
7 стор.

31 жовтня - хмарно з 
проясненням, вночі мож-
ливий дощ, вночі 10-12, вдень 16-18 граду-
сів тепла. Схід сонця - 7.03, захід - 16.58. 

1 листопада - хмарно з проясненням, 
без опадів, вночі 9-10, вдень 14-15 граду-
сів тепла. Схід сонця - 7.05, захід - 16.57. 

2 листопада - хмарно, без опадів, вно-
чі 6-9, вдень 12-13 градусів тепла. Схід сон-

ця - 7.06, захід - 16.55. 
3 листопада - хмарно з проясненням, 

без опадів, вночі 8-10, вдень 15-16 граду-
сів тепла. Схід сонця - 7.08, захід - 16.54. 

4 листопада - хмарно, без опадів, вночі 
10-11, вдень 12-13градусів тепла. Схід сон-
ця - 7.09, захід - 16.52. 

5 листопада - хмарно з проясненням, 
без опадів, вночі 1-4, вдень 9-11 градусів 
тепла. Схід сонця - 7.11, захід - 16.50. 

6 листопада - хмарно з проясненням, 
без опадів, вночі 0-3, вдень 10-12 градусів 
тепла. Схід сонця - 7.13, захід - 16.49. 

Погода в Тернополі 
й області

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

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

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

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

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

індекс - 68710

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

2 міс. – 46 грн. 63 коп.

Твій. Мій. Наш ДЕНЬ. Разом!

Незалежний   громадсько-політичний   тижневик Тернопілля

www.nday.te.uaДЕНЬНаш
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З Днем працівника 
соціальної сфери!

Красу художніх поло-
тен кожен бачить, але щоб 
осягнути повноту задума-
ного, потрібно дивитись 
обома очима і серцем. Акор-
ди музичної гри кожен чує, 
але щоб посмакувати мело-
дією, варто вслухатись у за-
гальну гармонію. Так від-
бувається у житті. Лише 
спільними зусиллями мож-
на збудувати щось надійне. 

У переддень Дня праців-
ника соціальної сфери дя-

кую колективам управлін-
ня та районних і Тернопіль-
ського міського відділень 
управління виконавчої ди-
рекції Фонду соціального 
страхування України в Тер-
нопільській області та пра-
цівникам усіх організацій 
і установ, які причетні до 
цього свята, за самовіддану 
працю, знання, досвід, вмін-
ня, компетентність у вирі-
шенні багатьох справ. За 
ту гармонію спільної праці, 
яка допомагає тисячам лю-
дей з особливими потреба-
ми, тим, кому необхідна дер-
жавна підтримка, аби не за-

лишатися осторонь життя.
Уклінно дякую вете-

ранам соціальної сфери за 
шлях, який ми продовжу-
ємо, опираючись на Ваш 
досвід та глибоке знання 
справи.

Висловлюю Вам сердеч-
ну подяку за людяність та 
небайдужість, розуміння і 
витримку. Хай кожен Ваш 
життєвий крок приносить 
взаєморозуміння та добро-
бут, впевненість у завтраш-
ньому дні, здоров’я і насна-
гу. Хай сімейний затишок, 
віра і підтримка в родині 
помножують Ваші  сили.

З шаною та повагою - Федір БОРТНЯК, 
начальник управління виконавчої  

дирекції Фонду соціального страхування 
України в Тернопільській області.

Тернопільські дорожники  
перекрили дорогу

Людям 
понад 
чотири 
місяці не 
виплачують 
зарплату

7  
стор.

«Прости, що вкрала 
твоє щастя»

10-11 стор.

Життєві історії у “Сімейному гніздечку”У Києві – 8 гривень, 
у Тернополі – 9 гривень

Обласний центр шокований вартістю проїзду
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З 1 листопада 
платитимемо  
8 550 грн. за 1 000 

куб. м. Зобов’язання 
підвищувати ціну і 
вирівнювати її для 
всіх споживачів 
(промисловості та 
населення) стало 
головною вимогою 
надання Україні 
наступного траншу. 
До того ж, Кабмін 
посилює програму 
соціальної допомоги 
та виділяє кошти на 
енергомодернізацію 
житла. 

Газ чи дефолт
Наступного року Україна 

має повернути доволі суттє-
вий зовнішній борг – 400 млрд. 
грн., який накопичувався, в 
основному, у період з 2006 по 
2013 рік. Зрозуміло, що роз-
рахуватися із зобов’язаннями 
без наступних зовнішніх по-
зик Україні не обійтись. І цю 
позику може надати МВФ... за 
умови підвищення ціни газу 
для населення.

Перемовини тривали по-
над рік. У компромісах, які 
пропонував уряд, враховува-
лося, що підвищення газу до 
вартості, на якій наполягав 
МВФ, непідйомне для звичай-
них громадян.

Усі можливі альтернативи 
підвищенню тарифів є значно 
гіршими, як для держави за-
галом, так і особисто для рівня 
життя кожного громадяни-
на, – запевнив у коментарі 24 

каналу заступник керівника 
Стратегічної групи радників з 
підтримки реформ (SAGSUR) 
Павло Кухта. Гроші МВФ Укра-
їні потрібні для уникнення 
дефолту та економічної кри-
зи у нинішній період пікових 
боргових виплат: протягом 
2018-2020 років виплати за 
зовнішнім державним боргом 
становитимуть близько $18,5 
млрд.

Адже якщо не підвищення 
ціни на газ – тоді дефолт, який 
торкнеться всіх: девальвація 
гривні, інфляція, галопуючі 
ціни і безробіття.

«Отримати транш МВФ – 
найкращий варіант для Укра-
їни. Навіть суто з точки зору 
ефекту для гаманців грома-
дян, – пояснив Павло Кухта. 

– Вищі тарифи пережити зна-
чно легше, ніж десятки відсо-
тків інфляції, падіння доходів 
чи дефіцит бюджету. Адже це 
означатиме повне згортання 
державних інвестицій. Подо-
баються нові дороги? Забудь-
те про них і насолоджуйтеся 
звичними поїздками по марсі-
анському пейзажу. Також буде 
значне скорочення заробітних 
плат в бюджетному секторі та 
соціальних виплат. Приват-
ний бізнес очікує економічний 
спад внаслідок різкого зни-
ження споживчого попиту та 
значне погіршення і так вкрай 
поганих державних послуг. По-
ліція, «швидка» – зачекайте, 
що буде, коли в них закінчать-
ся гроші на бензин».

Уряд захистить від 
подорожчання. 
Нові субсидійні 

правила 
В Уряді заявляють – зро-

блять все, аби підвищення ціни 
на газ не вплинуло на незахи-
щені верстви населення. «Це 
вимушений крок, щоб країна 
могла далі розвиватися, - ска-
зав Володимир Гройсман. – Але 
держава захистить тих, хто по-
требує її допомоги – малозабез-
печені громадяни отримають 
субсидію на сплату житлово-
комунальних послуг. А вже з січ-
ня 2019 року в Україні запрацює 
монетизація субсидій. Українці 
будуть отримувати від уряду 
«живі» гроші для оплати кому-
нальних послуг. Все, що буде за-
ощаджено завдяки розумному 
споживанню енергоресурсів, за-
лишатиметься людям».

Щоб допомогти українцям 
пережити підвищення вартос-
ті газу, уряд посилює соціаль-
ний захист. А підвищення ціни 
на газ не торкнеться тих, хто 
вже оформив субсидію. Їм пе-
рерахунок і переоформлення 
здійснюватиметься автома-
тично, нікуди не треба йти.

Задля посилення соціаль-

ного захисту людей уряд вніс 
низку змін до порядку призна-
чення субсидій, що спрощують 
отримання цієї допомоги.

- субсидія призначатиметь-
ся на загальних умовах тим 
людям, за яких роботодавець 
не сплачує єдиний соціальний 
внесок (ЄСВ);

- субсидії зможуть отрима-
ти безробітні – потрібно лише 
стати на облік; 

-  субсидії нараховувати-
муть родинам, що опинились 
у скруті через важку хворобу 
або важку залежність одного з 
членів сім’ї;

- пенсіонери, інваліди, осо-
би, які втратили годувальни-
ка, зможуть отримати субси-
дію на понаднормову площу 
(до 30%);

- якщо фактична вартість 
спожитих послуг менше об-
сягу обов’язкового платежу, 
сплачувати потрібно тільки 
фактичну вартість;

- субсидії зможуть отримати 
родини сотень тисяч заробіт-
чан, якщо людина сплачує ЄСВ 
у тій країні, де працює, і надасть 
відповідне підтвердження;

- до сукупного доходу не 
враховуватимуться сплачені 
аліменти та спеціальна бю-
джетна дотація на вирощуван-
ня телят.

Також і наступного року 
буде продовжена програма 
«теплих кредитів». А з 1 січ-
ня 2019 року запрацює Фонд 
енергоефективності. Сукупно 
на заміну котлів, утеплення, 
встановлення лічильників 
буде виділено 2 млрд. грн.

Підвищення ціни на газ - удар
по українцях чи їхній порятунок?

Уряду вдалось досягнути домовленості з МВФ.
 Тривалі переговори закінчились послабленням 

вимог Фонду для отримання траншу, 
який дасть можливість уникнути дефолту:

замість 60%, газ для населення зросте на 23,5%. 

На цьому наголосив 
голова обласної ради 
під час відзначення 

20-річчя діяльності 
тернопільського 
земляцтва «Тернопілля», 
яке утворилося і діє у 
Києві.

Святкові урочини з нагоди 
цієї дати зібрали в столиці жи-
телів Тернопільщини та відда-
них рідній землі киян - вихідців 
нашого краю. 

Розпочавши дійство з подяч-
ного молебню в Патріаршому 
Соборі, його учасники перейшли 
у Міжнародний виставковий 
центр, де членів і гостей зборів 
привітали голова земляцтва та 
керівництво області.

«Сьогодні ми з гордістю від-
значаємо, що земляцтво «Тер-
нопілля» – потужна громадська 
організація, яка активно діє, роз-
вивається, має авторитет і вплив 
на суспільне життя, - зазначив 

голова Тернопільської облради 
Віктор Овчарук. - Тернопіль-
щина виплекала і надихнула не 
одне покоління видатних земля-
ків, які сьогодні відомі своїми до-
сягненнями у різних сферах не 
тільки в Україні, а й далеко за її 
межами. Ми пишаємось тим, що 
Тернопільське земляцтво змогло 

об’єднати багатьох небайдужих 
людей, які не цураються малої 
батьківщини і прагнуть всіля-
ко допомогти землякам. Серед 
членів земляцтва, – відомі вчені 
і державні діячі, літератори і ху-
дожники, митці, лікарі, вчителі, 
журналісти, військові - люди різ-
них професій, покликань і доль. 

Але всіх єднає висока духовність, 
ідея соборної Української держа-
ви, вірною якій завжди була, є і 
буде рідна Тернопільщина – це 
головні імперативи діяльності 
земляцтва.

 Вважаю, що нам необхід-
но поглиблювати співпрацю, 
взаємозв’язки земляцтва з 
рідним краєм, з обласною ра-
дою та облдержадміністра-
цією. Нині постала серйозна 
необхідність закріпити наші 
наміри угодою, яка б перед-
бачала спільну діяльність за-
ради соціально-економічного, 
суспільно-політичного та куль-
турного розвитку регіону. При-
міром, сприяння розвитку куль-
тури, туризму та краєзнавства в 
області; об’єднання зусиль для 
налагодження співпраці між за-
кладами культури і мистецтва, 
обласними відділеннями твор-
чих спілок, аматорськими та 
іншими організаціями культури 

Тернопілля та Києва; проведен-
ня днів культури, художніх ви-
ставок; спільного відзначення 
державних свят, ювілейних дат; 
сприяння розвитку економічно-
го та інвестиційного потенціалу 
Тернопільщини; діяльності во-
лонтерських організацій, гро-
мадських об’єднань, окремих 
громадян, які надають допо-
могу військовим, членам родин 
загиблих і поранених учасників 
бойових дій, а також вимуше-
ним переселенцям».

Окрасою заходу стала пре-
зентація туристичного, куль-
турного та промислового по-
тенціалу області. Святкову 
атмосферу землякам створили 
народні, заслужені артисти та 
виконавці, народжені на Тер-
нопіллі: гурт «Тріода», Наталія 
Бучинська, Степан Галябарда, 
Надія Кулик, Мар‘яна Гавриш, 
Андріана, Бибик Галина, Зінаїда 
Володарська.

ВІКТОР ОВЧАРУК: «Назріла потреба поглиблювати 
різносторонню співпрацю із земляцтвом «Тернопілля»
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Люба та Остап 
Парубочі тривалий 
час працювали 

за кордоном. Однак 
повернулися на рідну 
землю і започаткували 
власну справу. Вирішили 
займатися молочним 
виробництвом. 
Вклали свої кошти та 
отримали допомогу від 
міжнародного проекту 
розвитку дрібного 
фермерства. Сьогодні у 
господарстві Парубочих  
дванадцять корів, а ще 
багато вдячних клієнтів 
їх молочної продукції. 
Зізнаються, справа не 
проста. Але рідна земля 
додає сил, а спільна праця 
об’єднує родину. 

«У нас немає 
ні вихідних, ні 

відпустки»
- Ось це наші красуні – Міл-

ка, Полуничка, Ведмідь, Марта, 
Ліза, Берізка… - розповідає про 
корів пані Люба. - Коли купує-
мо  тварину, обов’язково дають 
їй ім’я. А ще їх ретельно оглядає 
ветеринар. Маємо вже досвід у 
виборі тварин – не раз помиля-
лися, вірили розповідям госпо-
дарів, то доводилося продавати 
потім. 

Люба та Остап багато років 
працювали за кордоном. Діти 
ходили в Італії до школи. Родина 
мала невеличкий бізнес -  літнє 
кафе. Але все ж вирішили повер-
нутися додому. Ідея зайнятися 
сільським господарством на-
лежала Остапу. Дружина і діти 
його підтримали. 

- Колись мій прадідусь поїхав 
на заробітки у Канаду, заробив 
гроші, повернувся і господарю-
вав у рідному селі, - розповідає 
Остап Парубочий. – Так і ми за-
початкували власну справу. 
Адже це наша рідна земля і ця 
робота мені близька. 

Розпочати молочний бізнес 
родина змогла завдяки власним 
заощадженням та  підтримці 
канадського проекту. Зізна-
ються, коштів потрібно немало. 
Завдяки кредиту з пільговими 

процентами розбудовують гос-
подарські будівлі. Діти підтри-
мують батьків у їх починанні. 
Старший син Руслан вчиться 
на ветеринара. Донечка Надя – 
школярка, але  також допомагає 
батькам. 

Сьогодні заняття молочар-
ством – справа затратна, кажуть 
господарі. Щоб було збалансо-
ване харчування й якісне моло-
ко у великій кількості, коровам 
необхідна відповідна кількість 
білків і жирів. 

- Купуємо коровам зернові, 
солому, макуху, жом, силос, - роз-
повідає пан Остап. –  Корми що-
разу дорожчають, і тут нічого не 
вдієш. Тварини постійно під на-
глядом ветеринара, а це також 
витрати. 

Сьогодні у селах залишаєть-
ся все менше корів, тож такі сі-
мейні ферми дуже потрібні. 

- Старші люди ще тримають, 
а молодь не хоче, - каже Остап 
Парубочий. - Це важка праця, де 
немає вихідних і святкових днів. 
Ти не можеш взяти лікарняний, 
поїхати на відпочинок – твари-
ни потребують постійного до-
гляду. 

Родина Парубочих закликає 
селян не боятися розпочинати 
власну справу. 

- Сьогодні є багато можли-
востей, - каже пані Люба. – Голо-
вне, не залишатися наодинці зі 
своїми проблемами, спілкува-
тися і шукати вихід із ситуації. Є 
багато різних програм, фондів, 
господарів, які готові поділити-
ся досвідом. Важливо не опуска-
ти руки. 

 «Ця родина – 
приклад для 

українців»
Коли ми приїхали в гості 

до родини Парубочих, до них 
якраз приїхали представники 
Львівської аграрної дорадчої 
служби, яка реалізовує проект 
«Розвиток молочного бізнесу в 
Україні» за фінансової підтрим-
ки уряду Канади. Вони допома-
гають кооперативу «Бучацький 
екопродукт», куди входить сі-
мейна ферма Парубочих, і ко-
штами, і  обладнанням, і  фахо-
вими порадами з ветеринарії. 

- Це працьовита, гарна ро-
дина, яка робить все своїми си-
лами, - ділиться враженнями 
Іван Паньків, директор Львів-
ської аграрної дорадчої служби. 
- Звичайно, є речі, які ще треба 
покращити. Але вони є гарним 
прикладом для українців. Ство-
рення сімейних ферм стає все 
популярнішим. Коли десять ро-
ків тому ми говорили про це на 

рівні Верховної ради, Кабміну, 
обласних адміністрацій, то вони 
не дуже розуміли, про що йде 
мова. А зараз, коли ми допомо-
гли у створенні півсотні ферм в 
Західній Україні і вони показу-
ють хороші результати, люди 
відчули, що це приносить гроші. 
Не надто великі, але все ж при-
бутки, то тепер все більше гос-
подарів цікавиться створенням 
сімейних ферм.   

Кооператив «Бучацький еко-
продукт» працює вже три роки. 
Основна його діяльність - заго-
тівля молока в населення. 

- Люди здають нам молоко, 
адже ми маємо спеціальне об-
ладнання і можемо перевірити 
якість і жирність молока, - роз-
повідає менеджер з постачання 
кооперативу «Бучацький еко-
продукт» Василь Гладун. – На-
прикінці місяця підбиваємо 
підсумки і оплачуємо кошти від-
повідно до якості молока. У ве-
ресні літр молока коштував 4,60 
гривень при жирності 3,4. У нас 

є люди, які мають 3-4 корови і 
заробляють у місяць близько 16 
тисяч гривень. 

Частину молока, яке щодня 
видоюють на фермі, Парубочі 
продають у Бучачі. Тут мають 
невеличкий кіоск. Також торгу-
ють сметаною, кисломолочним 
сиром, маслом, а ще виготовля-
ють моцарелу і сулугуні.

- Сьогодні купівельна спро-
можність людей дуже знизили-
ся, - каже Остап Парубочий. – Але 
люди хочуть натуральних про-
дуктів. Буває, приходить бабуся 
і купує півлітра молока, бо на 
більше немає грошей. Особли-
вим попитом користуються наші 
сири, масло, сметана. Щоб про-
давати весь день продукції не 
вистачає, але працюємо над цим.

На подвір’ї Парубочих по-
стійно кипить робота. Остап 
власноруч завершує облашту-
вання приміщення для корів, 
Люба порається по господар-
ству. 

- Ми постійно шукаємо шля-
хи для вдосконалення своєї ро-
боти, - каже пані Люба. - Хочемо 
збільшити кількість корів до 
шістнадцяти. А також замінює-
мо непродуктивних тварин. 

Подружжя зізнається: сьо-
годні бачать своє майбутнє на 
рідній землі. І хоч праця, яку 
вони обрали, нелегка, зате дуже 
потрібна. 

ОСТАП ПАРУБОЧИЙ: «Ми хочемо 
працювати вдома на рідній землі»

Сім’я повернулася із заробітків і створила молочну міні-ферму на Тернопільщині

Цього року селянам 
виплачують дотаційні 
кошти за вирощування 

молодняку великої рогатої 
худоби в розмірі 2500 гривень 
за тварину. 

Виплати за народжених телят в од-
ному господарстві будуть виплачувати-
ся тричі на рік до досягнення тринад-
цятимісячного віку теляти. Їх розмір 
залежатиме від досягнення певного 
віку тварини. Зокрема, від народження 
і до 5 місяців – 300 гривень за голову, 
від 6 і до 9 місяців – 700 гривень і від 

9 до 13 – 1500 гривень. Загальна сума 
за утримання однієї тварини не може 
перевищувати двох з половиною тисяч 
гривень.

Документи для отримання дота-
ції на молодняк прийматимуться за 
місцем, де розташоване господарство, 
тобто сільськими, селищними, міськи-
ми радами або органами управління 
об’єднаних громад. 

Щоб отримати зазначені кошти, 
власник має подати до місцевого орга-
ну самоврядування копії паспортів ВРХ, 
а в разі утримання 10 і більше голів мо-
лодняка – витяг з Єдиного державного 
реєстру тварин; копію паспорта грома-
дянина України; копію довідки або до-
говору про відкриття рахунку в банку 
та документа, що засвідчує реєстрацію 
у Державному реєстрі фізичних осіб – 

платників податків. Заявки приймають 
до 1 грудня цього року. 

До речі, отримати дотацію на мо-
лодняк зможуть лише ті власники, чия 
худоба ідентифікована. Таким чином, 
перш ніж подавати документи на ви-
плату, необхідно провести ідентифіка-
цію і реєстрацію теляти, народженого 
у вашому господарстві або придбаного. 
Для проведення ідентифікації та реє-
страції великої рогатої худоби необхід-
но звертатися до відповідальних спеці-
алістів районних державних лікарень 
ветеринарної медицини.

За телят дають гроші
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Україна мала отримати 
членство в НАТО в обмін 
на відмову від ядерного 

статусу, проте через слабку 
позицію у відстоюванні 
національних інтересів країна 
втратила цю можливість, і 
відмова від зброї стала нашою 
історичною помилкою. Про це 
лідер «Батьківщини», народний 
депутат, кандидат у президенти 
Юлія Тимошенко заявила під час 
Національного форуму «Нова 
стратегія миру та безпеки», який 
відбувся у Києві.

«27 років ми вели неефективну ди-
пломатичну, оборонну та безпекову по-
літику. Треба визнати: відмова від ядер-
ної держави - наша історична помилка», 
- сказала лідер «Батьківщини».

Вона переконана, що жодні міжна-
родні гарантії безпеки не працюють, 
якщо вони не підкріплені надійними ме-
ханізмами їхнього виконання.

«Коли ми відмовлялися від ядер-
ної зброї, єдина гарантія, яку ми могли 
отримати та яка була б непохитною: ми 
- зброю, а нам - членство в НАТО. Нам би 
дали таку гарантію, бо всі були зацікав-
лені, щоб зброя була знищена. Ми тоді 
могли стати членами НАТО, якби були 
непохитні у відстоюванні національних 
інтересів», - пояснила Юлія Тимошенко.

Голова партії зауважила, що всі 
країни-члени Альянсу щорічно на сис-
тему безпеки та оборони витрачають 
близько трильйона доларів, країна-

агресор РФ - 66 мільярдів доларів, а Укра-
їна - трохи більше 2 мільярдів доларів (за 
сьогоднішнім курсом дол./грн).

«Чи можемо ми залишатися самотні-
ми поза членством у колективній системі 
безпеки та оборони НАТО, коли наш вій-
ськовий бюджет у 30 разів менший, ніж 
бюджет країни-агресора? Стаття 5 Північ-
ноатлантичного договору передбачає, що 
в разі військової агресії на захист кожної 
країни-члена стають всі. Саме тому багато 
десятиліть ніхто не йде проти країн-членів 
НАТО війною», - сказала вона.

Тимошенко переконана, що наразі 
настав час переосмислити суть і функ-
ції глобальних систем безпеки у світі: 
«Вони не можуть стати лише захистом 
для купки елітних країн світу. Вони ма-
ють через систему стримування агре-
сора стати на захист людства. І Україна 
ініціює такий діалог після зміни влади».

За інформацією «РБК-Україна» 
з посиланням на прес-службу 

політсили.

Віктор ЗАБІГАЙЛО, голова Тернопільської обласної організації 
політичної партії «Основа»: 

«Великі досягнення» влади 
в боротьбі з корупцією 

Для нинішньої влади після Революції 
Гідності боротьба з тотальною корупці-
єю стала викликом. Адже «попередни-
ки» напрацювали схеми, офшори. Тіньо-
ву корупційну економіку, контрольовану 
«сім’єю», потрібно було «ламати», на цьо-
му неодноразово наголошував Петро По-
рошенко. 

За його ініціативою були створені 
нові антикорупційні органи (НАБУ, САП). 
Зокрема, було розпочато оновлення про-
куратури, призначено генеральним про-
курором Юрія Луценка. 

Але сьогодні ми можемо поставити 
перед собою питання: чи мають ефект 
антикорупційні заходи, що прийняті за 
останні роки?

Чи виправдані потрачені на це ко-
шти?

Адже якщо влада помиляється, то 
лише за рахунок народу. Так, на жаль, на 
п’ятому році після Майдану можна кон-
статувати – корупція досі не переможена.

Слід відзначити, що попри існуючу 
систему «Прозоро», яка, на мою думку, 
має різні відтінки, ділкам вдається зна-
ходити шляхи для шахрайства при заку-
півлях, маніпулюючи, як обійти встанов-
лені правила.

Зокрема, йдеться про Тернопіль-
ську Службу автомобільних доріг (САД). 
Як повідомило видання «Наші гроші. 
Львів», у травні–червні цього року повз 

«Прозоро» САД підписала 177 договорів 
на ремонт доріг вартістю 26,8 млн. грн. з 
компанією «БМБуд». Сума кожного з цих 
договорів не перевищувала 200 тис. грн., 
тобто дозволяла не проводити відкриті 
торги. Як виявилося, мова йде не про 177 
доріг, а лише про сім. Така  кількість угод 
зумовлена тим, що дороги поділили на 
відрізки до 40 (!) метрів і на ремонт кож-
ного уклали окремий договір. 

Згідно з законом України «Про пу-
блічні закупівлі», ділити один предмет 
закупівлі заборонено статтею 2 закону. 

В українському виданні «Обозрева-
тель» від 4 липня 2018 року нардеп від 
БПП Сергій Лещенко стверджує: ми з 
вами, громадяни України, фінансуємо 
оборонний бюджет України в розмірі 80 
мільярдів гривень у рік, але при цьому 
більшість закупівель проходить у таєм-
ному режимі. Масштаби зловживань до-
сягають сотні мільйонів доларів. 

У «Кореспонденті» від 20 лютого 
2018 року – «Корупція підриває оборон-
ну сферу» - видання наводить приклад 
– ситуацію в Укроборонпромі, де малень-
кий «гвинтик» закуповували за ціною, 
завищеною у 80 разів. 

Статистика затриманих за остан-
ні три роки на хабарі – понад дві тисячі 
держслужбовців. 

Аналіз, який здійснюють журналісти, 
вражає…

Безпосередньо в економічному пла-
ні корупція підсилює неспроможність 
влади приймати ефективні рішення. Так 
вважає економіст МВФ Паоло Мауро.

У партії «Основа» вважають, що для 
подолання корупції в Україні необхідна 
антикорупційна стратегія, яка включала 
би в себе політичні та економічні меха-
нізми протидії цьому негативному яви-
щу. 

Як підсумок – то що ж реформували 
чиновники діючої влади?

Медицину? Культуру? Освіту? Чи, 
може, економіку, 50 відсотків якої перебу-
ває в тіні, а це значить, що мільярди гри-
вень обслуговуються готівкою, бо люди 
не довіряють фінансово-банківській сис-
темі.

Чому на «п’ятачках» досі стоять «мі-
няли»? 

Чому рівень заробітних плат у Терно-
пільській області найнижчий у країні? 

Чому у Верховній Раді сидять «кноп-
кодави»?

Можливо, вирішено питання еконо-
мічного росту? Динаміка ВВП до кінця 
року вийде на рівень 10 відсотків при ни-
нішніх 3-х? І дасть можливість перекри-
ти відсотки і тіло кредиту МВФ на суму 
16 мільярдів доларів?

Чому не припиняється масовий ви-
їзд наших громадян? Навіть з Польщі, 
яка є не найбільш «райським місцем» в 

ЄС, планує повернутися на рідну землю 
лише 1 з 10 студентів.

