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Транспортний майдан:

тернополяни борються
з драконівськими тарифами

3

стор.

Триває передплата «Нашого ДНЯ»
на наступний, 2019 рік!
індекс - 68710

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

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

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

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

Олег ЛЯШКО: «Поки в людей батареї холодні,
чиновники не повинні сидіти в теплі!»

«Стоп – тарифам!». Декілька тисяч людей з усіх куточків
України вийшли під Кабмін на заклик Олега Ляшка,
щоб сказати «ні» підвищенню тарифів на комуналку.

«М

и не хочемо обирати
між тим, щоб зігрітися,
полікуватися чи
поїсти. Ми хочемо запитати у
чиновників – як прожити на 1500
гривень пенсії і 3000 гривень
зарплати і при цьому заплатити
за комуналку?» - жалілися люди,
більшість з яких – пенсійного віку.
Виступаючи перед мітингувальниками, Олег Ляшко наголосив: штучне підвищення тарифів – це результат таємної
змови Президента, уряду і МВФ.
«Влада розповідає, що альтернативи
підвищенню цін на газ немає. Альтернатива є! Цю альтернативу пропонує наша
команда. Це зниження цін на газ, перерахунок заробітних плат, підвищення пенсій, інвестиції в економіку, нові робочі місця, дешеві кредити для національного виробника. Щоб торгувати не сировиною, не
землею, не національними інтересами, а
готовою продукцією – тим, що виготовляємо. Тому сьогодні ми по всій Україні збираємо мітинги, щоб сказати «ні» грабіжниць-

кій політиці Президента Порошенка і його
влади, «ні» підвищенню цін на газ, «ні» знеціненню зарплат і пенсій українців, «ні»
підвищенню цін на комуналку, ліки та продукти харчування!», - наголосив Ляшко.
Учасники мітингу ухвалили резолюцію до уряду. Серед вимог – зниження
ціни на газ, повернення права на субсидії всім, хто їх потребує, збільшення соціальної норми споживання газу до 2400
кубів на сезон, встановлення лічильників
за держрахунок, проведення масштабної
енергомодернізації і найголовніше – підвищення зарплат і пенсій українцям. Лідер Радикальної партії відніс документ
особисто прем’єру. Зайшовши до кабінету
Володимира Гройсмана, Олег Ляшко відмітив, що там дуже тепло, а доторкнувшись до батареї – ледь не обпік руку.
«Ви сьогодні керуєте країною. Так от,
зробіть так, щоб були теплі лікарні, школи і дитсадки. А коли теплий кабінет в
уряді, а лікарня холодна - щось не так з
управлінням! Нам не треба Африки у чиновницьких кабінетах - зробіть тепло людям!» - закликав Ляшко Гройсмана.

Про зустріч із очільником уряду лідер
Радикальної партії відзвітував перед мітингувальниками. Пообіцяв продовжити
боротьбу за їхні права, якщо уряд не виконає всі вимоги.
На мітингу побував керівник Тернопільської територіальної РПЛ Богдан
Яциковський. Він сказав:
«Переважна більшість українців сьогодні в опозиції до влади. Президент схвалює геноцид уряду проти власного народу. Правляча коаліція у ВР узаконює зу-

божіння людей, підміняє реформи зростанням тарифів, нищенням українського села, грабуванням українських надр.
Єдиним засобом впливу на владу залишається вулиця. Тому, ініційований РПЛ тарифний майдан - яскраве підтвердження
того, що люди не збираються далі терпіти знущання влади.

Радикальна партія - з народом!
За нами - правда!»

Роман ЧЕРНЕТА.
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«1,5 МІЛЬЯРДА ГРИВЕНЬ –

на ремонт основних магістралей області»
Тернопільщину відвідав міністр інфраструктури
Володимир Омелян
- 2018 рік став для нас дорожнім бумом, адже стільки коштів на відновлення магістралей, як ми отримали тепер – до
цього ніколи не було, – наголосив голова ОДА Степан Барна
під час зустрічі з міністром інфраструктури України Володимиром Омеляном. Міністр відвідав Тернопільщину 2 листопада
й оглянув три магістралі.
Голова ОДА подякував за
підтримку й сприяння і наголосив, що цього року область
вклала у ремонт автошляхів
понад 1 мільярд 400 мільйонів
гривень.
- Реалізація проекту GO з Польщею. І ми відчуваємо котрі пересуваються по дорозі
Highway сьогодні дає мож- якість цієї дороги і збільшення М-09 Тернопіль - Львів. Транливість сполучити область трафіку транспортних засобів, спортний потік зріс з 12 тисяч

Щоб наблизити медичну
допомогу до людей

на добу до 32-х. І це унікальна
ситуація, коли ми відчуваємо,
що Тернопільщина стала логістичним центром Західної
України, - поінформував Степан Барна.
Не менш важливим є також завершення дороги М-19
Тернопіль - Кременець з
точки зору сполучення Тернопілля з Києвом. У планах
- з'єднати Тернопіль з ІваноФранківськом та Буковелем.
- Ми також готові долуча-

Меморандум про взаєморозуміння та координацію
дій між областю та містом в сфері охорони здоров’я
підписали очільники обласної та міської рад
Меморандум спрямований визначити напрями, цілі та взаємодію
сторін задля спільного здійснення
соціально-економічних перетворень
у сфері охорони здоров’я, а також
інноваційно-інвестиційної діяльності, професійної підготовки та безперервної освіти медиків.
"Це важлива подія як для обласного центру, так і для краю в цілому,
- наголосив голова обласної ради Віктор Овчарук. - Ми маємо працювати в одному медичному просторі і
раціонально використовувати той
ресурс в системі охорони здоров’я,
який сьогодні виділяється на область. Враховуючи те, що сьогодні
є медичні послуги в місті Тернополі, яких немає в обласних закладах
охорони здоров’я, і навпаки є якісна
медична послуга, яка надається комунальними установами Тернопільської обласної ради, а не надається
у Тернополі. Відтак, назріла необхідність скоординувати свої дії, не
дублювати функції медичних закладів, а раціонально використовувати
ресурси».
Для виконання меморандуму визначені різні напрями взаємодії та
співробітництва. Так, приміром, це
розвиток єдиного медичного простору «область + місто», підвищення
ефективності мережі закладів охорони здоров’я на основі медичного
кластеру навколо міста Тернопіль.
Згідно із меморандумом ставляться завдання щодо реорганізації
мережі та підвищення ефективності
надання медичної допомоги. А саме:
опрацювання формату спеціалізації/
перепрофілювання існуючих закладів охорони здоров’я, враховуючи
територіальну компактність міста
та потреби в спеціалізованій медич-

ній допомозі мешканців прилеглих
районів області (об’єднаних територіальних громад); забезпечення доступності спеціалізованої медичної
допомоги на рівні області та міста
Тернопіль; покращення умов доступу до реабілітаційних послуг жителів
Тернополя та області, в першу чергу
соціально незахищених верств населення; впровадження єдиної системи раннього виявлення та профілактики захворювань та єдиної системи
моніторингу й оцінки якості послуг у
сфері охорони здоров’я тощо.
Планується зробити ряд кроків
для покращення надання медичних
послуг у місті та області. Наприклад,
планування та координація взаємодії
управління охорони здоров’я ТОДА
та відділу охорони здоров’я й медичного забезпечення Тернопільської
міської ради в напрямку створення
спроможної мережі закладів надання первинної медичної допомоги
в межах області; створення міської
паліативної служби як доповнення
до обласного хоспісу; централізація

спеціалізованої педіатричної медичної допомоги на обласному рівні
(хірургічної, травматологічної, гематологічної, інфекційної та вторинної
стаціонарної педіатричної допомоги
на базі відділень Тернопільської обласної клінічної дитячої лікарні); забезпечення надання медичної допомоги вторинного рівня мешканцям
Тернополя з політравмою на базі відділення політравми Тернопільської
університетської лікарні (на умовах
співоплати медичних послуг); створення міського центру гемодіалізу
на базі міської лікарні №3 для надання медичних послуг мешканцям
Тернополя та прилеглих районів
(об’єднаних територіальних громад)
з передбаченням фінансування за
рахунок державної субвенції, коштів
обласного бюджету.
«Із підписанням меморандуму ми
запроваджуємо ще один механізм - це
програма медичного страхування, додав Віктор Овчарук. - Але звичайно треба почати з міста Тернополя і з
обласних закладів охорони здоров’я».

тися до співфінансування, що
і робимо, адже дорога Тернопіль - Кременець ремонтується за рахунок коштів митного
перевиконання, - уточнив Степан Барна.
Нагадаємо, майже 390 млн.
грн. спрямували на дорогу
М-09 (Тернопіль - Львів), 250
млн. грн. - на ремонт обходу
Тернополя Р-41 та 444 млн.
грн. уже вклали у будівництво
траси М-19 (Тернопіль - Кременець).

На дорогах області
загинуло 64 людини
З початку року трапилися
майже тисяча аварій

У

середньому щодня реєструють 2-3
ДТП. На дорогах Тернопільської
області за десять місяців цього
року трапилося 775 дорожньотранспортних пригод. 309 аварій
- з потерпілими, в яких 64 людей
загинуло, а 418 отримали травми. Про
це на зустрічі з журналістами розповів
керівник управління патрульної
поліції Тернопільської області Богдан
Шевчук. Найчастіше гинуть люди під
колесами автівок, при зіткненнях та
перекиданнях автомобілів.
За словами начальника відділу розслідування злочинів у сфері транспорту обласного
управління поліції Богдана Шуляра, порушення
правил маневрування, перевищення швидкості, недотримання та виїзд на смугу зустрічного
руху, а також перехід дороги у невстановленому
місці - основні правила, якими нехтують як водії, так і пішоходи. Ще одна причина автопригод
- погані дороги та недостатнє освітлення проїжджої частини.
250 аварій трапилося через їзду в стані алкогольного та наркотичного сп'яніння. За десять
місяців правоохоронці спіймали 750 водіїв напідпитку.
- З п'ятниці на суботу перевіряли Козівський,
Бережанський та Підгаєцький райони. Виявили
трьох водіїв у стані алкогольного сп'яніння. У
Кременецькому, Шумському та Лановецькому
районах 5 таких випадків, Чортківський та Заліщицький - ще 6 нетверезих водії. Це бралися
вибіркові міста і цифри невтішні, - заявив заступник начальника управління превентивної
діяльності ГУНП в області Юрій Бучковський.
Найбільше автопригод з постраждалими
правоохоронці фіксують по суботах, а от у робочі дні пік аварійності припадає на 13 та 22 годину. Аби хоча б якось контролювати ситуацію
на дорогах, працівники головного управління
нацполіції краю спільно з патрульними організовують спільні чергування.
Відстежують правоохоронці і місця найбільшого скупчення дорожньо-транспортних
пригод та роблять усе можливе, аби зменшити
аварійність на цих ділянках дороги.

Проблема
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Транспортний Майдан
Як тернополяни борються з драконівськими тарифами на проїзд
Понад 3 тисячі людей вийшли минулої неділі на центральну площу Тернополя. Спонтанна акція
протесту переросла у справжній народний Майдан. Точкою кипіння стали нові тарифи на проїзд
у громадському транспорті. Міська влада обласного центру, де зарплати найнижчі в Україні,
підвищила вартість квитків настільки, що у людей увірвався терпець. Вже у понеділок сотні містян
прийшли під муніципалітет. Міський голова відповідальність переклав на людей. І поспішив
заявити – тарифи скасують. Та наступного дня містяни відчули справжню помсту за свій протест.
На вулиці не вийшла жодна маршрутка.

«Картка тернополянина»
проблему з підвищенням
цін не вирішила

Трошки передісторії. Патова ситуація
з перевезеннями в Тернополі складається не вперше. Подібне було і наприкінці
минулого року, коли містянам під ялинку
влада поклала нові тарифи на перевезення в громадському транспорті. Передував
цьому також страйк перевізників. Тоді
міська влада гучно заявила, що веде місто до Європи і поступово з громадського
транспорту «виведуть» готівку, натомість
– запровадять електронний облік перевезень. Власники приватних маршруток
не сприйняли нововведення і оголосили
страйк, вимагаючи, окрім усього, і підвищення тарифів. Міський голова Сергій
Надал у зверненні до містян заявив, що
влада не йтиме на шантаж і розриватиме
угоди з тими перевізниками, які саботуватимуть електронні квитки. Натомість
городянам обіцяли, що створять муніципальну транспортну систему й закуплять
40 (!) комфортних великих автобусів.
Не минуло й року, і перевізники знову заговорили про зростання ціни на
квитки. Як виявилося, за цей час влада
практично не наблизилась до втілення
своєї обіцянки – з сорока закупили лише
один автобус. Пояснили це, як зазвичай,
відсутністю коштів. Мовляв, з державної
субвенції Тернополю не додали десятки
мільйонів на зарплати медикам і освітянам. Тож місто забере кошти на це з інших
проектів.

