
тирсу, торф, солому, сухе бадилля
або звичайний ялиновий лапник.

ли: картопля, помідори, огірки
або інші культури, що хворіють
грибковими захворюваннями, то
на поверхні ґрунту присутні міріади спор різних захворювань, а
перевертаючи шар землі, ми «ховаємо» насіння бур’янів і тих же
збудників хвороб у ґрунт.
Щоб удобрити ґрунт, необхідно внести органіку, мінеральні добрива, а для розкислення,
як мінімум простий попіл. Але ж
для того, щоб внести попіл і щоб
він мав ефект розкислення, потрібно його перемішати з ґрунтом, а перемішати можна тільки
зробивши перекопування.
Недоліки цієї справи
По-перше, це досить важко,
а на дачі ж варто побудувати роботу так, щоб не трудові подвиги були головні, а саме посильна
робота в задоволення, тому там,
де можна не копати, то й не треба копати.

По-друге, коли ми перевертаємо шар ґрунту, то змінюємо
ґрунтових мешканців місцями.
Справа в тому, що ґрунт - це такий листковий пиріг, який насичений усілякими живими організмами - це мікроби та бактерії, гриби, жучки, павучки і хробаки. Їх просто міріади, і якщо
подивитися в мікроскоп на маленький шматочок ґрунту, можна побачити там просто цілий
зоопарк. І кожне таке співтовариство живе на різній глибині. А
сам ґрунт цінний цими живими
мешканцями. Чим їх більше, тим
здоровіший і живіший ґрунт,
тим більше родючий. Таким чином, перевертаючи шари ґрунту
ми знищуємо більшість цих організмів.
Адже нижні не можуть жити
вгорі, а верхні загинуть унизу.
Це і є найбільший мінус перекопування. Так що перекопувати
ґрунт просто так, не маючи певної мети не бажано.
Наприклад, можна не перекопувати картопляне поле, воно
зазвичай досить чисте, тому що
в процесі вирощування врожаю
картоплі, поле доволі регулярно обробляється і просапується.
А коли картопля зібрана, багато садівників продовжують боротися з бур’янами, щоб їх дозріле насіння не встигло обсіятися.
Таким чином, навесні картопляне поле буває звичайно чистим і
на нього можна знову висаджувати овочі.

Срібні
прикраси
врятує перекис водню

П

отемнілі з часом
срібні вироби не
обов’язково віддавати для очищення в ювелірну майстерню. Чищення срібла перекисом водню - один із найрезультативніших народних способів обробки цього металу в домашніх умовах від
будь-яких видів забруднень.

Але слід ураховувати, що він
підійде не для всіх типів прикрас. У цьому випадку на допомогу прийдуть інші, не менш
ефективні підручні засоби.
Перш, ніж приступати до
чищення срібла, його потрібно
позбавити шару бруду й жиру,
що накопичився. Найбільше
забруднюються рельєфні вироби, особливо ланцюжки. Допоможе в цьому звичайний мильний розчин, виготовлений з 10
грамів натертого на дрібній
тертці господарського мила,
розведеного в склянці теплої
води. Не менш ефективний
буде звичайний пральний або
зубний порошок без барвників
або гель для миття посуду. Єдина умова - гранульований засіб
має бути повністю розчинений
в рідині.
Прикраси слід помістити до
складу на 3-4 години, а потім
почистити за допомогою зубної
щітки з м’якою щетиною. Якщо