Така недалекоглядність влади може 
в майбутньому призвести до справжньої 
катастрофи, яку виправити швидко, ма-
буть, не вдасться, адже буде згаяно бага-
то часу.

Хочу повернутися до своєї статті від 
5 вересня в газеті «Наш ДЕНЬ», у якій я 
міркував про те, яка модель європей-
ської держави найбільш успішна та при-
йнятна для нашої країни. Так, щоразу, 
як виникають негаразди в державі, я 
переконуюсь – країні потрібен  сильний 
прем’єр-міністр як канцлер і парламент-
ська республіка. Це ідеальна, на мою 
думку, модель для України, яка вирішить 
системні протиріччя української влади. 
Лідер партії «Основа» Сергій Тарута є 
співавтором законопроекту №73 66-6, у 
якому пропонуються ці зміни. Саме так, 
жодного зростання рівня життя населен-
ня не можна досягнути без економічного 
зростання країни.

На закінчення хочу процитувати 
Отто фон Бісмарка: «Революцію готують 
генії, здійснюють фанатики, а плодами її 
користуються пройдисвіти».

«Жодна перемога не принесе стільки, скільки може забрати з собою одна поразка». 
Гай Юлій Цезар.

Юлія ТИМОШЕНКО: «Надійні гарантії 
безпеки України - лише в НАТО»

Поліція розкрила одну з 
масштабних телефонних 
афер. Адже мешканці 

області продовжують 
віддавати свої гроші шахраям, 
незважаючи на численні 
попередження правоохоронців.

Впродовж трьох місяців тернопіль-
ські поліцейські стежили за бандою 
аферистів. Злочинці телефонували до 
людей і повідомляли про негаразди з 
їхніми близькими, а відтак запевняли, 
що можуть допомогти, треба лише за-
платити. 

- Група злочинців працювала за 
шахрайською схемою «ваш син у по-
ліції, потрібні гроші», - розповів на-
чальник Тернопільського управління 
департаменту внутрішньої безпеки 
Національної поліції України Василь 
Джиджора. - Налагодили незаконне за-
робляння коштів люди, які відбувають 
покарання у місцях позбавлення волі, а 
саме на Луганщині, на території, яка не-
підконтрольна Україні.

У спільники «зеки» взяли кількох 
осіб, кожен з яких виконував певну 
функцію. До жертви телефонували з 
тюрми, представлялися працівниками 
поліції, розповідали вигадану історію 
про горе та домовлялися про суму від-
купу. По гроші йшли уже інші особи. Ще 
одна спільниця після успішної операції 
перераховувала кошти на вказані карт-
ки. 

- Мені телефонував Саша і назначав 

місце зустрічі. Там він передавав мені 
гроші, які я перекидала через термінал. 
Номери банківських рахунків мені пові-
домляв Максим, - розповіла спільниця 
групи поліції. - Звідки гроші, спочатку 
я не знала, деталі мені не розповідали. 
Лише згодом один з наших проговорив-
ся по телефону.

У кожному місті шахраї винаймали 
подобово житло та кілька днів збирали 
"відкупні" зі своїх жертв. Іноді до спра-
ви залучали й водіїв таксі.

Сімдесят відсотків суми ішли на 
зону, а решта - спільникам на волі. 
Жертвами банди стали мешканці не 
лише Тернопільської, а й Чернівецької, 
Хмельницької, Вінницької, Черкаської, 
Миколаївської та Волинської областей.

На Тернопільщині, каже Василь 
Джиджора, злочинці зізналися у чоти-
рьох шахрайствах. Більше 23 епізодів за 
ними тягнеться в інших областях. Зага-
лом в Україні шахраям вдалося видури-
ти у людей майже 3 мільйона гривень. 
Найбільшу суму отримали зловмисни-
ки у Чернівцях - близько 600 тисяч гри-
вень.

Спільників «зеків» затримали – за 
інформацією поліції, це жителі Харків-
ської та Кіровоградської областей. У 
них вилучили телефони, sim-картки, 
переписку ув'язнених та координатора, 
а також готівку й електронні гаманці.

Затримані перебувають під вартою. 
Зараз поліція розшукує спільників бан-
дитів. 

Тернопільських пенсіонерів 
обкрадають в’язні «ЛНР»
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Цьогоріч минає сто років 
з часу проголошення 
Західноукраїнської 

народної республіки. 
Тернопільщина традиційно 
приєднується до відзначення 
цієї поважної та надзвичайно 
важливої для українського 
державотворення дати. Заходи, 
приурочені річниці створення 
ЗУНР, відбудуться у кожному 
районі області, а також у місті 
Тернопіль.

Відбуваються заходи в рамках від-
значення 100 років Української рево-
люції 1917-1921 років, які визначені 
указом Президента та постановою Уря-
ду, а також відповідними розпоряджен-
нями голови облдержадміністрації.

Пам’ятну дату в області відзнача-
тимуться протягом всього листопада. 
Розпочнеться все 31 жовтня із твор-
чого звіту майстрів мистецтв та ама-
торських художніх колективів Чорт-
ківського району.

Також 31 жовтня о 18.00 год. у Па-
лаці кіно ім. І. Франка в Тернополі від-
будеться показ фільму «Легіон» в рам-
ках акції «Кіномарафон нескорених 
націй». Кіномарафон Нескорених Націй 
– серія показів фільмів про боротьбу на-

цій за свою незалежність, метою якого є 
інформування молоді про різні виміри 
гібридної війни та можливості проти-
дії як в особистому та національному 
масштабі, так і на міжнародній арені.

1 листопада основні заходи будуть 
зосереджені у Тернополі.

Зокрема, о 12.00 год. передбаче-
но відкриття виставки присвяченої 
100-річчю проголошення ЗУНР та 
створення Української Галицької 
Армії (приміщення Державного архіву 
Тернопільської області).

О 13.00 – погашення тематичної 
поштової марки (ЗОШ №4)

14.00 – урочиста хода від Майда-
ну Волі до могил Січових стрільців 
на Микулинецькому кладовищі та 
покладання квітів до пам’ятників та 
пам’ятних знаків видатних діячів дер-
жавотворення;

15.00 – мітинг – реквієм на Мику-
линецькому кладовищі.

Водночас, 3-4 листопада у Козів-
ському районі відбудеться моло-
діжне таборування «Листопадовий 

зрив». Мета – вшанування героїв бо-
ротьби українського народу за неза-
лежність та територіальну цілісність.

Також в області відбудуться інфор-
маційні та навчально-виховні заходи, 
тематичні виставки, експозиції тощо.

«Коли ми говоримо про Листопа-
довий зрив, який відбувся в ніч на 1 
листопада 1918 року, то насамперед 
маємо усвідомлювати, що це не просто 
повстання. Це був здвиг, покликаний 
відреагувати на тодішні події загально-
національного значення, – перекона-
ний голова ОДА Степан Барна. – Тепер 
як і тоді ми маємо одного ворога, якому 
протистоїмо і маємо протистояти нада-
лі. Бо як тоді сто років тому, так і тепер 
українців об’єднує одне – це прагнення 
жити у вільній незалежній державі».

Довідково, Західноукраїнська На-
родна Республіка — українська дер-
жава, що фактично існувала протягом 
1918-19 рр., формально ж і до 1923 р. на 
території Західної України зі столицею 
у Львові. Тернопіль, до слова, вважаєть-
ся другою столицею ЗУНР. Постала піс-
ля Першої світової війни в результаті 
розпаду Австро-Угорщини. Проголоше-
на 19 жовтня 1918 року. Охоплювала 
територію заселену українцями — Га-
личину, Буковину й Закарпаття.

100-РІЧЧЯ УТВОРЕННЯ ЗУНР: до пам’ятної дати 
урочисті заходи відбудуться в усіх районах області 

Люди активно обговорюють 
зростання ціни на газ та 
субсидії. Якби ж теперішнє 

підвищення було останнім! А ні… 
Кабмін опублікував постанову, де 
йдеться, що вартість «голубого 
палива» збільшуватиметься у три 
етапи.  

Згідно з документом, у період з 1 листо-
пада цього року до 1 травня 2019-го ціна газу 
для населення складатиме 8550 гривень за 
тисячу кубів. Із 1 травня 2019-го року до 31 
грудня - приблизно 9851,66 гривні. А з 1 січ-
ня 2020 року «ринкова» ціна газу передбача-
ється близько 12313,85 гривні. Тобто, один 
куб газу вартуватиме більше 12 гривень.  

Такі вимоги Міжнародного валютного 
фонду. Виходить, що влада гроші у Фонду 
позичає, а населення віддає. Бюрократам з 
МВФ, мабуть, не цікаво, як виживають укра-
їнці. Холодно в їхніх оселях, чи ні. Головне, 
аби Україна повертала кредити. Яким чином 
- це вже інша справа.         

У свого чергу політичний і громадський 
діяч Дмитро Співак заявив на телеканалі ZIK: 
«З боку МВФ відбувається жорсткий шантаж 
щодо підвищення ціни на дешевий україн-
ський газ для того, аби штучно підвищити 
грошовий обіг та ВВП і «вимити» гроші з 
країни». 

Україна, за словами експерта, видобуває 
19 мільярдів кубометрів газу. А населення 
використовує 17 мільярдів кубів. Ціна має 
складати максимум 3,5-4 гривні за куб пали-
ва. 

А екс-міністр економіки, президент Цен-
тру ринкових реформ Володимир Лановий 
на своїй сторінці у Facebook пише, що в Укра-
їни гострої необхідності просити транші 
МВФ немає. Як і підвищувати тарифи на газ 
хоча б на один відсоток. Навіщо це робити, 
наголошує Лановий, коли «Нафтогаз» і без 
того має шалені штучні монополістичні над-
прибутки: відрахування до бюджету за рік 
досягне 130 мільярдів гривень. «Покажіть 
мені ще хоча б одну українську компанію, 
яка мала б такі ненормальні надприбутки, - 
зазначає він. - Однак, газовий державний мо-

нополіст живе в іншому вимірі: маючи такі 
брутальні надприбутки, він ще зараз оформ-
ляє іноземний кредит майже на мільярд до-
ларів. Чи буде він повертати цей кредит? Хто 
дозволив його отримати і з якою метою? У 
нас вже був випадок отримання «Нафтога-
зом» двомільярдного кредиту у часи прези-
дента Ющенка, який був використаний не за 
призначенням і не був повернутий».

На думку Ланового, слід не лише відмі-
нити нові тарифи на газ, а й добитися їх ре-
ального рівня. Тоді більша частина українців 
змогла б самостійно, без субсидій, розрахо-
вуватися за газопостачання та інші послуги 
ЖКГ. 

Однак уряд та монополісти заднього 
ходу, зазвичай, не дають. Хоча б керівництво 
«Нафтогазу» зменшило свої мільйонні зарп-
лати та премії…

Цікаво, що Державна регуляторна служ-

ба поки не погодила підвищення цін на газ 
для населення. Там зазначають: документ у 
нинішній редакції «породжує хаос і маніпу-
ляції взаємовідносинами на ринку, і дискри-
мінує інших постачальників на користь НАК 
«Нафтогаз України». Експерти ж кажуть: це 
може бути лише технічною затримкою пе-
ред впровадженням нових тарифів. Бо в уря-
ду, фактично, немає інших варіантів, окрім 
як підвищувати ціну на газ, відповідно з до-
сягнутими домовленостями з МВФ. Кредит 
же треба… 

І ще одна невтішна новина. Нацкомісія з 
регулювання у сфері енергетики і компослуг 
дозволила вимикати взимку тепло в будин-
ках українців, якщо ті винні за послуги. НАК 
«Нафтогаз», починаючи з 1 грудня, зможе 
доручати облгазам відключати тепломережі 
за борги. Адже НАК - єдиний оптовий поста-
чальник газу для населення і тепломереж. 

Монополіст. І давно лобіював для себе таке 
право. Воно тепер у нього є.

Найперше це стосується котелень. Їм 
зможуть припинити постачати паливо об-
лгази за борги населення, згідно з розпо-
рядженням НАК. Якщо відключать від газу 
теплоенерго, батареї стануть холодними в 
будинках, школах, лікарнях... А «Нафтогазу» 
винні всі, тому й ризик відключення є майже 
у кожного, розповів UBR.ua експерт енерго-
ринку Валентин Землянський.

Щоправда, масові вимкнення тепла після 
підвищення цін на газ не підуть на користь 
рейтингу влади перед вибо-
рами. Обіцянками душу не 
зігрієш. Якщо голод - не тіт-
ка, то холод - не дядько…     

Голод - не тітка, холод - не дядько: і газ для українців 
дорожчає, і тепло взимку можуть вимкнути

Ольга ЧОРНА.
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Україна Світ
Деякі лорди Британії 

фінансово залежні від Москви
Парламентарі Великої Британії ви-

магають від представників Палати 
лордів відмовитися від своїх фінан-
сових інтересів, пов’язаних з Росією, 
пише «The Times». У розслідуванні ви-
дання йдеться, що низка перів у Палаті 
лордів тісно пов’язана з РФ. Зокрема, лорд 
Роберт Скідельські, який обіймає посаду 
у верхній палаті британського парламен-
ту, виявився одним із членів ради дирек-
торів компанії «Роснефть». Він протесту-
вав проти запровадження санкцій про-
ти РФ після анексії Криму. Лорд Понсон-
бі Шелбредський, член Лейбористської 
партії, зізнався, що входить до ради ди-
ректорів російської нафтогазової компа-
нії «RNG Joint Stock Company» та її бать-
ківської фірми «Eastsib». Лорд Пітер Трас-
котт отримує дохід за роль голови кон-
сультативної ради «Russian Gold Fund» 
- фонду, який інвестує у приватні акції. 
Він закликав Лондон покращувати відно-
сини з Кремлем. Викриття дуже роздра-
тувало британських парламентарів. 

Росія - найбільша загроза  
для безпеки у світі 

Сьогодні Росія є найбільшою за-
грозою для безпеки у світі, заявив го-
лова Бюро нацбезпеки Польщі Павел 
Сольох, повідомляє «Польське радіо». 
Він наголосив, що вже протягом трива-
лого часу Москва намагається постави-
ти під сумнів світовий лад. «Йдеться про 
ряд ворожих дій, як невійськових, інфор-
маційних, кібернетичних, енергетичних, 
так і про небезпечні військові інциденти, 
широкомасштабні провокаційні навчан-
ня та відкриті збройні конфлікти, зокре-
ма в Україні… На наш погляд, президент 
Путін послідовно реалізує свою політику 
відновлення наддержавної позиції Росії», 
- підкреслив Сольох. І наголосив: Росія 
використовує слабкість західних держав. 
Тому Європа та США повинні об’єднатися, 
аби захистити нинішній порядок.
Прем’єр Чехії хоче вигнати з ЄС 

618 тисяч мігрантів 
Країни Євросоюзу повинні вигнати 

понад 618 тисяч мігрантів, які, за твер-
дженням Єврокомісії, «незаконно» 
присутні в Європі, та зосередитися на 
фінансовій допомозі народам Африки, 
Близького і Середнього Сходу у їхніх 
країнах. Про це заявив чеський прем’єр 
Андрій Бабіш у інтерв’ю «The Guardian». 
«Вони повинні йти додому», - сказав він 
і зазначив, що «вони мають свою куль-
туру». «У нас є наша культура. Вони ма-
ють свої цінності, але ми хочемо зберег-
ти наші цінності», - додав очільник уряду 
Чехії. Раніше Бабіш заявляв, що Чехія не 
буде приймати біженців з Африки.

Туристів на кордоні  
з ЄС зустрічатиме  
штучний інтелект,  

здатний виявити брехню
Туристів і мігрантів на кордоні з ЄС 

скоро зустрічатимуть цифрові «при-
кордонники» - з листопада у кількох 
країнах Шенгензони розпочинаються 
випробування програми iBorderCtrl. 
Про це пише «VOA». Людина, яка мати-
ме справу із системою, спершу має за-
вершити процедуру реєстрації подоро-
жі он-лайн. Штучний інтелект оцінюва-
тиме емоції, які проявляє людина під час 
інтерв’ю з віртуальним прикордонни-
ком, і виявлятиме обман. Машина стежи-
тиме за невербальними сигналами. Роз-
пізнає миттєві зміни в обличчі за майже 
40 показниками, а також аналізує голос. 
Про повний перехід на таку систему на-
разі не йдеться. Пілотний проект запус-

тять на кількох пунктах перетину кордо-
ну у Латвії, Угорщині й Греції. 
Планеті загрожує катастрофа 

через харчові відходи 
За даними консалтингової компа-

нії «Boston Consulting Group», масш-
таб катастрофи з харчовими відхода-
ми приголомшливий. Щорічно 1,6 мі-
льярдів тонн продовольства на суму 
$1,2 трильйони стають відходами. І про-
блема збільшується. До 2030 року втра-
ти продовольства досягнуть 2,1 мільяр-
да тонн на суму $1,5 трильйонів. Про-
дукти будуть викидати зі швидкістю 66 
тонн в секунду! Ця масова перевитра-
та природних ресурсів стає критичною 
проблемою. На харчові відходи припадає 
вісім відсотків глобальних викидів пар-
никових газів. І ще один жахливий факт: 
при таких колосальних викидах продук-
тів на звалище - близько 870 мільйонів 
людей у світі голодують або недоїдають.
У дитинстві отримав психічну 

травму: вчений дослідив 
мозок Путіна

Президент РФ Володимир Путін 
має багато нарцистичних рис характе-
ру і може бути психічно нездоровим. 
Про це в доповіді «Усередині путінсько-
го мозку» написав американський психі-
атр, професор Каліфорнійського універ-
ситету Джеймс Феллон, який займається 
вивченням диктаторів та відомих зло-
чинців, передає «Радіо Свобода». Вчений 
наголошує: у російського лідера присут-
ні всі риси соціопата. Це може означа-
ти, що Путін отримав якусь психологіч-
ну травму в ранньому віці - до 10 років. 
«Можливо, в дитинстві над такою люди-
ною знущалися або били і принижували. 
Він озлоблений на весь світ. Такими є ба-
гато терористів», - сказав психіатр.

Винайдено ліки  
від усіх видів грипу

У США схвалили препарат нового по-
коління проти всіх видів грипу - пацієн-
ту достатньо всього однієї дози. Його хі-
мічна речовина - балоксавір. Японські вче-
ні, які розробили нові ліки, оголосили про 
прорив ще торік. Тоді успішно завершили-
ся клінічні дослідження препарату на па-
цієнтах, пишуть іноЗМІ. Тепер таблетки 
схвалив для застосування найсуворіший 
у світі контролюючий орган - Американ-
ське управління з контролю за продукта-
ми і ліками. Препарат нового покоління 
продаватимуть в аптеках США. Він уже є 
в Японії. І скоро, як очікується, з’явиться в 
інших зарубіжних країнах.
Американська компанія масово 

продаватиме штучне м’ясо
Американська компанія «Just» 

із Сан-Франциско почне продавати 
штучне м’ясо у 2019 році. Спершу воно 
з’явиться в ресторанах Азії та Європи, по-
відомляє ВВС. Вирощують куряче м’ясо з 
клітин курки, не вбиваючи її. Такий про-
дукт називають штучним м’ясом, м’ясом 
з пробірки або чистим м’ясом. Для того, 
щоб виростити м’ясо у лабораторних 
умовах, потрібно два дні. Аби стимулюва-
ти клітини до розмноження, використо-
вують протеїн. Зараз кі-
лограм штучного м’яса 
коштує 80 доларів. Ймо-
вірно, ціна падатиме

Що робити з війною?  
Ніхто з кандидатів  

у президенти не знає 

Поки що ніхто з тих людей, які за-
явили про свою участь у президент-
ських виборах-2019, не дав чіткої від-
повіді на питання: «Що робити з ві-
йною з Росією?». Тим часом усі соцопи-
тування свідчать: війна на Донбасі - одна 
з найбільших проблем для всіх україн-
ців. Про це в коментарі «Апострофу» ска-
зав правник, громадський активіст, спів-
засновник та керівник Першого добро-
вольчого мобільного шпиталю ім. Пиро-
гова Геннадій Друзенко. «Я думаю, що 
хтось нарешті вийде і чесно скаже: війна 
- всерйоз і надовго, можливо, трохи при-
тухне… Але ми маємо готуватись бороти-
ся з Росією десятиріччями. Маємо вчити-
ся жити, як Ізраїль - і розвиватись, і обо-
ронятись. Це прикро, неприємно і боля-
че, але це та правда, яка об’єктивна», - на-
голосив активіст. І додав: «Хотілося б по-
чути хоча би від одного кандидата в пре-
зиденти таку неприємну, але чесну від-
повідь, що війна на Донбасі затягнеться 
надовго».

У 100 найбагатших українців 
статки ростуть швидше,  

ніж ВВП країни
Цього року топ-100 найбагат-

ших українців збільшили швидкість, 
з якою зростають їх сумарні статки 
- з торішніх +33 відсотки - до ниніш-
ніх +43. Тобто, вони багатіють у 12 ра-
зів швидше, ніж зростає ВВП країни. Со-
тня багатіїв сконцентрувала у своїх ру-
ках $37,5 мільярдів. Іншими словами, ті 
100 українців здатні одним махом пога-
сити половину всього держборгу краї-
ни, пише «Фінанси.ua». Стати вітчизня-
ним мільярдерам та мультимільйоне-
рам ще багатшими допомогла сприят-
лива ситуація на світових сировинних 
біржах. Бо сировина - це українське все. 
Краще за інших скористався ринковою 
кон’юнктурою Рінат Ахметов - незмін-
ний №1 рейтингу найбагатших співвіт-
чизників. Його статки зросли одразу на 
$5,3 мільярди.

Корені вітчизняної корупції 
ховаються на Заході

Бо там купують нерухомість і від-
кривають рахунки хабарники й крадії 
з України. Про це зазначив у своїй допо-
віді на безпековому форумі у Львові ві-
домий британський аналітик і публіцист 
Едвард Лукас, повідомляє «Укрінформ». 
«Люди із Заходу люблять читати укра-
їнцям лекції про протидію корупції. А 
українці знають: якби у корупціонерів не 
було спільників на Заході, вони не мали б 
де розмістити вкрадені у них гроші», - за-
значив Лукас. За його словами, корені ко-
рупції там, куди інвестуються вкрадені у 
народу гроші. Тому розповідати про ме-
тоди боротьби з корупціонерами і тисну-
ти їм руки у себе вдома - жахливе лице-
мірство.

Україна - перша в Європі  
за площею угідь 

Мінський стартап «OneSoil» запус-
тив інтерактивну карту сільськогоспо-
дарських полів, пише ain.ua. До списку 
увійшли 42 європейських країн і США. У 

«OneSoil Map» Україна посідає друге міс-
це за площею угідь після Штатів - 35,9 
мільйонів гектарів. На третьому міс-
ці - Франція: 25,7 мільйонів гектарів. За 
даними компанії, в Україні найбільш ак-
тивно поля засівають кукурудзою, пше-
ницею і травою. 

Поїздки у Росію і Білорусь - 
небезпечні 

Глава українського МЗС Павло 
Клімкін попереджає, що поїздки до 
Росії і Білорусі можуть бути небезпеч-
ними для українців. Про це він заявив 
на прес-конференції у рамках Львівсько-
го безпекового форуму. Міністр і рані-
ше застерігав, що поїздки до Білорусі по-
тенційно небезпечні через дії російських 
спецслужб на території цієї країни. Від-
повідаючи на запитання про українських 
заробітчан в Росії, він зазначив: незважа-
ючи на те, що йде війна, там постійно пе-
ребуває близько трьох мільйонів україн-
ців. І додав, що не може нікому заборо-
няти їхати до цієї країни, але радить оці-
нювати ризики. Особливо це стосується 
учасників АТО, волонтерів та провідних 
журналістів. 
Той, хто обіцяє зробити країну 
щасливою за 2-3 роки - брехун

Третина українців на майбутніх 
виборах готові проголосувати за по-
пулістів. Такі цифри насторожують, 
сказав керівник конгресу національних 
громад України, учасник ініціативної 
групи «Першого грудня» Йосип Зісельс. 
«Соціологічні дослідження свідчать: ко-
жен третій громадянин здатний прого-
лосувати за популістів. Тобто, за брех-
ню. За тих, хто каже: «За два-три-п’ять 
років я зроблю Україну щасливою». Це 
- брехня. Ніхто і ніяк не зробить країну 
щасливою так швидко. Це - справа де-
кількох генерацій. Тільки той політик 
мужній, який говорить правду своєму 
народові».

Перельоти чиновників 
коштують майже 50 мільйонів

У 2018 році на відрядження чи-
новників міністерств витратили 
близько 50 мільйонів гривень, по-
відомляє «РБК-Україна». Витрати на 
проживання та харчування можуть 
збільшити на 25 відсотків, якщо у від-
рядження за кордон летить міністр або 
його заступник. Також можуть вирости 
добові, якщо на міжнародні переговори 
летять члени уряду чи інші чиновники. 
Цьогоріч найвищою ціна на авіаквит-
ки за кордон виявилася у Мінфіні - у се-
редньому 10,8 тисяч гривень в один бік. 
Працівники Мінекономрозвитку ку-
пували в середньому за 8,7 тисяч кви-
ток. Вище семи тисяч гривень платили 
держслужбовці з Міністерства молоді і 
спорту та Мінрегіону.
Можемо втратити Закарпаття 
через проросійську політику 

Угорщини 
Україна може втратити Закарпат-

тя через дії влади Угорщини, що за-
ймають проросійську позицію, зая-
вив заступник міністра з питань тим-
часово окупованих територій Георгій 
Тука. Так він прокоментував інцидент з 
таємницею видачі угорських паспортів 
українцям у Закарпатській області, пише 
«Оглядач». На думку Туки, таємна вида-
ча угорських паспортів українцям на За-
карпатті - спецоперація влади Угорщи-
ни, яка займає «виключно проросійську 
позицію». Чиновник також наголосив: із 
моменту відновлення незалежності дер-
жави існувало три регіони, відданих в 
обмін на лояльність до центральної вла-
ди місцевим елітам: Крим, Закарпаття 
і Донецьк. «Дві території ми, фактично, 
втратили… Ми втрачаємо ті території, де 
не було політики центральної влади», - 
упевнений політик. 

Україна Світ

Ольга
ЧОРНА.
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Більше сотні 
працівників ДП 
«Тернопільський 

облавтодор» із різних 
куточків області  прийшли 
на акцію протесту, аби 
закликати керівників 
підприємства повернути 
їм зароблені гроші. Люди 
близько години безупину 
рухалися по пішохідному 
переході, що неподалік 
аеропорту, на дорозі 
Тернопіль-Хмельницький. 
Зізнаються, вони у відчаї. 

- Ми їдемо на роботу на весь 
день, то потрібно взяти із собою 
обід, дітей відправляємо в шко-
лу, а там постійно потрібні якісь 
кошти – і на їжу, і на різне при-
ладдя, - каже Світлана Гевко із 
Заліщиків. – Ми позичаємо гро-
ші, боргуємо в магазинах. Сьо-
годні прийшли вимагати те, що 
заробили важкою працею…

На цей час борг перед пра-
цівниками становить понад 10 
мільйонів гривень. Зарплату 
люди не отримують вже 4 місяці. 

Як розповідає голова Терно-
пілької обласної ради профспілок 

Андрій Присяжний, працівники 
облавтодору зверталися і в Мі-
ністерство інфраструктури, і до 
керівника Державного агентства 
автомобільних доріг України Сла-
воміра Новака, до голови Терно-
пільської ОДА. Але це нічого не 
змінило і жодної реакції не було.

- 28 жовтня у цих людей про-
фесійне свято, - додає Андрій 
Присяжний. -  А вони не отрима-
ли не лише премій і привітань, а 
мають величезну заборгованість 
по зарплаті. 