«У владі вирішили за кошти
містян позакривати
діри в бюджеті»

Наприкінці жовтня тернополян почали готувати до підвищення тарифу.
Зросла вартість електроенергії, паливномастильних матеріалів, зарплат і ремонту. Власне, на ремонт, скаржилися перевізники, грошей вже зовсім не вистачає.
Цим і пояснили зовнішній вигляд громадського транспорту: обідрані сидіння,
брудні шторки, заржавілі дверцята…
І от з 1 листопада тернополянам оголосили нові тарифи. Мешканців міста
вони просто приголомшили.
При готівковому розрахунку пасажири мали платити 9 гривень за квиток у
маршрутках і 8 гривень – у тролейбусі (до
здорожчання було 5 і 4 гривні відповідно). Водночас, можна оплачувати електро-

нним квитком чи банківською карткою. У
такому разі вартість проїзду була б трохи
дешевшою – 7 гривень у маршрутках і 6
– у тролейбусах (попередній тариф – 4 і 3
гривні). Найдешевше мали б платити власники «Картки тернополянина». Отримати
її можуть мешканці міста, які прописані в
ньому або сплачують тут податки, тобто
можуть надати довідку про працевлаштування. З допомогою картки за новим тарифом мали платити по 6 гривень у маршрутках і по 5 гривень – у тролейбусах (раніше
це теж було 4 і 3 гривні відповідно).
Неважко порахувати, що тарифи подорожчали не на якихось 15-20 відсотків,
а в середньому – на 50. Для тих же, хто
платить готівкою, ціна сягнула взагалі
захмарних для України цифр. Мешканці
з пропискою, які ще не встигли оформити карту, шикувалися в довжелезні черги,
щоб отримати бажаний шматок пластику,
за який, до речі, слід було ще додатково
заплатити близько 57 гривень. Електронні ж проїзні з кіосків розібрали миттєво,
а нові підвозити не поспішали…
- Людей просто обурила така ситуація
і різке й безпідставне підвищення тарифів, - розповідає громадський активіст
Олег Синовець. - Я за спеціальністю економіст і знаю, що розрахунки можна подати дуже різні. Можна написати і так, що
собівартість однієї поїздки в маршрутці
виявиться 30 гривень. Але нам і цих розрахунків не показували. При цьому ми
знаємо, що рівень доходів людей у Тернополі - один із найнижчих в Україні. Територія обласного центру - 72 квадратних
кілометри, тобто це не є велике місто. Ми
зрівняли вартість проїзду в громадському транспорті наших міст-сусідів. Чому в
значно більшому за розмірами Львові тариф в усьому громадському транспорті - 5
гривень? Чому в Хмельницькому квиток
у тролейбусі вартує 3,5 гривні, у Рівному,

Чернівцях, Луцьку - 3 гривні, а в ІваноФранківську – взагалі 2 гривні? Чому там
можуть такі тарифи бути, а в нас так різко підвищили? Ми розуміємо, слухаючи
останні заяви мера, що ситуація критична. Вони просто вирішили за кошти містян позакривати діри в бюджеті.

«Міська рада – монополіст
транспортних перевезень
в Тернополі»

Містяни в транспортному колапсі звинувачують міську владу. Більше семисот
людей підписалися в неділю під резолюцією акції протесту, де, серед іншого, вимагають звільнити начальника міського управління транспорту Ігоря Мединського.
- Чиновники лукавлять, бо місто більше половини перевезень сконцентрувало
під своїм управлінням, - пояснює голова
правління громадської організації «Центр
локального розвитку та громадських ініціатив» Іван Рудакевич. – У нас є КП «Тернопільелектротранс», який перевозить
більше третини пасажирів, а також КП
«Міськавтотранс», під яким працює частина приватних перевізників. Тобто приватні перевізники добровільно надали
свої автобуси, щоб комунальне підприємство використовувало їх на міських маршрутах. Можна зробити логічний висновок,
що міська рада є основним замовником
послуг і монополістом у сфері перевезень
громадським транспортом у місті. Щодо
начальника управління транспорту, то це
людина, яка не має права займати цю посаду, з тієї причини, що є інформація, що
він має власні маршрутки. Звичайно, він
буде відстоювати інтереси перевізників.
Міський голова Сергій Надал заявив,
що не має ніякої інформації про причетність чиновників міськради до міських
перевезень.

- Ситуація склалася критична, - переконує міський голова. - Якщо лишити старий тариф, то збитки кожного місяця КП
«Тернопільелектротранс» становитимуть
6 мільйонів гривень. Про збитки приватних перевізників я говорити не хочу, але
за тими даними, які ми маємо, собівартість їхніх перевезень - у межах 6 гривень
за проїзд.
Знайти нових перевізників, переконують у міській раді, вони не можуть: мовляв, ніхто не хоче працювати за старими
тарифами. При цьому влада, фактично,
визнала власну недієздатність у намаганні порахувати, скільки ж заробляють
власники маршруток.
- Відколи ми почали працювати з
електронною системою оплати за проїзд,
то, за даними перевізників, у нас кількість
пасажирів зменшилася на 35 відсотків. Ви
в це вірите? Звичайно, що ні. А це якраз ті,
хто платить готівкою. Жодна гривня готівкова не облікується. Якщо би все йшло
через електронну систему оплати, ми би
бачили все чітко: які витрати, скільки пасажирів, бо зараз ми робимо підрахунки
на основі тих звітів, які отримали від перевізників, - визнав Надал.
Після протестів у міській раді пообіцяли провести незалежний аудит, а також
оприлюднили розрахунки тарифу. Зараз
їх вивчають громадські активісти.

Перевізники страйкують –
люди об’єднуються

Транспортний переворот у Тернополі
триває вже четвертий день. Поки страйкують маршрутки, проте активісти не
виключають: можуть зупинити і тролейбуси.
Тернополяни у зв’язку з такою ситуацією організували флешмоб #підвезу.
Заклик до місцевих водіїв підвозити пасажирів розмістили у «Фейсбуці». Сотні людей вподобали таку ідею і обговорюють,
як її краще втілити.
«#підвезу_на_роботу. Завтра зі Східного від Студії м'яса через центр на Новий
Світ. Безкоштовно). Виїзд о 08:10, 2 місця», – йдеться в оголошенні Лілії Кондрат,
розміщеному на її сторінці у «Фейсбуці».
Також сотні людей ходять на роботу
пішки. Багато говорять, що у такий спосіб
не лише бойкотують маршрутки, а й дбають про своє здоров’я.
Опитавши на зупинках громадського транспорту людей, переконуємося,
більшість розуміють ситуацію і хочуть
не лише доступних тарифів, а й якісних
послуг. І тут заодно і пенсіонери, і люди
середнього віку, і студенти. Тернополяни
довго мовчали, але їх терпінню увірвався
терпець. Тепер справа за
міською владою…

Антоніна
БРИК.
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БОГДАН ЯЦИКОВСЬКИЙ: « Завдяки допомозі
радикалів у лікарні стане тепліше»

Н

ародний депутат
України Ігор
Мосійчук та
депутат обласної ради
Богдан Яциковський
побували у містечку
Копичинці, що на
Гусятинщині. Тут
вони зустрілися з
медичним персоналом
та пацієнтами місцевої
комунальної лікарні.
На сьогодні у цьому лікувальному закладі, де повертають здоров’я не лише містянам, а й жителям майже десяти
навколишніх сіл, функціонує
шість відділень на 95 ліжкомісць.
За словами головного лікаря Степана Гукалюка, лікарня
потребує нових енергозберігаючих вікон і дверей. На це
потрібно більше мільйона гривень. Також вкрай необхідна
апаратура для діагностики,
чимало іншого обладнання і

транспортні засоби.
А ще лікарі справедливо
скаржаться на низькі зарплати і, разом з тим, захмарні ціни
на товари та послуги, передусім, комунальні. Наприклад,
84-річний Володимир Березюк
все життя - у медицині, за фахом - хірург. Колишній головний лікар Копичинецької лі-

карні вже давно на пенсії, але,
щоб вижити, змушений працювати на півставки онкологом. Він занепокоєний непродуманими змінами в системі
охорони здоров’я і вважає усі
«реформи» влади нищівними
для медицини.
Ігор Мосійчук та Богдан
Яциковський уважно вислу-

хали справедливі нарікання
людей на бездіяльність влади,
щиро та конкретно відповіли
на їх запитання.
А ще, звертаючись до медиків, гості повідомили їм добру новину: за сприяння Радикальної партії Олега Ляшка на
заміну вікон в Копичинецькій
лікарні буде виділено 300 тисяч гривень.
- Це, звичайно, крапля у

Тернопільщина не увійшла до топ-5
з найдешевшим хлібом. І цей продукт
в Україні дорожчий, ніж у деяких країнах ЄС

В Україні дорожчає все. І хліб у тому числі. Не зважаючи на щедрий урожай.
За даними офіційної статистики, «хлібний кошик» за рік зріс у ціні на 35 відсотків,
або на 8,6 гривень. Його вартість на кінець
вересня склала 33,2 гривні, тоді як минулого
року він коштував 24,6 гривень.
Соціальний білий хліб за рік подорожчав
на 30 відсотків, а чорний хліб - аж на 39. Водночас, соціологічне опитування «R&B Group»
свідчить: 27 відсотків українців купують
тільки найдешевший соціальний хліб через
нестачу грошей.
До речі, сільськогосподарська Тернопільщина не увійшла за вересневими показниками до топової п’ятірки регіонів із найдешевшим хлібом. Найменше платять за основний
продукт жителі Миколаївської, Одеської, Луганської, Дніпропетровської та Харківської
областей. Зарплати там вищі, ніж на Тернопіллі.
До кінця року ціни на хліб «не стоятимуть» на місці. Подорожчання очікується в
середньому на п’ять відсотків. Експерти відзначили: уже зараз, до подорожчання, ціна
хліба в Україні вища, ніж у деяких країнах
Євросоюзу.
«Ми вважали, що хліб є настільки українським продуктом, а Україна - житницею
Європи, що він буде останнім продуктом,
який будемо купувати дорожче, ніж наші західні сусіди. Але не так сталося», - написав у
Facebook гендиректор Української асоціації
постачальників торговельних мереж Олексій
Дорошенко.
Експерти Асоціації постачальників торговельних мереж порівняли вартість найдешевшого білого та чорного хліба в нашій
країні та в деяких країнах ЄС. З’ясувалось: ми
їмо уже не найдешевший хліб у Європі. Так,
найдешевший кілограм білого хліба в інтернет- гіпермаркеті Литви можна придбати за
13,1 гривню, Польщі - за 17,8 гривень. В Україні - за 19,2 гривні.

Існує ймовірність, що хліб у цих країнах (і
не тільки) міг бути випеченим із українського зерна. Бо вітчизняні пекарі часто нарікають: виробляти дешевий соціальний хліб
- невигідно. Однак приклад сусідніх країн
показує, що це може бути вигідним навіть у
Європі. А там вміють рахувати гроші.
До слова, на кінець цьогорічного вересня
середня вартість білого хліба, за даними офіційної статистики, становила в Україні 16,1
гривень за кілограм із борошна першого ґатунку та 20,2 гривні з муки вищого ґатунку. А
в столиці - значно дорожче: з муки першого
сорту - 19,1 гривню, з вищого - 32,2 гривні.
А от чорний хліб таки виявився у нашій
країні найдешевшим - 19,5 гривень за кілограм. Далі розмістилися: Естонія - 27,9 гривень, Польща - із 46,7, Литва - 52,2 гривні.
Дорожчатиме хліб і в січні наступного
року. Причина - зростання мінімальної зарплати. І не лише згаданий продукт додасть у
ціні. Традиційно, після підвищення мінімальної платні чи пенсії зростає вартість багатьох
товарів і послуг. Виходить, що люди отримають, - усе й віддадуть.
А загалом, в Україні багаті - багатшають,
а бідні - біднішають. Річ у тім, що найбагатші
рейтингові українці торгують національним

багатством. Тим же зерном, а останнім часом
Україна збирає рекордні врожаї. Металом,
який є основним експортним товаром країни, та іншим. Проте, як зауважує на сторінках
«Української правди» політичний оглядач Віктор Мороз, вітчизняні багатії за останній час
не спромоглися створити торгових марок,
вітчизняних брендів, модернізувати свої застарілі ще радянські підприємства, які їм дісталися майже задарма.
Держава від власників сировинних багатств отримує мізер. За даними українських
профспілок, на кожну одиницю виробленої
продукції у фонд оплати праці в Україні йде
3-5 відсотків. У Європі та Північній Америці
- 50-60 відсотків. У Східній Європі - 35-40. То
чи не звідси мільярди у рейтингах багатих
українців?
Фактично, влада не регулює і розумно не
перерозподіляє суспільний продукт. Отже, їй
це вигідно. І поки така ситуація триватиме,
українці їстимуть дорогий хліб. А їм втовкмачуватимуть, що він має бути
ще дорожчим. І для виправдання вигадають купу причин…
Ольга ЧОРНА.

морі проблем української медицини в цілому та вашого закладу зокрема. Проте, думаю,
що навіть після освоєння цієї
суми у лікарні стане тепліше і затишніше. А радикальні
зміни – ще попереду. І вони
обов’язково настануть, - сказав голова територіальної організації Радикальної партії
Олега Ляшка Богдан Яциковський.