грязьові частки не відійдуть за
один раз, процедуру бажано повторити.
Щоб повернути блиск виробам зі срібла, необхідно приготувати розчин з 200 мл теплої
води і столової ложки пероксиду (3%). Замочити в ньому підготовлений ювелірний виріб
на кілька хвилин. Потім промити метал під проточною водою.
Витерти насухо.
Якщо є домішки інших металів, камені, емаль, золочене або
чорнене покриття, то чищення
цим засобом заборонене. У результаті можна одержати потемнілу або пожовтілу прикрасу з плямами, якій згодом неможливо буде повернути колишній вигляд.
Делікатним, але ефективним способом чищення є склад
на основі пероксиду та нашатирю. Для цього необхідно змішати в рівних пропорціях 10%-й
нашатирний спирт, 3%-й розчин перекису водню й мильний
розчин. Перемішати. В отриману суміш покласти підготовлене срібло. Почекати 15 хвилин.
Промити прикраси чистою водою й висушити. Після цього
пополірувати шматком вовняної матерії. Цей метод допоможе не тільки зняти наліт, але й
видалити прилиплі шматочки
бруду навіть із важкодоступних
місць. Крім того, нашатирний
спирт надає сріблу блиск.
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Смачна сторінка

Десерти з улюбленою
КАВА... Багато хто не може
уявити свій ранок без цього
напою. Ароматний і бадьорий,
він допомагає пробудити
наш мозок, наповнює тіло
енергією на весь день і просто
дарує задоволення. Кавові
зерна призначені не тільки
для того, щоб зварити смачну
каву, а й для приготування
безлічі вишуканих страв.
Іншими словами, каву можна
не тільки пити, а ще й їсти!
Отже, шукаємо свій рецепт
кавової страви і готуємо з
задоволенням. Кавоманам
присвячується!

Тірамісу

ПОТРІБНО: яйця перепелині - 12 шт.,
цукор - 8 ст. л., сир маскарпоне - 400 г
(можна замінити домашнім сиром), бісквітне печиво - 200 г, кава (мелена або
розчинна) - 2 ст. л., лікер, коньяк або
вино - 1 ст. л., какао-порошок - для прикраси.
ПРИГОТУВАННЯ: для початку готуємо міцну каву. Додати в каву лікер, коньяк або вино. Відокремити білки від
жовтків. Збити жовтки з цукром і частиною лікеру, ввести маскарпоне (або
його замінник). Якщо використовуєте
домашній сир, тоді його потрібно збити
в кухонному комбайні разом із цукром і
вершками (або сметаною) до консистенції густої сметани. Білки збивати в піну і
додати до сирної маси. Печиво потрібно
поламати і ненадовго замочити в каві.
На дно келиха покласти шар печива, потім шар сирної маси. Повторити шари
кілька разів. Зверху десерт прикрасити
просіяним через сито какао-порошком.
Помістити в холодильник на кілька годин для застигання.

Кавова панакота

ПОТРІБНО: сметана (15%) - 180 мл,
молоко - 150 мл, яєчний жовток - 1 шт.
цукор - 4 ч. л., желатин - 20 г, розчинна
кава - 2 ч. л., ванільний цукор - 1 ч. л.,
ПРИГОТУВАННЯ: желатин замочити в 1 ст. л. води. Каву додати в молоко і перемішати. Поставити на вогонь і
довести до кипіння. Жовток збити віночком. Продовжуючи збивати, потроху всипати цукор. Так само поступово
вливати гаряче молоко, не перестаючи збивати. Поставити на повільний
вогонь і прогрівати, постійно помішуючи. Коли маса почне густіти, зняти
з вогню. Влити в неї желатин і розмішати до однорідності. Масу потрібно
охолодити, після чого додати сметану.
Знову перемішати. Розкласти у форми
і помістити в холодильник на 5-6 год.
Коли желе повністю застигне, вийняти
формочки з холодильника і опустити в

КАВОЮ:

просто, швидко і смачно
гарячу воду (тільки на кілька секунд).
Акуратно провести ножем по краях формочки і перевернути на блюдце. Має вийти невеликих 2 порції. Готується панакота недовго, близько 30
хв., але потім їй потрібно ще кілька годин постояти в холодильнику для застигання.