Робітники облавтодору пра-
цюють лише три дні на тиждень. 
Представники профспілки наріка-
ють, що кращі об’єкти державного 
підприємства віддають в оренду, 
як-от асфальтно-бетонний завод 
в Деренівці, передають в користу-
вання приватним фірмам і район-
ні автодори. У той час як приватні 
фірми заробляють мільйони, дер-
жавне підприємство просто зни-
щують, нарікають люди. 

- Я працюю 39 років у Шум-
ському райавтодорі, - каже Зіна 
Іванівна з Шумська. – Не можу 
піти на пенсію, адже жінкам до-
бавили ще п’ять років до пен-
сійного віку. А як допрацювати, 
якщо зарплати нам не дають. І 
хто мене візьме на роботу у 58 
років? Для нас - це справжня без-
вихідь. 

Плакат «Робота без зарплати 
– це кріпацтво» тримає у руках 
пан Віктор із Шумська. Зізнаєть-
ся, якби не жив у селі, не знає, 
як би виживав. Але ціни на ко-
муналку зросли, йде зима, тому 
ситуація у його родині критична. 

Після перекриття дороги 
протестувальники вирішили 
піти до приміщення облавтодо-
ру. Тут їм пояснюють - грошей 
немає. За зроблену роботу досі 
не розрахувалася Служба авто-
мобільних доріг. 

- Наше підприємство викона-
ло роботи для основного замов-

ника – Служби автомобільних 
доріг у Тернопільській області 
на суму близько 23 мільйонів 
гривень, - коментує ситуацію  
Наталя Дем’яновська, началь-
ник юридичного відділу ДП 
«Тернопільоблавтодор». – Однак 
ці кошти нам не виплачують, 
мотивуючи це тим, що відсутнє 
бюджетне фінансування на ці 
видатки. Ми звернулися в суд, 
щоб стягнути кошти в судово-
му порядку. 8 жовтня суд задо-
вільнив наші позовні вимоги по 
оплаті 5,6 мільйони гривень, але 
рішення ще не вступило у закон-
ну силу. Справи на повернення 
700 тисяч гривень і 9,5 мільйо-
нів гривень також  розглядають 
в суді. 

Головний інженер Служби 
автомобільних доріг Тернопіль-
ської області Юрій Ходаковський 
пояснює, що вже незабаром 
ДП «Тернопільоблавтодор» ви-
платять 5,6 мільйонів гривень 
згідно з рішенням суду. Це буде 
в середині листопада. Пояснює, 
оплата такого виду робіт, як екс-
плуатаційне утримання доріг 
загального користування, має 
нерівномірне фінансування з 
бюджету, тому така затримка ви-
плат за виконані роботи. 

Та 5,6 мільйона не вистачить, 
щоб погасити весь борг із зарпла-
ти. Чому зароблені кошти дово-
диться вимагати в суді й коли ви-
платять решту 
заборгованості, 
невідомо…

Тернопільські дорожники перекрили дорогу
Людям понад чотири місяці не виплачують зарплату

Юля 
ТОМЧИШИН.

Тернопільська міська влада 
таки підвищила вартість 
проїзду в громадському 

транспорті. Мешканці області 
з найнижчим в Україні 
рівнем зарплат обурюються 
таким здорожчанням. Адже в 
середньому вартість проїзду 
зростає майже вдвічі. 

Нові тарифи затвердив минулого ві-
вторка виконком міськради після низки 
погроз місцевих перевізників зупинити 
транспорт.

З 1 листопада в Тернополі діятиме 
диференційований трирівневий тариф. 
Квиток у тролейбусах коштуватиме 
5 гривень для мешканців, які скорис-
таються персоніфікованою «Карткою 
тернополянина», 6 гривень - при сплаті 
електронним проїзним квитком або без-
контактною банківською карткою та 8 
гривень – при готівковому розрахунку. 

У маршрутках - 6, 7 та 9 гривень від-
повідно, де найнижча ціна – це вартість з 
«Карткою тернополянина».

Учні та студенти платитимуть у тро-
лейбусах 2,5 гривні та 3 гривні – в авто-
бусах. 

Щодо пільговиків, то вони їздити-
муть безкоштовно за наявності пільгової 
«Картки тернополянина». Також не пла-

титимуть за квиток учасники бойових 
дій і добровольці, які матимуть з собою 
відповідні посвідчення.

Найбільше здорожчання відчують 
приїжджі. Адже саме вони, згідно з рі-
шенням міськради, не мають права на 
персоніфіковану картку.

Підняття тарифів у міськраді Терно-
поля пояснюють критичною ситуацією 
з перевезенням пасажирів. Мовляв, усі 
маршрути є збиткові та на понад 35% 
зменшилась кількість маршрутних авто-
бусів. 

- Питання про підняття тарифів у 
Тернополі є досить болючим, проте таке 

підвищення ціни спри-
чинене катастрофічною 
ситуацією, яка зараз спо-
стерігається у КП «Тер-
нопільелектротранс», 
так і у приватних пере-
візників, - переконує 
начальник управління 
транспорту  Ігор Медин-
ський. – Це спричинено 
неспроможністю покри-
вати власні витрати че-
рез значне здорожчання 
електроенергії та паль-
ного, дороговартісний 
ремонт транспорту, се-
редній вік якого 25 ро-

ків, та нестачею коштів на виплату зарп-
лати водіям.

До слова, востаннє тарифи на проїзд 
у міському транспорті в Тернополі збіль-
шували на початку січня 2018 року. Разо-
вий проїзд у маршрутці тоді збільшився 
до 5 гривень, у тролейбусі – 4 гривень. 
Для тих, хто розраховувався персоні-
фікованою карткою тернополянина та 
електронним квитком, тарифи тоді зали-
шились без змін. Тобто 4 гривні у марш-
рутці та 3 гривні у тролейбусі. 

В Інтернеті мешканці активно обго-
ворюють «сюрприз» від міської влади. 

Зазначають, що 8 гривень платять меш-
канці в столиці, а в Тернополя декому до-
ведеться тепер викласти всі 9 гривень.

- Це жах, при зарплаті 3207 тільки за 
проїзд близько 400 гривень, залишаєть-
ся 2800. А комунальні? А їжа? Наближа-
ється сезон грипу - думати страшно про 
лікування.... Принципово ходитиму піш-
ки... Наші депутати їздять на державному 
паливі, отримують зарплати, які нам не 
снилися. А з людей збиткуються вже без 
міри, - коментують на місцевих ресурсах.

Люди скаржаться і на те, що вартість 
проїзду не відповідає технічному стану 
транспорту. 

- Це ганьба. Маршрутки без гальм, 
тролейбус розвалюється на ходу і ціни, 
як за кордоном, - кажуть тернополяни.

Нагадаємо, у січні 2018 року Терно-
пільська міська рада хвалилася тим, що 
створить першу в Україні єдину муніци-
пальну транспортну компанію міста. За-
яви чиновників відбулися на тлі страйків 
водіїв маршруток. Протести були через 
запровадження електронного обліку 
проїзду, який мав на меті зробити пере-
везення більш прозорими. Однак, з ча-
сом у муніципалітеті заявили, що змуше-
ні призупинити реформування у зв’язку 
з нестачею коштів. Тепер платити майже 
вдвічі більше змушені будуть містяни. 

Обласний центр шокований вартістю проїзду 
У Києві – 8 гривень, у Тернополі – 9 гривень
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Приїхала сюди у жовтне-
вий похмурий день. Здавалося, 
туман сповивав душі невинно 
страчених дітей. Вітер заколи-
сував їх. А тиша оберігала спо-
кій. З дерев, що ростуть на про-
соченій кров’ю землі, скапували 
холодні краплі. Наче світ плакав 
дитячими слізьми…  

«Саласпілс» ще називали ди-
тячим табором смерті. Хоча пе-
реважна більшість ув’язнених 
були дорослі. 

Тепер тут облаштований 
однойменний меморіальний 
комплекс. Величезна терито-
рія! Гектари!.. На місці бараків - 
кам’яні плити. Сюди приносять 
живі квіти, свічки, іконки. А де 
нацисти утримували маленьких 
в’язнів - сумують іграшки. І ле-
жать цукерки в різнокольоро-
вих фантиках. 

Від концтабору, фактично, 
нічого не залишилося. А от фун-
дамент під дитячим бараком 
зберігся.   

«Саласпілс» існував із 1941 
по 1944 рік. Щороку тут поми-
рали близько трьох тисяч хлоп-
чиків і дівчаток. Історія розпові-
дає: «Незважаючи на зимову хо-
лоднечу, привезених дітей голи-
ми і босими півкілометра гна-
ли в барак, що вважався лазнею, 
де змушували митися холодною 
водою. Потім дітей, які не досяг-
нули 12-ти-річного віку, гнали в 
інший барак, де голими трима-
ли на холоді по 5-6 діб. Страш-
ний час наставав тоді, коли на-
цисти посеред табору насильно 
відривали крихіток від нещас-
них матерів...

...Дітей, починаючи з грудно-
го віку, німці тримали окремо й 
ізольовано. За немовлятами на-
глядали 5-8 річні дівчатка. Ді-
тям впорскували якусь рідину, 

і після цього вони помирали від 
проносу. Давали отруєну кашу 
і каву. Від цих експериментів 
вмирало до 150 діток щодня…

…Бруд, воші, епідемії кору, 

дизентерії, дифтерії призводи-
ли до масової загибелі дітей. Ні-
мецька охорона щодня у вели-
ких кошиках виносила з дитя-
чого барака закляклі тільця за-

гиблих мученицькою смертю ді-
тей. Їх скидали у вигрібні ями, 
спалювали за огорожею табору 
і частково закопували в лісі по-
близу табору…».

…Фотографії, листи, спога-
ди… Так страшно, тяжко на все 
дивитися. Розум не може осяг-
нути того зла, що тут творилося. 
Одні історичні джерела ствер-
джують: у «Саласпілсі» разом 
із прилеглими таборами уби-
то більше ста тисяч людей. За 
даними інших - трохи менше. А 
страчених дітей - сім тисяч. Про-
йшло ж через концтабір дванад-
цять тисяч маленьких невіль-
ників. Скільки насправді душ не 
повернулося з цього пекла - до-

стеменно невідомо. Архів на-
цисти знищили. Більшість бара-
ків спалили. 

...Сюди приходять за покли-
ком серця люди різного віку, з ді-
тьми. Тут мовчать або розмовля-
ють пошепки. Аби не сполохати 
тиші. Не потривожити місця, де 
завмер останній крик на дитя-
чих устах. Де біль спив останню 
сльозу. Де мате-
рі волали до Не-
бес, але, певно, 
їх не почули…

Фото автора 
та з відкритих джерел.

тут плаче світ 
дитячими слізьми…
Тут так тихо, аж лячно. 
Навіть птахи не порушують 
спокою. Колись, в часи 
Другої світової війни, тут 
був концтабір «Саласпілс». 
За 18 кілометрів від Риги 
- столиці Латвії. Посеред 
гарного лісу…  

Я вперше ступила на таке скорботне місце, що стало цвинтарем для десятків 
тисяч людей. Хоча цей концтабір вважався «виправно-трудовим». Особливе 
жахіття концтабору в тому, що тут розташовувалися дитячі бараки. Тут 

фашисти убивали дітей: проводили над ними медичні досліди, викачували кров 
для поранених німецьких солдатів. Щодня з кожної дитини - півлітри крові. 
Діти помирали у страшних муках. А матері сходили з розуму… За час існування 
концтабору було викачано більше трьох з половиною тисяч літрів дитячої крові. 
Якщо дитина була вже зовсім квола, з неї забирали кров до останньої краплі. А 
потім кидали в яму або в крематорій.

На цьому місці стояв дитячий барак.  

Ольга ЧОРНА.

Напис при вході у меморіальний комплекс на 
латвійській мові: «За цими стінами стогне земля».
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1.  р. Золота Липа:
- в адміністративних межах м. Бережани;
- від автомосту в с. Лядське Монасти-

риського району вниз за течією на відріз-
ку 2000 м.

2.  р. Дністер:
- від газопроводу "Союз" вниз за течією 

до с. Вістря Монастириського району;
- від останнього домогосподарства с. Го-

ригляди вниз за течією на відрізку 3200 м.;
- від струмка в с. Стигла Монастирись-

кого району вниз за течією до останнього 
домогосподарства с. Стінка Бучацького ра-
йону;

- від останнього домогосподарства смт. 
Коропець Монастириського району вниз за 
течією на відрізку 1500 м. (до повороту річ-
ки Дністер);

- від останнього домогосподарства 
с.Набережне Бучацького району до гирла р. 
Бариш в Бучацькому районі;

- від останнього домогосподарства с. 
Возилів Бучацького району верх проти те-
чії на відрізку 2000 м. та вниз за течією 
1500м.;

- від останнього домогосподарства с. 
Губин Бучацького району вверх за течією 
на відрізку 3000 м.;

- від струмка с. Хмелева Заліщицького 
району вниз за течією до першого острова 
біля с. Летяче Заліщицького району;

- від трубопроводів напроти с. Шустро-
минці вверх проти течії на відрізку 500 м. 
та вниз за течією на відрізку 1000 м.;

- від останнього домогосподарства с. 
Устечко Заліщицького району вверх за те-
чією на відрізку 3200 м. та вниз за течією 
на відрізку  4000 м.;

- 500 м. від останнього домогосподар-
ства с. Іване-Золоте вниз за течією до заліз-
нодорожного мосту в м. Заліщики;

-  1500 м. вниз за течією, від автомобіль-
ного мосту в адміністративних межах м. За-
ліщики;

- в межах іхтіологічного заказни-
ка місцевого значення "Городоцько-
Добрівлянський" від турбази с. Добрівля-
ни Заліщицького району вниз за течією до 
гирла р. Серет;

- від першого домогосподарства с. Ви-
ноградне до першого домогосподарства с. 
Зозулинці Заліщицького району;

- від останнього домогосподарства с. 
Колодрібка Заліщицького району вниз за 
течією до порому в с. Устя Боридівського 
району;

- в адміністративних межах с, Горошова 
Боридівського району;

- а адміністративних межах с. Дністрове 
Борщівського району;

-    від нижньої межі с. Трубчин Борщів-
ського району вниз за течією до гирла р. 
Збруч.

3.  р. Серет:
- від мосту в с. Городище до мосту в с. 

Чернихів Зборівського району;
- від урізу води Івачівського водосхови-

ща по правому березі в с. Чернихів Зборів-
ського району 300-метрова зона до дамби 
в с. Г. Івачів Тернопільського району;

- від автомосту в с. Чистилів Тернопіль-
ського району вниз за течією до пішохідно-
го мосту Тернопільського ставу;

- акваторія водойми М.Тернополя (Тер-
нопільський міський став) від пішохідно-
го мосту біля с. Біла Тернопільського райо-
ну по правому березі до початку дальньо-
го пляжу, по лівому березі до початку Тер-
нопільської дитячої спортивної бази вод-
них видів спорту (кінець території водоза-
бору Тернопільводоканалу) і по прямій до 
початку дальнього пляжу;

- від мосту між с. Долина і с. Довге Тере-
бовлянського району Тернопільської об-
ласті до мосту між с. Долина і с. Буданів Те-
ребовлянського району Тернопільської об-
ласті;

-    від дамби ГЕС Більче-Золоте Борщів-

ського району права і ліва сторона на від-
різку 500 м. вверх проти течії;

-    від струмка Вовчики вниз за течією 
до останнього домогосподарства в с. Голі 
гради Заліщицького району;

-    від бази відпочинку "Колиба" біля с. 
Лисичники вниз за течією до першої будів-
лі бази відпочинку "Росинка" біля с. Каспе-
рівці Заліщицького району;

- від дамби Касперівської ГЕС вверх 
проти течії на відрізку 500 м.;

- в межах іхтіологічного заказни-
ка місцевого значення "Касперівсько-
Городоцький" від дамби Касперівської ГЕС 
в Заліщицькому районі вниз за течією до 
гирла р. Серет.

4.  басейн р. Серет:
акваторія водойми с. Ласківці   Тере-

бовлянського району від дамби по лівому і 
правому березі водойми на відрізку 1 50 м.

5.  р. Стрипа:
-    від першого домогосподарства с. 

Плотича Козівського району до початку с. 
Семиківці Теребовлянського району;

- від дамби Осівецької ГЕС в Бучацько-
му районі вверх проти течії на відстані 500 
м.;

- від першого домогосподарства с. Руко-
миш Бучацького району вниз за течією до 
автомосту об'їзного автомобільного шля-
ху м. Бучач;

- від останнього домогосподарства с. 
Сороки вниз за течією до першої будівлі с. 
Язловець Бучацького району;

- від гирла р. Стрипа в Бучацькому ра-
йоні вверх проти течії на відрізку 1000 м.

6.  р. Коропець:
-    від місця впадіння р.Коропець в р. 

Дністер вверх проти течії 3000 м.;
- від дамби по лівому і правому березі 

ставу с. Козівка Козівського району 200 м. 
зона;

-    від дамби по лівому і правому березі 
ставу смт. Козова на відрізку 200 м.

7.  р. Збруч:
від   останнього   домогосподарства   с.   

Кокошинці   Гусятинського району на від-
стані 8дло00 м. вниз за течією;

- від автомосту Тернопіль-Хмельниць-
кий у смт. Скала-Подільська до Бережан-
ської ГЕС Борщівського району;

-    від останнього домогосподарства с. 
За луччя Борщівського району вниз за течі-
єю до Ніверської ГЕС.

8. басейн р. Збруч:
- "Збручанська водойма" - від дамби на-

впроти с. Вочківці Волочиського району 
Хмельницької області, вверх проти течії 
р. Вовчок на відстані 250 м., та вверх про-
ти течії р. Збруч на відстані 400 м., досягаю-
чи мису, який знаходиться навпроти дамби 
коло с. Вочківці.

9.  р. Горинь:
- від дамби с. Борсуки до першого до-

могосподарства с. Нападівка Лановецько-
го району;

-    від останнього домогосподарства с. 
Нападівка Лановецького району до мосту 
біля РМЗ, що в м. Ланівці;

- від автомосту смт. Вишнівець до авто-
мосту с. Будаки Збаразького району.

10.   р. Іква:
- від автомосту с. Іква з притоками до ав-

томосту с. Сапанів Кременецького району.
11.   Став УТМР "Королівський міст" 

с. Іква на ділянці по правому березі до с. 
Сапанів Кременецького району.

12.  Водойма в межах територій гід-
рологічного заказника "Малобережець-
кий" від водоскидної споруди на ділянці 
500 м. по лівому та правому березі с. Бе-
режці Кременецького району.

13.   р. Вілія:
-від автомосту с. Новостав Шумського 

району вниз за течією на відрізку 1500 м.
Головний спеціаліст відділу 

іхтіології та регулювання 
рибальства Н.О. Саніцький.

Перелік зимувальних ям, що знаходяться на рибогосподарських водних об'єктах Тернопільської області

З 1 листопада в області заборонили 
риболовлю на зимувальних ямах

В Тернопільському обласному управлінні Державного 
агентства рибного господарства України затвердили перелік 

зимувальних ям, на яких з 01.11.18 і до початку нересту  
буде діяти заборона лову риби

Якою буде погода у листопаді?
Перший тиждень листопада 

в Україні буде відносно 
теплим, проте вже із 7 

числа слід очікувати на значне 
похолодання та мокрий сніг. 
А загалом ймовірні постійні 
температурні стрибки, розповів 
народний синоптик Леонід 
Горбань.

Із 7 по 9 листопада очікується від 1 до 
2 градусів морозу і мокрий сніг з дощем. 

11-14 числа - від 0 до 2 градусів моро-
зу. Із 14 по 16 - буде плюсова температу-
ра - до 4 градусів. А потім знову слід очіку-
вати похолодання - до 3 градусів морозу.

Із 20 по 23 листопада очікується плю-
сова температура. З 23 по 27 - морози по-
силяться, температура знизиться до мі-

нус 5, можливо, і до мінус 8 градусів. У 
цей період дощ зі снігом може затрима-
тися.

Перший сніг, який трішки полежить, 
за прогнозами, впаде 27 листопада. Але 
його скоро змиють дощі. 

А прихід справжньої зими синоптик 
пообіцяв лише із 16-17 січня.

Згідно з іншими прогнозами, у листо-
паді буде мало дощових днів. Переважа-
тиме малохмарна погода - небо не буде 
затягнуте темними хмарами. Незважаю-
чи на низькі температури повітря, в лис-
топаді можливо багато сонячних днів. 

Звичайно, не обійдеться без похму-
рої погоди із затяжними дощами. Та все 
ж у листопаді буде достатньо сонця, щоб 
насолодитися осінніми прогулянками на 
свіжому повітрі. 

Ми - останнє покоління, 
яке може врятувати Землю

Згідно зі звітом Світового 
фонду дикої природи, за 
останні 40 років кількість 

тварин у світі скоротилась на 60 
відсотків. Дослідники кажуть: 
наше покоління - перше, яке 
дізналося про це, і останнє, що 
може щось змінити.

Більше 4000 видів ссавців, птахів, 
риб, плазунів і земноводних різко ско-
ротилися у період із 1970-го по 2014-й 
рік, повідомляє CNN з посиланням на 
звіт Всесвітнього фонду дикої приро-
ди-2018.

Забруднення навколишнього се-
редовища, вирубка лісів, зміни клімату 
та інші людські фактори вже створи-
ли шокуючу кризу: сьогодні рейтинг 
зникнення видів дикої природи у 1000 
разів вище, ніж до того, як людина по-
чала впливати на екосистему тварин.

Експерти вказують, що головни-
ми проблемами є знищення локальних 
видів тварин, полювання, забруднен-
ня, хвороби і кліматичні зміни.

Провідні світові вчені-кліматологи 
попереджають: буде потрібно всьо-
го 12 років, щоб у світі значно збіль-
шилися ризики посухи, повеней, екс-
тремальної спеки і бідності для сотень 
мільйонів людей.

На думку дослідників, аби уникну-
ти цієї перспективи, необхідні термі-
нові й безпрецедентні зміни, які є до-
ступними і здійсненними. Зокрема, 
зниження температури всього на пів-
градуса може запобігти повному зни-
щенню коралів і полегшити тиск на 
Арктику. 
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Струни серця

З Іриною я познайомила-
ся на тернопільському рин-
ку. Вона торгувала яблуками, 
грушами, виноградом зі сво-
го саду. Оксамитовим голо-
сом припрошувала купувати 
плоди свіженькі, без нітратів. 
Я розглядала пізні сорти ра-
нет. «Цей сорт тільки на ви-
гляд холодний, шорсткуватий, 
але довго зберігається і дуже 
смачний. Утім, ви, мабуть, зна-
єте», - сказала Іра. Я наповню-
вала пакет яблуками – про-
давчиня дозволяла  вибира-
ти, як раптом до неї подзво-
нили. Усмішка вмить злеті-
ла з обличчя Ірини, вона роз-
гублено глянула на мене. «Ви 
дуже поспішаєте?» - несподі-
вано спитала. «Хочу залишити 
вас поторгувати замість мене. 
«Швидка» забрала сестру в лі-
карню, а з товаром мені туди… 
ну, ніяк, розумієте?» – поспі-
хом пояснювала Ірина і, не до-
чекавшись моєї відповіді, побі-
гла.

У ролі продавчині я була 
вперше у своєму житті. Однак 
мені сподобалося припрошу-
вати покупців. Складати до-
купки зароблені гривні. Раді-
ла, ніби це був мій власний за-
робіток. Зраділа й Ірина, коли 
повернулася з лікарні: «О, то 
у вас добре вийшло. Заберіть 
вторговане собі». Але я на-
відріз відмовилася, тим паче, 
коли довідалася, що її сестру 
чекає операція. Тішилася тим, 
що яблука дісталися мені за-
дарма. Побажала, щоб у сестри 
Ірини пройшла успішно опера-
ція і поспішила на автобус.

Через два тижні я знову 
приїхала до Тернополя на ри-
нок. Приглядалася до това-
ру на лавках, як почула знайо-
мий оксамитовий голос: «Ви 
мене не впізнаєте?». Ті ж іс-
кристі карі очі, кучерява грив-
ка з-під голубого берета – Іри-
на! Ми розговорилися. Її се-

стру уже виписали додому. Ви-
далили жовчний міхур, в яко-
му засів великий камінь. Слава 
Богу, усе вже позаду. Ірина на-
лила чай з термоса, запропону-
вала мені – надворі холодно ж, 
дощ мрячить. Мені не спіши-
лося – автобуси до нашого міс-
течка їздять часто, тому й по-
годилася. З пакунка, який роз-
горнула Ірина, духмяно запах-
ло пиріжками. Ірина пекла їх 
пізно ввечері, щоб і донькам 
до школи були, і їй з чоловіком 
на роботу.

«Тепер щодня все дорож-
чає, тому доводиться шукати 
спосіб, як зекономити», - пода-
ла мені пиріжок і слово за сло-
вом розповіла про своє життя.

Їй сорок вісім, а чоловіко-
ві Антону – п’ятдесят. Від дуже 
добрий, працьовитий, не вміє 
сидіти без діла. А донечок-
близнючок Анну і Марію  про-
сто обожнює.

Та був час, коли Ірина уже 
й не мріяла про жіноче щас-
тя. Навчаючись в училищі 
на швачку, познайомилася в 
маршрутці зі студентом еко-
номічного вишу. Везла з дому 
важку сумку з продуктами і він 
запропонував свою допомо-
гу. Відніс сумку аж до дверей її 
кімнати в гуртожитку. Назвав-
ся Володимиром, попросив но-
мер телефону. Насправді, Іра 
не вірила, що він зателефонує, 
бо куди там їй, простій дівчині 
з села,  до студента вишу! Тим 
паче, Володя – тернополянин. 
Його одяг та манери свідчили, 
що він із заможної сім’ї.

Та вже зранку хлопець їй 
зателефонував: «Я не розбу-
див тебе, сонечко?». Оте «со-
нечко» ніжно залоскотало її 
серце, підняло настрій на весь 
день. Вони стали зустрічатися. 
Ірина була на сьомому небі від 
щастя, ділилася ним зі своєю 
подругою по кімнаті.

Андріана не впізнавала по-
други. Вона стала сміливі-
шою, впевненою в собі. «По-
кажеш свого кавалера?» - спи-
тала Ірину, коли та чепурила-
ся на побачення. Ірина здиво-
вано підняла очі. Нотки здиву-
вання почула і в голосі Володі, 
коли сказала, що прийде на по-
бачення з подругою.

Голуба сорочка дуже пасу-
вала до кольору його голубих, 
як весняне небо, очей. Поба-
чивши, що кохана і справді не 
одна, Володя весело засміявся: 
«І що будемо робити, дівчата?» 
Андріана безцеремонно назва-
ла бар, де не раз бувала зі сво-
їми кавалерами. Мовляв, там і 
музика хороша, і страви вишу-

кані. А вони ж – студенти, їсти 
хочуть… Іра була вже й не рада, 
що взяла Андріану з собою. Їй 
було незручно, коли та виби-
рала меню. Навіщо стільки 
страв, коли в них холодильник 
повний? Голодні вони… Ех, Ан-
дріано, Андріано… Що за жар-
ти в тебе? І чому очі твої го-
рять, коли дивишся на Воло-
дю? 

Вони пили червоне вино. 
Захмелівши, Андріана сило-
міць потягла Володю до тан-
цю, обійняла руками його 
шию…

Іра спантеличено зали-
шилася сидіти за столиком, а  
коли угледіла, що до неї під-
ходить якийсь молодик, шви-
денько втекла з бару… Сер-
це шалено колотило в грудях, 
її кидало то в жар, то в холод, 
від сліз не бачила світу, не ро-
зуміла, що вибігла на дорогу 
на червоний колір світлофора. 
Ще встигла почути сильний 
біль в усьому тілі і переляка-
ний крик перехожих та поко-
тилася в темну прірву…

Після складної операції Іра 
важко відходила від нарко-
зу. Не хотіла нікого бачити, ні 
з ким розмовляти. Заливала-
ся гіркими слізьми її мати, за-
спокоював Володя: так, зали-
шилася без однієї нирки і селе-
зінки. Боляче, прикро, але не 
смертельно. Вона молода, ор-
ганізм окріпне і вони неодмін-
но одружаться.