У Тернополі
не буде води

У

місті протягом двох
днів триватиме
промивка мереж.
Крани будуть сухими з півночі
14 листопада до 24 год 15 листопада. У цей період буде припинено водопостачання частини Тернополя, а
також довколишніх сіл.
З водою будуть мешканці центральної частини міста, мікрорайонів “Новий світ” і “Старий парк”.
Вода з пониженим тиском подаватиметься у помешкання на вулицях
Оболоня, Бродівська, Лук’яновича,
Малишка, Польового, Коцюбинського, Стадникової, Чернівецька,
тобто може бути відсутньою на
верхніх поверхах багатоповерхівок.
У решті мікрорайонів міста крани будуть сухими.
Як повідомляє КП «Тернопільводоканал», починаючи з ранку
15 листопада (четвер) в окремих
точках розподільчої мережі цих мікрорайонів може з’явитися вода з
підвищеним вмістом хлору, отже –
непридатна для вживання в питних
цілях чи для приготування їжі.
У період відсутності води в мережах також буде здійснено комплекс
робіт, які неможливо виконати за
звичайних умов. Зокрема, це заміна
запірної арматури на вузлових місцях мережі, виконання робіт з підключення новозбудованих об’єктів.
Цілковито відновлено водопостачання Тернополя й довколишніх
сіл буде до кінця доби 15 листопада.
Адміністрація КП “Тернопільводоканал” просить вибачення за
тимчасові незручності та зазначає,
що промивання водопровідних
мереж – щорічна процедура, яка
передбачається технологією їх експлуатації. Здійснюють її двічі на рік:
навесні та восени. Мета – покращення якості питної води.

Реалії
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Бюджет громадський чи комунальний?
В
У

Тарифи на тепло
зростуть більш,
ніж на третину

же за кілька днів у міській раді Тернополя
офіційно оголосять переможців «Громадського
бюджету». Всього тернополяни подали 100
проектів. З них відхилили 44. Голосування вже
закінчилося. Цікаво, що серед лідерів – проекти
облаштування накриття спортивного майданчика
у школі №6, спорудження огорожі для школи
№7, придбання сучасного наркозно-дихального
апарату для перинатального центру другої лікарні
та інші проекти. Мабуть, зайве говорити і про
використання адмінресурсу в освітніх проектах,
і про невідповідність засадам «Громадського
бюджету» цих проектів. Але все по порядку.

Бюджет участі започаткували в Тернополі ще у 2016 році.
- Ми хотіли, щоб активна громадськість
долучилася до управління містом, щоб можна було реалізовувати цікаві ініціативи,
створювати громадські простори, - розповідає Ігор Турський, голова номінаційного
комітету у 2016 році та тодішній керівник
бюджетної комісії Тернопільської міської
ради. – Тоді разом з депутатом міської ради
Назаром Зелінкою ми сформували положення про «Громадський бюджет». Згідно
з цим документом, номінаційний комітет
складався з третини представників громадських організацій, третини чиновників
і третини депутатів міської ради.
Однак вже у 2017 році положення про
«Громадський бюджет» змінили. Тепер номінаційний комітет складається лише з депутатів і чиновників - 50:50. Тож у громадськості не залишилося права голосу.

- Проекти, які були допущені до голосування цього року, стосуються комуналки,
освіти, медицини. Це ті сфери, які фінансуються виключно з міського бюджету, - зазначає Ігор Турський. - Задум громадського бюджету полягав у тому, що за ці кошти
мали б фінансуватися цікаві загальноміські
ініціативи, втілюватися в життя оригінальні ідеї. Однак багато цікавих проектів відсіває номінаційний комітет під час розгляду.
Звичайно, не завжди пересічні тернополяни можуть підготувати проекти з ідеальними розрахунками, кошторисом. Однак,
згідно з положенням, номінаційний комітет
при розгляді проектів має дати зауваження і протягом семи днів вони мають бути
враховані, внесені правки. Тоді ці проекти
повторно подають на розгляд номінаційного комітету. Та це взагалі не відбувається.
Багато проектів просто відхиляють. Це дискредитує ідею «Громадського бюджету».

З іншого боку, як показує практика, при
розгляді проектів, вочевидь, діють подвійні
стандарти. Складно зрозуміти, як майданчик у школі чи огорожа закладу може відповідати вимогам «загальноміський і загальнодоступний». Це абсурдно.
- Тут виникає питання – або ми всі проекти пропускаємо і хай вирішують люди,
або ж відсікаємо комунальні установи, які
фінансуються з міського бюджету, - додає
Ігор Турський. - Сьогодні «Громадський
бюджет» перетворюється на кишеньковий
бюджет міського голови. Адже саме він своїм розпорядженням створює номінаційний
комітет. Врешті частина тернополян просто
відмовиться брати участь в громадському
бюджеті. Він втратить свій зміст, довіру людей і їх віру в те, що вони можуть змінювати
своє місто.
Юля ТОМЧИШИН.

Тернополі
оприлюднили
відкориговані
тарифи на
теплопостачання і
гарячу воду.
Для абонентів житлових
будинків з приладами обліку теплової енергії вартість
становитиме 1 746,82 грн/
Гкал.
Для жителів багатоквартирних будинків без приладів обліку – 43,94 грн за 1
квадратний метр за місяць .
Також подорожчає гаряча вода. За умови підключення рушникосушильників
до систем гарячого водопостачання вартість одного кубічного метру становитиме
98,85 грн за 1 куб. м. За відсутності рушникосушильників, підключених до систем
гарячого водопостачання –
91,36 грн за 1 кубічний метр.

Якого курсу долара і євро слід
очікувати до кінця року?

На вартість національної валюти впливає
багато чинників. Чи позначиться негативно
на гривні закупівля енергоресурсів для опалювального періоду на тлі підвищення цін на газ,
нафту, а також зростаючий попит на валюту
з боку населення?

На запитання «Нашого ДНЯ» відповідає
кандидат економічних наук, доцент
кафедри банківської справи
Тернопільського національного
економічного університету
Ярослав ЧАЙКОВСЬКИЙ.
- Національні валюти країн, що розвиваються, до яких відноситься й Україна, знаходяться під девальваційним
тиском через зростання торговельних,
економічних і боргових ризиків. Національні валюти розвинених держав також схильні до таких ризиків, але суттєво менше.
Сировинна модель розвитку економіки України генерує вразливість платіжного балансу країни і високі валютні
ризики.
Осіння закупівля енергоресурсів до
опалювального сезону і споживчого
імпорту у великих обсягах чинять девальваційний тиск на гривню. Так, коли
приходить опалювальний сезон, в Україні закуповують більше імпортного газу,
тоді інвалюта в оплату за газ виходить за
межі України, і гривня послаблюється.
Тому, закупівля енергоресурсів для
опалювального періоду на тлі підвищення цін на газ з 1 листопада на нафту негативно вплине на національну валюту.

Перед зимовими святами торговці
та громадяни закуповують багато імпортних товарів на подарунки. Це теж
означає підвищений попит на інвалюту
і спричинює знецінення гривні.
- Які ще чинники можуть вплинути на знецінення національної валюти?
- Основними чинниками негативного впливу на валютний курс гривні є:
ситуація на глобальних ринках, яка
призводить до падіння цін на експорт та
обсяги його поставок. Глобальні ринки
зараз досить мінливі, тобто, зазнають
різких змін. Модель сировинної відкритої економіки України, зокрема концентрація економічної активності на експорті сировини та імпорті споживчих
товарів. Періодичні кризи платіжного
балансу, пов’язані з глобальними циклами цін на сировину. Якщо ціни на
експортні товари на світових ринках будуть зростати, то валютний курс гривні
буде зміцнюватися і навпаки.

Збільшення видатків з держбюджету на соціальні цілі також призводить
до девальвації національної валюти.
Припинення співпраці з Міжнародним валютним фондом дасть негативний сигнал для іноземних інвесторів
та кредиторів, що негативно вплине на
курс національної грошової одиниці.
При погашенні великого обсягу зовнішнього як державного, так і приватного боргу, зростає попит на інвалюту і,
відповідно, знецінюється національна
валюта та знижуються золотовалютні
резерви Національного банку України.
- Якого курсу долара і євро слід
очікувати українцям до кінця цього
року?
Після переходу України на плаваючий обмінний курс гривні у 2014 році на
валютному ринку спостерігається певна сезонність. Курс гривні коливається,
тому що вітчизняна економіка є сировинною, а зовнішня торгівля залежить
від сезонності.
Уже четвертий рік поспіль - з 2014
року по 2017 рік, - традиційно в груднісічні гривня послаблюється (дешевшає),
тобто знецінюється, а потім, ближче до
літа, - зміцнюється (дорожчає), і знову
послаблюється восени-взимку.
Так, у перші місяці року зростає
попит на інвалюту, зокрема з боку імпортерів, які формують запаси товарів
на новий рік, і одночасно знижуються надходження інвалюти, особливо з
боку аграріїв, які, зазвичай, протягом
року забезпечують приблизно половини пропозиції валюти на міжбанківському ринку. Коли аграрії продають
зерно, отримують та заводять в країну

іноземну валютну виручку і міняють її
на гривню - курс нацвалюти посилюється.
Так буде змінюватися, на нашу думку,
ситуація на валютному ринку і цьогоріч.
Після посилення девальваційного тиску
на курс гривні у кінці цього року, протягом жовтня-грудня, спостерігатиметься
волатильність (мінливість) валютного
курсу гривні, поєднана з її поступовим
знеціненням.
На мою думку, нижня межа курсу
гривні до долара США знаходитиметься
на рівні 28 гривень за долар. А верхня
межа може досягати трохи вище за психологічну позначку у 30 гривень за долар.
Для зниження ризику девальвації
гривні, що залежить від деструктивної
моделі сировинної відкритої економіки,
необхідні фундаментальні структурні
реформи в економіці країни, зокрема у
реальному секторі та банківській системі.
Після прийняття узгодженого з МВФ
держбюджету-2019 оптимістичним виглядає перехід у наступному році на
нову програму співпраці з Фондом щодо
виділення кредитних коштів. Саме відновлення співпраці з МВФ має стримати
подальшу девальвацію гривні.
Проте, на дешевий курс гривні до долара розраховувати не доводиться. Незважаючи на оптимістичні очікування
щодо переговорів із МВФ, курс у 28 гривень за долар на даний час є оптимальним на валютному ринку.
Утримати гривню повинні також валютні інтервенції Нацбанку і висока облікова ставка на рівні 18 відсотків.
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Віктор ЗАБІГАЙЛО, голова Тернопільської обласної організації
політичної партії «Основа»:

«Повага – кожному»

«Я поважаю будь-які переконання, і насамперед ті, які не збігаються з моїми».

Т

ак, я починаю свою статтю
із вислову Сальвадора Далі
про повагу, що є однією
із базових загальнолюдських
цінностей, котра стоїть в одному
ряду з такими цінностями, як
життя, свобода та щастя.
Повага – це ключовий принцип будьякого розвинутого суспільства, без якого не побудувати міцної держави.
Перед тим, як почати обговорення
сьогоднішньої теми, я хочу поділитися
своїми враженнями від прочитаної статті, яка мене вразила і схвилювала. Будучи відомим авторитетом, Іван Франко
балотувався в депутати по Дрогобицькому округу в польський сейм. І хто б міг
подумати, що людина зі світовим ім’ям,
українець, на той час письменник, знаний у світі, програвав. І кому? Пристаркуватому панові Княжицькому, який потім нахвалювався, що «бидлості» роздав
по 80 кілометрів ковбаси.
Не хочу проводити паралелі у сьогодення. Але переконаний: якби було обрано дійсно народних обранців, вони б
не проголосували за тарифи Яценюка з
1 тис. грн. до 7 тис. грн. за 1000 куб. газу
і за сьогоднішнє поетапне збільшення
тарифів пана Гройсмана. Як же вони переконали українців, що без цього кроку
державу чекає дефолт? І що, мовляв, є
ще сумніви, що збільшать пенсії, соцвиплати, стипендії?