Кавово-сирний десерт з ківі

Трайфл з бананами і кавою

ПОТРІБНО: молоко - 250 мл, яйце
- 3 шт., вершки - 150 мл, печиво бісквітне - 125 г, кава - 100 мл, банани - 2 шт., цукор ванільний - 1-2 ст. л.,
крохмаль - 2 ч. л., лікер (мигдальний
бажано) - 2 ст. л.
ПРИГОТУВАННЯ: закип'ятити 200
мл молока, решту 50 мл змішати з крохмалем, ванільним цукром, яєчними
жовтками. Перемішати, все вилити в гаряче молоко і варити, помішуючи, до загустіння. Крем остудити. Збити вершки,
нарізати банани кільцями, змішати каву
з лікером і просочити розламане бісквітне печиво. Викладати все шарами в келихи: бісквіт з кавою, потім ванільний
крем, банани, збиті вершки. Готовий десерт прикрасити за бажанням - можна
карамельною поливкою, джемом чи шоколадом.

Кавові оладки

ПОТРІБНО: кефір - 2 скл., цукор - 100
г, вершки - 1 ст. л., кава розчинна - 1 ст. л.,
борошно - 3 ст. л., олія.
ПРИГОТУВАННЯ: холодний кефір
збити з цукром до повного його розчинення, додати до цієї суміші вершки
і, продовжуючи перемішувати, всипати борошно. Все це розмішати до однорідної маси. Розчинну каву розвести в
20-25 мл гарячої води, остудити і влити
в основну масу, ретельно все розмішати. Випікати оладки на добре розігрітій
сковороді з олією.

ПОТРІБНО: вершки (20%) - 200 мл,
йогурт (молочний) - 250 г, сир (10%) 300 г, розчинна кава - 2 ч. л., ківі - 2 шт.,
цукор - 2,5 ст. л., цукор ванільний (1 пакетик) - 5 г, цедра лимона - 1 ст. л.
ПРИГОТУВАННЯ: збити вершки і додати до сиру, перемішати. Додати йогурт,
цедру лимона, 2 ст. л. цукру і ванільний цукор, охолоджену зварену каву і добре все
збити міксером. Ківі очистити від шкірки, подрібнити блендером (бажано кілька скибочок залишити для прикраси), додати 0,5 ст. л. цукру, розмішати. Викладати
в келихи шарами сирну масу, чергуючи з
прошарком з ківі. Прикрасити шматочками ківі та листочками м'яти за бажанням.

Десерт «Кава з молоком»

ПОТРІБНО: желатин - 20 г, вершки
(35%) - 500 мл, молоко - 200 мл, вода 200 мл, цукор - 200 г, шоколад - 200 г, холодна кава - 200 мл.
ПРИГОТУВАННЯ:
у
холодній
кип'яченій воді розвести желатин і залишити набухати. Потім довести до кипіння, після чого остудити. Окремо збити вершки з цукром. Додати вершки в
желатин і ретельно перемішати. Розділити масу, яка вийшла, на дві частини.
Додати в одну частину кави. До другої
частини додати молоко. Заповнити ½
креманки кавовою масою. Помістити в
холодильник. Як тільки маса застигне,
покласти зверху натертий шоколад і залити вершковою масою. Знову покласти
в холодильник. Коли застигне, вийняти і
посипати шоколадною стружкою.

Кавове печиво

Кавові млинці

ПОТРІБНО: міцна кава - 150 мл, молоко - 50 мл, яйце - 1 шт., борошно - 100150 г, сіль - щіпка, цукор - 2-3 ч. л., розтоплене вершкове масло - 1 ст. л.
ПРИГОТУВАННЯ: зварити міцну
каву, процідити і трохи охолодити. Змішати з молоком в рівних кількостях.
Яйце збити в однорідну масу, змішати з
кавою і молоком, цукром, сіллю. Борошно додавати поступово, помішуючи, ретельно розтираючи грудочки. У готове
тісто влити тепле вершкове масло. Розігріти сковороду (бажано з товстим
дном). Змащувати її олією перед тим,
як пекти кожен млинець. Виливати невеликі порції тіста на сковороду, формуючи млинці, обсмажити з обох сторін. Млинці можна нарізати на смужки, згорнути в рулетики і нанизати на
шпажки або ж згорнути класичним способом.