…Якось ненароком Іри-
на почула розмову між Воло-
дею і Андріаною: «Глянь, Воло-
дю, яка вона бліда. Аж постарі-
ла. Навіщо тобі каліка? Залиш 
її, бо лікуватимеш усе життя». 
Серце запекло в грудях. Іра за-
ледве стримала себе, щоб не 
закричати. Болісно прикусила 
губи і вдала, що спить… 

Більше Володя її не навіду-
вав. Не застала вона й Андріа-
ну в їх кімнаті,  коли поверну-
лася з лікарні.

Он, яка подруга у неї – зра-
дила і втекла. Гіркий клубок 
перетискав дихання. Через 
кілька днів мати забрала її до-
дому. Поступово Іра набира-
лася сил. Гнала від себе думки 
про Володю. А коли дізналася, 
що він одружився з Андріаною 
– проплакала всю ніч. Щоб за-
бутись, відволіктися від сум-
них думок, стала створювати 
оригінальні моделі одягу. Ви-
шивала, в’язала, шила на за-
мовлення і згодом здобула ав-
торитет серед кравчинь.

Мов із горба, швидко ле-
тять роки. Якось вона поїха-
ла до Тернополя на комісію, бо 

мала другу групу інвалідності. 
У дворі поліклініки присіла на 
лавочку, як несподівано поба-
чила Володимира з білявень-
кою дівчинкою на руках. По-
руч, спираючись на паличку, 
йшла худа, сива жінка… Щось 
обірвалося Ірині всередині: 
невже це – Андріана? Їй додав-
ся добрий десяток літ…

Іра покликала їх. Пішла на-
зустріч. Володимир, зніяковів-
ши, мовив: «Піду погуляю з ма-
лою, а ви поговоріть тут». Ан-
дріана, ховаючи вицвілі очі, 
сказала, що рада зустрічі, бо 
давно хотіла попросити в Іри 
прощення. За те, що вкрала у 
неї щастя. «Ти гарно вигляда-
єш, Іро, й не скажеш, що сорок 
минуло. А мене Господь пока-
рав. Та, якби ж то лиш мене… 
Онука наша, Іваночка, народи-
лася з важкою патологією ни-
рок. Два роки лікувалися у най-
кращих спеціалістів, але нирку 
довелося видалити. Ліву, як у 
тебе. Так, Ірино? Втім, не має 
значення яку – операція дала 
ускладнення і в Іваночки від-
мовляють ніжки. Онука – єди-
на наша втіха, бо дочка Оксан-
ка померла під час пологів. Ось 
так поглумилася з мене доля. 
Витратили всі заощадження, 
сили немає, - сльози потоком 
котилися по обличчю Андріа-
ни. - Прости мене, Іро, прошу!»

…Якось поїхала Іра в рай-
центр по нитки для шиття. 
Хоч одягу тепер в крамницях 
– вдосталь, все ж клієнтів їй не 
бракує. Автобус спізнювався, а 
дощ, розперезавши небо, пері-
щив, мов з відра. «Сідай, красу-
не», - біля неї зупинилася ав-
тівка, з якої виглядав вродли-
вий чорнявий чоловік. Іншим 
разом вона, мабуть, не відва-
жилася б послухати випадко-
вого водія, але їй конче треба 
було встигнути до магазину з 
нитками, і дощ підігнав її…

З тих пір вони з Антоном 
разом. І хоч подружнє жит-
тя почалося, коли їм обидвом 
було вже за сорок, вони - щас-
ливі і не уявляють свого життя 
один без одного.

Антон працює на фірмі, Іра 
підзаробляє шиттям, навчає 
своїх донечок. Анна і Марія – 
першокласниці, тож доводить-
ся Ірині разом з ними здобува-
ти ази науки.

Іноді телефонує Андріана. 
І хоч Іра давно простила їй та 
щиро співчуває Андріані, все 
ж сердиться сама на себе, коли 
іноді, чомусь, ніяк не підніма-
ється рука, щоб взяти слухав-
ку…

Марія МАЛІЦЬКА.

Погода була нельотна. 
Накрапав дрібний 
дощ, пронизливий 

вітер зривав останні 
листки з  оголених гілок і 
вони килимками встеляли 
стежки і дороги. Туман 
легким покривалом 
огортав примерзлу землю. 

Незважаючи на сльотаву по-
году, Олег квапився, поглядаючи 
на годинник. Закінчувався його 
робочий день у фірмі, де він пра-
цював менеджером. Вже шоста, 
а за півгодини він повинен бути 
в аеропорту. З Чикаго прилітає 
його кохана дівчина, яка стажу-
валася за кордоном.

…Олег з Інною познайоми-
лися на вечірці, яку святкува-
ли студенти їхнього вишу з фіз-
мату. Хлопцеві зразу впала в око 
худенька чорнява дівчина з ви-
разними карими очима. «Я пови-
нен з нею познайомитися», - по-
думав тоді Олег і рішуче підій-
шов до неї. Вклонився, як личить 
джентльмену, і запросив до тан-
цю. Вони кружляли в вальсі і від-
чували симпатію один до одно-
го. Олег був стрункий, високий, з 
приємними рисами обличчя. Інні 
він сподобався і невдовзі вони 
стали друзями. Спочатку в їхніх 
розмовах і планах було навчан-
ня, лекції, курсові роботи. А з ча-
сом дружба переросла у кохання.

«Ти – лицар моїх мрій» - на-
зивала Інна свого наречено-
го і щиро сміялася. І від її сміху 
юнакові ставало легко на душі, 
у якій вирувала чиста, як дже-
рельна вода, любов.

Інна була відмінницею. Коли 
їй запропонували стажуватися 
за кордоном, спочатку вагала-
ся, а потім все-таки наважила-
ся. Олег підтримував її в усьому. 
«Я тебе дочекаюся, їдь, набирай-
ся досвіду, побачиш світ. Тільки 
не забувай про мене. «Я ж нена-
довго. Я повернуся до тебе і все в 
нас буде добре», - щебетала Інна, 
збираючись в дорогу.

Рік пролетів досить швидко. 
Олег часто телефонував дівчині, 
запитував про її справи, казав, 
що любить і чекає її повернення.

Інна вже не була такою ще-
бетливою, як колись. Відпові-
дала на його запитання серйоз-
но, по-діловому. Від її слів вія-
ло байдужістю, відсутністю ніж-
ності. Так Олег про себе розумів. 
Він не знав, що його Інна там зу-
стрічається з іншим, доволі ба-
гатим бізнесменом, який сподо-
бав собі вродливу українку. Але 
це була її особиста таємниця, 
адже Олег не повинен був про це 
знати, бо вона мала повернути-
ся додому. А там – час покаже.

Олег вибіг з офісу, сів за кер-
мо автомобіля і рушив з місця. 
Осіння мряка впала на дорогу і 
видимість стала нікудишньою. 
Транспорт рухався повільно, а 
йому треба було швидше. От він 
і поспішив. Виїхав на зустрічну 
смугу, з туману назустріч – авто-
мобіль. Від різкого удару в голо-
ву Олег загинув на місці…

Коли літак зробив посадку, 
Інна захвилювалася, адже Олег 
їй повідомив, що буде зустріча-
ти. Його телефон не відповідав. І 
тут почула, що на автотрасі ста-
лася жахлива аварія. В яку по-
трапив її Олег… 

Проводжала його в останню 
дорогу, плакала від щирого сер-
ця, бо любила Олега за його від-
криту і добру душу. Але якась 
тоненька ниточка зради ніби 
обвивала її єство. 

«От і все… Тепер я – вільна і 
нікому тут не потрібна. Треба 
повертатися в Чикаго. Там чекає 
на мене інший…» Це була одна 
думка. А друга ніби перекреслю-
вала першу: «Він загинув через 
тебе, а ти така байдужа». І якось 
неприємно ставало Інні від цих 
своїх думок.

У неї були широкі плани на 
майбутнє: вона стане дружиною 
мільйонера з Чикаго. Великий 
будинок, а вона в ньому – пані. 
Вся розкіш у її руках. Хоч і не лю-
била нового свого знайомого 
так, як Олега, та його багатство 
вабило її більше, ніж почуття. По-
бувши кілька тижнів вдома, зно-
ву збиралася в дорогу, хоч бать-

ки вмовляли доньку не їхати ні-
куди, адже і вдома її чекає непо-
гана робота. Та її впертість взяла 
гору. Попрощавшись з рідними, 
Інна замовила таксі, щоб їхати в 
аеропорт. Не хотіла, щоб хтось її 
супроводжував. Поцілувавши ма-
тір і батька, сіла з валізами в так-
сі, з якого лунала гучна музика.

Якийсь несамовитий сум ля-
гав на дно її думок у той про-
щальний день. Осінній туман 
молочною хвилею окутав мокрі 
від першого снігу міські краєви-
ди.  Перед очима блимало світ-

ло фар зустрічних машин. І тут 
вона побачила перед собою об-
личчя  Олега. Інна злякано гля-
нула на водія, який різко повер-
нув кермо, обганяючи інший ав-
томобіль. На шаленій швидко-
сті в них врізався бензовоз. Інни 
в ту ж мить не стало. Таксиста у 
важкому стані забрали в реані-
мацію. Це трапилося на тому ж 
відрізку дороги, де загинув Олег. 
А це провидіння в його образі, 
ніби чекало на неї і говорило ні-
мими устами: «Ні! Ти нікуди вже 
не поїдеш… Ти будеш зі мною… 

Ми будемо разом…»
Що це? Фатальний збіг об-

ставин? Ніхто не знає досі. Ви-
дно, Олег шкодував, що вона по-
кидає його і зустрів її на дорозі, 
забираючи в свої обійми… 

Вони зустрінуться тепер на 
небесах і Бог поєднає їхні долі. 
Якщо не судилося це зробити на 
землі, то небо стане їхньою осе-
лею.  Там вони будуть повінча-
ні вічністю, бо видно таки суди-
лись одне одному долею в поло-
ні осінніх туманів…

Оксана КИШКАНЮК.

Нехай вже кане
О, Боже мій, допоки ця війна?
Щодень в новинах: 

знову хтось загинув...
Комусь потрібна певно що вона,
Та скільки душ у небеса ще зрине?
Не треба нам кривавої війни,
Хай прийде мир у рідну 

нашу хату. 
Прости, Господь, гріхи і наверни,
Прозрілих буде, думаю, багато.
Дай, Боже, нам покаятись усім,
Убивча ця війна нехай вже кане.
Застелимо столи під хліб і сіль,
Як прийде мир і спокій 

вже настане.
Олександра КАРА.

*      *      *
Тебе іще доріженька покличе.
Ще за рікою заірже твій кінь...
Зітхне услід смутне 

моє обличчя,
Лиш промайне на нім 

любові тінь.
Мій вершнику! Тобі іще летіти!
О, як багряно захід догоря!
Зі мною лишиться 

це тепле наше літо
Й та, що сіяла цілу ніч, зоря.
Я не спиню ні словом, 

ані жестом...
Я тільки жаль у серці затаю -
За тим, що так цвіло, 

неначе вперше,
За тим, що просто 

звалося "люблю"..
*      *      *

Засумую іще за тобою колись.
Ті пахучі меди так 

жагуче пились...
Ті квітневі сади так 

вже рясно цвіли,
І кохання вітри нас 

до неба несли...
Засумую за літом, 

що бігло навстріч.
За тим днем, що незримо 

переходив у ніч,
За журбою очей, 

за вогнем тих долонь,
Що навічно забрали мене 

у полон...
Засумую за тим, що було і нема,
Що співала мені 

в заметілях зима,
Що шептали вночі 

вересневі дощі,
Що лишилось на самому 

денці душі...
Засумую іще за тобою колись...

*      *      *
Зупинюсь на останній межі.
На межі золотій і зеленій:
З того боку - ще літо в цвіту,
А на цьому - вже золото кленів...
Ти за мною біжиш, ти летиш.
Я вже чую твій подих гарячий.
І чого я втікаю, куди?
Я без тебе - глуха і незряча.
Я без тебе - як гілка в цвіту,
Що морозом у травні прибита...
А ти шепчеш, ти шепчеш мені:
"Я без тебе не зможу прожити..."
Затремтить, наче вперше, рука.
Серце в грудях,як 

грудка вогненна.
...Десь була та спасіння межа,
Десь була - золота і зелена...

Ганна КОСТІВ-ГУСКА.

Невигадана історія

Життєві сюжети

гніздечкогніздечкоСімейне

Етюд

Я – дівчина-осінь, 
Дощами умите волосся розчісує вітер. 
Я – дівчина-осінь,
Летять падолистом закохані мрії…
Плетуть павутинки – привітики з літа –
Дороги в майбутнє, сподівання й надії…
Я – дівчина-осінь…
Я – дівчина-щастя…   
В очах – радість, 
Світла душа, немов небеса.
Усмішка – лагідне сонце,
У ній – загадкова краса…  

На фото Віктора СМОЛЯКА: першокурсниці Шумського ліцею -  
Марта Демчук, Оксана-Софія Середзінська, Ірина Балагуда, Зоряна Мазурик.

Осінній рай
Золотоволоска розпустила коси.
І багряні стрічки в ту косу 

вплела.
До садів у гості нас сьогодні 

просить
Пригостити щедро хоче всіх вона.

Тут червонощокі яблучка 
чекають

І жовтаві груші соком налились.
Кептяги калини радісно 

стрічають
Ніби промовляють: 

"Прошу, пригостись!"
У садку такому забуваю втому.
Розчиняюсь в ньому - тиха 

благодать.
Це не просто місце , а частинка 

дому.
У раю сьогодні можна побувать.

Людмила КОЛЯДЕНКО.

У полоні ОСІННІХ туманів

Людмила КОЛЯДЕНКО.

Він: Ось вона, прошкує хо-
лодним парком. Жінка-літо, схо-
жа на осінь. Жінка-згуба… 

Вона: Як він знав, що я звер-
ну на цю доріжку? У нього кві-
ти. Для мене. Як пізно він по-
чав мені їх дарувати. Його кві-
ти мене засмучують. У них не-
звично терпкий аромат. Так пах-
не незбутнє, втрачене...     

Він: Вона ще така гарна... І не 
моя…

Вона: Якби він знав, що ці зу-
стрічі приносять мені біль. Як і 
ці квіти…

Він: У неї є інша сім’я. І в 
мене. Вона щаслива. Про це роз-
повідають її очі, легка хода… А 
я… Моє щастя відлетіло у вирій, 
аби ніколи не повернутися.   

Вона: Він повинен розуміти: 
між нами не може бути жодних 
почуттів. Колись я нарекла його 

своєю долею. Помилилася… Він 
легко зрадив наше кохання. За-
губився на довгі роки. А тепер 
шукає зустрічі. Навіщо? Кольо-
ри його життя стали безбарвни-
ми?    

Він: Якби їй запропонува-
ли приміряти колір щастя, який 
би вона вибрала? Просто бі-
лий? Ніжно-рожевий? Ранково-
бузковий? Їй личить колір сти-
глої осені і колір кохання…

Вона: Колись мені хотілося 
притулитися до його плеча. Роз-
мовляти без слів. Обійняти те-
плом і ніжністю… Тепер він та-
кий чужий. Біля його душі не зі-
грієшся - вона розхристана, не-
затишна…     

Він: Вона й досі любить хри-
зантеми. І різнокольорові шали-
ки. І черевички на високих під-
борах. І яскраві кольори. І но-

Жінка-згуба… Якби вона знала, як приємно 
відчувати терпко-солодке хви-
лювання, даруючи квіти. Я втра-
тив не лише цю жінку. Я загубив 
себе… І тепер… я не можу зізна-
тися, що кохаю її. Пізно… так піз-
но… Осінь - пора розлук. А я зу-
стрів її через десятки літ… Вона 
справді схожа на осінь. Теплу і 
сонячну. Із золотим смутком. З 
тихою радістю… Дорога моя згу-
бо, як маю жити без тебе?  

Вона: Він не назвав мене 
жодного разу коханою. Бо не ко-
хав, а просто любив. Любив???  

Ольга ЧОРНА.

«Прости, 
що вкрала 
твоє щастя»

Ольга ЧОРНА.

сить зачіску аля розкуйовдже-
не сонце. Час її не змінив. Він до-
вершив її вишуканість, елегант-
ність, стиглу вроду.     

Вона: Треба сказати, аби не 
шукав більше зустрічей. Не три-
вожив минулого. Це не потрібно 
ні йому, ні мені… 

Він: Що вона думає про 
мене? Дивується, що я, наче 
хлопчисько, намагаюся зловити 
її погляд, порух? Хочу побачити? 
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*     *     *

Українська збірна прибула додо-
му з Сіднею, де проходили змаган-
ня “Ігри нескорених”. Там наші ге-
рої завоювали 7 золотих, 10 срібних 
та 3 бронзових медалі та вибороли 5 
місце у медальному заліку. Українці 
стали найкращими у веслуванні на 
тренажерах, пауерліфтингу, стріль-
бі з лука та легкій атлетиці. Наступ-
ні “Ігри нескорених” пройдуть у Гол-
ландії у 2020 році. 

*     *     *
У 238-му «Тижневому звіті» Між-

народного центру спортивних дослі-
джень йдеться про клуби, що вихо-
вали найбільшу кількість футболіс-
тів, які виступають у найвищих лігах 
31 чемпіонату Старого Світу. Очолив 
список голландський «Аякс»: 77 грав-
ців, які пройшли його структуру, ви-
ступають сьогодні в різних європей-
ських дивізіонах. З поміж українських 
клубів найвище у списку розташо-
вується «Динамо»: 69 затребуваних 
нині вихованців київського клубу за-
безпечують йому другу сходинку, ко-
тру він ділить із сербським «Парти-
заном». Натомість «Шахтар» на 11-12 
місцях сусідить також із сербською 
«Войводиною» (по 48 «домороще-
них»), а «Дніпро» поділяє 46-48 пози-
ції з норвезьким «Русенборгом» та іс-
панським «Атлетико» (по 29).

*     *     *
Українського боксера Олексан-

дра Усика немає серед потенцій-

них суперників Ентоні Джошуа у 
2019 році. За словами промоутера 
британця Едді Хірна, чемпіон світу 
у надважкій вазі за версіями WBA 
(Всесвітньої боксерської асоціації), 
WBO (Всесвітньої боксерської ор-
ганізації) та IBF (Міжнародної бок-
серської федерації) повернеться на 
ринг 13 квітня у Лондоні на стадіо-
ні “Вемблі” у поєдинку проти воло-
даря титулу WBC (Всесвітньої бок-
серської ради) Деонтея Вайлдера 
зі США. Другий бій Джошуа планує 
провести влітку в США проти амери-
канця Джарелла Міллера. Наприкін-
ці 2019 року британець зустрінеться 
з обов’язковим претендентом на ти-
тул IBF болгарином Кубратом Пулє-
вим на одному з футбольних стадіо-
нів Великобританії.

*     *     *
У передос-

танній день 
чемпіонату сві-
ту-2018 з віль-
ної, жіночої та 
греко-римської 
боротьби в Буда-
пешті (Угорщи-
на) скарбничка 

збірної України поповнилася п’ятої 
нагородою. 27-річний киянин Жан 
Беленюк завоював срібну медаль 
у ваговій категорії до 87 кг і став 
віце-чемпіоном світу-2018 з греко-
римської боротьби. Це третя медаль 
Беленюка на чемпіонатах світу - піс-
ля бронзи в Ташкенті-2014 і золота в 
Лас-Вегасі-2015. На рахунку україн-
ського борця греко-римського сти-
лю також срібло Олімпійських ігор 
2016, два золота (2014 року, 2016) і 
бронза (2012) на чемпіонатах Євро-
пи, срібло Європейських ігор (2015).

*     *     *
26 та 27 жовтня  у Луцьку тер-

нопільська “Галичанка” зустріча-

лась з місцевою “Волинню” у рам-
ках 4-го туру жіночої волейбольної 
Суперліги. У першому з двох мат-
чів наші землячки поступились міс-
цевій команді – 3:0. Втім, наступно-
го дня підопічні Віктора Туркули зу-
міли зібратись, здобувши впевнену 
перемогу – 1:3. За підсумками туру, 
“Галичанка” в турнірній таблиці за-
лишилась на шостій позиції, а воли-
нянки зуміли піднятись на одну по-
зицію, посідаючи четверте місце. На-
ступний матч волейболістки “Гали-
чанки” проведуть в Тернополі 3 та 
4 листопада проти чернігівського 
“Університет-ШВСМ”.

*     *     *

Українського боксера Олексан-
дра Усика немає серед потенцій-
них суперників Ентоні Джошуа у 
2019 році. За словами промоутера 
британця Едді Хірна, чемпіон світу 
у надважкій вазі за версіями WBA 
(Всесвітньої боксерської асоціації), 
WBO (Всесвітньої боксерської ор-
ганізації) та IBF (Міжнародної бок-
серської федерації) повернеться на 
ринг 13 квітня у Лондоні на стадіо-
ні “Вемблі” у поєдинку проти воло-
даря титулу WBC (Всесвітньої бок-
серської ради) Деонтея Вайлдера 
зі США. Другий бій Джошуа планує 
провести влітку в США проти амери-
канця Джарелла Міллера. Наприкін-
ці 2019 року британець зустрінеться 
з обов’язковим претендентом на ти-
тул IBF болгарином Кубратом Пулє-
вим на одному з футбольних стадіо-
нів Великобританії.

Спортивна арена

У 3-му турі групового раунду Ліги 
Європи “Динамо” у меншості вирвало 
перемогу у французького “Ренна” – 1:2.

Кияни підійшли до цієї зустрічі з 2 
очками в активі та на третьому місці у 
групі K. Французи мали 3 пункти та за-
ймали другу позицію. Очолювала тур-
нірну таблицю з 4 балами казахська “Ас-
тана”, останнім йшов чеський “Ябло-
нець”, у якого було 1 очко.

У Ренні “Динамо” повело у рахун-
ку на 21-й хвилині. Віталій Буяльський 
пройшов лівим флангом та віддав пере-
дачу в центр, Денис Гармаш не попав по 
м’ячу, але по воротах потужно пробив 
Томаш Кендзьора, який ефектно вразив 
дев’ятку.

“Ренн” відігрався на 41-й хвилині. 
Ламар Греньє пробив зі штрафного і 
м’яч, після помилки голкіпера “Динамо” 
Дениса Бойка, опинився у воротах.

Кияни догравали матч у меншос-
ті. На 84-й хвилині другу жовту картку 
та вилучення заробив Володимир Ше-
пелєв.

Попри це, “Динамо” змогло вирва-
ти перемогу. На 89-й хвилині Че Че від-
дав відмінну передачу врозріз на Віта-
лія Буяльського, який з кута воротар-
ського майданчика перекинув м’яч че-
рез голкіпера у сітку.

“Динамо” набрало 5 очок та вийшло 
на друге місце. Також 5 очок у “Астани”, 
яка у гостях зіграла внічию з “Яблон-
цем” - 1:1. Наступний матч столичний 
клуб зіграє також проти “Ренна” 8 лис-
топада у Києві.

“Ворскла” та “Карабах” у двох стар-
тових турах зазнали поразок та піді-
йшли до очної зустрічі без набраних 
очок. Лідирували у групі E англійський 
“Арсенал” та португальський “Спор-
тинг”, які мали по 6 пунктів .

“Карабах” володів суттєвою терито-
ріальною перевагою у першому таймі, 
але “Ворскла” вправно захищалася та 

не дозволила азербайджанцям створи-
ти реальні гольові моменти.

А одразу по перерві полтавчани 
провели контратаку та відкрили ра-
хунок. На 48-й хвилині Ніколас Каре-
ка віддав пас Владиславу Кулачу, який 
пробив з дальньої дистанції та змусив 
голкіпера помилитися. У підсумку цей 
гол виявився для бронзових призерів 
чемпіонату України переможним. “Вор-
скла” перемогла “Карабах” 1:0, набрала 
3 очки та займає у групі E третє місце. 
“Карабах” залишився на останній пози-
ції.

Наступний матч “Ворскла” зіграє 
також проти “Карабаха” 8 листопада у 
Полтаві.

До речі, динамівець Томаш Кендзьо-
ра, забивши м’яч у ворота «Ренна», став 
автором ювілейного, 600-го, гостьово-
го голу всіх українських клубів у всіх Єв-
рокубках. А першим був легендарний 
футболіст київського «Динамо» Андрій 
Біба, який у 1965 році в розіграші Куб-
ка Кубків першим «розмочив» ворота 
північно-ірландського «Колрейну». У 
Ренні Віталій Буяльський відкрив і сьо-
му сотню виїзних голів наших команд 
на міжнародних аренах.

На старті – 
кубкові баталії

 У середу, 31 жовтня, відбудуться поєдинки 1/8 фіна-
лу Кубка України

«Гірник» (Кривий Ріг) — «Львів»; 
«Минай» (Ужгород) — «Динамо» (Київ);
«Калуш» — «Дніпро-1» (Дніпро);
«Інгулець» (Петрове) — «Маріуполь»;
«Чорноморець» (Одеса) — «Ворскла» (Полтава); 
«Черкащина-Академія» (Білозір’я) — «Карпати» 

(Львів); 
«Шахтар» (Донецьк) — «Олімпік» (Донецьк);
«Десна» (Чернігів) — «Зоря» (Луганськ). 
Жеребкування чвертьфіналу Кубка України відбу-

деться 2 листопада

Історична 
перемога 
першої  
ракетки  
України

У неділю, 28 жовтня, Еліна Світоліна 
виграла Підсумковий турнір WTA, 
куди запрошують виступати кращих 

вісім тенісисток за підсумками сезону. 
Українка виграла усі п’ять матчів а у фіналі 
перемогла Слоан Стівенс.

Завдяки цьому перша ракетка України піднялася 
на четвертий рядок світового рейтингу, обійшовши за 
очками Осаку, Стівенс, а також Петру Квітову. Оновле-
ний рейтинг WTA на 29 жовтня виглядає так: 1 (1). Сі-
мона Халеп (Румунія); 2 (2).  Анжелік Кербер (Німеччи-
на); 3 (3). Каролін Возняцкі (Данія); 4 (7). Еліна Світолі-
на (Україна).

Після матчу володарка кубка заявила, що наступ-
ного сезону хоче захистити свій титул і поборотися за 
Grand Slam. «Це, безумовно, моя найбільша перемога 
і дуже приємно, що я завоювала її саме в Сінгапурі. Це 
прекрасне місто, щоб приймати Підсумковий турнір, 
але він проводився тут востаннє. Буду з нетерпінням 
чекати можливості захистити свій трофей в Шеньчже-
ні наступного року. Звичайно, Grand Slam — моя ціль. Я 
хочу перенести свою впевненість у 2019 рік, і тоді поди-
вимося, що з цього вийде», - сказала вона. 

 До речі, призовий фонд підсумкового турніру WTA 
у Сінгапурі склав 7 мільйонів доларів. І значна части-
на цієї суми - 2,36 мільйона доларів - перепала саме Сві-
толіній. Варто зазначити, що це найбільша сума при-
зових, які українка виграла у цьому сезоні. Загалом у 
2018 році вона заробила понад 5,23 мільйона доларів. 
А за кар’єру ця сума перевалила за позначку 12,6 міль-
йона доларів.