Відкриваючи вчорашню сторінку
новин, зупинився на одній: міністерство здоров’я Польщі заборонятиме
в’їзд до країни нещепленим громадянам третіх країн, до яких віднесли Гондурас і Україну. Це, мабуть, під впливом
комісії МВФ, яка визнала українців найбіднішими.
Ще одна подія сколихнула Україну
- загибель активістки Катерини Гандзюк.Чому вбивають таких людей, які
хочуть щось змінити?
Так, звісно, можна ставити багато «чому?». Але нічого не зміниться,
поки українці будуть ставати «на ті ж
граблі». Чому в парламенті від Тернополя представлені «ресторатори», а не
аграрники і промисловці? От і маємо
бари і ресторани, до яких прокладається бруківка в першу чергу.
Не можу не згадати подію тижня.
Тернопільська міська рада, піднявши
тариф на проїзд у транспорті до найвищого рівня в Україні, відчула, що таке
гнів народу. Люди «штурмом» хотіли
захистити свої права. Хто з народних і
місцевих депутатів вийшов захищати
гідність доведених до відчаю людей?
У планах «Основи» - повернути повагу до людської праці – через гідні
заробітні плати. Необхідно повернути
повагу до молодих спеціалістів, і їх повагу до своєї країни, щоб вони – розумні, талановиті та креативні – вчилися

у наших вишах і залишалися в Україні
працювати за зарплату, за яку було б не
соромно, - 20-25 тис. грн.
Поряд з цим ми приймаємо на себе
зобов’язання в соціальній сфері – необхідно повернути повагу до людей пенсійного віку через гідну пенсію, яка, на
мою думку, має бути близько 12 тис.
грн. Адже коли людина думає купити
необхідні ліки чи продукти, а може заплатити лише за комунальні послуги,
як скажете ділити ту пенсію? Запитайте, хто з простих людей відпочивав на
морі, а не на власному городі?
Мене запитують, як я ставлюся до
субсидій. Мовляв, це ж підтримка сімей
з низьким достатком! Субсидії, на мою
думку, - це принизливо, людина повинна доводити свою бідність, заповнювати якісь документи, хвилюватись,
що якщо «щось» купить, «відберуть»
субсидію.
У голодній, бідній країні прийти до
взаємоповаги громадян і держави, в
принципі, неможливо.
Звідки візьметься повага? Повага
народжується в процесі вчинків, успіхів, конкретних дій держави, спрямованих на покращення життя людей, їх
соціальну та правову захищеність. Нинішня влада і її попередники відібрали повагу в кожного з нас особисто і у
всього українського народу.
Партія «Основа» висунула в Пре-

Тимошенко запропонувала якісну
стратегію миру та безпеки

Усі соціологічні дослідження стверджують, що питання
припинення війни є головним
для українців. Конфлікт на Сході триває вже довше за Першу
світову війну, за час війни 41
тисячу громадян вбито та поранено (11 тис. вбито та 30 - поранено), 2 мільйони полишили
свої домівки, тікаючи від війни.
Це страшні факти, але політики намагаються уникати теми
війни, оскільки не можуть запропонувати дієвих механізмів
повернення миру в Україну. На
цьому тлі виділяється лідерка
«Батьківщини» Юлія Тимошенко, що ініціювала масштабне обговорення з військовими та експертами у рамках форуму «Нова стратегія миру та безпеки», що відбувся 30
листопада у Києві.
Діючий сьогодні Мінський формат виконав головну
мету – він зупинив гарячу фазу конфлікту. Але враховуючи, що війна триває вже більше чотирьох років, ми
розуміємо, що Мінськ не може повністю припинити
війну. Потрібно шукати інші шляхи, які не скасовують
мінських домовленостей, а йдуть паралельним шляхом. Юлія Тимошенко запропонувала такий формат, він
має назву «Будапешт плюс» та забезпечений міжнародними гарантіями безпеки України.
Після перемоги на президентських виборах Юлія
Тимошенко, використовуючи можливості Будапештського меморандуму, проведе переговори з керівниками країн, що гарантували безпеку Україні – США,
Великобританії, Китаю, Франції, Німеччини, Росії, та
Верховним комісаром ЄС з питань безпеки. Саме у такому форматі можна зупинити війну та відновити мир

в Україні. Але це мир не шляхом капітуляції, а переможний
мир.
Тимошенко – єдиний далекоглядний політик, що не боїться теми миру та пропонує
реальний покроковий план
завершення війни на українських умовах.
На міжнародній арені
Україна навіть не згадує Будапештський меморандум,
хоча саме він гарантує безпеку нашої держави. Ми можемо
розраховувати тільки на себе,
якщо ми не будемо робити
сильних кроків, жодна з країн
не робитиме це для нас.
Юлія Тимошенко вже сьогодні починає формування воєнного кабінету, спеціальної комісії з вивчення
глобальних проблем та комітету з питань розвідки
при Президентові України. Персональний склад цих
органів буде опубліковано до президентських виборів.
Відсутність цих органів призводить до безсистемності
оборонної політики України. Армія дезорієнтована, ми
не маємо ефективної воєнної доктрини, зовсім не маємо морської доктрини та доктрини з кібербезпеки. Це
означає, що керівництво армії не має конкретних покрокових планів дій у ситуації зовнішньої агресії.
Вже навесні 2019 року українці постануть перед вибором: обрати на пост Президента стратега, яку поважають у світі та яка має покроковий план завершення
війни, чи того, хто вже понад чотири роки заробляє на
армії та не здатен завершити війну.
Сергій БИКОВ,
голова аналітичного
центру ІНПОЛІТ.

зиденти Сергія Таруту, тому що тільки
він зможе гарантувати повагу кожному громадянину України – від Заходу
до Сходу. Людина справи, професіонал,
промисловець, антикризовий менеджер. Людина з бездоганною репутацією, за плечима якого – сотні тисяч
створених робочих місць, людина, яка
може знайти компроміс і забезпечити
всесторонній розвиток нашої країни.
Закликаю всіх людей справи підтримати Сергія Олексійовича Таруту і повернути країні повагу.
Як хочеться закінчити статтю на
чомусь позитивному. Думаю, слова Черчілля вам сподобаються.
«Не бійтеся майбутнього, вдивляйтеся у нього, не обманюйтесь на його
рахунок, проте не бійтеся. Учора я піднявся на капітанський місток і побачив
величезні, як гори, хвилі і ніс корабля,
який впевнено їх долав. І я спитав себе,
чому корабель перемагає хвилі, хоча їх
дуже багато, а він один? І я зрозумів –
причина у тому, що у корабля є мета, а у
хвиль – ні. Якщо у нас є мета, ми завжди
прийдемо туди, куди хочемо».

Місце відкриття спадщини

Місцем відкриття спадщини є останнє місце проживання спадкодавця.
Першим кроком на шляху до оформлення права на
спадщину є правильне встановлення і підтвердження місця відкриття спадщини. Адже українське законодавство
передбачає, що місцем відкриття спадщини є останнє місце
проживання спадкодавця або місцезнаходження нерухомого майна або основної його частини. При цьому важливо
знати, що згідно із законодавством України місце відкриття спадщини не може підтверджуватися свідоцтвом про
смерть.
Також передбачено, у разі відсутності у спадкоємців документів, котрі підтверджують місце відкриття спадщини,
нотаріус роз’яснює спадкоємцям їх право на звернення до
суду із заявою про встановлення місця відкриття спадщини. У такому випадку місце відкриття спадщини підтверджується копією рішення суду, що набрало законної сили.
Спадкоємець, який бажає прийняти спадщину, але на
час відкриття спадщини не проживав постійно із спадкодавцем, має подати до нотаріальної контори заяву про
прийняття спадщини. Така заява подається спадкоємцем
особисто. Для прийняття спадщини встановлюється строк
у шість місяців, який починається з часу відкриття спадщини.Якщо спадкоємець протягом цього терміну не подав заяву про прийняття спадщини, він вважається таким, що не
прийняв її.
За письмовою згодою спадкоємців, які прийняли спадщину, спадкоємець, який пропустив строк для прийняття
спадщини, може подати заяву про прийняття спадщини до
нотаріальної контори за місцем відкриття спадщини. У разі
відсутності такої згоди за позовом спадкоємця, який пропустив строк для прийняття спадщини з поважної причини, суд може визначити йому додатковий термін, достатній
для подання ним заяви про прийняття спадщини.
- Правильне визначення місця відкриття спадщини
важливе тому, що саме за місцем відкриття український
нотаріус заводить спадкову справу на підставі відповідної
заяви, яку слід подати до шести місяців у нотаріальну контору.
Оксана ДЗЮБАНОВСЬКА, державний
нотаріус Першої Тернопільської
державної нотаріальної контори.

Здоров'я
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ЇСТИ ЧИ НЕ ЇСТИ ХЛІБ:
кому потрібна
безглютенова дієта
Целіакія, алергія на глютен, чутливість до глютену – ще зовсім недавно про такі недуги мало хто чув. Однак останнім часом причиною поганого самопочуття у багатьох
дітей і дорослих виявляється саме глютенова непереносимість. То що ж це за дивна хвороба, на яку сьогодні багато хто страждає, але інформації про неї вкрай мало?

«Нашому ДНЮ» розповідають про це головний дитячий гастроентеролог області,
кандидат медичних наук Анна Кабакова
і доцент кафедри педіатрії з дитячою
хірургією №1 Тернопільського державного медичного університету, кандидат
медичних наук Олександра Шульгай.

Улюблені
булочки можуть
бути причиною
серйозної недуги

- Чому сьогодні лікарі говорять про глютен і що це,
власне, таке?
А.К.: - Глютен - це білкова
сполука, яка присутня у злаках,
як-от пшениця, жито, ячмінь,
овес, і у вироблених із них продуктах. Також глютен додають
до ковбасних і кондитерських
виробів, молочних продуктів,
різних соусів і навіть пива. Він
надає густоти та в'язкості, тримає вологу та в деяких випадках не дає засохнути. Глютен
нешкідливий для більшості з
нас і добре засвоюється організмом. Але є частина людей,
яким їсти глютен небезпечно.
У них вживання їжі з вмістом
цього білка може провокувати
розлади.
Важливо знати, що під непереносимістю глютену може
маскуватися не одна, а різні
хвороби. Від того, чи зуміє лікар розпізнати їх, залежить
лікування пацієнта і його подальший стан.
Сьогодні медицина говорить про три захворювання,
пов’язані з такою реакцією на
глютен: целіакію, алергію на
глютен і чутливість до глютену. І хоч симптоми цих станів
подібні, проте це різні недуги.
- Розкажіть детальніше
про кожен із цих станів.
О.Ш.: - Целіакія – це автоімунне захворювання, тобто
таке, при якому імунітет людини мобілізується не проти
сторонньої сполуки, а проти
клітин, тканин власного організму. Целіакія обумовлена
порушенням синтезу ферментів, які відповідають за розщеплення і всмоктування клейковини у тонкому кишечнику, що

викликається токсичною дією
глютену на стінку кишки. При
цьому глютен пошкоджує ворсинки на стінці, розвивається
запалення, що приводить до
порушення всмоктування харчових речовин, мінералів, вітамінів із їжі.
Алергія на глютен – це
швидка реакція імунної системи організму на продукти, які
містять цей білок. Симптоми
алергії зберігаються від кількох хвилин до декількох днів
і мають різну ступінь важкості. На відміну від целіакії, яка,
по суті, нині є невиліковною,
алергія на глютен з часом проходить, якщо дотримуватися
відповідної дієти й лікування.
До речі, алергія на глютен,
подібно на інші харчові алергії
(молоко, цитрусові, шоколад,
яйця, мед, горіхи), може проявлятися у будь-якому періоді
життя людини – як у дітей, так
і в дорослих. Механізм виникнення алергії на глютен полягає в наступному – організм
починає атакувати власні тканини на появу алергену (білка
зернових). Це веде до запалення кишечнику і порушення
роботи інших органів і систем.
При тривалому ушкодженні
слизової порушується всмоктування поживних речовин і
вітамінів. Одночасно підвищений рівень гістаміна сприяє
набряку слизової, який може
розвинутися раптово і нести
загрозу життю.
Щодо чутливості до глютену, то це не автоімунна, а
шлунково-кишкова реакція
на глютен. Це стан організму,
при якому наявність глютену
в раціоні харчування приводить до розвитку симптомів,
схожих з проявами целіакії та
алергії. Чутливість до глютену
може розвиватися при інших
захворюваннях - ентероколіті,
лямбліозі, синдромі подраз-

людина має непереносимість
глютену, а й зрозуміти, чи в неї
автоімунна хвороба - целіакія,
чи алергія на глютен, чи це
чутливість до білка. Правильне встановлення діагнозу обумовлює в подальшому спосіб
життя пацієнта, який зіткнувся з такою проблемою.
Целіакію діагностують на
основі клінічних показників,
анамнезу, об’єктивних даних
і лабораторних методів обстеження. Зокрема, здійснюється біохімічний аналіз крові
щодо виявлення антитіл, а
саме анти-IgA та анти-IgG до
тканинної трансглутамінази
та ендомізію, рівень яких повинен бути підвищений в 10
разів. Водночас проводять
біопсію слизової тонкого кишечника. А при потребі - генетичне обстеження. Якщо хвороба є, то аналіз крові покаже
наявність антитіл, а біопсія дасть можливість
побачити ураження
слизової кишечника, характерні для
целіакії.
Алергія на
глютен
підтверджуєтьтверджуєть ся підвищенням рівня IgE
до глютену та
алергопробами на злаки.
Якщо ж
лабораторні аналізи
не підтверджують ні це-ліакію, ні алергію, але після
вживання злакових у
людини проявляються специфічні розлади, тоді лікар може
діагностувати чутливість до
глютену.