ПОТРІБНО: цукор - 0,5 скл., коричневий цукор - 0,5 скл. (можна замінити
звичайним), яйця - 1 шт., молоко - 1 ст.
л., борошно - 1 скл., кава розчинна - 2 ст.
л., сіль - 0,5 ч. л., сода харчова - 0,25 ч. л.,
розпушувач - 0,25 ч. л., ванілін за смаком.
ПРИГОТУВАННЯ: яйця збити з цукром,
додати молоко і ванілін. Потім додати борошно, розпушувач, сіль і соду. Перемішати. Додати каву і ще раз перемішати. Має
вийти гладке і однорідне тісто. Формуємо
кульки діаметром 3 см і придавлюємо їх виделкою, змоченою в цукровому сиропі. Печенюшки повинні бути товщиною близько
5-7 мм. Випікати до світло-коричневого кольору 7-8 хв. при високій температурі (200
гр. за Цельсієм). З однієї порції повинно вийти близько 35 печенюшок.

Кавові кексики

ПОТРІБНО: молоко - 150 г, розчинна
кава - 3 ст. л., яйце - 1 шт., цукор - 150 г,
вершкове масло - 5 ст. л., шоколад - 120 г,
сіль - ¼ ч. л., розпушувач - 2 ч. л., борошно - 2 скл., ванільний цукор - 10 г.
ПРИГОТУВАННЯ: у молоко додати каву, ванілін і яйце, все перемішати. Масло розтопити, остудити і додати
в кавово-молочну масу. В іншій ємності змішати цукор, шоколад, розпушувач
і борошно. У сухій масі зробити поглиблення і залити в нього кавово-молочну
суміш, все перемішати. Форми для кексів викласти пергаментом, змастити і
вилити тісто. Випікати при температурі
200 гр. 20-25 хв.

Кавові цукерки

ПОТРІБНО: темний шоколад - 100 г,
чорнослив - 200 г; для начинки - гарбуз
- 70 г, морква - 1 шт., волоські горіхи - 10
шт., кава - 3 ст. л., печиво пісочне - 20 г.
ПРИГОТУВАННЯ: горіхи порубати.
З моркви і гарбуза зробити пюре (можна натерти на дрібній тертці) і змішати з
горіхами. Влити в суміш каву. Тримаємо
на вогні 5-7 хв. Шоколад поламати, розтопити на водяній бані або в мікрохвильовій печі. Кожен чорнослив надрізати збоку і помістити всередину начинку.
Потім потрібно увіткнути в чорнослив
зубочистку і опустити в гарячий шоколад. Цукерки готові! Тепер потрібно дати
їм кілька хвилин охолонути і можна їсти.

Шоколадно-кавовий бісквіт

ПОТРІБНО: борошно пшеничне вищого ґатунку - 255 г, цукор - 250 г, какаопорошок - 50 г, 1 ч. л. розпушувача, 2 ч.
л. соди (не гасити нічим!), 2 яйця, міцно зварена кава - ½ склянки (приблизно 125 мл), натуральний питний йогурт
з молоком в співвідношенні 50:50 або
сметана з молоком - 250 мл, олія - 125
мл, ванільний екстракт - 1 ст. л. (або щіпка ваніліну).
ПРИГОТУВАННЯ: духовку потрібно
попередньо розігріти до 180 градусів.
Змішати всі сухі інгредієнти (борошно,
какао, розпушувач, соду, цукор). На середній швидкості міксером збити яйця.
Не перестаючи збивати, додавати йогурт. Потім додати масло і ще деякий час
продовжити збивати (недовго). Вилити
рідкі інгредієнти до сухих і добре перемішати. У кінці влити в тісто гарячу каву.
Збивати протягом декількох хвилин.
Дно форми застелити папером, вилити
тісто (якщо діаметр форми менший 24
см, то розділіть тісто на частини і випікайте кілька коржів). Тісто має бути досить рідким - нехай вас це не бентежить.
Випікати бісквіт 50 хв. Можливо, на корж
меншого діаметру буде потрібно менше
часу, перевіряйте свій бісквіт зубочисткою (якщо суха, значить готовий).
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У Тернопільському об’єднаному управлінні Пенсійного
фонду України діє новий сервіс – смс-інформування