Ліги чемпіонів: гра в одні ворота
У 3-му турі групового раунду 

“Шахтар” поступився англійському 
“Манчестер Сіті” та погіршив своє тур-
нірне становище

23 жовтня у Харкові “Манчестер 
Сіті” розтрощив “Шахтар” з рахунком 
3:0. Голи забили Давід Сільва, Емерік 
Ляпорт та Бернарду Сілва.

Після цієї поразки, команда Пау-
лу Фонсеки з 2 очками ділить у гру-

пі F третє-четверте місця з німецьким 
“Гоффенгаймом”, у якого така ж кіль-
кість балів.

Лідирує “Манчестер Сіті”, який на-
брав 6 пунктів, другий - французький 
“Ліон”, у якого 5 очок.

До 1/8 фіналу Ліги чемпіонів ви-
йдуть перші дві команди з групи, ко-
манда, яка фінішує третьою, продо-
вжить виступи у Лізі Європи.

Ліга Європи: нарешті дочекалися!

«Динамо» програло 
«Львову»

Прем’єр-ліга, 13 тур:
Десна - Маріуполь – 2:0;
Арсенал-Київ - Шахтар -0:3;
Зоря – Олександрія – 0:0;
Чорноморець - Карпати – 0:5;
Динамо - Львів – 0:1;
Ворскла - Олімпік – 2:1.

Нападник «Десни» Денис 
Безбородько став найкра-
щим гравцем за підсумками 
13 туру УПЛ. Він оформив 
дубль у матчі проти «Марі-
уполя» та допоміг своїй ко-
манді здобути перемогу.
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У деяких людей причина 
постійних запаморочень, за-
гальної слабкості організму, 
зниженого тиску, тромбозу, 
появи холестеринових бляшок 
у кровоносних судинах, варико-
зу кінцівок або синців криєть-
ся в одному. Але вони, так і не 
з'ясувавши цієї причини, нама-
гаються лікувати кожну про-
блему окремо. Відтак, лікуван-
ня проходить безрезультатно. 
А все тому, що перераховані 
симптоми можуть бути на-
слідком однієї причини - слаб-
ких кровоносних судин.

Розповідаємо про народні 
засоби для поліпшення працез-
датності судин.

ЕКСТРАКТ ДЕРЕВІЮ 
З давніх часів деревій вико-

ристовується як лікувальний 
засіб. Одна з чудових власти-
востей цього дивного рослини 
в тому, що він стимулює зміц-
нення стінок судин і підвищує 
їх еластичність.

Приготуйте екстракт на-
ступним чином: в окріп (200 
мг) потрібно додати сухий 
подрібнений деревій (1 ст. л.), 
поставити на слабкий вогонь, 
потім повільно довести до 
кипіння. Варити близько 10 
хвилин. Зняти з вогню і насто-
ювати близько години. Після 
цього настій процідити.

Екстракт приймати в день 
3-4 рази по 1 ст. л. за півгодини 
до їжі.

2. ЕКСТРАКТ МЕЛІСИ 
Меліса – популярна лікар-

ська рослина, в листі якого 

містяться речовини, що сприя-
ють очищенню судин, зняттю 
спазмів, які нормалізують ро-
боту серця і регулюють тиск.

Приготуйте екстракт з 
меліси наступним чином: в 
окріп (200 мг) необхідно дода-
ти сухе листя меліси (1 ст.л.) і 
залишити на годину. Після на-
стоювання процідити. Вжива-
ти екстракт двічі в день по 100 
мл, бажано вранці та ввечері.

РОДЗИНКИ 
Сушені ягоди винограду 

виділяються своїм смаком і 
корисними якостями. Вони 
позитивно впливають на стан 
судин, зокрема, підвищують 
пружність стінок судин, сприя-
ють підвищенню гемоглобіну.

Рецепт: увечері замочіть 
родзинки (3 ч.л.) в склянці га-
рячої води (200 мг). Прокинув-
шись, з'їжте родзинки і випий-
те склянку теплої води.

ФІЗИЧНЕ 
НАВАНТАЖЕННЯ 

Для регулювання роботи 
кровоносних судин фізичні 
навантаження дуже корисні. 
Адже малорухливий спосіб по-
ступово погіршує самопочуття 
і стан організму, виникають 
проблеми в різних органах або 
в цілому в організмі людини. 
Посильні фізичні наванта-
ження підвищують опірність 
організму хворобам і не допус-
кають ослаблення і зниження 
працездатності судин. Можете 
частіше ходити пішки, посту-
пово збільшуючи час прогуля-
нок.

Обліпиха, зокрема олія з неї, 
широко використовується 
в народній медицині. 

Адже це справжнє джерело 
вітамінів і здоров'я. Плоди 
обліпихи використовують 
для приготування соку, 
чаю. А для лікування можна 
застосовувати обліпихову 
олію, яка має протизапальну і 
болезаспокійливу дію, сприяє 
загоєнню пошкодженої шкіри, 
лікуванню опіків, пролежнів, 
обморожень, а також для 
схуднення.

ВИКОРИСТОВУЮТЬ ОБЛІПИХОВУ 
ОЛІЮ ПРИ ВІДЧУТТІ СУХОСТІ ОЧЕЙ. 
Прийом 2 грамів олії протягом трьох мі-
сяців повністю виліковує почервоніння, 
свербіж, усуває симптоми сухої зіниці.

ЦЕ ХОРОША СЕРЦЕВО-СУДИННА 
ТЕРАПІЯ. Дослідження пацієнтів з іше-
мічною хворобою серця, які отримували 
в день по 10 мг олії обліпихи протягом 
шести тижнів, показали значне зниження 
рівня холестерину, поліпшення стану при 
стенокардії та серцевій недостатності.

ПРИ МЕНОПАУЗІ. Омега жирні кис-
лоти допомагають підтримувати струк-
туру шкіри, слизових оболонок і травної 
системи, клітин по всьому організму. 
Omega 7, що міститься в обліписі, допо-
магає клітинам утримувати вологу.

ПРОФІЛАКТИКА ЗАХВОРЮВАНЬ 
ПЕЧІНКИ. Потужна антиоксидантна 
сила обліпихової олії робить її незамін-
ним гепатопротектором. Олія також 
сприяє нормалізації вироблення фер-
ментів і жовчних кислот.

ДЛЯ ЗНИЖЕННЯ ВАГИ, СХУДНЕН-
НЯ. Обліпихові ягоди мають позитив-
ний вплив на метаболічні процеси при 
надмірній вазі й ожирінні у жінок. Оме-
га-7 жири та олії пригнічують накопи-
чення жиру в тканинах.

ВИКОРИСТОВУЮТЬ ЦЮ ОЛІЮ І ЯК 
ПРОТИЗАПАЛЬНИЙ ЗАСІБ. Після трьох 

місяців прийому препаратів обліпихи 
спостерігається значне зниження по-
казників системного запалення.

ДЛЯ ОДУЖАННЯ ПРИ ГАСТРИТІ. 
Використання обліпихової олії за пів-
години до їжі заспокоює уражені бакте-
ріями і грибками тканини в травному 
тракті і допомагає запобігти і лікувати 
виразку шлунка.

ЯК ПРОФІЛАКТИКА ПЕРЕДЧАСНО-
ГО СТАРІННЯ. Лабораторні досліджен-
ня показали, що обліпиха має антибак-
теріальний, протизапальний ефект, а 
також перешкоджає згортанню крові. 
Існують наукові докази, що олія облі-
пихи сприяє загоєнню шкіри, підвищує 
імунітет, покращує показники холесте-
рину, активно перешкоджає старінню, 
сприяє гідратації шкіри, підвищує елас-
тичність і регенерацію шкіри.

Потіште себе 
восени цілющим 

напоєм 
Плоди цієї рослини містять 

рекордну кількість вітаміну С, 
а також вітаміни В2, К, Е, РР, 
каротин і рибофлавін. Крім 
вітамінів, до складу ягід шип-
шини входять солі калію, маг-
нію, кальцію, заліза, фосфору, 
яблучна і лимонна кислоти, 
фітонциди, ефірні олії, цукри і 
дубильні речовини.

Корисні 
властивості

Чим корисний відвар шип-
шини? Насамперед, цей напій 
відомий своєю протизапаль-
ною, загальнозміцнюючою та 
тонізуючою дією. Лікарі осо-
бливо рекомендує готувати 
відвар шипшини для дітей, які 
часто хворіють простудними 
захворюваннями, щоб зміцни-
ти імунітет.

Також плоди шипшини 
мають регенеруючі, проти-
склеротичні, жовчогінні влас-
тивості, вони сприятливо 
впливають на синтез гормонів 
і вуглеводний обмін. Відвар 
шипшини довів свою ефек-
тивність при лікуванні цілого 
ряду захворювань, включаю-
чи ГРВІ, розлади сечостатевої 
системи, гіповітамінози С і Р, 
холецистити та гепатити, ви-
разкову хворобу, атероскле-
роз, гострі та хронічні захво-
рювання печінки, недокрів'я, 
ендокринні розлади.

Як варити і 
застосовувати
Покладіть у термос 1 ч. л. 

сухих подрібнених плодів, за-
лийте зверху 1 склянкою окро-
пу і дайте настоятися протя-
гом 12 годин. Напій із свіжих 

плодів готується інакше: з ве-
чора залийте плоди 1 склян-
кою холодної води і залиште 
на ніч, а вранці поставте на 
вогонь, доведіть до кипіння і 
відразу зніміть з вогню. Гото-
вий напій приймайте 2-3 рази 
на день по 0,5 склянки перед 
прийомом їжі.

У процесі приготування на-
пій ні в якому разі не можна 
кип'ятити, так як багато віта-
міни руйнуються при тривалій 
тепловій обробці.

Потрібно враховувати, що 
відвар шипшини має досить 
сильну сечогінну дію, і його 
надмірне вживання може над-
мірно навантажити нирки і 
привести до появи набряків. 
Оптимальна кількість напою - 
не більше 1 літра в день.

Допомога при 
панкреатиті

Цей напій можна вживати 
навіть при загостренні пан-
креатиту, так як він впливає 
на слизову оболонку підшлун-
кової залози дуже м'яко, зніма-
ючи подразнення. Однак, щоб 
уникнути ускладнень, перед 
лікуванням рекомендується 
проконсультуватися з фахів-

цем.
Охочим схуднути 

Плоди шипшини багаті 
сполуками, що прискорюють 
обмін речовин, що робить їх 
відмінними засобом для бо-
ротьби із зайвою вагою. Якщо 
ви бажаєте схуднути, щодня 
3-4 рази на день пийте відвар 
за 30-40 хвилин до їжі. Трива-
лість курсу - 3-4 тижні.

Протипоказання
Поряд з алергією, проти-

показаннями до застосування 
цього засобу є такі захворю-
вання, як цукровий діабет, 
ендокардит, жовчнокам'яна 
хвороба, гастрит і виразкові 
хвороби шлунково-кишкового 
тракту. Перед вживанням від-
вару слід проконсультуватися 
з лікарем.

На закінчення нагадаємо, 
що при всій корисності відвару 
шипшини надмірно захоплю-
ватися ним не варто, інакше 
можуть з'явитися проблеми з 
печінкою. Крім того, бажано 
пити відвар через соломинку, 
так аскорбінова кислота, яка 
міститься у напої, при три-
валому вживанні негативно 
впливає на зуби.

Цілющі краплини 

народної медицини

Рецепт приготування 
відвару з шипшини

Обліпихова олія допомагає схуднути 
та відкласти старіння

Дієві способи 
зміцнення судин



№42 (277) / 31 жовтня-7 листопада 2018 р. Варто знати14 Наш ДЕНЬ nday.te.ua

Повідомляємо про початок громадсько-
го обговорення звіту з оцінки впливу на до-
вкілля планованої діяльності, зазначеної у 
пункті 1 цього оголошення, з метою вияв-
лення, збирання та врахування зауважень і 
пропозицій громадськості до планованої ді-
яльності.

1. Планована діяльність
Нове будівництво АЗК та АГЗП на вулиці 

Об’їзна, 8 у селі Великі Гаї, Тернопільського 
району, Тернопільської області.

Площа ділянки – 0,21 га перебу-
ває в орендному користуванні ПП 
«Компанія»Надежда» згідно договору орен-
ди землі від 14 липня 2017 року.

 Кадастровий номер земельної ділянки 
6125281700:01:001:0940 .

На АЗК передбачено відпуск двох марок 
бензину, одної марки дизельного палива та 
скрапленого газу (пропан-бутан), а також 
сервісне обслуговування водіїв та пасажи-
рів, що включає в себе – влаштування мага-
зину з продажу супутніх товарів та буфету 
для швидкого харчування відвідувачів.

(загальні технічні характеристики, у 
тому числі параметри планованої діяльнос-
ті

(потужність, довжина, площа, обсяг ви-
робництва тощо), місце провадження пла-
нованої діяльності) 

2. Суб’єкт господарювання 
Приватне підприємство «Компанія 

«Надежда»  – код  ЄДРПОУ 22519085.
32020, м. Полтава вул. Жовтнева, 19.  

Тел.(0532) 611-012, 518-377.
(повне найменування юридичної особи, 

код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по 
батькові фізичної особи - підприємця, іден-

тифікаційний код або серія та номер пас-
порта (для фізичних осіб, які через свої ре-
лігійні переконання відмовляються від при-
йняття реєстраційного номера облікової 
картки платника податків та офіційно пові-
домили про це відповідному контролюючо-
му органу і мають відмітку у паспорті),

місцезнаходження юридичної особи або 
місце провадження діяльності фізичної осо-
би - підприємця 

(поштовий індекс, адреса), контактний 
номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпе-
чує проведення громадського обговорення

Управління  екології та природніх ресур-
сів Тернопільської обласної державної адмі-
ністрації . 46000 м. Тернопіль вул. Шашкеви-
ча,3. E-mail:  eco_ter@tr.ukrtel.net                

Контактна особа Груніна Світлана Олек-
сандрівна. Телефон +38 (0352) 25-95-77

 (найменування уповноваженого органу, 
місцезнаходження, номер телефону та кон-
тактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про 
провадження планованої діяльності та ор-
ган, який розглядатиме результати оцінки 
впливу на довкілля 

Дозвіл на виконання будівельних робіт, 
що видається Державною архітектурно- бу-
дівельною інспекцією України відповідно 
до Закону України «Про регулювання міс-
тобудівної діяльності», що знаходиться за 
адресою: 01133, м.Київ, бульвар Лесі Україн-
ки, 26. Телефон (044) 291-69-04.

(вид рішення про провадження пла-
нованої діяльності, орган, уповноважений 
його видавати, нормативний документ, що 
передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок гро-
мадського обговорення звіту з оцінки впли-
ву на довкілля, включаючи інформацію про 
час і місце усіх запланованих громадських 
слухань

Тривалість громадського обговорен-
ня становить 25 робочих днів (не менше 
25, але не більше 35 робочих днів) з момен-

ту офіційного опублікування цього оголо-
шення (зазначається у назві оголошення) 
та надання громадськості доступу до звіту 
з оцінки впливу на довкілля та іншої додат-
кової інформації, визначеної суб’єктом гос-
подарювання, що передається для видачі 
висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського 
обговорення громадськість має право по-
давати будь-які зауваження або пропозиції, 
які, на її думку, стосуються планованої ді-
яльності, без необхідності їх обґрунтуван-
ня. Зауваження та пропозиції можуть пода-
ватися в письмовій формі (у тому числі в 
електронному вигляді) та усно під час гро-
мадських слухань із внесенням до протоко-
лу громадських слухань. Пропозиції, нада-
ні після встановленого строку, не розгляда-
ються.

Громадські слухання (перші) відбудуть-
ся 

20 листопада  о 10 год в конференц – залі 
в готельно- ресторанного комплексу «Каме-
лот» вул. Об’їзна, 6 в м. Тернополі. 

 (зазначити дату, час, місце та адресу 
проведення громадських слухань)

 Громадські слухання (другі) відбудуться 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
(вказати дату, час, місце та адресу прове-

дення громадських слухань)
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
6. Уповноважений центральний орган 

або уповноважений територіальний ор-
ган, що забезпечує доступ до звіту з оцін-
ки впливу на довкілля та іншої доступної ін-
формації щодо планованої діяльності

Управління  екології та природніх ресур-
сів Тернопільської обласної державної адмі-
ністрації . 46000 м. Тернопіль вул. Шашкеви-
ча,3. E-mail:  eco_ter@tr.ukrtel.net                

 Контактна особа Груніна Світлана Олек-

сандрівна. Телефон +38 (0352) 25-95-77
 (зазначити найменування органу, міс-

цезнаходження, номер телефону та контак-
тну особу)

7. Уповноважений центральний орган 
або уповноважений територіальний орган, 
до якого надаються зауваження і пропозиції, 
та строки надання зауважень і пропозицій

Управління  екології та природніх ресур-
сів Тернопільської обласної державної адмі-
ністрації . 46000 м. Тернопіль вул. Шашкеви-
ча,3. E-mail:  eco_ter@tr.ukrtel.net                

Контактна особа Груніна Світлана Олек-
сандрівна. Телефон +38 (0352) 25-95-77

 (зазначити найменування органу, по-
штову та електронну адресу, номер телефо-
ну та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються 
протягом усього строку громадського об-
говорення, зазначеного в абзаці другому 
пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо 
планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля плано-
ваної діяльності на 138 аркушах.

_______________________________________________
________________________________________________
 (зазначити усі інші матеріали, надані на 

розгляд громадськості)
 (зазначити іншу екологічну інформа-

цію, що стосується планованої діяльності)
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцін-

ки впливу на довкілля та іншої додаткової 
інформації (відмінне від приміщення, зазна-
ченого у пункті 6 цього оголошення), а та-
кож час, з якого громадськість може ознайо-
митися з ними

Великогаївська сільська рада за адресою 
Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. 
Великі Гаї, вул. Галицька, буд. 47.  Контактні 
телефони: 0352-490098, 0352-490298, 0352-
490398. Дата з 31 жовтня  2018 року.

 (найменування підприємства, установи, 
організації, місцезнаходження, дата, з якої 
громадськість може ознайомитися з доку-
ментами, контактна особа)

Додаток 3 
до Порядку передачі документації для надання 

висновку з оцінки впливу  на довкілля та 
фінансування оцінки впливу на довкілля

  ____            31 жовтня 2018 року          ______          
(дата офіційного опублікування в Єдиному 

реєстрі з оцінки впливу на довкілля 
(автоматично генерується програмними 

засобами ведення Реєстру, не зазначається 
суб’єктом господарювання)

______________№ 20188161517________________
(реєстраційний номер справи про оцінку 

впливу на довкілля планованої діяльності)

Оголошення про початок громадського 
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Нерідко замість 
продажу нерухомості 
власники вирішують 

подарувати її своїм 
близьким. 
Оформити дарчу, 
виявляється, не так 
просто: існують юридичні 
тонкощі, відмінності від 
звичайної купівлі-продажу 
або прийняття спадщини.

Як подарувати нерухомість 
(оформити дарчу)

Договір дарування – письмова 
угода, якою власник майна абсо-
лютно безкоштовно делегує пра-
во власності іншій людині.

Це – головна відмінність 
купівлі-продажу від дарчої. Дару-
вальник не може вимагати взамін 
якусь компенсацію. Інакше пере-
хід права власності треба оформ-
ляти через договір довічного 
утримання, спадковий договір, до-
говір купівлі-продажу, – залежно 
від цілей сторін.

Вирішивши оформити дару-
вання, нерухоме майно переда-
ється новому власнику шляхом 
оформлення договору дарування. 
За заповітом – тільки після смерті 
людини, прийнявши спадщину від 
неї. Крім того, щоб оформити дар-
чу, потрібна присутність представ-
ників обох сторін, необхідно біль-
ше документів. Процедура, відпо-
відно, коштує дорожче.

Дарча на будинок, кварти-
ру оформляється за місцем знахо-

дження нерухомості або за місцем 
реєстрації суб’єкта угоди (будь-
якого).

Оформити дарчу в 4 етапи: пе-
ревірка документів що посвідчу-
ють учасників угоди плюс пра-
ва власності господаря на квар-
тиру/будинок; перевірка на пред-
мет знаходження під забороною/
арештом нерухомого майна; підго-
товка дарчої; підписання договору 
про факт дарування.

Важливо пам’ятати: якщо жит-
ло подароване одному з подружжя 
в шлюбі, то другий не може пре-
тендувати на нього. Майно, що пе-
ребуває у спільній (сумісній) влас-
ності, дарується при наявності зго-
ди іншого співвласника. Інакше у 
межах позовної давності (для дар-
чих – 1 рік) співвласник має право 
оскаржити факт через суд.

Найважливіший аспект – фор-
ма власності приватного будин-
ку (приклад). Якщо говорити про 
спільну часткову власність (кіль-
ка власників, кожному належить 
певна частина будинку), то влас-
ник має право оформити дарчу на 
свою частку без чийогось схвален-
ня.
Оформити дарчу: 
податкові нюанси

Оформляючи договір у нота-
ріуса, доведеться заплатити дер-
жавне мито (1% від вартості май-
на) плюс збір за здійснення нота-
ріальних дій – послуги нотаріуса.

Момент виникнення права 
власності – держреєстрація по-

дарованої нерухомості. Законо-
давством передбачена держреє-
страція договору дарування пра-
ва власності в Державному реєстрі 
речових прав на нерухоме майно.

“Дарчу, право власності реє-
струють у державного реєстра-
тора або ж у нотаріуса. Як прави-
ло, реєстрацію здійснює нотаріус, 
який раніше засвідчував договір 
дарування.

Податковий кодекс прирів-
нює угоди дарування між фізосо-
бами до операцій з оформлення 
спадщини (п. 174.6 ПКУ). Тому ве-
лике значення має резидентність 
і ступінь спорідненості фізосіб. На-
приклад, якщо подарунок грома-
дянину України подає нерезидент 
(іноземець), ця операція буде об-
кладатися податком з доходів фі-
зосіб 18% плюс військовим збо-
ром – 1,5%. Зареєстровані в ВЕЗ 
“Крим” особи вважаються нерези-
дентами.

Дарування нерухомості більш 
далеким родичам-українцям опо-
датковується 5% ПДФО + 1,5% 
військового збору. Сплатити на-
лежні податки одержувач пода-
рунка зобов’язаний після подан-
ня податкової декларації за міс-
цем реєстрації. Вимога не стосу-
ється іноземців (нерезидентів), 
які зобов’язані сплатити до нота-
ріального оформлення дарчої.

Марія БОДНАРУК,
приватний нотаріус  

Козівського районного  
нотаріального округу.

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ДОГОВОРУ ДАРУВАННЯ Харчові продукти: 
як ввезти в Україну?

Відповідно до 
частини першої 
ст. 365 Митного 

кодексу України (далі 
- МКУ), громадяни, за 
умови дотримання вимог 
МКУ та інших актів 
законодавства України, 
можуть переміщувати 
через митний кордон 
держави будь-які товари, 
крім тих, що заборонені 
до ввезення, у тому числі 
з метою транзиту, та 
вивезення з України.

Пропуск на митну терито-
рію України товарів, що класи-
фікуються в 1-24 групах Укра-
їнської класифікації товарів зо-
внішньоекономічної діяльнос-
ті (далі - УКТ ЗЕД) та ввозяться 
громадянами для вільного обі-
гу, в будь-яких обсягах не дозво-
ляється.

Водночас громадяни можуть 
ввозити на митну територію 
України харчові продукти для 
власного споживання на загаль-
ну суму, яка не перевищує екві-
валент 200 євро на одну особу, в 
таких обсягах: в упаковці вироб-
ника, призначені для роздрібної 
торгівлі, у кількості, не більше, 
аніж одна упаковка або загаль-
ною масою, яка не перевищує 
двох кілограмів, кожного найме-
нування на одну особу. Без упа-

ковки - у кількості, що не пере-
вищує двох кілограмів кожного 
найменування на одну особу. Без 
упаковки - неподільного про-
дукту, готового до безпосеред-
нього вживання, у кількості не 
більше, аніж по одному найме-
нуванню на одну особу. 

При цьому забороняється 
ввезення на територію держави 
громадянами України, іноземця-
ми та особами без громадянства 
для власного споживання харчо-
вих продуктів тваринного похо-
дження без упаковки виробни-
ка.

До харчових продуктів тва-
ринного походження відносять-
ся: молоко, м’ясо, риба, молюски 
і ракоподібні, у тому числі сві-
жі, охолоджені або заморожені, 
яйця, мед, їх похідні та інші про-
дукти, виготовлені з частин тва-
рин, окремих їх органів та/або 
тканин, призначені для спожи-
вання людиною.

Сектор комунікацій 
Головного управління ДФС 

у Тернопільській області.
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УТ-1
06.00 М/с “Ведмедi-сусiди”.
Профiлактика.
14.05 Телепродаж.
14.25, 15.10, 16.50, 19.25, 22.45, 

01.10, 02.50, 04.25 Погода.
14.30 РадiоДень.
15.00, 21.00, 03.00 Новини.
15.20 Чудова гра.
15.55 Д/с “Це цiкаво”.
16.25 Лайфхак українською.
17.05 Фiльм-концерт “Supernation” 

гурту “Друга рiка”.
18.00, 00.15 Iнформацiйна година.
19.00 Своя земля.
19.35 Д/с “Жива природа”.
19.50, 01.25 Т/с “За службовим 

обов`язком”.
21.25, 03.20 UA:Спорт.
21.45 Шахтарська змiна.
22.15 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22.50, 02.25 Складна розмова.
23.20 Перша шпальта.
23.45, 03.55 #NeoСцена з Олегом 

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

з “1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 00.45, 05.25 “ТСН”.
09.30 “Чотири весiлля”.
10.45, 12.20 “Одруження наослiп”.
12.50, 14.35 “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”.
Iíòåр
06.00 М/ф.
06.15, 23.00 “Слiдство вели...” з Л. 

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

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

Iнтером”.
10.10 Х/ф “Мадам”.
12.25 Х/ф “Я, Тоня”.
15.00 “Склад злочину”.
15.45 “Чекай на мене. Україна”.
18.00, 19.00, 04.00 “Стосується 

кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Голос з минулого”.
22.00 Т/с “Катя”.
0 0 . 0 0  Х/ф  “Ар ифм е т и к а 

пiдступностi”.
ICTV
04.30 Скарб нацiї.
04.40 Еврика!

04.45 Служба розшуку дiтей.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.40 Громадянська оборона.
06.30 Факти тижня. 100 хвилин з 

О. Соколовою.
08.45 Факти. УтроДень.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з 

К. Стогнiєм.
10.15 Антизомбi.
11.15 Секретний фронт.
12.10, 13.20 Х/ф “Планета мавп”.
12.45, 15.45 Факти. День.
15.10, 16.20 Х/ф “Вiйна за планету 

мавп”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Прорвемось!
21.25 Т/с “Пес 4”.
22.45 Свобода слова.
ÑТБ
05.55, 15.25 Все буде добре!
07.55 Х/ф “П`ять рокiв та один 

день”.
09.45 МастерШеф.
13 . 00  Би т ва  екс трасенс i в . 

Апокалiпсис.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Один за всiх.
19.00, 23.40 Т/с “Коли ми вдома”.
20.00, 22.45 Хата на тата.
Íоâèé êаíаë
03.20 Зона ночi.
05.10 Абзац.
06.45, 08.05 Kids` Time.
06.50 М/с “Том i Джерi шоу”.
08.10 М/ф “Том i Джерi: Втраче-

ний дракон”.
09.10 М/ф “Кунг-фу Панда 2”.
11.00 Х/ф “Хенкок”.
13.00 Х/ф “Людина-мурашка”.
15.10 Х/ф “Тор 2. Царство тем-

ряви”.
17.20, 02.00 Таємний агент.
19.00 Ревiзор.
21.40 Пристрастi за ревiзором.
Êаíаë «Уêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-

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

23.00, 02.10 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.
18.00 Т/с “Доктор Ковальчук 2”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Акварелi”.
23.30 Х/ф “Загублений свiт”.
01.40 Телемагазин.
Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 “Помста природи”.