різниця в термінах дотримання такого раціону харчування.
Якщо в людини діагностували
целіакію – це пожиттєва дієта.
Таким хворим слід усвідомити,
що іншого лікування не існує.
Якщо виникла алергія на
глютен, то при покращенні стану можливе короткочасне ввенення кишки, синдромі прорідення в їжу глютенвмісних прозування зубів, іншій харчовій
дуктів. Одночасно призначають
алергії.
медикаментозне
лікування:
сорбенти, антигістамінні, жовчогінні, бактерійні препарати,
Целіакія, алергія
ферменти. До речі, часто у пацієнтів буває перехресна алергія
чи чутливість?
і на лактозу, тоді виключають- Як проявляється непеся молоко і молочні продукти.
реносимість глютену і що в
Також слід уникати контакту з
таких випадках турбує?
пилковими алергенами в період
А.К.: - У разі целіакії споцвітіння злакових.
стерігаються біль у животі,
Інша ситуація в разі чутлиблювота, здуття живота, провості
до глютену - тоді дінос або закреп, неприємні виєту призначають
порожнення, а також анемія,
на термін лікудерматити, стоматити, остеовання
основного
пороз, болі в м’язах і суглобах,
захворювання,
хронічна втома, втрата ваги,
що викликало цей
когнітивні розлади.
стан.
Покращення
Алергія на глютен теж провиникає
при ви
виявляється болем у животі, виключенні
з
раці
раціникають кишкові коліки, нуону продуктів з
дота, блювота, часті проноси.
глютеном на 2-3
Окрім того, хворі відчувають
тижні. Одночасподразнення в роті та першінне медикамення в горлі, може виникнути затозне
лікування,
гальний набряк, набряк слизоз
використанням
вої рота і навіть набряк Квінке,
ферментних препапрепа
затруднене дихання, прояви
ратів,
відновлює
стан
анафілактичного шоку. Серед
слизової
кишечнику.
інших симптомів - риніт, запаО.Ш.: Звичайно,
морочення, кропив’янка, свердіагностика
недуги
біж, головні болі.
потребує
часу.
Тому і
Чутливість до глютену можлікарі,
і
самі
пацієнти
на визначити за болем у живомають бути уважні до свосво
ті, нудотою, проносом або застосу
го
стану.
Особливо
це
стосукрепами, метеоризмом. Також
ється батьків маленьких дітей.
у людей з такою чутливістю
Якщо раптом у малюка є понос,
вживання продуктів з цим білто перше, що треба зробити до
ком провокує головний біль,
того, як проводити подальшу
болі в м’язах і суглобах, оніміндіагностику, - це відмінити у раня в ногах і руках, висипку на
ціоні хлібобулочні вироби.
шкірі, екзему, депресії.
Водночас є і хороша новиЯк видно, деякі розлади
Коли
дітям
не
на
–
у магазинах можна знайти
схожі, а найбільша різниця безглютенові
продукти: хліб,
між позакишечними симптоможна виробів
печиво,
макарони,
солодощі
мами.
зі
злакових?
тощо.
Та
найголовніше
– перш,
- Якщо тривалий час пісЧи
можна
зарадити
таніж
ставити
собі
діагноз
при
ля вживання, наприклад,
кій
несумісності
з
глютеном
перших
схожих
симптомах
і
хлібобулочних виробів людиі
як
її
лікують?
переходити
на
сувору
дієту,
ні стає зле, як визначити, чи
А.К.: - Усім хворим при- варто обов’язково проконсульїй шкодить саме глютен?
значають
дієту, яка виключає туватися з лікарем і зробити
О.Ш.: - Сьогодні є можлипродукти
з
глютеном. Однак, є усі необхідні аналізи.
вість визначити не лише те, чи
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Уляна АНДРІЙЧУК: «Не уявляю
свого життя без глини»

Тернополянка створює оригінальний посуд і прикраси

В її руках глина оживає, набуває незвичайної форми і барв. Тернополянка
Уляна Андрійчук вже кілька років займається гончарством. Зацікавилася
цією справою через глиняну
пташку на ярмарку у Польщі, яка
коштувала доволі
дорого. Вона подумала, чому б самій
не спробувати таку
ж зліпити. Відтоді
Уляна не уявляє свого
життя без цього ремесла – створює глиняні
прикраси, посуд, скульптури. Вона не любить
правильних форм – її вироби оригінальні, нешаблонні, живі…
- Я навчалася гончарству
у школі народних ремесел
разом з дітками, - зізнається Уляна.
– Першою зліпила сову. Потім ще і ще.
Так воно мене потягнуло, що без глини
не змогла.

Відтоді минуло лише кілька років.
Крок за кроком Уляна опановувала різні техніки, експериментувала з матеріалами. Однак, незважаючи на
труднощі, полюбила цю справу.
- Гончарство – це своєрідна
медитація. Робота з глиною
дуже заспокоює, - каже Уляна.
- Те, що ти собі придумуєш,
це ти можеш зробити. Фантазії стають реальністю.
У майстерні Уляни
якось по-особливому затишно. Посередині електричне гончарне коло.
На полицях – тарілочки, горнята, глечики,
оригінальні скульптури та прикраси.
Електричне
коло трішки полегшує роботу, - зізнається майстриня. – Однак робота з глиною – це доволі важка фізична праця. Спершу виминаю її на дошці,
як тісто, хвилин 10-15, щоб не було повітряних бульбашок. Це непросто, адже
глина тверда. Але якщо не зробити це
ретельно, то під час випікання виріб
може тріснути. Далі сідаємо за гончарне коло або ліпимо скульптуру руками.
Готовий виріб спершу сушимо, потім
випалюємо і покриваємо глазур’ю, наносимо орнамент і знову в піч.
Уляна Андрійчук любить експериментувати. Дивлюся на тарілку з
незвичним орнаментом. Майстриня

пояснює: це візерунок,
відбитий із звичайнісінької паперової серветки. Також використовує на посуді
техніку
розмальовування
мильними бульбашками, від- бивання
рослин. Виходить дуже оригінально. До
того ж вироби з глини не красиві, а й
екологічно чисті.
- Вдома в мене всі користуються
глиняним посудом, - розповідає Уляна.
– Я заварюю каву у глиняній турці, також маю глиняне горнятко. Так значно
смачніше.

Творіння тернополянки є вже в багатьох куточках світу –
у Канаді, Туреччині,
Польщі, Англії.
- За кордоном
великий попит на
речі з натуральних матеріалів,
- каже Уляна. – У
нас же навпаки більше купують китайські вироби. Вони дешевші, але з чого вони зроблені невідомо.
Тернополянка мріє запустити власну лінію прикрас і посуду. Переконана,
за авторськими речами – майбутнє.
Адже вони сповнені людського тепла,
натхнення і добрих думок…
Юля ТОМЧИШИН,
фото Руслана ГАВРИЛЮКА.

У Тернополі з’явилася міні-копія першої гімназії

Т

Альма-матер Пулюя та Горбачевського відтворили у бронзі

ернополяни, які
прогулювалися
вулицею
Сагайдачного, вже
напевне помітили
неподалік пам’ятника
Івану Франку біля
книжкової розкладки
гранітний постамент із
невеличкою будівлею. Це
перша державна гімназія
у Тернополі.
- Особливість цієї будівлі не
стільки у архітектурі, адже виконана вона була у стилі класицизму, унікальність її у людях,
які там навчалися, - каже краєзнавець Тарас Циклиняк. – Серед
випускників – історики, лікарі,
представники церкви. Після
бронзових макетів старого міста і костелу ми захотіли зробити
щось про людей. Думаю, нам це
вдалося. А перша тернопільська
державна гімназія дала стільки
унікальних людей, що ми маємо
по праву нею пишатися.
Макет гімназії створювали
протягом року. За словами Тараса Циклиняка, це найкраща
міні-копія з усіх. Вдалося найточніше дотриматися пропорцій. Паперовий макет створив

адже вони нагадують нам про
історію нашого міста і його давні освітні традиції.
Перша державна гімназія,
кажуть дослідники, була унікальним мулитикультурним
середовищем. Тут навчалися
діти міської інтелігенції та різних національностей. Серед
знаменитих випускників – літератор Володимир Барвінський,
Володимир Кріса, архітектор – році. Вона діяла до 1939 року. нівський, директор Української громадський діяч Олександр
Борис Солонін, скульптор – Пе- А далі до зруйнування тут був гімназії імені Івана Франка. Барвінський, фізик Іван Пулюй,
тро Малярчук. Відливали скуль- німецький шпиталь.
– Аж в 1898 році з’явилися біохімік Іван Горбачевський,
птуру із бронзи у Львові. Стоїть
Правонаступником держав- українські класи. Спершу зго- композитор Денис Січинський
міні-копія гімназії на старому ної гімназії стала Українська лосилося лише 70 дітей. На та багато інфундаменті навчального закла- гімназія імені Івана Франка, постаменті пам’ятника - імена ших відомих
ду, який викопали під час вста- яку відновили в 1991 році.
наших земляків, які навчалися людей.
новлення пам’ятника.
- У першій державній гімна- у цій гімназії. Думаю, тернопоПершу державну гімназію зії мови викладання були різні, лянам важливо це знати. Такі
Юлія
у Тернополі збудували у 1825 - розповідає Анатолій Крижа- пам’яники потрібні Тернополю, ТОМЧИШИН.
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Новини
Україна
Хто порушує право журналістів
на професію?

В Україні за 10 місяців цього року
зафіксували 201 випадок порушення
свободи слова у 23 регіонах. Такі результати щомісячного моніторингу Інституту масової інформації «Барометр
свободи слова», інформує сайт ІМІ. «147
випадків стосувалися фізичної агресії
щодо журналістів», - йдеться у повідомленні. Значну кількість порушень зафіксовано у категорії «перешкоджання
законній професійній діяльності журналістів» - 80. Торік було 77. У категорії «побиття та напади» - 28 випадків проти торішніх 25. А в категорії «погрози і залякування журналістів» - 27 випадків. Далі
за кількістю порушень іде категорія «доступ до публічної інформації» - 15. Порушували переважно право журналістів на
професію приватні особи, правоохоронці, місцева влада і депутати.

Порошенко отримав чергові
мільйони прибутку

Президент України Петро Порошенко задекларував більше мільйона гривень прибутку. Це - процентні
доходи від вкладів у Міжнародному інвестиційному банку, йдеться у Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави.
Гарант задекларував прибуток у 1 млн.
353,5 тис. грн. Таким чином, за 2018 рік
процентний дохід президента від вкладів у МІБ склав 12,4 мільйони гривень.
26 жовтня президент задекларував
28817000 гривень доходів від Мінфіну
за відчуження цінних паперів та корпоративних прав, а також ще 6 мільйонів дивідендів від публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Прайм Ессетс Кепітал». Загальний дохід Порошенка за 2018 рік на
сьогодні складає 126,7 мільйонів гривень, що майже у вісім разів більше, ніж
за весь 2017 рік, коли його доходи становили 16,3 мільйонів.

Що найбільше турбує
співвітчизників?

Проблемою, яка найбільше турбує українців, залишається конфлікт
на Сході. Про це свідчать результати
спільного соцопитування, проведеного
Центром «Соціальний моніторинг», Київським міжнародним інститутом соціології, Українським інститутом соціальних досліджень ім. О. Яременка та соціальною групою «Рейтинг». Так, війна на
Донбасі турбує 54,4 відсотків респондентів, низький рівень зарплат і пенсій - 54,1, підвищення тарифів на компослуги - 48,1. Зростанням цін на основні товари та інфляцією стурбовані 34,9
відсотків опитаних, безробіттям - 26,8.
Непокоять також людей проблеми хабарництва і корупції у владі та неможливість отримати якісне медичне обслуговування.

Окупанти перетворили Крим
на гігантську військову базу

За чотири роки після анексії
Крим перетворився на гігантську
військову базу РФ, де в рази збільшилася кількість військових, тех-

ніки та озброєння. Такі дані презентувало в ООН Міністерство закордонних справ України, повідомляє «Укрінформ». Інформація МЗС та результати
дослідження волонтерів української
групи «Інформнапалм» протягом 20142018 років свідчать про значну мілітаризацію Московією окупованого Криму. «Чисельність «зелених чоловічків»
сягнула майже 32 тисяч, кількість літаків - до 122, військових кораблів - до 71,
зенітно-ракетних комплексів - до 16,
кількість підводних човнів - до семи», йдеться у повідомленні. Дослідники не
виключають, що в окупованому Криму,
можливо, вже розміщена ядерна зброя.
Не лише у розконсервованому в 2016
році об’єкті «Феодосія-13», а й на російських військових кораблях.

Наша армія - в десятці
найсильніших у Європі

Збройні сили України увійшли
до десятки найсильніших армій у
Європі, згідно з рейтингом видання «Business Insider». Українська армія посіла 10 місце. Військовий бюджет
України складає $4,88 мільярдів. Армія
налічує 1,1 мільйон військовослужбовців, 2214 танків, 240 військових повітряних суден, із яких 39 винищувачів,
і 25 морських суден. А найсильнішою
армією Європи видання назвало російську. До топ-3 також увійшли Франція
і Велика Британія. На четвертому місці
- Туреччина. Далі йдуть Німеччина, Італія, Іспанія, Польща, Греція. У світовому рейтингу наше військо потрапило у
топ-30 - посідає 29 позицію.