П

енсійний
фонд України
запровадив
новий онлайн-сервіс
для громадян - смсінформування.
За
допомогою
смсповідомлень Пенсійний фонд
інформує пенсіонерів про
призначення та перерахунок
пенсій, а застрахованих осіб про сплату за них єдиного соціального внеску та розмір їхнього страхового стажу.
Тож запрошуємо всіх бажаючих з числа пенсіонерів та
застрахованих осіб завітати до

Тернопільського об’єднаного
управління Пенсійного фонду
України та надати відповідні контактні дані мобільного
зв’язку та згоду на отримання
смс-повідомлень від Пенсійного фонду України.
Одночасно
закликаємо
мешканців Тернополя та Тернопільського району реєструватися на веб-порталі Пенсійного фонду України. Адже, користуючись електронним сервісом
Фонду, ви матимете доступ до
даних, які містяться в реєстрі
застрахованих осіб Державного
реєстру загальнообов’язкового
державного соціального стра-

хування та будете володіти інформацією щодо пенсійного забезпечення та сплачених страхових внесків.
Крім цього, особи, які користуються послугами вебпорталу за допомогою електронного цифрового підпису, мають можливість замовити послугу смс-інформування
безпосередньо на порталі, не
звертаючись до органів Пенсійного фонду України.
Людмила ТРАВІНА,
начальник відділу
обслуговування громадян
у м. Тернополі ТО УПФУ
Тернопільської області.

№41 (276) / 24 жовтня-30 жовтня 2018 р.

19

Оголошення про початок громадських
слухань з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадських слухань обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності МП «ФОРМА»
– підприємство, що спеціалізується на видобутку блоків і переробці
відходів блочної продукції в будівельні товари народного споживання (камінь плитняковий, камінь бутовий, щебінь) .
Громадські слухання (перші) відбудуться: 05 листопада 2018
року, о 15.00 годині у приміщенні сільського клубу с. Струсів вул.
Миру, 3 Теребовлянського району Тернопільської області.

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.

ОГОЛОШЕННЯ

Здається
в оренду

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

Продаю

Будівлю в селі Біла Тернопільського району - 13 соток. Є
газ, вода, електрика, септик. Тел.: (098) 609-57-45.
* * * * *
Соняшниковий макух, олію нерафіновану домашню, холодного віджиму. Крупу гречану, горох (половинки жовтий), кутю, пшеничну крупу. Роздріб, гурт, великими партіями. Ціна договірна. Тел.: (068) 047-25-49.

Вважати недійсним

Втрачене посвідчення на ім’я Колиняк
Богдана Михайловича, дитини з багатодітної
сім’ї, видане 20 січня 2011 року.
* * * * *
Втрачений державний акт на право приватної власності на землю серія ТР № 05213,
виданий Іваче-Долішнінською сільською радою, план ділянки 61252:86000:01:001:0592,
виданий на ім’я Оленич Марії Павлівни, жительки м. Тернополя, вул. Галицька, 20/1.

Відповіді

Наш ДЕНЬ

Громадсько-політичний тижневик.
Свідоцтво про державну реєстрацію ТР
№ 601- 201Р, видане 17 травня 2013 р.
Індекс видання – 68710.
Засновник і видавець Кушнірук З.А.

Головний редактор - Зіна КУШНІРУК.