08.50, 01.05 Т/с “Пляжний коп 4”.
09.30, 18.15 “Спецкор”.
10.10, 18.50 “ДжеДАI”.
10.50 Т/с “Опер за викликом”.
14.35 Х/ф “На межi”.
16.20 Х/ф “Джек Хантер. У по-

шуках скарбiв Угарiта”.
19.25, 20.35 Т/с “Ментiвськi вiйни. 

Харкiв”.
21.40, 23.25 Т/с “Кiстки”.
ÍТÍ
05.15, 04.55 “Top Shop”.
06.15 Х/ф “Повернення немає”.
08.15, 18.20 “Свiдок. Агенти”.
08.50 Х/ф “Найостаннiший день”.
10.35, 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 Х/ф “Залiзний лицар”.
МЕГА
06.00 Бандитська Одеса.
07.40, 13.55 Правда життя.
08.45 Земля: код знищення.
09.45 Пригоди Остiна Стiвенса.
10.45 Скептик.
11.55 Там, де нас нема.
12.50, 19.40 Речовий доказ.
14.55 Як будували замки.
15.50, 21.45 Рiчковi монстри.
16.45, 22.45 Пiд iншим кутом.
17.45 Азiя класу люкс.
18.45, 20.50 Секретнi територiї.
23.45 Бойовi сили.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
06.00 Вулверхемптон - Тоттенхем. 

Чемпiонат Англiї.
07.45 Журнал Лiги чемпiонiв.
08.15 Шахтар - Динамо. Чемпiонат 

України.
10.00 “Великий футбол”.
11.45, 17.00, 19.55, 05.30 Топ-матч.
12.00 Удiнезе - Мiлан. Чемпiонат 

Iталiї.
13.50 Чорноморець - Зоря. 

Чемпiонат України.
15.40, 22.45 Футбол News.
16.05, 02.45 Журнал Лiги Європи.
17.05 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
18.00 Передмова до “Iнтер - Мiлан” 

(2002/03). Золота Колекцiя 
Лiги чемпiонiв з А. Шев-
ченком.

18.05 Iнтер - Мiлан. 1/2 фiналу 
(2002/03). Золота Колекцiя 
Лiги чемпiонiв з А. Шев-
ченком.

20.05 Ювентус - Кальярi. Чемпiонат 
Iталiї.

21.55 Live. Хаддерсфiлд - Фулхем. 
Чемпiонат Англiї.

00.00 Чемпiонат Англiї. Огляд туру.
00.55 Ворскла - Львiв. Чемпiонат 

України.
05.45 Програма передач.

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, 04.25 
Погода.

09.40 Т/с "Елiза".
11.25, 14.05 Телепродаж.
12.00 Д/с "Смачнi iсторiї".
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 Складна розмова.
22.15 Д/с "Подорож вiдкритим 

космосом".
22.50 Схеми. Корупцiя в деталях.
23.20 Букоголiки.
Êаíаë “1+1”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок 

з "1+1".
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 00.45, 05.25 "ТСН".
09.30 "Чотири весiлля".
10.40, 12.20 "Одруження наослiп".
12.50, 14.35 "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, 22.45, 23.55, 00.50 "Свiт 

навиворiт 10: Бразилiя".
Iíòåр
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 "Клон".
11.10, 12.25 Т/с "Пуаро Агати 

Крiстi 2".
13.50 "Правила виживання".
14.50, 15.45, 16.45 "Речдок".
18.00, 19.00, 03.35 "Стосується 

кожного".
20.00 "Подробицi".
21.00 Т/с "Голос з минулого".
22.00 Т/с "Катя".
00.00 Х/ф "Хто стукає в дверi 

до мене".

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

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

К. Стогнiєм.
11.10 Я зняв!
12.00, 13.20 Х/ф "Нещадний".
12.45, 15.45 Факти. День.
14.50, 16.20 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 "Ефект колiбрi".
01.55 Т/с "Прокурори".
02.40 Т/с "Патруль. Самообо-

рона".
ÑТБ
05.15, 08.15, 19.00, 23.40 Т/с 

"Коли ми вдома".
06.10 Все буде добре!
09.15, 20.00, 22.45 МастерШеф.
12 . 50  Би т ва  екс трасенс i в . 

Апокалiпсис.
15.25 Все буде добре! (16+).
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Один за всiх.
Íоâèé êаíаë
03.00 Зона ночi.
04.40 Абзац.
06.20, 07.45 Kids` Time.
06.25 М/с "Том i Джерi шоу".
07.50, 00.20 Київ вдень i вночi.
08.50 Т/с "Любов напрокат".
09.50 Т/с "Вiдчайдушнi домогос-

подарки".
16.00, 21.00 Пацанки. Нове життя.
17.00, 19.00 Екси.
22.00 Х/ф "Знамення".
Êаíаë «Уêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-

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

23.00 Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
10.30 Свекруха або невiстка.
11.20, 02.50 Реальна мiстика.
13 .20 ,  15 .30 ,  04 .40 Агенти 

справедливостi.
16.00 Iсторiя одного злочину.
18.00 Т/с "Доктор Ковальчук 2".
19.50 "Говорить Україна".
21.00 Т/с "Акварелi".
23.30, 02.00 Т/с "CSI: Маямi".
01.30 Телемагазин.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00, 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".
13.15 Х/ф "Общак".
15.20 Х/ф "Джек Хантер. Небесна 

зiрка".
19.25, 20.30 Т/с "Ментiвськi вiйни. 

Харкiв".
21.35, 23.20 Т/с "Кiстки".
01.55 Т/с "Опер за викликом".
ÍТÍ
05.45 Х/ф "Було у батька три 

сини", 2 с.
07.00 Х/ф "Заручниця".
08.30 Ранковий "Свiдок".
09.00 Х/ф "34-й швидкий".
10.35, 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".
МЕГА
06.00 Бандитська Одеса.
07.40, 13.55 Правда життя.
08.10 Дивовижна Iндiя.
09.45 Азiя класу люкс.
10.45 Скептик.
11.55 Там, де нас нема.
12.50, 19.40 Речовий доказ.
14.55 Як будували замки.
15.55, 21.45 Рiчковi монстри.
16.45, 22.45 Пiд iншим кутом.
17.50 Мiста мрiй.
18.45, 20.50 Секретнi територiї.
23.45 Шпигунство та змови.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
06.00 Монако - Брюгге. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
07.45 "Моя гра". Р. Яремчук.
08.15, 01.45 Наполi - ПСЖ. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
10.00, 15.40, 22.45 Футбол News.
10.25 Iнтер - Барселона. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
12.10 Црвена Звезда - Лiверпуль. 

Лiга чемпiонiв УЄФА.
13.55, 19.20 Огляд вiвторка. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
15.10, 03.35 "Ситкорiзи".
16.05 "Лiга чемпiонiв. Online".
18.25 Журнал Лiги Європи.
19.40 Live. Валенсiя - Янг Бойз. 

Лiга чемпiонiв УЄФА.
21.50 Live. Ювентус - МЮ. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
23.55 Лiон - Хоффенхайм. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
04.05 Хаддерсфiлд - Фулхем. 

Чемпiонат Англiї.
05.55 Програма передач.

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".
12.25 Д/с "Смачнi iсторiї".
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.
Êаíаë “1+1”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок 

з "1+1".
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 00.45, 05.25 "ТСН".
09.30 "Чотири весiлля".
10.50, 12.20 "Одруження наослiп".
12.50, 14.35 "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, 23.25, 00.50 "Модель XL 2".
Iíòåр
06.00 М/ф.
06.15, 23.00 "Слiдство вели..." з Л. 

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

Новини.
07.10, 08.10, 09.20 "Ранок з 

Iнтером".
10.10 Т/с "Клон".
11.10, 12.25 Т/с "Пуаро Агати 

Крiстi".
13.50 "Правила виживання".
14.50, 15.45, 16.45 "Речдок".
18.00, 19.00, 04.00 "Стосується 

кожного".
20.00 "Подробицi".
21.00 Т/с "Голос з минулого".
22.00 Т/с "Катя".
02.00 "Орел i решка. Морський 

сезон 2".

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.30 Факти.
04.50 Т/с "Вiддiл 44".
05.35, 20.20 Громадянська обо-

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

К. Стогнiєм.
10.10 Прорвемось!
11.10 Я зняв!
12.05, 13.20, 16.20 Х/ф "Троя".
12.45, 15.45 Факти. День.
16.30 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".
23.55 Х/ф "Марсiанин".
ÑТБ
06.00, 08.55, 19.00, 23.35 Т/с 

"Коли ми вдома".
06.55, 15.25 Все буде добре!
09.55, 20.00, 22.45 МастерШеф.
13 . 20  Би т ва  екс трасенс i в . 

Апокалiпсис.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Один за всiх.
Íоâèé êаíаë
03.15 Служба розшуку дiтей.
03.20, 02.40 Зона ночi.
04.30 Абзац.
06.05, 07.20 Kids` Time.
06.10 М/с "Том i Джерi шоу".
07.25, 23.35 Київ вдень i вночi.
08.20 Т/с "Любов напрокат".
09.20 Т/с "Вiдчайдушнi домогос-

подарки".
14.50 Будиночок на щастя.
17.00, 19.00 Вар`яти.
21.00 Пацанки. Нове життя.
22.00 Х/ф "Священик".
Êаíаë «Уêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-

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

23.00, 02.00 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.
18.00 Т/с "Доктор Ковальчук 2".
19.50 "Говорить Україна".
21.00 Т/с "Акварелi".
Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00, 08.55, 01.05 Т/с "Пляжний 

коп 4".

09.35, 18.15 "Спецкор".
10.15, 18.50 "ДжеДАI".
10.55, 17.15 "Загублений свiт".
13.00, 02.00 "Облом.UA".
13.30 Х/ф "Кришталевi черепи".
15.20 Х/ф "Джек Хантер. Про-

кляття гробницi Ехнатона".
19.25, 20.35 Т/с "Ментiвськi вiйни. 

Харкiв".
21.40, 23.25 Т/с "Кiстки".
ÍТÍ
05.25 Х/ф "Було у батька три 

сини", 1 с.
06.40 Х/ф "Чорна долина".
08.30 Ранковий "Свiдок".
09.00 Х/ф "Пропала грамота".
10.30, 19.30 Т/с "Коломбо".
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.55 

"Свiдок".
12.50 "Речовий доказ".
15.55, 16.50 "Легенди карного 

розшуку".
21.30 Т/с "Закон i порядок".
23.45 Т/с "Кримiналiст".
02.05 "Реальнi злочинцi".
03.25 "Випадковий свiдок".
МЕГА
06.00 Бандитський Київ.
07.40, 13.55 Правда життя.
08.45 Дивовижна Iндiя.
09.45 Пригоди Остiна Стiвенса.
10.45 Скептик.
11.55, 02.20 Там, де нас нема.
12.50, 19.40 Речовий доказ.
14.55 Як будували замки.
15.55, 21.45 Рiчковi монстри.
16.45, 22.45 Пiд iншим кутом.
17.50 Мiста мрiй.
18.45 Їжа богiв.
20.50 Секретнi територiї.
23.45 Шпигунство та змови.
00.40 Мiстична Україна.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
06.00, 16.05 "Європейський 

weekend".
06.45, 19.10 Журнал Лiги чемпiонiв.
07.15 Чемпiонат Англiї. Огляд туру.
08.10 Челсi - Крiстал Пелас. 

Чемпiонат Англiї.
10.00, 15.40, 22.45 Футбол News.
10.25 Чорноморець - Зоря. 

Чемпiонат України.
12.10 "Великий футбол".
13.55 Ювентус - Кальярi. Чемпiонат 

Iталiї.
16.55 Арсенал - Лiверпуль. 

Чемпiонат Англiї.
18.40 "Моя гра". Р. Яремчук.
19.40 Live. Црвена Звезда - 

Лiверпуль. Лiга чемпiонiв 
УЄФА.

21.50 Live. "Лiга чемпiонiв. Online".
00.25 Шахтар - Динамо. Чемпiонат 

України.
02.15 Удiнезе - Мiлан. Чемпiонат 

Iталiї.
04.05 Борнмут - МЮ. Чемпiонат 

Англiї.

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, 04.25 
Погода.

09.40 Т/с "Елiза".
11.25, 14.05 Телепродаж.
12.00 Д/с "Смачнi iсторiї".
13.10, 14.30 РадiоДень.
13.35 Д/с "Гордiсть свiту".
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, 03.55 #МузLove з Любою 

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

з "1+1".
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 00.45, 05.25 "ТСН".
09.30 "Чотири весiлля".
10.40, 12.20 "Одруження наослiп".
12.55, 14.40 "Мiняю жiнку".
15.50 "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".
22.30 "Право на владу".
Iíòåр
05.35 М/ф.
06.10, 22.50 "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 "Клон".
11.00, 12.25 Т/с "Пуаро Агати 

Крiстi 2".
13.50 "Правила виживання".
14.50, 15.45, 16.45 "Речдок".
18.00, 19.00 "Стосується кожного".
20.00 "Подробицi".
21.00 Концерт "Iрина Бiлик i група 

"ТIК". Кращi українськi хiти".
23.45 Х/ф "Вiй".
02.30 Х/ф "Травнева нiч, або 

Утоплениця".

03.25 "Орел i решка. Шопiнг".
04.45 "Top Shop".
05.15 "Подробицi" - "Час".
ICTV
04.05 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!
04.20 Студiя Вашингтон.
04.30 Факти.
04.50 Т/с "Вiддiл 44".
05.35, 20.10 Громадянська обо-

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

К. Стогнiєм.
10.10 Секретний фронт.
11.10 Я зняв!
12.00, 13.20 Х/ф "Ефект колiбрi".
12.45, 15.45 Факти. День.
14.50, 16.20 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.
00.00 Х/ф "Стiльниковий".
ÑТБ
05.25, 19.00, 00.00 Т/с "Коли ми 

вдома".
06.20 Все буде добре! (16+).
08.20 МастерШеф.
12 . 40  Би т ва  екс трасенс i в . 

Апокалiпсис.
15.25 Все буде добре!
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Один за всiх.
20.00, 22.45 Зваженi та щасливi.
Íоâèé êаíаë
03.30 Служба розшуку дiтей.
03.40 Зона ночi.
04.50 Абзац.
06.15, 07.45 Kids` Time.
06.20 М/с "Том i Джерi шоу".
07.50, 00.00 Київ вдень i вночi.
08.50 Т/с "Любов напрокат".
09.50 Т/с "Вiдчайдушнi домогос-

подарки".
16.00, 21.00 Пацанки. Нове життя.
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
22.00 Х/ф "Скаженi перегони".
Êаíаë «Уêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-

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

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

справедливостi.
16.00 Iсторiя одного злочину.
18.00 Т/с "Доктор Ковальчук 2".
19.50 "Говорить Україна".
21.00 Т/с "Акварелi".
23.20 Контролер.
00.00 Т/с "CSI: Маямi".

01.45 Телемагазин.
Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00, 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, 03.30 "Облом.UA".
15.30, 01.55 Х/ф "День, коли 

Земля зупинилась".
19.25, 20.30 Т/с "Ментiвськi вiйни. 

Харкiв".
21.35, 23.20 Т/с "Кiстки".
ÍТÍ
05.45 Х/ф "Дiти Дон Кiхота".
07.00 Х/ф "Кому вгору, кому 

вниз".
08.30 Ранковий "Свiдок".
09.00 Х/ф "Кохана жiнка механiка 

Гаврилова".
10.30, 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".
МЕГА
06.00 Бандитський Київ.
07.40, 13.55 Правда життя.
08.10 Дивовижна Iндiя.
09.45 Мiста мрiй.
10.45 Скептик.
11.55 Там, де нас нема.
12.50, 19.40 Речовий доказ.
14.55, 23.45 Шпигунство та змови.
15.55, 21.45 Рiчковi монстри.
16.45, 22.45 Пiд iншим кутом.
17.50 Пригоди Остiна Стiвенса.
18.45 Секретнi територiї.
20.50 Їжа богiв.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
06.00 Ворскла - Львiв. Чемпiонат 

України.
07.45 "Ситкорiзи".
08.15 Валенсiя - Янг Бойз. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
10.00, 15.40, 20.40, 22.45 Футбол 

News.
10.25 Ювентус - МЮ. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
12.10 Наполi - ПСЖ. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
13.55 Огляд середи. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
15.10 "Моя гра". Р. Яремчук.
16.05 Ман Сiтi - Шахтар. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
17.55 "Нiч Лiги чемпiонiв".
18.45 Топ-матч.
19.00, 21.50 "Шлях в Баку".
19.50 Live. Динамо (К) - Ренн. Лiга 

Європи УЄФА.
22.20 Live. Бетiс - Мiлан. Лiга Єв-

ропи УЄФА.
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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, 12.20, 14.25, 16.45, 19.25, 
23.15, 01.10, 02.50 Погода.

09.40 Т/с "Елiза".
10.30, 14.05 Телепродаж.
1 1 . 0 0  XV I I I  Р а д i о д и к т а н т 

нацiональної єдностi. До 
Дня української писемностi 
та мови.

12.00, 23.00 Лайфхак українською.
12.25 Д/с "Смачнi iсторiї".
13.10, 14.30 РадiоДень.
13.35, 23.20 Д/с "Гордiсть свiту".
15.15 Т/с "Галерея Вельвет".
16.55 Енеїда.
18.00, 00.15 Iнформацiйна година.
19.00 Перший на селi.
19.35 Д/с "Жива природа".
19.50, 01.25 Т/с "За службовим 

обов`язком".
21.25, 03.20 UA:Спорт.
22.00 Перша шпальта.
22.30 Букоголiки.
Êаíаë “1+1”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок 

з "1+1".
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 

19.30 "ТСН".
09.30 "Чотири весiлля".
10.45, 12.20 "Одруження наослiп".
12.45, 14.35 "Мiняю жiнку".
15.45 "Сiмейнi мелодрами".
17.10 Т/с "Величне столiття. Нова 

Володарка".
19.20 "Секретнi матерiали".
20.15 "Лiга смiху".
22.20 "Iгри приколiв".
23.20 "Розсмiши комiка".
Iíòåр
06.00 М/ф.
06.15, 22.00 "Слiдство вели..." з Л. 

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

Новини.
07.10, 08.10, 09.20 "Ранок з 

Iнтером".
10.10 Т/с "Клон".
11.10, 12.25 Т/с "Пуаро Агати 

Крiстi 2".
13.50 "Правила виживання".
14.50, 15.45, 16.45, 01.40 "Речдок".
18.00 "Стосується кожного".
20.00 "Подробицi тижня".
23.50 Х/ф "Алегро з вогнем".
03.05 Х/ф "Iноземка".
04.10 "Костянтин Меладзе. Сiрий 

кардинал".
04.50 "Top Shop".

ICTV
04.00 Скарб нацiї.
04.10 Еврика!
04.15 Служба розшуку дiтей.
04.20 Студiя Вашингтон.
04.25 Факти.
04.50 Т/с "Вiддiл 44".
05.35, 10.10 Громадянська обо-

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

К. Стогнiєм.
11.10 Я зняв!
12.30, 13.20 Х/ф "Стiльниковий".
12.45, 15.45 Факти. День.
14.55, 16.20 Т/с "Пес".
17.40, 00.25 Т/с "Марк+Наталка".
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Антизомбi.
21.30 Дизель-шоу.
ÑТБ
05.55, 19.00 Т/с "Коли ми вдома".
06.50 Х/ф "Шкiльний вальс".
08.50 Х/ф "Осiннiй марафон".
10.45 Т/с "Палка помста".
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Один за всiх.
20.00 Цiєї митi рiк потому.
22.45 Ультиматум.
Íоâèé êаíаë
03.00, 02.40 Служба розшуку дiтей.
03.05, 02.45 Зона ночi.
04.00 Абзац.
05.45, 07.00 Kids` Time.
05.50 М/с "Том i Джерi шоу".
07.05, 23.40 Київ вдень i вночi.
08.10 Ревiзор.
10.50 Пристрастi за ревiзором.
13.20 Пацанки. Нове життя.
16.20, 19.00 Топ-модель.
21.40 Екси.
Êаíаë «Уêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-

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

23.00, 02.30 Сьогоднi.
09.30, 05.10 Зоряний шлях.
10.30 Свекруха або невiстка.
11.20, 03.30 Реальна мiстика.
13.25 Т/с "На самiй межi", 1 i 2 с.
15.30 Т/с "На самiй межi".
18.00 Т/с "Доктор Ковальчук 2".
19.50 "Говорить Україна".
22.00, 00.00 Т/с "Акварелi".
23.20 По слiдах.
01.10 Т/с "CSI: Маямi".
Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00, 08.55 Т/с "Пляжний коп 4".
09.35, 18.15 "Спецкор".
10.15, 18.50 "ДжеДАI".

10.55, 17.20 "Загублений свiт".
12.55 Вiдеобiмба.
15.25 Х/ф "Життя на межi".
19.25 Х/ф "Найкращi серед най-

кращих".
21.20 Х/ф "Найкращi серед най-

кращих 2".
23.20 "Змiшанi єдиноборства. UFC 

¹219".
01.40 "Облом.UA".
02.40 Т/с "Опер за викликом".
ÍТÍ
05.25 Х/ф "Через Гобi та Хiнган".
08.30 Ранковий "Свiдок".
09.00 Х/ф "Зниклi серед живих".
10.40, 19.30 Т/с "Коломбо".
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 03.00 

"Свiдок".
12.50 "Речовий доказ".
15.50, 16.55 "Легенди карного 

розшуку".
21.30 Т/с "Закон i порядок".
23.45 Т/с "Кримiналiст".
02.05 "Реальнi злочинцi".
03.30 "Випадковий свiдок".
03.40 "Правда життя. Професiї".
04.45 "Top Shop".
МЕГА
06.00 Бандитська Одеса.
07.40, 13.55 Правда життя.
08.45, 15.55, 21.45 Рiчковi монстри.
09.45 Мiста мрiй.
10.45 Скептик.
11.55 Там, де нас нема.
12.50, 19.40 Речовий доказ.
14.55, 23.45 Шпигунство та змови.
16.45, 22.45 Пiд iншим кутом.
17.50 Пригоди Остiна Стiвенса.
18.45 Секретнi територiї.
20.50 Їжа богiв.
00.40 Мiстична Україна.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
06.00 Ман Сiтi - Шахтар. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
07.45, 01.10 Фенербахче - Андер-

лехт. Лiга Європи УЄФА.
09.30 "Моя гра". Р. Яремчук.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.25 Бетiс - Мiлан. Лiга Європи 

УЄФА.
12.10, 03.05 Огляд середи. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
13.00 Генк - Бешикташ. Лiга Європи 

УЄФА.
14.45 Огляд матчiв. Лiга Європи 

УЄФА.
16.05 Динамо (К) - Ренн. Лiга Єв-

ропи УЄФА.
17.55, 18.55, 21.40 "Шлях в Баку".
18.25 Чемпiонат Iталiї. Передмова 

до туру.
19.50 Ворскла - Карабах. Лiга 

Європи УЄФА.
22.50 Наполi - ПСЖ. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
00.40 Свiт Прем`єр-лiги.
04.05 Валенсiя - Янг Бойз. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.

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

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

03.00 Новини.
09.30, 11.15, 13.20, 14.50, 16.35, 

19.55, 23.00, 03.20 По-
года.

09.35 Х/ф "Естер Прекрасна".
11.25 Д/с "Свiт дикої природи".
12.00 Енеїда.
13.00 Лайфхак українською.
13.25, 16.40 Телепродаж.
13.50 #ВУкраїнi.
14.20 Перший на селi.
15.00 Фольк-music.
16.05 Шахтарська змiна.
17.00 Т/с "Галерея Вельвет".
20.00 Д/с "Iгри iмператорiв".
21.25 #@)?$0 з Майклом Щу-

ром.
22.00 Промiнь живий.
23.10 Д/с "Неповторна при-

рода".
00.05 Д/с "Незвичайнi куль-

тури".
Êаíаë “1+1”
06.00 "ТСН".
07 .00 ,  01 .40 "Укра їнськ i 

сенсацiї".
08.00 "Снiданок. Вихiдний".
09.00 "Лото-Забава".
09.45 М/ф "Маша i ведмiдь".
10.00 "Свiт навиворiт 10: 

Бразилiя".
11.00, 12.00, 13.20 "Свiт 

навиворiт 3: Танзанiя, 
Ефiопiя".

14.50 "Свiт навиворiт 2: Iндiя".
15.50 Х/ф "Ейс Вентура: роз-

шук домашнiх тварин".
17.40 Х/ф "Ейс Вентура: коли 

природа кличе".
19.30, 04.50 "ТСН-Тиждень".
21.00 "Танцi з зiрками".
23.40 "Лiга смiху".
Iíòåр
05.50 М/ф.
06.25 Х/ф "Беремо все на 

себе".
08.00 "Вдалий проект".
09.00 "Готуємо разом".
10.00 "Орел i решка. Морський 

сезон 2".
11.00 "Орел i решка. Переза-

вантаження 3".
12.10 "Крутiше за всiх".
14.10 "Перша свiтова. Справа 

Принципу".
15.20 Х/ф "Доктор Живаго".
20.00 "Подробицi".
20.30 Х/ф "Шукач води".
23.00 Х/ф "До побачення там, 

вгорi".

01.15 "Речдок".
ICTV
05.10 Скарб нацiї.
05.15 Еврика!
05.20 Факти.
05.50 Iнсайдер.
07.20 Т/с "Вiддiл 44".
11.45, 13.00 Х/ф "Люди Iкс".
12.45 Факти. День.
14.00 Х/ф "Люди Iкс 2".
16.40 Х/ф "Люди Iкс: Остання 

битва".
18.45 Факти тижня. 100 хвилин 

з О. Соколовою.
20.35 Х/ф "Люди Iкс: Початок. 

Росомаха".
22.55 Х/ф "Люди Iкс: Перший 

клас".
01.35 "На трьох".
ÑТБ
06.15, 07.10 Т/с "Коли ми 

вдома".
09.15 Все буде смачно!
11.10 Караоке на Майданi.
12.10 МастерШеф.
17.55 Слiдство ведуть екстра-

сенси.
19.00 Битва екстрасенсiв.
21.00 Один за всiх.
22.15 Х-Фактор.
Íоâèé êаíаë
03.10 Зона ночi.
05.40 Стендап-шоу.
06.25, 07.00 Kids` Time.
06.55 М/с "Том i Джерi шоу".
08.20 М/ф "Тарзан i Джейн".
10.00 М/ф "Iван Царевич i Сiрий 

Вовк".
11.50 М/ф "Iван Царевич i Сiрий 

Вовк 2".
13.10 Х/ф "Знамення".
15.30 Х/ф "Доктор Стрендж".
18.00 Х/ф "Месники".
21.00 Х/ф "Месники: Ера Аль-

трона".
23.55 Х/ф "Без сну".
Êаíаë «Уêра¿íа»
06.30 Сьогоднi.
07.30 Зоряний шлях.
08.40 Т/с "Всупереч долi".
12.35 Т/с "Потрiбен чоловiк".
17.00 Т/с "Утiкачка", 1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з 

Олегом Панютою.
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с "Утiкачка".
23.00 Х/ф "Четвер 12".
00.50, 02.20 Iсторiя одного 

злочину.
01.50 Телемагазин.
Êаíаë «2+2»
06.00, 00.00 UFC Fight Night. 

"Корейський зомбi" Чан 

Сон Юн проти "Мекси-
канської пантери" Яїра 
Родрiгеса.

08.00 М/ф.
10.00 "Помста природи".
11.10 "Загублений свiт".
12.10 "Шаленi перегони".
13.10 Х/ф "Найкращi серед 

найкращих 3".
15.00 Х/ф "Найкращi серед 

найкращих 4".
16.50 15 тур ЧУ з футболу. 