Корупція «з’їдає» ліси.
Влада не бачить

40 відсотків проданої торік до Євросоюзу української деревини має
корупційну складову, повідомила
нардеп Анна Гопко у Верховній Раді.
«Лише у 2017 році Європейський Союз
закупив української деревини на один
мільярд євро. І дослідження «Earthsight»
доводить, що мінімум 40 відсотків цього обсягу мають корупційну складову»,
- заявила Гопко. Прокоментував продаж української деревини до ЄС і нардеп Остап Єднак, зазначивши, що корупцією просякнута вся система лісового господарства: від кадрових призначень на керівні посади - до держзакупівель. «Ці злочини тісно пов’язані з правоохоронними структурами. Також співучасниками схем є українські та іноземні компанії», - резюмував нардеп.
Як відомо, британська екологічна організація «Earthsight» оприлюднила доповідь, згідно з якою обсяги вирубок і
поставок незаконної деревини в країни ЄС з України стали більшими, ніж з
країн Африки, Латинської Америки та
Південно-Східної Азії разом узятих. За
чотири роки український експорт лісу
в країни ЄС зріс на 75 відсотків. Під виглядом дров з України експортують до
ЄС нормальну деревину.

Міжнародні посилки
вартістю від 100 євро хочуть
оподаткувати

На сайті Верховної Ради з’явився
законопроект, який «пропонує» знизити ліміт на закордонні посилки до 100
євро. Наразі ще залишається можливість
купувати онлайн та отримувати посилки ціною до 150 євро без сплати податку. Однак, уже з наступного року поріг
буде знижено. Із 1 липня податок сплачуватиметься за посилку, яка буде дорожче 100 євро. У законопроекті поштові перевізники вказуються як податкові агенти. Це означає, що вони будуть сплачувати за перевищення встановленої ціни.
Таким чином, українці не будуть платити податок. Однак, логічно припустити,
що ціна за міжнародну доставку зросте у
кілька разів.
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Світ
Американці не готові воювати
з Росією заради України

США не готові піти на війну з РФ
заради України. А без цього навряд чи
російські окупаційні війська швидко
вийдуть з території Донбасу, заявив експосол США в Україні, очільник Євразійського центру при американському аналітичному центрі «Atlantic Council» Джон
Гербст в інтерв’ю «Главкому». Також він
прокоментував роботу спецпредставника США в Україні Курта Волкера. Гербст
зауважив: Україна повинна бути в захопленні від його роботи. «Волкер розуміє,
і для вас це дуже важливо, що в Донбасі
йде війна Кремля проти України, а ніяка
не міжусобиця або громадянська війна.
До того, як Волкер обійняв посаду спецпредставника Держдепу з питань України, американські офіційні особи про це
чітко не говорили. А він про це говорить
майже щодня. І про те, що європейці не
можуть сховатися за фальшивим парканом, що це - війна в Україні», - наголосив
Гербст.

Без наших заробітчан
польській економіці гаплик

У Польщі збільшується попит на
трудових мігрантів з України, бо чимало наших заробітчан переорієнтувалися на ринки праці Чехії та Словаччини. Також польські роботодавці стурбовані можливістю Німеччини ширше відкрити свій ринок праці для громадян з країн, що не входять до складу ЄС, пише видання
«Rzeczpospilita». Якщо це станеться, з
країни може виїхати близько 59 відсотків українських працівників. «Це велика загроза для польської економіки. Через два-три місяці нестача кадрів може
вирости із 165 тисяч до півмільйона
людей», - повідомив президент компанії, що займається працевлаштуванням
українців «Personnel Service» Кшиштоф
Інгольт. За його словами, сусідні з Польщею східноєвропейські країни переманюють до себе значну частину працівників з України, пропонуючи кращі умови працевлаштування.

Де в ЄС люди живуть
найдовше?

зможуть батьки, у яких третя дитина
народиться у період між 2019 та 2021
роками. Ідея належить ультраправій
партії «Ліга». Таким чином парламентарі хочуть вирішити проблему низького рівня народжуваності, адже ніде в
Європі на світ не з’являється менше дітей, аніж в Італії. Торік в країні зареєстрували всього 464 тисячі новонароджених, що є рекордним мінімумом.
Крім того, ця політика спрямована на
вирішення проблеми із земельними ділянками, які перебувають у державній
власності й дорого обходяться щодо
утримання. Сільськогосподарські угіддя планують надавати батькам строком на 20 років.

Чи може багатство
продовжити життя?

Соціальний статус людини може
серйозно змінюватися у різні роки
життя і це теж позначається на тривалості життя. Такий висновок економістів Данії, пише «Країна здоров’я». Науковці дослідили, що в середньому забезпечені люди у віці близько 40 років живуть на три роки довше, ніж їхні бідні ровесники. Проте чим старшими вони стають - тим сильніше ця межа стирається. Тобто, з точки зору соціології, різниці у тривалості життя для різних верств
населення немає. Варто зазначити, що у
Данії добре розвинена безкоштовна медицина. Висновок вчених: багатство не
можна вважати фактором, який подовжує життя.

Міграція змінить світ

За 10 років міграція суттєво змінить світ. Про це в інтерв’ю журналу
«Країна» розповів економіст Андрій
Гайдуцький. «Міграція стає важливою
умовою розвитку економіки. Все більше країн починають це розуміти. Зараз
п’ять відсотків світового внутрішнього
валового продукту формується завдяки мігрантам. І ця частка зростатиме», каже експерт. На його думку, за 20 років
число мігрантів подвоїться і сягне 500
мільйонів. «Світ урбанізується. До 2035
року територія міст у світі зросте вдвічі, за прогнозами ООН. Побудують стільки міських територій, як за попередні
шість тисяч років. Уже зараз урбанізація йде втричі швидше, ніж зростає населення. Міста відіграватимуть мультинаціональну роль. Зростатиме вплив муніципалітетів і мерів у житті країн - насамперед щодо залучення капіталу й людських ресурсів», - додав економіст.

В Іспанії дозволять селити
туристів лише з відома
сусідів

Швейцарці живуть у Європі довше
всіх, середня тривалість життя в Конфедерації склала 83,7 років. Про це, з
посиланням на дані статистичної служби ЄС «Eurostat», повідомляє Міжнародна інформаційна служба «SWI» Швейцарської національної теле- і радіокомпанії «SRG SSR». Друге місце після Швейцарії за тривалістю життя в ЄС посідає
Іспанія - 83,5 років. Далі слідують: Італія - 83,4 роки, Франція, Люксембург та
Кіпр - 82,7 років. Довга тривалість життя спостерігається також у Болгарії, Латвії та Литві - 74,9 років.

Італія планує виділяти землю
за народження третьої
дитини

Влада Італії розмірковує над ідеєю виділяти сім’ям земельні ділянки
за народження третьої дитини. Таку
пропозицію вже заклали в проекті бюджету-2019, пише «The Local». Щоправда, претендувати на отримання землі

9

Об’єднання мешканців в Іспанії
зможуть заборонити здавати в оренду квартири, розташовані в їхньому будинку, або встановлювати для
них певні умови. Це передбачено змінами в порядку здавання житла. У нових правилах, які почнуть діяти з 2019
року, прописано, що мешканці зможуть
заборонити здавати туристам квартиру простою більшістю голосів - 3/5. Мерія ж розробить індекс орендної плати,
щоб уникнути ситуацій, коли власники безпідставно її завищують, повідомляє «Noticia». Аналогічні правила вже
діють, приміром, у Мадриді. Тут власники квартир можуть на загальних зборах увести повну заборону на здавання житла в їхніх будинках. Тепер це поширять на всю країну. У Валенсії селити
гостей можна лише на перших двох поверхах і при цьому слід
отримати в муніципалітеті ліцензію на цей
вид заробітку.

Ольга
ЧОРНА.
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Для всієї родини
Невигадана історія

У

Сімейне

гніздечко
Танцюй, злітай, не зупиняйся,
Допоки пристрасть у душі живе.
Співай пісень - сумних, веселих,
жартівливих,
Нехай мелодія, немов ріка пливе…
Хай «Оберіг» оберігає душу пісні,
І танцями запалює серця…
Бо танець й пісня в долі України Це радість, щастя, диво і життя…
На фото Івана ПШОНЯКА: учасники вокально-хореографічного ансамблю «Оберіг» - Людмила Золота,
Марія Лохвицька, Іванна Золота, Марія та Павло Осадчуки із села Шипівці Заліщицького району.

Ліричним рядком
Старість

Похилилася яблуня біля низенької хати,
Пізня осінь надворі, а в неї - на гіллі плоди.
Вийшла з хати й собі зажурилась
старенькая мати:
- Стільки яблук вродило! Померзли.
Тепер їх куди?
Не змогла вже вона ні зірвати їх,
ні обтрусити,
Бо натруджені руки болять
й зовсім сили нема.
Довго-довго чекала,
щоб з міста приїхали діти Обірвали б. Та раптом - мороз...
Ніби ще й не зима,
А вже хмарами темними
зовсім закуталось небо.
І думки невеселі свою павутину снують:
- Може, дітям у місті
тих яблук кисленьких не треба?
Там же фрукти заморські,
солодші давно продають.
А колись же вони найсолодші були...
Ще покійний
Чоловік посадив деревця...
Все було так давно!..
Знов до хати пішла.
Серце б’ється чомусь неспокійно.
Хтось постукав?
Ні, яблуко впало під саме вікно...
Ганна НАЗАРКІВ.
смт. Козова.

Поплачте, поплачте собі мої очі,
Так до життя вами бачу жагу,
Пробачте мені за недоспані ночі,
За те, що впускаю у серце журбу.
В моєму житті, надивившись на різне,
Світило вам сонце і кутав туман,
Ви часом сміялись, а часом журились,
Бо була там правда, а був і обман.
Я дякую вам, що любили й прощали,
Що бачив стежину життю навздогін.
За те, що добро від ганьби відрізняли,
За те, мої очі, вам низький уклін.
Поплачте, поплачте собі мої очі,
Тихенько вам витру солону сльозу,
Я дякую вам за недоспані ночі,
Що я не існую, а я ще живу…
Петро ХУДКО.
смт. Козова.

Життєві сюжети
- Впорався, дякувати Богу!
Картопля викопана, буряки
та морква в погребі, капуста
заквашена і яблука в ящики
зібрані, червонощокі, хоч на
виставку вези.
Михайло обійшов город
та сад і сів на лавку під хатою. Він задоволено муркотів щось собі під ніс, наче кіт,
що теж примостився біля нього. Усе його п’ятдесятилітнє
єство випромінювало спокій і
умиротворення.
- Ось тільки листя замучило! Скільки з ним не борися, а воно падає та й падає, золоте цієї осені. Шурхотить,
наче якусь щемливу ностальгію навіває, - крутяться думки в Михайловій голові. І гарно йому на душі, і дивно. Щось
коїться в ній.
…Зима довгою буде і суворою, - почув вчора з екрану
телевізора. Та йому не страшно. Не замерзне. Он дрова сохнуть в хлівці, влітку нарубані і акуратно вискладані,
як і належить господарю. А
ще гріє серце вона – Тая… Таїска його кохана. При одній
згадці про неї очі Михайлові зблискують, вуста ясніють
посмішкою, в грудях млісно
щемить…
Коли його Марія до Італії
зібралася, він і просив, і молив, і на коліна ставав. Просив жінку, щоб спам’яталася.
Ну, чого ій ще треба! Є хліб і
до хліба. Єдина дочка вийшла
заміж до столиці за забезпеченого чоловіка. Та Марії наче
поробили. Все після того,
коли подругу свою інститутську зустріла, яка вже багато
років працювала в Римі.
- А вона ж трієчницею
була! - не вгавала. А тепер –
пані! Уся в золоті! Салони краси тримає і в Україні, і в Італії.
А я на свою вчительську зарплатню чого доробилася? Крім
городу, курей та свиней нічого не бачила. Поглянув би ти
на її руки – усі в золоті, манікюрі, ніжні, як в дитини, а
мої…

Той, що любить

дощ

- Не заздри, вгомонися, заспокоював дружину Михайло. Багаті теж плачуть, - переводив на жарт. Он у неї ні дітей, ні чоловіка нема, для
чого ті гроші, для кого живе?
- Живе… Ти точно сказав,
добре підмітив. А я – мучуся!
Оформила пільгову пенсію, зібрала чемодан і тільки
Михайло її й бачив. На емоціях поїхала. Перший рік взагалі не давалася чути. Потім
стала дочці гроші надсилати
та йому вітання передавати.
Спершу Михайло дуже гризся.
Не знаходив собі місця. Оце
й тільки рятувався, що роботою. З часом звик жити сам.
І пенсії військового йому вистачало. Продукти всі свої
були – з саду та городу. Після
від’їзду Марії корову він продав, а крілі та кури добре ведуться, а як в селі без цього?
Дочка жила в столиці, до
батька рідко навідувалася.
Ото якось він вирішив провідати не так дочку та зятя, як
онучку, Катрусю, якій шостий
рік виповнився. Накупив дарунків, зарубав індичку, яєць
набрав, тай подався до Києва.
Після святкової вечері дочка
відкликала його і каже: «Не
знаю, тату, як ви це сприймете, але у мами в Італії є інший
чоловік, вона до вас не повернеться».
- Є то є, доню, що тут поробиш, серцю не накажеш, я це
давно зрозумів, - а в самого
стиснулося з болю у грудях, у
скронях застугоніло, та він не
подав вигляду. Ледве ніч перебув, а засіріло - поспішив
додому.
- Чоловіче, ви мокнете, зайдіть під накриття! Ви що, німий! – донісся до Михайла незнайомий голос і тут же хтось