Банківські реквізити: отримувач – ФОП Кушнірук Зіна
Антонівна, р/р №26006010939623,
Адреса редакції: м.Тернопіль, вул. Крушельницької, 18, офіс 312, індекс 46400; в ПАТ «Укрсоцбанк» м. Київ, МФО 300023, код 2265003402
Друк: ПП Зволейко А. Л., м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 65/8
тел./факс (0352) 40-77-60;
тел./факс (0372) 54-45-46
http://nday.te.ua. e-mail nday-te@ukr.net
Тираж 15013

Думки авторів можуть не
збігатися з позицією редакції.
Редакція залишає за собою право
редагувати та скорочувати
тексти. Оригінали не
рецензуються і не повертаються.
Відповідальність за зміст
реклами несе рекламодавець.

20 №41 (276) /24 жовтня-30 жовтня 2018 р.

Наш ДЕНЬ

Вітаємо!

Чудову дружину, люблячу
матусю

Михайла Вікторовича Колісника
із с. Котюжини Збаразького району

Галину Петрівну Пшоняк

з Днем народження!

з Тернополя

Світанки сяють, скупані в росі,
У серці радість розквіта іскриста
І мрії хай збуваються усі!
Хай світлою буде життєва дорога,
Опіка і ласка від Господа Бога!
А Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує щасливі і многії літа!

З Днем народження!

З любов’ю - тато Віктор, мама Галина
Колісники, бабуся Марія Шимко.

Як тернополянок
перетворюють у красунь

У

нікальний проект започаткували
в Тернопільському міському
територіальному центрі
соціального обслуговування населення
У Тернополі відомі дизайнери одягу, перукарі та візажисти перевтілюють жінок в гламурних дів. Обирають для них красиві сукні, новий
образ, зачіску, макіяж.
Проект «Красуня за один день» організував
міський територіальний центр соціального обслуговування населення. З учасницями проекту працюють відомі дизайнери Оксана Бачинська, Ірина Цісецька, Лідія Яніцька.
Спершу у проекті брали участь лише жінки
літнього віку. Однак тепер це і жінки з особливими долями, молоді люди з інвалідністю. Головне, щире бажання відкривати у собі щось нове,
експериментувати, змінюватися.

ГОРОСКОП

З 24 ДО 30 ЖОВТНЯ

ОВЕН
Варто лише трохи змінити мету
або підкоригувати її, і ви опинитеся на
фінішній прямій. Пам’ятайте, що будьяке подвійне життя чи сидіння на двох
стільцях може призвести до краху великих перспектив.
ТЕЛЕЦЬ
Вам необхідно культивувати в собі
внутрішню свободу від емоційних прихильностей. Намагайтеся по-новому
дивитися на звичне. У стосунках з оточуючими доведеться внести деякi корективи.
БЛИЗНЮКИ
Важливо служити людям не заради
того, щоб бути оціненим і визнаним

Вітання

Вітаємо!

Дорогого синочка, люблячого і доброго внука

Від душі вітаємо щиро,
Бажаємо щастя, здоров’я, добра,
Радості, спокою й миру,
Щоб доля щедрою й прихильною була!
Хай Твою життєву дорогу
Встеляють небесні зірки,
І ангел, Твій охоронець,
Хай буде з Тобою завжди!
Хай кожен день ясніє небом чистим,

nday.te.ua

Миру і спокою, теплого сонця,
Ласкавої долі, доброго віку,
Хай стукає радість у кожне віконце,
Усяких гараздів і щастя – без ліку!
Хай звучать найщиріші вітання:
«З Днем народження!» - скажуть усі.
Хай здійсняться усі побажання,
Буде радісно хай на душі.
Хай здоров’я не зрадить завчасно,
Мир і злагода будуть в сім’ї,
Хай у серці весна буде ясна
Навіть в сірі, захмарені дні!
Нехай Господь в житті допомагає,
Дарує довголіття й безмір ласк,
Нехай любов із неба посилає,
Сьогодні, завтра й повсякчас!

З любов’ю – чоловік Іван та син Михайло.

Вітаємо!

Добру і гарну людину

Федора Григоровича Буцика

із с. Білозірка Лановецького району

з 70-річчям!