"Динамо" - "Марiуполь".
19.00 Х/ф "Американець".
21.00 Х/ф "Веселi" канiкули".
23.00 "ПроФутбол".
ÍТÍ
05.50 Х/ф "Кур`єр на Схiд".
07.35 Т/с "Я - охоронець".
1 0 . 5 5  Х/ф  " В е с i л л я  в 

Малинiвцi".
12.40 Х/ф "Дiловi люди".
14.15 Х/ф "Танцюрист диско".
16.55 Х/ф "Манiя величi".
19.00 Х/ф "Дачна подорож 

сержанта Цибулi".
20.30 Х/ф "Мiцний горiшок".
22.00 Х/ф "Залiзний лицар 2".
00.10 Х/ф "Вiйськовi iгри".
МЕГА
06.00 Бандитська Одеса.
06.50 Брама часу.
07.40 Їжа богiв.
08.35, 18.20 У пошуках iстини.
10.40 Шпигунство та змови.
12.30, 21.00 Америка в кольорi.
14.30 Дикий Iндокитай.
16.35 Рiчковi монстри.
00.00 Скептик.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
06.00 Ворскла - Карабах. Лiга 

Європи УЄФА.
07.45, 17.55 Свiт Прем`єр-лiги.
0 8 . 1 5  А р с е н а л - К и ї в  - 

Александрiя. Чемпiонат 
України.

10.00, 15.40, 20.15 Футбол 
News.

10.25, 18.55 "Моя гра". I. Плас-
тун.

10.55 Крiстал Пелас - Тоттен-
хем. Чемпiонат Англiї.

12.40, 03.10 Огляд матчiв. Лiга 
Європи УЄФА.

13.25 Live. Аталанта - Iнтер. 
Чемпiонат Iталiї.

14.15, 16.45 Футбол Tables.
15.25 Топ-матч.
15.55 Live. Рома - Сампдорiя. 

Чемпiонат Iталiї.
18.25, 00.50 Журнал Лiги 

чемпiонiв.
19.25 Live. Ворскла - Шахтар. 

Чемпiонат України.
21.20 "Великий футбол".
23.00 Лiверпуль - Фулхем. 

Чемпiонат Англiї.
01 .20  Дженоа  -  Напол i . 

Чемпiонат Iталiї.

УТ-1
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, 13.00, 14.50, 16.35, 22.30, 

03.20 Погода.
10.00 Лайфхак українською.
10.15 Д/с "Це цiкаво".
10.40 Чудова гра.
11.10, 16.40 Телепродаж.
11.30 Хто в домi хазяїн?
12.00 Сильна доля.
13.05 Х/ф "Естер Прекрасна".
15.05 Казки, перевiренi часом. 

"Панi Завiрюха".
16.10 Спiльно.
17.00 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".
01.35 "Шлях додому" з Ярославом 

Мельником.
02.05 Д/с "Смачнi iсторiї".
Êаíаë “1+1”
06.00, 19.30 "ТСН".
07.00 "Грошi".
08.00 "Снiданок. Вихiдний".
10.00, 10.35, 11.15 "Їмо за 100".
11.55, 23.15 "Свiтське життя".
13.00 "Модель XL 2".
14.40 Х/ф "Ржевський проти На-

полеона".
16.20, 21.15 "Вечiрнiй квартал".
18.30, 01.20 "Розсмiши комiка".
20.15 "Українськi сенсацiї".
00.20 "Iгри приколiв".
Iíòåр
06.00 М/ф.
07.00 "Чекай на мене. Україна".
08.50 "Слово Предстоятеля".
09.00 Х/ф "Беремо все на себе".
10.30 "Ватутiн".
11.15 Х/ф "Вони билися за 

Батькiвщину".
14.30 Х/ф "Женя, Женечка i 

"Катюша".
16.10 Х/ф "А зорi тут тихi..."
20.00 "Подробицi".
20.30 "Крутiше за всiх".
22.30 "Великий бокс. Олександр 

Усик - Тонi Белью".
01.30 Х/ф "Хазяїн тайги".
03.00 "Людмила Гурченко. По той 

бiк карнавалу".
03.40 "Стосується кожного".
ICTV
05.00 Скарб нацiї.
05.10 Еврика!
05.20 Факти.

05.40 Бiльше нiж правда.
07.25 Я зняв!
09.20 Дизель-шоу.
1 0 . 4 5 ,  1 1 . 4 5  Особли во с т i 

нацiональної роботи 4.
12.45 Факти. День.
13.00, 00.55 "На трьох".
15.20 Т/с "Пес".
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Т/с "Пес 4".
20.15 Х/ф "Люди Iкс".
22.20 Х/ф "Люди Iкс 2".
ÑТБ
06.05, 07.05 Т/с "Коли ми вдома".
08.05 Караоке на Майданi.
09.05 Все буде смачно!
11.00 Битва екстрасенсiв.
13.05 Зваженi та щасливi.
16.00 Хата на тата.
19.00 Х-Фактор.
22.05 Цiєї митi рiк потому.
00.10 Ультиматум.
Íоâèé êаíаë
03.00 Зона ночi.
05.55, 07.45 Kids` Time.
06.00 М/с "Лунтiк i його друзi".
07.15 М/с "Том i Джерi шоу".
07.50 Гастарбайтери.
13.50 Вар`яти.
15.45 Хто зверху? (12+).
17.30 М/ф "Iван Царевич i Сiрий 

Вовк".
19.20 М/ф "Iван Царевич i Сiрий 

Вовк 2".
21.00 Х/ф "Доктор Стрендж".
23.15 Х/ф "Дзеркала".
01.30 Х/ф "Зоряна хвороба".
Êаíаë «Уêра¿íа»
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
07.15, 05.10 Зоряний шлях.
07.45, 15.20 Т/с "Акварелi".
17.00 Т/с "Всупереч долi", 1 i 2 с.
20.00 Т/с "Всупереч долi".
22.00 Т/с "Андрiйко".
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с "CSI: Маямi".
03.40 Реальна мiстика.
Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 "102. Полiцiя".
08.55 "Загублений свiт".
14.50 Х/ф "Найкращi серед най-

кращих".
16.45 Х/ф "Найкращi серед най-

кращих 2".
18.45 Х/ф "Найкращi серед най-

кращих 3".
20.30 Х/ф "Найкращi серед най-

кращих 4".
22.10 Х/ф "Унiверсальний солдат 

3: Новий початок".
00.05 Х/ф "Життя на межi".
02.00 Т/с "Опер за викликом".

03.00 "Облом.UA".
04.10 "Цiлком таємно".
05.00 UFC Fight Night. "Корейський 

зомбi" Чан Сон Юн проти 
"Мексиканської пантери" 
Яїра Родрiгеса.

ÍТÍ
05.45 Х/ф "Вiчний поклик".
10.00 Х/ф "Живе такий хлопець".
11.55 Т/с "Коломбо".
19.00, 02.25 "Свiдок".
19.30 Х/ф "Весiлля в Малинiвцi".
21.30 Х/ф "Манiя величi".
23.35 Х/ф "Вiйськовi iгри".
01.25 "Таємницi кримiнального 

свiту".
02.55 "Випадковий свiдок".
03.05 "Речовий доказ".
03.35 "Правда життя. Професiї".
04.05 "Легенди бандитської Оде-

си".
МЕГА
06.00 Бандитський Київ.
06.30 Брама часу.
07.20 Їжа богiв.
08.20, 18.05 У пошуках iстини.
10.10 Шпигунство та змови.
12.05 Америка в кольорi.
14.00 Дивовижна Iндiя.
15.05 Диво з острова Борнео.
16.05 Рiчковi монстри.
00.00 Iлюзiї сучасностi.
01.00 Мiсця сили.
04.20 Мiстична Україна.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
06.00 Бетiс - Мiлан. Лiга Європи 

УЄФА.
07.45 Чемпiонат Iталiї. Передмова 

до туру.
08.15 Ювентус - МЮ. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
10.00, 22.15 Футбол News.
10.25 Динамо (К) - Ренн. Лiга Єв-

ропи УЄФА.
12.10 Ман Сiтi - Шахтар. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
13.55 Чемпiонат Англiї. Передмова 

до туру.
14.25 Live. Кардiфф - Брайтон. 

Чемпiонат Англiї.
15.15, 16.45 Футбол Tables.
16.25 Live. Торiно - Парма. 

Чемпiонат Iталiї.
17.55 Огляд матчiв. Лiга Європи 

УЄФА.
18.50 Свiт Прем`єр-лiги.
19.20 Live. Крiстал Пелас - Тоттен-

хем. Чемпiонат Англiї.
21.25 Live. Дженоа - Наполi. 

Чемпiонат Iталiї.
23.25 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
00.20 Львiв - Олiмпiк. Чемпiонат 

України.
02.10 Генк - Бешикташ. Лiга Європи 

УЄФА.
04.00 Десна - Чорноморець. 

Чемпiонат України.

П’яòíèця
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   TV-4

Поíåдіëоê, 5 ëèсòопада
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Серцю не 
накажеш» +16
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Про-
вінційні 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 Межа правди
14.00 Х.ф.«Острів Джорджа»
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 Сільський календар
22.20 На гарячому

Віâòороê, 6 ëèсòопада
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Серцю не 
накажеш» +16
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Про-
вінційні вісті
07.20, 19.20, 22.20 На гарячому
07.35 Сільський календар
08.05 Українські традиції
08.20 ТНЕУ - калейдоскоп подій 
08.30 Єдина країна 
09.00 Час-Tайм
09.30, 17.00 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, 20.30 Євромакс 
14.00 Х.ф. «Всі чоловіки брати» 
17.30 Смачна мандрівка
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 У фокусі Європа
22.35 Х.ф. «Останні герої» +16 

Ñåрåда, 7 ëèсòопада
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Серцю не 
накажеш» +16
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Про-
вінційні вісті
07.20, 19.20, 22.20 На гарячому
07.35 У фокусі Європа
08.00 Євромакс
08.30 Калейдоскоп
08.55, 17.55 Добрі традиції
09.00 Час-Tайм
09.30, 17.00 Відкрита зона
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10 «Гал-кліп»
12.40 Queen, «Справжня магія»
14.00 Х.ф.«Кришталевий камінь» 
16.40 «Чарівний ключик»
17.30 Українські традиції
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Формула здоров’я
21.30 Смачна мандрівка
22.40 Х.ф.«Чоловіки на межі» +16 

Чåòâåр, 9 ëèсòопада
06.00, 10.00, 18.00 Х.ф.«Блакитний 
метелик» +12
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Про-
вінційні вісті
07.20, 19.20, 22.20 На гарячому

07.35 Формула здоров’я
08.30 Смачна мандрівка
09.00 Час-Tайм
09.30, 17.00 Відкрита зона
10.00 Т.с. «Серцю не накажеш» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 ПроОбраз із Наталкою 
Фіцич
12.30 Калейдоскоп
15.45, 20.25 Добрі традиції 
18.45 Виклик долі
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 У фокусі Європа
20.30 Євромакс 
21.30 ПроОбраз із Наталкою 
Фіцич
22.35 Х.ф. «Екстремальне по-
бачення» +12

П’яòíèця, 10 ëèсòопада
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Серцю не 
накажеш» +16
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Про-
вінційні вісті
07.20, 19.20, 22.20 На гарячому
07.35 У фокусі Європа
08.00 Євромакс
08.30 Калейдоскоп
09.30, 17.00 Відкрита зона
11.00 Дитяча година 
11.50 «Чарівний ключик»
12.10 «Гал-кліп»
12.40 Українські традиції
14.00 Х.ф.«Зламати ногу» +16
17.30 ПроОбраз із Наталкою 
Фіцич
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 ТНЕУ - калейдоскоп подій 
20.10 Сільський календар
20.40 Про кіно 
21.30 Єдина країна
22.35 Х.ф. «Темна сторона життя. 
Любов вбиває» +16

Ñóáоòа, 11 ëèсòопада
06.00 Про кіно 
07.00 Провінційні вісті
07.35 Х.ф. «Повітряні пірати» 
08.55 Добрі традиції 
09.00 Час-Tайм
09.30, 19.00 Єдина країна
10.00 Огляд світових подій
10.30 Зміни свій світ 
11.30 ПроОбраз із Наталкою 
Фіцич
12.00 Євромакс
12.30 Х.ф.«Останній подарунок» 
14.30 Мультфільми
15.00 М.ф.«Острів динозаврів»
16.30 Дім книги
17.00 Хіт-парад 
17.50 ТНЕУ - калейдоскоп подій 
18.00 Наші вітання
19.30 Виклик долі
19.35 У фокусі Європа
19.55 Добрі традиції
20.10 Галицький шлягер. Львів, 1ч.
21.45 Х.ф.«Джефферсон в Па-
рижі» +16 

Íåдіëя, 12 ëèсòопада
06.00 Х.ф. «Повітряні пірати» 
07.30, 16.30 Українські традиції
08.00, 21.30 Єдина країна
08.40 Час-Тайм
09.00 Повнота радості життя
09.30 Справжня ціна

10.15 Пряма трансляція Боже-
ственної Святої Літургії з Ар-
хикатедрального Собору УГКЦ 
м.Тернополя 
11.40 Дім книги
12.05 М.ф.«Острів динозаврів»
13.30 «Чарівний ключик»
14.00 Погляд зблизька 
14.30 Формула здоров’я
15.30 Виклик долі
15.35 Про кіно 
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»
22.10 Добрі традиції
22.15 Х.ф. «Жінка під дощем» +16

   ТТБ
Поíåдіëоê,  5 ëèсòопада
7.00 “Файний ранок”
9.00  “Енеїда”
13.30, 17.00, 19.00, 20.40   “Но-

вини”
13.40 “Поза рамками”
14.09 “Українська читанка”
14.17 РадіоДень “Модуль 

знань” 
15.00 Док.фільм 
16.00 “Орегонський путівник”
17.10 Д/ф “В Україні”
17.36 Д/с”Незвичайні куль-

тури”
18.05 “Розсекречена історія”
19.20 “Тема дня”
19.45 #КіноWALL з Сергієм 

Тримбачем
20.11 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом

Віâòороê ,  6 ëèсòопада
7.00 “Файний ранок”
9.00  “Дешевий відпочинок”
9.33 Д/с “Смаки культур”
13.30, 17.00, 19.00, 20.40   “Но-

вини”
13.40 “Тема дня”
14.09 “Українська читанка”
14.17 РадіоДень “Модуль 

знань” 
15.00 Д/с “Незвідані шляхи”
16.00 “Орегонський путівник”
17.10 “Своя земля”
17.36 “100 років історії”
18.00 Т/с “Роксолана”
19.20 “Тема дня”
19.45 #БібліоFUN з Ростисла-

вом Семківим
20.11 #МузLove з Любою 

Морозовою

Ñåрåда, 7 ëèсòопада
7.00 “Файний ранок”
9.00  “Дешевий відпочинок”
9.33 Д/с “Смаки культур”
13.30, 17.00, 19.00, 20.40   “Но-

вини”
13.40 “Тема дня”
14.09 “Українська читанка”
14.17 РадіоДень “Модуль 

знань” 
15.00 Д/с “Неповторна при-

рода”
15.26 Д/с “Таємниці підводного 

світу”
16.00 “Орегонський путівник”
16.29 “Орегонський путівник”
17.10 “Наші гроші”
17.36 “100 років мистецтва”

18.00 Т/с “Роксолана”
19.20 “Тема дня”
19.45 Д/с “Океан Вет”

Чåòâåр, 8 ëèсòопада
7.00 “Файний ранок”
9.00  “Дешевий відпочинок”
9.33 Д/с “Смаки культур”
13.30, 17.00, 19.00, 20.40   “Но-

вини”
13.40 “Тема дня”
14.09 “Українська читанка”
14.17 РадіоДень “Модуль 

знань” 
15.00 Д/с “Неповторна при-

рода”
15.26 Д/с “Таємниці підводного 

світу”
16.00 “Орегонський путівник”
17.10 “Складна розмова”
17.46 “100 років кіно”
18.00 Т/с “Роксолана”
19.20 “Тема дня”
19.45 Д/с “Сироти дикої при-

роди”

П’яòíèця, 9 ëèсòопада
7.00 “Файний ранок”
9.00  “Дешевий відпочинок”
9.33 Д/с “Смаки культур”
13.30, 17.00, 19.00, 20.40   “Но-

вини”
13.40 “Тема дня”
14.09 “Українська читанка”
14.17 РадіоДень “Модуль 

знань” 
15.00 Д/с “Неповторна при-

рода”
15.26 Д/с “Таємниці підводного 

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

талях”
17.46 “100 років літератури”
18.00 Т/с “Роксолана”
19.20 “Тема дня”
20.11 Д/с “Акулячий маг”

Ñóáоòа, 10 ëèсòопада
7.00 М/с“Принцеса Сіссі” 
8.00 “Файний ранок”
9.34 “Енеїда”
13.30 “Українська читанка”
13.40 “Тема дня”
14.09 “Світ навколо”
14.10 “Розсекречена історія” 
15.10 РадіоДень “Книжкова 

лавка. ТОП 7”
16.04 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом 
16.35 Вистава
18.05 Д/ф “Сильна доля”
19.00 “Новини”
19.13 “Поза рамками”
19.44 “Двоколісні хроніки”
19.59 “Фольк music”

Íåдіëя, 11 ëèсòопада
7.00 М/с“Принцеса Сіссі”
8.00 “Додолики”
8.30 “Файний ранок”
9.34 “Енеїда”
13.30 “Українська читанка”
13.40 “Тема дня”
14.09 “Світ навколо”
14.10 “Розсекречена історія”
15.10 “Букоголіки”
15.36 “Відкривай Україну” 
16.02 Д/ф “Чудова гра”
16.31 “Хто в домі хазяїн?”
17.02 “Фольк music”
18.17 “Двоколісні хроніки”
18.32   “Своя земля”
19.00 “Розсекречена історія” 
19.52 “Візитівки Карпат”
20.00 Д/с “Земні катаклізми”

Програма місцåâèх òåëåêаíаëіâ
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1. Інформація про суб’єкта госпо-
дарювання

Юридична адреса: 47003, Терно-
пільська обл., м.Кременець, вул.Дже-
рельна, будинок 17. Директор – Бондар 
В.В. Тел.:+38(03546)-2-14-50.

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

Планована діяльність, її характе-
ристика.

Видобування на Підлісецькому ро-
довищі крейди корисної копалини від-
критим методом (кар’єр) по автотран-
спортній системі розробки із тимчасо-
вим відвалоутворенням. Корисною ко-
палиною Підлісецького родовища є пі-
щаниста, щільна крейда, лабозцемен-
тована карбонатна порода. Хімічний 
склад крейди представлений майже 
чистим карбонатом кальцію.

Технічна альтернатива 1.
Видобування корисної копалини 

буро-вибуховим методом із подаль-
шим переміщенням розпушеної маси 
за допомогою спецтехніки. Застосуван-
ня даного методу видобутку для Під-
лісецького родовища не є доцільним, 
так як: вимагає залучення додатко-
вих матеріально-енергетичних ресур-
сів; призводить до надлишкових втрат 
корисної копалини та додаткового за-
бруднення навколишнього середови-
ща забруднюючими речовинами.

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

Місце провадження планованої ді-
яльності: територіальна альтерна-
тива 1.

Територія Підлісецького родови-
ща крейди знаходиться на південно-
західній околиці с.Підлісці, близько 
3,5км на схід розташований районний 
центр м.Кременець, Кременецького 
району, Тернопільської області.

Місце провадження планованої ді-
яльності: територіальна альтерна-
тива 2.

Планова діяльність територіаль-
но прикріплена до розвіданого та вже 
частково розробленого родовища піс-
ку. Відповідно, розгляд інших територі-
альних альтернатив провадження пла-
нової діяльності не є доцільним.

4. Соціально-економічний вплив 
планованої діяльності

Крейда Підлісецького родовища 
згідно ГОСТ 1749-72 «Мел. Виды мар-
ки и основные технические требо-
вания» відповідає маркам МК1, МК2, 
МК3 та може використовуватися в бу-
дівництві і для ремонту будівель і спо-
руд. для виробництва вапна, в скляній 
промисловості, керамічній та інших га-
лузях промисловості. Крейда марок 
ММИП, ММИП1, ММЖП2, ММПК при-
датна в сільському господарстві для 
вапнування кислих ґрунтів, для під-
кормки тварин і птиці. Відповідно, ре-
алізація планової діяльності забезпе-
чить сировиною підприємства буді-
вельної та с/г промисловості.

Забезпечення робочих місць.
5. Загальні технічні характерис-

тики, у тому числі параметри плано-
ваної діяльності (потужність, довжи-
на, площа, обсяг виробництва тощо)

Підлісецьке родовище крейди має 
просту геологічну будову. Гідрогеоло-
гічні умови родовища можна рахувати 
сприятливими для розробки відкри-
тим способом. Водоносний горизонт 
крейдових відкладів залягає на 2-3 м 
нижче горизонту підрахунку запасів. 

Приток води в кар’єр буде лише за ра-
хунок атмосферних опадів.

Запаси корисної копалини станом 
на 01.01.2016р. становлять за категорі-
ями: В – 3584,5тис.т; С1 – 8849,0тис.т; 
В + С1 – 12433,5тис.т. Розкривні поро-
ди представлені грунтово-рослинним 
шаром, суглинками, глауконітово-
кварцовим піском та вивітрілою крей-
дою загальною середньою потужністю 
– 1,7м. Загальний об’єм розкривних по-
рід становить 275,2 тис.м3.

Площа, на якій здійснюватиметь-
ся видобуток складе 24,90га. На да-
ний час територія родовища є частко-
во розроблена та порушена гірничи-
ми роботами. Продуктивність кар'єру 
складе 33,0тис.м3/рік. Режим роботи 
кар’єру – сезонний, в одну 8-ми годин-
ну зміну, 260 днів в рік.

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

Екологічні та інші обмеження пла-
нової діяльності встановлюються згід-
но Законодавства України, включаю-
чи Земельний кодекс України, Законів 
України «Про регулювання  містобудів-
ної діяльності», «Про охорону земель», 
«Про охорону навколишнього природ-
ного середовища», технічними умова-
ми, містобудівними умовами та обме-
женнями.

Згідно переліку санітарного кла-
сифікатора додаток 4 до ДСП 173-96 
«Державні санітарні правила плану-
вання і забудови населених пунктів» 
підприємство по видобуванню крей-
ди має нормативний розмір санітарно-
захисної зони 100м. Розмір норматив-
ної СЗЗ дотриманий.

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

Перед початком здійснення видо-
бувних робіт передбачається:

- з території кар’єру буде знятий 
родючий шар грунту та заскладований 
в окремий відвал, для подальшого ви-
користання під час відновлюючих ре-
культиваційних робіт, із виконанням 
заходів щодо збереження його родю-
чої здатності та попередження виник-
нення ерозії;

- на території кар’єру будуть ви-
йняті розкривні породи та заскладо-
вані в окремий відвал, для подальшо-
го використання під час відновлюю-
чих рекультиваційних робіт;

- виконані заходи щодо інженер-
ної підготовки та захисту території від 
несприятливих природних явищ (зсу-
вів, ерозії, змивів, захисту території 
кар’єру від підтоплення грунтовими, 
атмосферними та поверхневими вода-
ми, тощо) із урахуванням результатів 
інженерно-геологічних вишукувань.

8. Сфера, джерела та види мож-
ливого впливу на довкілля:

Клімат та мікроклімат: Вплив 
від реалізації планової діяльності від-
сутній.

Повітряне середовище: Незначне 
пилення грунту та гірських порід під 
час проведення розкривних та видо-
бувних виймально-вантажних робіт; 
викиди вихлопних газів під час роботи 
двигунів гірничої техніки і автотран-
спорту на території кар’єру; викиди під 
час ремонтних робіт (зварка та різка 
металу). Викиди міститимуть забруд-
нюючі речовини: оксид заліза (III), мар-
ганець та його сполуки, азоту оксиди (в 
перерахунку на діоксид азоту), сажа, ді-

оксид сірки (сірчистий ангідрид), вуг-
лецю оксид, бенз(а)пірен, метан, пари 
дизельного палива, тверді суспендо-
вані частинки недиференційовані за 
складом (пил). Викиди з проектованих 
джерел не будуть створювати зони за-
бруднення на території кар’єру та поза 
його межами. Перевищень величин 
максимальних приземних концентра-
цій відносно нормативних вимог (ГДК 
для нас.пунктів) - не передбачається.

Ґрунти та геологічне середовище: 
Тимчасове порушення геологічної бу-
дови (природного рельєфу денної по-
верхні з утворенням кар’єрної виїм-
ки), виїмка та переміщення ґрунтових 
порід в межах проектного кар’єру; для 
усунення можливих негативних впли-
вів на геологічне середовище та грун-
ти передбачається виконання приро-
доохоронних рекультиваційних робіт з 
відновлення порушених видобувними 
роботами земель та їх заліснення.

Водне середовище: Гідрогеологіч-
ні умови родовища задовільні, корисна 
копалина розташована вище рівня під-
земних вод і тому не обводнена. Приток 
води у кар'єр можливий лише за раху-
нок атмосферних опадів. Влаштуван-
ня примусового водовідливу та водо-
відведення не потрібно. Забруднення 
чи інші негативні впливи на стан під-
земних та грунтових вод неможливе, 
оскільки під час експлуатації кар’єру бу-
дуть виконуватись заходи щодо попе-
редження потрапляння забруднюючих 
речовин та відходів в навколишні зем-
лі. Негативного впливу на навколишнє 
водне середовище (підземні та поверх-
неві води) під час експлуатації проекто-
ваного кар’єру не передбачається.

Рослинний і тваринний світ: Ре-
ліктові рослини та рослини що знахо-
дяться під охороною (Червона книга) 
на прилеглих територіях та в межах 
впливу кар’єру відсутні. Негативного 
впливу від масового вирубування де-
рев чи значних негативних порушень 
природних умов існування фауни не 
передбачається.

Заповідні об’єкти: Території ПЗФ 
(вищого та нижчих рангів) у межах 
площі проектованого кар’єру відсут-
ні. Проект не зачіпає землі природних 
заповідників, національних парків або 
інших об’єктів Заповідного Фонду.

Культурна спадщина: Вплив на 
культурну спадщину відсутній.

Навколишнє соціальне середовище: 
Здійснення негативних впливів не пе-
редбачається. Експлуатація проекто-
ваного кар’єру позитивно впливу на рі-
вень зайнятості місцевого населення 
та розвиток економіки і промисловос-
ті району.

Навколишнє техногенне середови-
ще: Негативного впливу під час реалі-
зації проектованої видобувної діяль-
ності на промислові, житлово-цивільні 
і сільськогосподарські об’єкти, наземні 
та підземні споруди, соціальну органі-
зацію території, пам’ятки культури, ар-
хітектури, історії та інші елементи не 
передбачається, так як вони розташо-
вані поза зоною впливу даного об’єкту.

9. Належність планованої діяль-
ності до першої чи другої катего-
рії видів діяльності та об’єктів, які 
можуть мати значний вплив на до-
вкілля та підлягають оцінці впливу 
на довкілля (зазначити відповідний 
пункт і частину статті 3 Закону Украї-
ни «Про оцінку впливу на довкілля»)

Планова діяльність із видобутку 

корисної копалини на Підлісецькому 
родовищі крейди на території кар’єру 
площею 24,90га належить до другої 
категорії видів планової діяльності та 
об’єктів, які можуть мати вплив на до-
вкілля та підлягають оцінці впливу на 
довкілля згідно із п.3 ч.3 ст.3 Закону 
України «Про оцінку впливу на довкіл-
ля» №2059-VIII від 23 травня 2017 року.