його потягнув за рукав.
За важкими думками він і
не помітив, що стояв під проливним дощем.
- У вас щось сталося, з
вами все в порядку? – зазирала йому в очі молода жінка.
- Дякую, все добре! – відповів Михайло і обвів поглядом довкілля. На зупинці їх
було двоє. Незнайомка теж
чекала автобуса до їхнього
села. Михайло глянув на неї.
- Теж мені мати Тереза, подумав і став діставати хустинку, щоб витерти мокре обличчя.
- Перший раз бачу такого
чоловіка, що так дощ любить,
- не вгавала попутниця.
- А він нині не теплий, застудитися можете. Здоров’я
шанувати потрібно! Ось прийдете такий, як хлющ, до
хати, що вам дружина скаже?
Ой, напевно, по голівці не погладить. Вилає, ще й як!
Михайло дивився на жінку, слухав її мелодійний голос, наче пісню. Він заспокоював його, на душі ставало тепло, а по тілі повз холод.
- Напевне, точно захворію,
- думав. - А ви до кого їдете? Я,
наче, в Антонівці, всіх людей
знаю, - запитав незнайомку.
- То дуже добре, що знаєте, підкажете мені, де живе
Михайло Зимак, я до нього по
справі, - зраділа жінка.
- А по якій такій справі?оторопів чоловік, почувши
власне прізвище.
- Та не дуже гарній. Робота
в мене така. По процесу його
розлучення з дружиною, яка
за кордоном.
- А ви можете прискорити
цей процес? - несподівано для
себе запитав Михайло.
- Ой, не знаю, що за чоло-

вік виявиться, як воно піде.
- Все добре піде, - відповів
Михайло. - То як вас звуть?
- Таїсія, будемо знайомі, подала руку жінка…
Вони довго розмовляли,
пили чай, смакували варенням і молоде вино коштували, - малинове, ароматне…
Тая розповіла, що теж давно одинока. Взаємна симпатія
поєднала їх. А може, щось більше, невидимо-ніжне, душевноностальгійне, щемливо-солодке і таке довгожданне…
Раїса ОБШАРСЬКА.
м. Чортків.

же тиждень, як
Серафима злягла.
Не вміла пояснити,
що конкретно її болить:
усе тіло стало важке,
болюче, наче трактор
через нього переїхав.
І через душу – теж.
Мабуть, вперше у своєму
житті вона зрозуміла, як
нестерпно може боліти
душа. На столі біля ліжка
поставила світлини онуків
– Матвійка та Олексійка і,
втупившись у них очима,
заливалася слізьми.

Спомини, мов набридливі мухи, обсідали її голову, пекуче кусали: вона ж їх маленькими
сповивала, колисала, вчила перші слова вимовляти, перші кроки ступати. Невістка Оксана з сином Дмитром у Польщі на заробітках були, а вона погодилася
з онуками сидіти, хоч у цьому ж
селі мешкають батьки Оксани.
Було важко, ой, як важко, адже народилися хлопчики рік за роком. Дехто думав,
що вони близнюки, коли бігали подвір’ям. Коли падали, синці набивали – Серафима плакала разом з ними. Гадала, підростуть онуки, поменшає проблем,
а вийшло так, що і в страшному
сні не присниться. Невістка, влаштувавшись на роботу, закрутила роман із шефом їх фірми і подала на розлучення. На суді так
упевнено наговорила усілякої
гидоти на Дмитра, що суддя, безумовно, їй повірив. Мовляв, він
знущався з неї і дітей бив, запивав, копійки не давав. Привела
на суд фальшивих свідків і вимагала, окрім розлучити її з Дмитром, ще й позбавити його батьківських прав. Дмитрові від почутого затьмарилося перед очима, запекло у скронях, і він знепритомнів прямо у залі суду...
Коли Серафимі зателефонували зі «швидкої», вона не одразу збагнула, що таке каже лікар. У Дмитра гостра реакція на
стрес і він потребує госпіталізації? О, Боже милостивий, що ж
ти наробила, Оксано? За що? Син
іще в лікарні, а тепер її звалило
у ліжко, ноги не слухаються. Обі-
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«Щоб онукам було

тепло...»

цяла йому приїхати на вихідні, а
чи зможе – не знає. Хіба що попросить фельдшерку Галю поїхати з нею. Тільки як сказати синові, що суд повністю задовольнив позов?
...Дмитро пролежав у стаціонарі місяць. Окрім медикаментів, надавалися йому і поради
психолога – усі співчували Дмитрові, який часто замикався у
собі, плакав, коли говорив про
дітей. Серафима не могла збагнути, як подруги Оксани не побоялися Бога і фальшиво посвідчили у суді. Дмитро сам старий одяг доношував, аби Оксана і діти були гарно одягнуті. Ремонт у домі тещі зробив, веранду добудував. А своя хата так і
проситься оновитися. Для кого
старався? Для нового чоловіка
Оксани, що прийшов на усе готове? Згодом Дмитро довідався, що позбавити його батьківських прав і всиновити Матвійка
та Олексійка була саме його, цього Віктора ідея, аби мати більше шансів у передвиборчий період, оскільки балотувався в депутати.
Серафиму часто боліло серце, діймав високий тиск, а коштів на лікування катастрофічно не вистачало. Пенсія у неї невелика, хоч тридцять років проробила у гумаках на молокозаводі. У Пенсійному фонді сказали, що не попала вона під вигідний коефіцієнт, а що воно таке
– Серафима не тямить. Дмитро
подарунки дітям купляв, закрадався, як злодій до них, коли
нікого вдома не було. Спершу
хлопчики раділи. А потім навідріз не хотіли зустрічатися з ним.
«Наш тато – Віктор. А ти нам –
ніхто», - казали. Звісно, це була
Оксанина наука.
Збігав рік за роком. Серафима не могла змиритися з тим, що
колись син залишиться один, бо
навіть слухати не хотів про друге
одруження. Краялося серце від

Притча

Скільки потрібно друзів?..

Учень прийшов до Вчителя
і запитав його:
- Майстер, скільки друзів
повинно бути у людини: один
чи багато?
- Все дуже просто, - відповів Учитель, - зірви мені он те
червоне яблуко із найвищої
гілки.
Учень задер голову і відповів:
- Але воно дуже високо висить, Учителю! Мені не дістати.
- Поклич друга, нехай він
допоможе тобі, - відповів Майстер.
Учень покликав іншого
учня і став йому на плечі.
- Мені все одно не дістати,
Учителю, - сказав засмучений

учень.
- Невже у тебе більше немає
друзів? - посміхнувся Учитель.
Учень покликав ще приятелів, які, крекчучи, почали ставати один одному на плечі і
спини, намагаючись побудувати живу піраміду. Але яблуко висіло занадто високо, піраміда розсипалася, й учень так і
не зміг зірвати жаданий плід.
Тоді Вчитель покликав
його до себе:
- Отож, ти зрозумів, скільки
людині потрібно друзів?
- Зрозумів, Учителю, - сказав учень, потираючи забитий бік. - Потрібно дуже багато, щоб усі разом ми могли вирішити будь-яку проблему.
- Так, - відповів Майстер, за-

смучено похитуючи головою. Справді, потрібно багато друзів. Щоб серед усього цього збіговиська гімнастів знайшовся хоча б один розумний чоловік, який здогадався б принести драбину!

того, що онуки забули і про Дмитра, і про неї. Тепер, коли Оксана
із сімейством переїхала до Тернополя, навіть здаля не може бачити Матвійка з Олексійком.
Якось відкрила душу фельдшерці Галі, що часто її навідувала. Галинка привітна, співчутлива. Про таких кажуть – і словом
лікує. Здаля, несміливо, Галя
спитала, чому Дмитро не одружиться ще раз? «Хіба світ зійшовся на тій Оксані? Тим паче, у
неї – нова сім’я», - сором’язливий
рум’янець вималювався на щоках Галинки. «О, Боже, може,
вона закохана у мого сина», - подумала Серафима і лагідно мовила: «Не соромся, скажи, як є,
Галю».
Дівчина, знітившись, кивнула головою, попросила нічого не казати Дмитрові, мовляв,
той сміятися з неї буде. І різниця у віці між ними – дванадцять
років. Серафима такими теплими, лагідними очима дивилася
на Галину, що дівчині вмить чомусь захотілося вихлюпнути усе
наболіле в душі цій мудрій, розсудливій жінці.
Батьків своїх Галина не
пам’ятала – загинули у страшній аварії, коли вона була ще зовсім маленька. Росла з бабусею,
яка померла, коли вона закінчувала медичний коледж. Тому,
мабуть, і уникала Галина усіляких залицяльників, бо соромилася, що бідна, не модна, що не
буде кому повести її до вінця. А
от Дмитро... Він – це зовсім інше.
Такий врівноважений, серйозний. Він часто сниться їй, переслідує у думках…
Серафима уважно слухала
Галю й уже знала, що буде мати
серйозну розмову з сином. Вигадала, що квартира, де мешкає
Галя, їй не підходить, то, мовляв,
може б у них поселилася? Дмитро незрозуміло глянув на матір,
якій ніколи не вмів перечити.
Після довгих умовлянь Серафими, Галя поселилася у них. А через два місяці Дмитро одружився
з нею. Серафима від щастя ніби
помолодшала. З першого дня
назвала Галю донькою, а вона
її – мамою. Від Оксани ж жодного разу вона не чула цього слова.
Життя пішло тепер у них за
новими правилами. Навіть серед
ночі Галю могли розбудити: когось серце прихопило, в когось
пологи почалися, адже фельдшер у селі мусить бути і терапевтом, і педіатром, й акушером.
Турботливу, милу фельдшерку

любили і поважали у їх селі. «Не
буває зла, щоб не вийшло на добро», - казали сусіди Серафимі.
…З появою на світ малої
Яринки додалося усім приємних
клопотів. Дмитро дуже тішився
донечкою, в усьому допомагав
дружині. Якось зателефонував
синам, аби сповістити, що у них
є сестричка. Але ті, як завше, не
брали телефон. Це неабияк розізлило Дмитра: скільки можна
знущатися з нього? Набрав номер Оксани – саме нині він скаже їй усе, що тисне у грудях роками – чи не боїться жити з гріхом,
позбавивши його батьківських
прав, налаштовувати дітей супроти нього? Може, час зупинитися і сказати їм правду? Діти ж
не винні. Але Оксана була «поза
зоною». Отже, навмисне змінила
номер – зробив висновок Дмитро.
…Через кілька днів покотилася селом сумна новина: батьки
Оксани поїхали на похорон зятя
Віктора, який загинув в автокатастрофі, повертаючись із сім’єю
з Буковелю. Оксана з дітьми у реанімації.
«Що робити, Галю?», - спитав
стривожений Дмитро. «Їдь. Твої
діти в біді. І не квапся», - мовила Галя і стала щиро молитися
перед образами, щоб Господь їх
усіх врятував.
…Оксана наче чекала Дмитра.
Прийшла до свідомості і ледь
чутним голосом попросила простити їй за те, що зрадила йому,
відібрала у нього дітей. Вона
стала задихатися, широко розплющеними очима вдивлялася
в Дмитра: «Відчуваю, що помираю. Благаю тебе, Дмитре, не допусти, щоб дітей забрали в притулок. Вони ж твої, рідні. Твоя
кров, правда?»
Це були її останні слова. Через два тижні Матвія та Олексія
виписали додому. Нелегко було
сказати хлопчикам, що їх мама
тепер на небесах. І звідти турбується про них.
Зараз у Галі й Дмитра троє
дітей. Хлопці граються з малою
Яринкою. Люблять сестричку. І
ніяк не можуть зрозуміти, чому
їх тато, такий добрий, щирий,
стільки років жив окремо від
них? Чому мама казала, що бабуся Серафима давно померла?
Вона ж така лагідна, турботлива.
Вив’язала їм теплі шарфи, шкарпетки на зиму. Щоб їм, солодесеньким, було тепло…
Марія МАЛІЦЬКА.
м. Теребовля.