Щотижня для проекту обирають одну учасницю. Впродовж дня їй підбиратимуть макіяж,
зачіску та одяг. Перевтілення зафіксують під
час фотосесії, щоб жінки могли не лише відчути,
а й побачити себе в новому образі.
Минулого тижня у проекті «Красуня за один
день» взяла участь 27-річна Соломія Пишко.
- Для мене це особливе перевтілення, - ділиться емоціями ініціатор проекту Ліля Кульчицька, заступник завідувача відділення денного перебування Тернопільського міського
територіального центру соціального обслуговування населення. – Соломія народилася з
синдромом Дауна. Вона надзвичайно активна
та цікава дівчина. Вона захоплюється вокалом,
танцями, фотопозуванням, обожнює дефілювати, співати в караоке, відвідувати різного роду
концерти, подорожувати! Її найзаповітніша
мрія помандрувати до сонячної Італії. Вірю,
колись вона здійсниться. Робити добро легко,
варто лише захотіти!
Юля ТОМЧИШИН.

ними, а за покликом серця. Зараз ви
можете змінити свою долю i зробити
вибiр нового шляху.
РАК
Зустрiчi, телефоннi розмови можуть призвести до внутрішньої спустошеності. У спілкуванні з іншими
людьми потрібно бути вкрай уважним,
оскiльки будь-яку iнформацiю згодом
можуть використати проти вас.
ЛЕВ
Зірки попереджають про період, що
несе велику різноманітність у контактах: багато поїздок, зустрічей. Захистіть себе від надмірної інформованості
про справи інших людей і займайтеся
тим, що подобається вам.
ДІВА
Бійтеся подвійної гри, подвійного
життя. Інтриги, що плетуть навколо вас,
можуть затягнути вас у глибокий вир, з

З ювілеєм нині Вас вітаємо,
В день осінній, щедро-урочистий,
І від всього серця побажаємо,
Щоб було над Вами небо чисте.
Ви ж у нас ще зовсім молодий,
Хай Господь дарує нові сили,
Залишайтесь для нас назавжди
Здоровим, успішним, щасливим!
Хай ніколи не болять Вас руки,
Старість хай обходить повсякчас,
Тільки радість хай приносять внуки
І всі люди поважають Вас!
Хай Матір Пречиста Вам допомагає,
І милість свою на щодень посилає.
Господь хай дарує надію й тепло
На многії літа, на мир і добро!

якого виплутатися буде дуже складно.
Брехня, плітки, осуд - найбільші спокуси, розплата за які буде суворою.
ТЕРЕЗИ
Цього тижня сім’я i родичі будуть
вашим головним захистом. Ваш ангелхранитель буде завжди поруч i посилатиме вам свою допомогу і поради через
голос підсвідомості.
СКОРПІОН
Прислухайтеся до інтуїції, і ваш
світ наповниться світлом тепла і щастя. Настав період найвищого творчого
розкриття. Удача, везіння у справах супроводжуватимуть того, у кого серце
відкрите назустріч любові.
СТРІЛЕЦЬ
Доля пропонуватиме прекрасні
можливості кар’єрного росту. Багатьом
відкриються перспективи в новій професії. З іншого боку сім’я, діти, родинні

З повагою - сім’я Довгалюків
із Ланівців.

зобов’язання наваляться вантажем невідкладних проблем.
КОЗЕРІГ
Активність i бажання в просуванні до намічених цілей зроблять своє.
Цей період зажадає від вас уміння відрізнити людей, яким по-справжньому
потрібна допомога, від тих, хто намагається паразитувати на вашій чутливості.
ВОДОЛІЙ
Дуже важливо навчитися самостійно приймати рішення. Є ризик слідувати за порадами та рекомендаціями і
через це втратити птаха щастя.
РИБИ
Можна сміливо заявити про себе,
про свої бажання, потреби. Головною
проблемою може бути час - його катастрофічно не вистачатиме, тому дуже
важливо вибрати найголовнiше.