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

Підстав для здійснення оцінки 
транскордонного впливу на довкілля 
немає.

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

Планований обсяг досліджень та 
рівень деталізації інформації, що під-
лягає включенню до звіту з ОВД буде 
проведений у відповідності із ст.6 За-
кону України «Про оцінку впливу на 
довкілля» № 2059-VIII від 23.05.2017 
року.

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

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

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

проведення громадського обгово-
рення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом 
звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-
якої додаткової інформації, яку надає 
суб’єкт господарювання, а також ін-
формації, отриманої від громадськості 
під час громадського обговорення, під 
час здійснення процедури оцінки тран-
скордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом 
мотивованого висновку з оцінки впли-
ву на довкілля, що враховує результати 
аналізу, передбаченого абзацом п’ятим 
цього пункту;

врахування висновку з оцінки 
впливу на довкілля у рішенні про про-
вадження планованої діяльності, за-
значеного у пункті 14 цього повідо-
млення.

У висновку з оцінки впливу на до-
вкілля уповноважений орган, виходя-
чи з оцінки впливу на довкілля пла-
нованої діяльності, визначає допусти-
мість чи обґрунтовує недопустимість 
провадження планованої діяльності 
та визначає екологічні умови її прова-
дження.

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

Процедура оцінки впливу на до-
вкілля передбачає право і можливос-
ті громадськості для участі у такій про-
цедурі, зокрема на стадії обговорен-
ня обсягу досліджень та рівня деталі-
зації інформації, що підлягає включен-

ню до звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля, а також на стадії розгляду уповнова-
женим органом поданого суб’єктом гос-
подарювання звіту з оцінки впливу на 
довкілля.

На стадії громадського обгово-
рення звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля протягом щонайменше 25 робочих 
днів громадськості надається мож-
ливість надавати будь-які зауважен-
ня і пропозиції до звіту з оцінки впли-
ву на довкілля та планованої діяль-
ності, а також взяти участь у громад-
ських слуханнях. Детальніше про про-
цедуру громадського обговорення зві-
ту з оцінки впливу на довкілля буде по-
відомлено в оголошенні про початок 
громадського обговорення.

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

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

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

У разі отримання таких зауважень 
і пропозицій громадськості вони бу-
дуть розміщені в Єдиному реєстрі з 
оцінки впливу на довкілля та переда-
ні суб’єкту господарювання (протя-
гом трьох робочих днів з дня їх отри-
мання). Особи, що надають зауважен-
ня і пропозиції, своїм підписом засвід-
чують свою згоду на обробку їх персо-
нальних даних. Суб’єкт господарюван-
ня під час підготовки звіту з оцінки 
впливу на довкілля зобов’язаний вра-
хувати повністю, врахувати частково 
або обґрунтовано відхилити зауважен-
ня і пропозиції громадськості, надані у 
процесі громадського обговорення об-
сягу досліджень та рівня деталізації ін-
формації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля. Де-
тальна інформація про це включаєть-
ся до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження 
планованої діяльності 

Відповідно до законодавства рі-
шенням про провадження даної пла-
нованої діяльності буде: продовження 
спеціального дозволу на користуван-
ня надрами.

15. Усі зауваження і пропозиції 
громадськості до планованої діяль-
ності, обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впли-
ву на довкілля, необхідно надсила-
ти до

Управління екології та природних 
ресурсів в Тернопільській обл. - вул.
Шашкевича, 3, м. Тернопіль, Тернопіль-
ська область, 46002.

Тел./факс (0352) 25-95-93 
Електронна адреса: 
eco_ter@tr.ukrtel.net.

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРКРЕЙДА», код ЄДРПОУ 38440157 

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

Нацкомісія держрегулювання енергети-
ки і комунальних послуг (НКРЕКП) органі-
зує моніторинг показників якості у сфері те-
плопостачання.

На засіданні НКРЕКП прийняли проек-
ти форм звітності за показниками безпе-
рервності і якості теплопостачання, а також 
звіт за показниками комерційної якості на-
дання послуг у сфері теплопостачання. Це 

дозволить Нацкомісії отримувати інформа-
цію про показники якості теплопостачання 
за трьома напрямками.

Зокрема, звітність про безперервність 
теплопостачання буде подаватися щорічно 
і містити дані про середню тривалість пе-
рерв у теплопостачанні, їх кількість і трива-
лість ліквідації наслідків аварії понад допус-
тимі терміни.

Щорічна звітність про якість тепло-
носія міститиме кількість випадків не-
дотримання параметрів тиску/темпера-
тури за результатами проведених вимі-
рювань.

Звіти про комерційну якість надання 
послуг будуть надаватися щоквартально і 
включатимуть дані про кількість наданих 
послуг, а також кількість та відсоток послуг, 

при виконанні яких перевищені встановле-
ні терміни.

Введення моніторингу дозволить регу-
лятору вже зараз інформувати споживачів 
та зацікавлені сторони про показники якос-
ті послуг з теплопостачання ліцензіатів Ко-
місії, а в перспективі - враховувати показни-
ки якості послуг при встановленні тарифів 
ліцензіатам у сфері теплопостачання.

В Україні вперше будуть перевіряти якість опалення 
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Традиційна квашена капуста

ПОТРІБНО: на 1 кг капусти – 100 г 
моркви, 10 г солі. Для любителів соло-
ного – 15 г солі.

ПРИГОТУВАННЯ: на дно посуди для 
квашення, при бажанні, викласти 1-2 
листки капусти, листя смородини, гілоч-
ки кропу з насінням. Капусту промити, 
видалити верхні листки, качан. Моркви-
ну помити і очистити від шкірки.

Потім шаткувати капусту тонкою со-
ломкою, моркву нарізати у вигляді тон-
кої локшини. Капусту з морквою посо-
лити, перемішати і перетерти до появи 
соку, намагаючись при цьому не пору-
шити структуру капусти і моркви.  При-
готовану таким чином масу, укласти в 
підготовлені ємкості і щільно утрамбо-
вувати кожен шар закладки, щоб після 
укладання кожної порції на поверхні ви-
ділявся сік. Потім закрити чистим лист-
ком капусти ємкість, накрити марлею 
або щільною тканиною і поставити на 
капусту гніт.

Так залишити капусту для бродін-
ня на 2-3 дні при кімнатній темпера-
турі.  Під час бродіння буде виділяти-
ся сік, тому ємкість для квашення кра-
ще поставити в таз або інший посуд. Та-
кож, капуста буде виділяти піну і газ. 
Піну потрібно видаляти. Спочатку кіль-
кість піни буде збільшуватися, потім її 
буде ставати менше і менше. Явна озна-
ка того, що капуста заквасилася – відсут-
ність піни взагалі.

Для видалення газу необхідно про-
тикати капусту довгою паличкою, або 
іншим пристосуванням 1-2 рази на день 
по всій поверхні і на всю глибину ємкос-
ті для квашення. Якщо гази, що утворю-
ються при квашенні, не видаляти, то ка-
пуста вийде гіркою.

Квашена капуста «Швидка» 
ПОТРІБНО: 4 кг капусти, 300-500 г 

моркви, ½ скл. цукру.
РОЗСІЛ: 1 л кип’яченої води, 1,5 ст. л. 

солі.
ПРИГОТУВАННЯ: нашатковану ка-

пусту змішати з натертою морквою, пе-
ретерти руками, щоб капуста дала сік, 
і щільно укласти в банки. Залити роз-
солом доверху. Шийку банки обв’язати 
марлею. Банки з капустою поставити в 

тазик, оскільки при бродінні з них буде 
виливатися сік. Через 3 дні злити весь 
сік, розчинити у ньому цукор і знову 
влити в банки з капустою. Через 3-4 го-
дини капусту вже можна їсти. Зберігати 
в холодильнику.

Квашена капуста 
«Оригінальна»

ІНГРЕДІЄНТИ: 10 кг капусти, 500 г 
моркви, 2 стручки гіркого перцю, 4 го-
ловки часнику, 800 г цукру, 400 г солі, 9 л 
води, насіння кропу або кмину – за сма-
ком, зелень селери або петрушки.

ПРИГОТУВАННЯ: капусту наріза-
ти великими шматками, видалити кача-
ни. Скласти в ємність для квашення і за-
лити розсолом із води і солі. Притиснути 
гнітом і залишити на 4 дні. Потім капус-
ту подрібнити і покласти назад в ємність, 
пересипаючи натертою морквою, подріб-
неним часником, гірким перцем і невели-
кою кількістю насіння кропу або кмину. 
Зелень також додати за смаком. Розсіл, у 
якому квасилась капуста, злити, проціди-
ти, закип’ятити, остудити і залити капус-
ту. Залишити під гнітом ще на 2 дні, після 
чого перемішати з цукром і розфасувати 
в 3-літрові банки. Зберігати в холоді.

Капуста в медовій заливці

Такої квашеної капусти ви ще, ма-
буть, не їли. Вона має тонкий медовий 
аромат і виходить дуже хрумкою. До-
давати сіль краще великого чи серед-
нього помолу, дрібну використовува-
ти не варто.

ПОТРІБНО: 10 кг капусти, 2 кг бол-
гарського перцю, 180 г солі, 1 стручок 
гіркого перцю або 3 ч. ложки меленого 
червоного, 200 г меду.

ПРИГОТУВАННЯ: капусту та перець 
крупно порізати, змішати. Додати сіль, 
гіркий перець, вкласти у велику посу-
дину. В 1 л води розчинити мед, залити 
цим розчином капусту. Покласти гніт і 
поставити на холод.

Хрумка капуста
ПОТРІБНО: 2 кг капусти, 2 моркви-

ни, 2 ст. л. цукру, 2,5 ст. л. солі.
ПРИГОТУВАННЯ: капусту і моркву на-

шаткувати, щільно викласти в банку, вси-
пати сіль і залити холодною кип’яченою 
водою. Зав’язати банку марлею і постави-
ти на 3 доби в тепле місце, час від часу про-

тикаючи дерев’яною ложкою до дна, щоб 
виходило повітря. Через 3 дні викласти ка-
пусту в миску, перемішати з цукром, знову 
щільно скласти у банку, закрити капроно-
вою кришкою і на 2 години залишити в те-
плі. Потім сховати у холодильник, де й збе-
рігати. Саме така технологія дозволяє зро-
бити капусту хрумкою і смачною.

 Капуста квашена з буряком 
ПОТРІБНО: капуста – 8 кг, часник – 

100 г, хрін – 100 г, зелень петрушки – 50-
100 г, буряк – 300 г, перець – 3-4 стручки. 

РОЗСІЛ: вода – 4 л, сіль і цукор – по 200 г.
ПРИГОТУВАННЯ: з капусти виріза-

ти качани, розрізати головки на шмат-
ки по 200-300 г. Посікти часник і пе-
трушку, натерти на тертці хрін, буряк 
нарізати великими пластинами. Щільно 
скласти продукти шарами в емальова-
ну каструлю, зварити розсіл, дати тро-
хи охолонути і ще теплим залити капус-
ту, покласти вантаж. Через тиждень ка-
пуста готова.

Квашена капуста, 
фарширована яблуками  

і морквою

ПОТРІБНО: білокачанна капуста, 
яблука, груші, морква. 

РОЗСІЛ: на 1 л води - 50 г кам'яної 
нейодованої солі, 1 столова ложка буря-
кового соку. 

ПРИГОТУВАННЯ: невеликі нещільні 
качани капусти, які не годяться на голуб-
ці чи для того, щоб пошаткувати, розріза-
ти на 4 частини, ошпарити окропом і дати 
остигнути. Між листочками покласти час-
точки яблук та груш, кружальця моркви, 
можна додати коріння петрушки, селери, 
пастернаку - те, що більше любите. У кож-
ну четвертинку можна вкладати однако-
ву начинку, а можна зробити асорті. На-
фаршировані четвертинки качанів склас-
ти в емальований посуд і залити розсо-
лом з води, солі та бурякового соку. За-
крити полотниною, притиснути невели-
ким вантажем (банкою з водою) і зали-
шити у теплому приміщенні на 5-7 днів. 
Зберігати у холодильнику.

Квашена цвітна капуста
ПОТРІБНО: цвітна капуста, для роз-

солу на 1 л води - півтори столових лож-
ки солі, 3 г лимонної кислоти.

ПРИГОТУВАННЯ: велику головку 
цвітної капусти помити, обрізати зеле-
не листя, розрізати на суцвіття. Поклас-
ти на 3-4 хвилини у киплячу підсолену 
або підкислену воду (1 г лимонної кис-
лоти або 1/2 чайної ложки солі на 1 л 
води). Щільно скласти капусту у скля-
ний чи емальований посуд і залити хо-
лодним розсолом. Зверху накрити по-
лотнинкою і покласти якийсь тягар. За-
лишити у теплому місці. Коли розсіл 
стане каламутним і на поверхні утво-
риться піна, перенести посуд з капус-
тою в холодне місце.

Капуста, квашена з виноградом, 
базиліком та медом 

ПОТРІБНО: на 1 кг білокачанної ка-
пусти - 0,5 кг синього винограду, 100 г 
моркви, пучок свіжого базиліку.

РОЗСІЛ: на 0,5 л води - 10 г солі, 50 г 
меду.

ПРИГОТУВАННЯ: капусту та морк-
ву дуже тонко пошаткувати, переміша-
ти і скласти в емальований або скляний 
посуд шарами, чергуючи з виноградом 
та гілочками базиліку. Залити кипля-
чим розсолом. Накрити нещільно криш-
кою або полотнинкою (має “дихати”). 
На другий день капуста готова - мож-
на подавати з печеною куркою, різними 
м'ясними стравами, пловом.

Квашений перець
ПОТРІБНО: соковитий кольоровий 

перець і розсіл (на літр води - 80 г солі). 
 ПРИГОТУВАННЯ: з перцю виріза-

ти серцевину з плодоніжкою, видали-
ти насіння. Поскладати в банки і зали-
ти холодним або теплим розсолом так, 
щоб весь перець був повністю покритий. 
Банки зав’язати пергаментним папером 
і встановити приблизно на тиждень у 
місце з температурою близько 20°C, по-
тім переставити в місце з температурою 
близько 15°C. Перець заквашується при-
близно за 3 тижні. Після заквашування 
пергаментний папір добре затягують і 
банки поміщають в прохолодне місце. 

Квашений часник 
Хоч багато хто полюбляє його не 

лише як приправу, а й як окрему стра-
ву. Пікантна, нічого не скажеш, але 
враження справляє чудове!

ПОТРІБНО: на 1 кг часнику 0,6 літра 
води, по 30 г солі й оцту. 

ПРИГОТУВАННЯ: часник очистити 
від лушпиння, помити і, витримавши го-
дини три-чотири в воді, ополоснути. Те-
пер залишилося укласти головки в бан-
ки і залити попередньо приготовленим 
і процідженим холодним розсолом. Щоб 
соління вийшло ще ароматнішим, до-
бре покласти зверху пучок кропу разом 
зi стеблами і суцвіттями. Часник треба 
залишити при кімнатній температурі на 
два тижні, а потім винести на холод. 

Квашений буряк

ПОТРІБНО: 500 г буряка, почисти-
ти, крупно порізати, 3 зуб. часнику, 1 ч. 
л. цукру, 1 лавровий лист, 1/2 ст. л. солі,  
2-3 горошини духмяного перцю, вода.

ПРИГОТУВАННЯ: буряк щільно 
скласти в чисту банку. Додати сіль, пе-
рець, цукор, часник і лавр. Залити довер-
ху холодною водою. Поставити в прохо-
лодне місце 7-10 ᵒС або в холодильник, 
на 2-3 тижні. (Вода має стати злегка тя-
гучою і мати кислий аромат і смак). Коли 
буряк дійде до потрібного стану, поста-
вити банку в холодильник і зберігати до 
3-х місяців або перших слідів цвілі.

Квашені овочі - це те, що потрібно кожному організму. Науково 
доведено, що вони поліпшують імунітет, сприяють хорошому 
травленню, додають вітамінів, знижують рівень цукру в крові й 
виконують ще чимало корисних для людини функцій. 

Під час квашення починається процес бродіння і в овочах 
виробляється молочна кислота, яка розщеплює клітковину, 
роблячи її краще засвоюваною для організму. Утворені 
молочнокислі бактерії підсилюють роботу кишечника, насичуючи 
його мікрофлору.

При квашенні нейтралізуються всі нітрати, які містяться в 
овочах, а вітаміни і корисні речовини повністю зберігаються.

Дуже корисний розсіл, що утворюється при квашенні, він 
оздоровлює організм, а протирання ним обличчя омолоджує шкіру.

Нумо, квасити швиденько цю 
КАПУСТОЧКУ 
смачненьку!
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Продаю
Будівлю в селі Біла Тернопільського району - 13 соток. Є 
газ, вода, електрика, септик.  Тел.: (098) 609-57-45.

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

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 при-

ватної власності на землю серія ТР № 05213, 
виданий Іваче-Долішнінською сільською ра-
дою, план ділянки 61252:86000:01:001:0592, 
виданий на ім’я Оленич Марії Павлівни, жи-
тельки м. Тернополя, вул. Галицька, 20/1.

ОГОЛОШЕННЯ
Здається  
в оренду 

У м. Збаражі по вул. В. Великого, 6. Приміщен-
ня 134 кв. м., перший поверх. Є опалення (га-
зові конвектори), вода, туалет (каналізація), 
світло, підсобне приміщення. Ціна договірна. 
Тел. (098) 725-32-55.
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Івано-Франківськ - одне з найкращих  
міст України, в яке варто інвестувати

МІСТО З ВІДЗНАКОЮ
Міжнародна антикорупційна 

мережа Transparency International 
Ukraine (TIU) оголосила рейтинг 
прозорості інвестиційної сфери 
ста найбільших міст України. Се-
ред номінантів перше місце посів 
Івано-Франківськ, друге – Київ, 
третє – Вінниця. Почесна відзна-
ка вкотре доводить, що наше міс-
то має потужний економічний 
потенціал та європейський век-
тор діяльності; місцева влада 

сприяє формуванню позитивно-
го інвестиційного іміджу міста та 
просування його інвестиційних 
можливостей.

ІНВЕСТИЦІЇ В НЕРУХОМІСТЬ
Актуальною та найбільш за-

требуваною інвестицією серед 
українців є сфера нерухомос-
ті. Квадратні метри вже давно 
стали надійним джерелом збе-
реження та примноження ко-
штів. Високий рівень розви-
тку будівництва міста, широ-

кий спектр пропозицій та спри-
ятливий ціновий діапазон ство-
рюють усі можливості для ста-
більних і вигідних інвестицій в 
комерційну та житлову нерухо-
мість.

ЯКІСТЬ, ІННОВАЦІЙНІСТЬ
Яскравим прикладом впро-

вадження інноваційних тех-
нологій у сфері будівництва є 
елітний житловий комплекс 
«Parus» та комплекс бізнес-класу 
«Manhattan». Побудовані за євро-
пейськими принципами та стан-
дартами, вони не мають анало-
гів на Прикарпатті. Для їх зведен-
ня використовувались будівель-
ні матеріали найвищої якості. Ар-
хітектори та дизайнери подбали 
про досконале планування про-

стору, естетику стилю, ексклю-
зивний дизайн, надійність і ком-
форт у кожній деталі.

ДОСТУПНІ ЦІНИ
Цінова політика у сфері неру-

хомості має сприятливий харак-
тер і клієнтоорієнтованість. Здоро-
ва конкуренція серед забудовни-

ків дає можливість інвестору отри-
мати найбільш якісний продукт за 
помірною ціною або ж на вигідних 
умовах розтермінування.

Купити квартиру найвищої 
якості в Івано-Франківську мож-
на в ЖК «Parus» та «Manhattan» 
від будівельної компанії «Благо».

Кожен, хто прагне розпочати, розширити власний 
бізнес, в першу чергу повинен звертати увагу на 
потенціал міста, його інвестиційну привабливість. 

Аналітичний центр будівельної компанії «Благо» 
з‘ясував, чи є Івано-Франківськ містом інвестиційних 
можливостей та чому саме тут вигідно вкладати кошти.
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ГОРОСКОП
З 31 ЖОВТНЯ ПО 6 ЛИСТОПАДА

ОВЕН 
Ви зрозумієте, що піклуватися про 

своє здоров’я не тільки корисно, а й 
приємно. Намагайтеся не вживати 
жирної їжi й уникайте стресів. 

 ТЕЛЕЦЬ 
Цей тиждень подарує вам фізичну 

активність, що дозволить успішно під-
готуватися до майбутніх змагань або 
просто прискорити темп у повсякден-
ному житті.

БЛИЗНЮКИ 
Ваш консерватизм дозволить по-

збутися деяких матеріальних про-
блем. Це додасть сил для якнайшвид-
шого розвитку намічених проектів.

РАК 
Варто приділити більше ува-

ги здоров’ю. Тиждень виявиться 
успішнiшим і стабільнiшим у фінансо-
вому відношенні, ніж попередній.

 ЛЕВ 
Ідеальний час для пошуку нових 

партнерів по бізнесу і для поліпшення 
стосункiв iз колегами. З’явиться мож-
ливість просунути свої ідеї та проекти 
у правильному напрямі.

 ДІВА 
Ви можете нічого не міняти, 

але це не принесе нових прибуткiв. 

З’являться прихильники, якi підтри-
мають вас у найнесподіванішi момен-
ти. 

ТЕРЕЗИ 
Якщо ви самотні, кохання неодмін-

но постукає у ваші двері, можливо, ви 
навіть закохаєтеся з першого погляду.

 СКОРПІОН 
Сконцентруйтеся на поліпшен-

ні фінансового становища. Зiрки 
обiцяють поліпшення матеріальної 
ситуації і, можливо, придбання неру-
хомого майна.

СТРІЛЕЦЬ 
Ваш успіх зараз у зеніті. Дохід буде 

регулярним, з’явиться шанс на укла-
дання нових контрактів, можливі ве-

ликі покупки.
 КОЗЕРІГ 

Доведеться докласти певних зу-
силь для досягнення поставлених ці-
лей. Через побоювання зустріти опір 
ви погоджуватиметеся з усім без ко-
ливань.

ВОДОЛІЙ 
Спiвпраця з новими партнерами 

буде дуже вигідною. Не бійтеся втрат. 
Пам’ятайте, що отримує більше той, 
хто не боїться віддавати.

РИБИ 
Намагайтеся не приймати важли-

вих рішень, особливо з далекосяжни-
ми наслідками. Це призведе до силь-
ної внутрішньої напруженості.

Вітаємо !
Чудову дружину, люблячу 

донечку, прекрасну 
внучку, чарівну 

племінницю
Ольгу Михайлівну 

Шелінгович
з Тернополя

з Днем народження!
Твій День народження 
                                       прийшов,
А це таке важливе свято,
Нехай несе і радість, і любов,
І щирих привітань багато!
Зорю найкращу з усіх зір,
І квітів шелест, й пісню ночі,
У своє щастя Ти повір –
 І матимеш усе, що хочеш!
Хай друзів вірнеє плече
Підтримує в скрутну хвилину,
Ріка удачі хай тече
В Твою життєвую долину. 
Хай родить успіх в ній щодня,
Хай здійснюються мрії й плани,
І хай підтримує рідня,
І будь завжди-завжди кохана!
Щоб Ти кожної миті відчула 
Богородиці щиру опіку,
Господь нехай з неба дарує
Щастя, здоров’я і довгого віку!

З любов’ю – чоловік Андрій та вся родина.

  Вітаємо!
Чудову дружину, люблячу матусю, наймилішу бабусю 

Ярославу Корнелівну Балабан
з с. Волощина Бережанського району, 

яка святкує свій День народження 5 листопада! 

Вітаємо!
1 листопада святкує 
свій 50-річний ювілей 

отець
Ярослав 

Панашій,
 настоятель церкви 
святих Бориса і Гліба

із с. Біще 
Бережанського 

району.
Зичимо Вам, доро-

гий наш духовний наставнику, Господнього 
благословення і всіх земних та небесних благ. 
Нехай Вам у дарунок будуть наші щирі молит-
ви, глибока віра в Господа, невмируща надія і 
християнська любов. 
Земний уклін Вам, любий отче,
Людської щирості й тепла,
Здоров’я просимо від Бога,
Ясного щастя й добра.
Ми церкви нашої без Вас не увляємо,
Й повчання Ваші завжди пам’ятаємо. 
Ви стільки праці вклали і старань.
Ви нас навчили в мирі жити.
Молитись і Бога любити.
Слуга Ви Божий, добротворець,
Вам честь Божественна повік. 
І ризи пастирські носити
Під зором Божим многа літ.
Ми любим Вас, отче, і просимо Бога,
Щоб хоронив Вас від усякого зла.
Здоров’я Вам зичим і Вашій родині
На многії, щасливі і довгі літа.
З молитвою, повагою, вдячністю та христи-

янською любов’ю – парафіяни церкви.

Лагідна, рідненька, добра і проста,
Наша дорогенька, наша золота!
Спасибі, матусю, що життя дарували,
Спасибі, матусю, що Ви нас навчали. 
Спасибі, рідненька, за вічну турботу,
За щире бажання добра нам усім.
Хай серце ще довго у грудях палає,
А руки, мов крила, внучат пригортають.

Здоров’я міцного
 зичимо щиро,

Ласки від Бога, 
від дітей – тепла

На многаї 
                   щасливії літа.

З любов’ю – чоловік Леонід, дочки Леся, Наталя, 
син Володимир з сім’ями.  

Вітаємо!
Відшуміло, відбуяло тепле літечко. Та на 

спомин про себе залишило нам прекрасну 
пору «бабиного літа». Воно цьогоріч якесь 
особливе: тепле, мрійливе, спокійне. 

Золота осінь… Вона хоч і буває із срібними 
дощами, та все ж – це ще не зима. Ще тішить 
душу ласкаве сонечко з-за хмар. Пора розду-
мів, підсумків і сподівань. 
І саме цими днями виповнилось 90 

років чудовій жінці-трудівниці 
Ользі Василівні Бурдаш 

(Томашевській) із села Плотича 
Козівського району. 

Доля склалася так, що нині пані Ольга замешка-
ла в Денисівському стаціонарному відділенні Ко-
зівського геріатричного реабілітаційного центру. 
Тут, на схилі літ, поєднала свою долю з гарним, до-
брим чоловіком – Михайлом Степановичем Бурда-
шем. У парі легше долати життєві завії. 

Утім, тут, у Денисові, літні люди огорнуті те-
плом і турботою працівників відділення. 

На свято до ювілярки з подарунками, із щирими 

побажаннями добра і довгих 
літ життя завітали сільський 
голова з Плотичі Світлана Са-
вич, секретар сільської ради 
Наталя Кушнір, відомий садо-
вод Богдан Брилінський, при-
ятелька Іванна Ярема. Теплі 
слова вітань адресував і ди-
ректор геріатричного відді-
лення Володимир Чазов.
Скільки літ ми Вас не питаєм,
Хай їх лічить зозуля в гаю,
Ми із тими роками вітаєм,
Що прийшли в цю чудову пору.

З ювілеєм сердечно віншуєм,
Нехай сонячним буде Ваш вік,
Ми всією душею бажаєм
Здоров’я, щастя і многая літ!  

Фото на згадку
Через кілька днів своє професійне свято зустріча-

тимуть працівники соціальної сфери. Люди, які за-
вжди несуть свої знання, тепло серця і щирість душі 
іншим. Адже до них за допомогою та порадами звер-
таються сотні краян. 

Привітно зустрічають тих, хто потребує допомо-
ги, і працівники відділу організації працевлаштування 
Лановецької районної філії Тернопільського обласного 
центру зайнятості Інна Хращевська, Галина Ткаченко, 
Тетяна Криванич, Ольга Басій та Ольга Солтис.

Фото Мирослава КОЛОМІЙЧУКА.   