Струни серця
* * *
Природа, наче в сні:
Ні шелесту, ні звуку.
Стоїть несамовита тишина
І ти мене береш за теплу руку,
І ніжність огортає нас сповна.
Стою над ставом в задумі,
в зажурі.
Дивлюсь – на хвильках
плавають качки.
Пірнають вниз і знову
виринають
Великі і малесенькі рибки.
Схилились верби,
розпустивши коси,
І п’ють водицю, наче з джерела.
Туман прозорий розсипає роси…
На небі перша зіронька зійшла.
Йдемо удвох по березі під руку.
Краса, як рай, здається,
неземна.
Природа, наче в сні: ні шелесту,
ні звуку.
Стоїть безповоротна тишина.
* * *
П’ємо осінні вина
із виноградних лоз.
Чия в тому провина,
що так багато сльоз?
Чия в тому провина,
що так багато зради?
П’ємо осінні вина,
немов ковток розради.
П’ємо осінні вина у холоді
й тумані.
Чия в тому провина,
що ми, немов в омані?
І хто це все придумав
для нашої любові?
Так хочеться дізнатись
про це в твоїй розмові.
Хотілося б спитати:
а як нас далі жити?
Я можу повернутись,
щоб знов тебе любити.
Я можу повернутись
в осінній теплий вечір,
Якщо любов-омана твоя
не заперечить.
Я можу повернутись
і все тобі простити.
І знову будем разом
осінні вина пити.
* * *
Приступайте до причастя,
єднайтеся з Богом,
Бо без Бога, як то кажуть,
ані до порога.
Бо вино – це кров Ісуса,
а хліб – його тіло,
Щоб криниця милосердя
ваша не міліла.
Сповідайтесь, причащайтесь,
душі очищайте.
І на кожнім своїм кроці Бога
пам’ятайте.
Прославляйте його славу
без кінця без краю.
Хай молитва йде до неба,
до світлого раю.
Хай зсилає Бог вам ласку
з високого неба.
Тільки його благодаті
зараз усім треба.
Нехай Віра і Надія і Любов
крокують
Поряд з вами й ваш душі
від гріхів лікують.

Оксана КИШКАНЮК.
с. Слобідка
Заліщицького району.
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Інтрига
померла

Г

Шість матчів із 26 травня
2017 року “Шахтар” не міг здолати динамівців в УПЛ. І якщо
проаналізувати хід подій на
полі, справедливим підсумком
звітного протистояння була б
нічия. Кияни не відсиджувалися в захисті, першими забили й
навіть після пропущеного голу
не дозволяли господарям організовувати особливо небезпечні
нагоди для взяття воріт.
Фатальною для киян стала
остання компенсована хвилина

Жереб, справді,
був сліпим

31

На цьому етапі турніру представники Української Прем’єрЛіги програли тільки одну дуель командам нижчих дивізіонів:
«Маріуполь», виступаючи резервним складом, поступився першоліговому «Інгульцеві». У решті
випадків ми побачили цікаві поєдинки, переважно результативні, в яких було все: непередбачувані сюжети, вилучення, повний
спектр емоцій. Своєрідним піком
стадії виявився поєдинок у Чернігові, котрий завершився лише у
серії післяматчевих пенальті.

«Гірник» (Кривий Ріг) - «Львів»
- 0:1;
«Минай» (Ужгород) - «Динамо»
(Київ) - 1:3;
«Калуш» - «Дніпро-1» (Дніпро)
- 0:3;
«Інгулець» (Петрове) - «Маріуполь» - 3:1;
«Чорноморець» (Одеса) - «Ворскла» (Полтава) - 1:2;
«Черкащина-Академія»
(Білозір’я) - «Карпати» (Львів) - 0:1;
«Шахтар» (Донецьк) - «Олімпік» (Донецьк) - 3:2;
«Десна» (Чернігів) - «Зоря» (Луганськ) - 1:1, 4:5 по пенальті.
За результати жеребкування сформувалися наступні пари
чвертьфіналістів:
“Львів” - “Зоря”
“Інгулець” - “Карпати”
“Дніпро-1” - “Ворскла”
“Шахтар” - “Динамо”
Чвертьфінальні матчі Кубка
України відбудуться 3 квітня 2019
року.

Спорт

О

лександр Усик та
Василь Ломаченко
претендують на
звання найкращого
боксера світу 2018 року.

матчу. Після вилучення Кедзьори ослаблений захист динамівців дав збій, підсумком якого
став влучний удар Коваленка.
Результати 14 туру:
Маріуполь - Арсенал-Київ – 1:0;
Шахтар - Динамо – 2:1;
Олімпік - Карпати – 1:2;
Олександрія - Десна – 1:1;
Львів - Ворскла – 0:2;
Чорноморець - Зоря – 0:3.
Українська
Прем’єр-Ліга,
опитавши фахівців, які входять
до нашої експертної ради, визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у
матчах 14 туру Чемпіонату УПЛ.
За підсумком голосування перемогу здобув нападник «Карпат» Мар’ян Швед, який у матчі
з «Олімпіком» забив м’яч і віддав результативний пас.
До речі, у Полтаві матч «Ворскли» і «Львова» вперше (!) в
Чемпіонатах проводила суто жіноча бригада арбітрів, причому

жовтня відбулися
поєдинки 1/8 фіналу Кубка України.

nday.te.ua

Ера українського боксу триває

так і не
народившись

оловне і
довгоочікуване
протистояння 14-го
туру видалося на славу.
“Динамо” з “Шахтарем”
подарували видовищну
гру, де були боротьба,
голи, вилучення, сутички,
все, без чого нині важно
уявити зустріч між цими
командами.

Наш ДЕНЬ

асистенти арбітра Марина Стрілецька (Суми) та Олександра Ардашева (Київ) дебютували в УПЛ.
Після поразки столичний
клуб відстав від лідера «Шахтаря» вже на 8 пунктів і навряд
чи гірники дозволять динамівцям до мінімуму скоротити цей
відрив. Так що інтриги за першу
сходинку на проміжному фініші та й у Чемпіонаті в цілому, на
жаль, не вийшло.
Ось як зараз виглядає
турнірне становище команд:
Шахтар
14
37
Динамо К
14
29
Олександрія
14
27
Ворскла
14
24
Маріуполь
14
20
Зоря
14
18
Десна
14
17
Львів
14
17
Карпати
14
16
Олімпік
14
15
Чорноморець 14
9
Арсенал К
14
7

* * *

Український гімнаст Олег
Верняєв здобув срібло чемпіонату світу після перенесеної операції. Чудово виконавши у фіналі свою комбінацію
український гімнаст поступився лише чинному чемпіону китайцю Цзоу Цзинюаню. Верняєв здобув медаль після тривалої
перерви у тренуваннях і змаганнях у зв’язку з травмами, операціями та відновленням після них.
Це вже четверта нагорода чемпіонату світу для нашого гімнаста, який також має золото Наньніну-2014 та срібні медалі Глазго-2015 і Монреалю-2017.
* * *
Матч за Суперкубок УЄФА
у 2021 році може відбутися на
харківському стадіоні “Металіст”. Офіційну заявку Харкова до
УЄФА подала Федерація футболу
України. Також претендентами
на проведення матчу є Мінськ,
Гельсінкі та Белфаст. На фінал
Ліги чемпіонів-2021 претендують Санкт-Петербург і Мюнхен.
На проведення фіналу Ліги Європи-2021 - Відень, Тбілісі та Севілья. Остаточні заявки претенденти повинні надати УЄФА до
15 лютого 2019 року. Рішення
про господарів фіналів єврокубків буде ухвалено у травні-червні
2019 року.
* * *
Головний тренер збірної
України Андрій Шевченко назвав склад команди на матчі
проти Словаччини та Туреччини. До збірної вперше виклика-

Абсолютний чемпіон світу у
важкій вазі Олександр Усик лідирує в гонці за звання “Боксер
року”. У 2018 році Усик став переможцем боксерської суперсерії, перемігши росіянина Мурата Гассіева та латвійця Майріса Бріедіса. Якщо Усик переможе ще й британця Тоні Беллью 10 листопада, то саме він
стане володарем нагороди.
Серед претендентів на
звання “Боксер року” також
і Василь Ломаченко. У цьому
році він переміг венесуельця
Хорхе Лінареса і 8 грудня проведе бій проти пуерториканця
Хосе Педраси.
Серед номінантів також
японець Наойя Інуе , британець

Спортивна арена

но 19-річного динамівця Віталія
Миколенка. Також у найближчих
матчах за національну команду
можуть дебютувати 21-річний
Мар’ян Швед та 22-річний Андрій Борячук, які потрапили до
резервного списку. Вперше саме
від Шевченка виклик отримав
Сергій Болбат, на рахунку якого
є один матч за збірну у 2014 році,
коли він зіграв проти Нігеру. Водночас, відсутні у списку Ярослав
Ракицький та Марлос.
* * *
Аналітична компанія CIES
Football Observatory склала
рейтинг найдорожчих футболістів світу. На думку швейцарців, найдорожчим гравцем світу
є форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе,
який коштує 216,5 млн. євро. До
першої п’ятірки також увійшли
Гаррі Кейн (197,3 млн. євро), Неймар (197 млн. євро), Мохамед
Салах (173 млн. євро) та Філіппе
Коутінью (171,3 млн. євро). Ліонель Мессі коштує 170,6 млн.
євро та займає шосту позицію.
Кріштіану Роналду із трансферною вартістю 123,6 млн. євро не
потрапив навіть у топ-10.
* * *

Тенісистка Еліна Світоліна отримала від Національного олімпійського комітету нагороду “Гордість України”. У
НОК зазначили, що у жовтні Світоліна встановила історичне досягнення, здобувши перемогу на
підсумковому турнірі Жіночої тенісної асоціації (WTA), що зібрав
у Сингапурі вісьмох найкращих
тенісисток світу. Світоліна стала першою тенісисткою з України, яка перемогла в цих престиж-

них змаганнях. Раніше спеціальної нагороди “Гордість України”
були удостоєні сестри Олена та
Катерина Бондаренко, які вперше в історії вітчизняного тенісу здобули перемогу в парному
розряді одного із чотирьох турнірів Великого Шолому – відкритому чемпіонаті Австралії, й легкоатлетка Наталія Добринська - за
здобуття титулу чемпіонки світу
й встановлення нового світового
рекорду у легкоатлетичному багатоборстві, який до цього протримався 20 років.
* * *
Федерації футболу України і
Туреччини продовжують переговори з приводу місця проведення зустрічі двох збірних. Серед розглянутих варіантів - Київ
і Анталія. 16-го листопада збірна
України проведе матч Ліги націй
проти Словаччини, а гра з Туреччиною повинна закрити футбольний рік національної команди.
* * *
4 листопада футбольний клуб “Нива” Тернопіль у
16 турі Другої ліги у виїзному матчі зіграв внічию 1:1 з
“Черкащиною-Академія”. Наразі «Нива» з 20 очками посідає 7
місце у турнірній таблиці.
* * *
У Таїланді поєдинок італійського боксера Крістіана Дагіо
з тайцем Доном Паруеангом за
титул срібного чемпіона Азії за
версією WBC закінчився поразкою європейця. Він програв нокаутом, зазнав травм голови і помер
у лікарні, не приходячи до тями.
* * *
ФК “Рига”, який очолює
український тренер Віктор
Скрипник, гарантував собі золоті медалі чемпіонату Латвії.
У 27-му турі першості столичний
клуб здобув перемогу над “Валмієром” з рахунком 2:0 і достроково
гарантував собі перше місце. За
тур до кінця чемпіонату перевага

Ентоні Джошуа та американець
Деонтей Уайлдер.
* * *
кс-чемпіон
світу в першій
напівсередній вазі
Віктор Постол (30-2,
12 КО) в Глазго здобув
ювілейну перемогу на
профі-рингу.

Е

У бою резервістів другого сезону Всесвітньої боксерської суперсерії Постол впевнено розібрався з турецьким боксером Сіаром Озгулом. Перемога над ним стала для українця
30-ю на професійному рингу.
Серед діючих українських боксерів до цієї позначки дісталися тільки Макс Бурсак і Віктор
Плотніков.
Нагадаємо, що попередній
поєдинок українець провів
проти Джоша Тейлора, якому
програв за рішенням суддів.
“Риги” над “Вентспілсом” становить шість очок. Це вже другий
титул для українського тренера.
Раніше “Рига” під керівництвом
Скрипника перемогла у фіналі
Кубка Латвії, обігравши в серії пенальті “Вентспілс”. Таким чином,
команда українського наставника оформила золотий дубль.
* * *

Національний
олімпійський комітет України визнав
чемпіонку світу з вільної боротьби Аллу Черкасову найкращою спортсменкою жовтня
в Україні. Її наставника Олексія
Мельника названо найкращим
тренером другого осіннього місяця. На Чемпіонаті світу у ваговій категорії до 68 кілограмів
Алла здобула медаль найвищого
ґатунку, ставши найсильнішою
борчинею планети.
* * *
Українські тенісистки Надія і Людмила Кіченок у напруженій боротьбі виграли фінальний матч WTA Elite Trophy
в Чжухаї (Китай). Вони зустрічалися з японсько-білоруським дуетом Сюко Аояма / Лідія Морозова. У важкому трьохсетовому поєдинку українки святкували перемогу.
* * *
Два українських плавці стали призерами етапу Кубку світу з плавання у Пекіні на дистанції 1500 метрів вільним стилем. Михайло Романчук одержав
перемогу, а Сергій Фролов став
третім. Напередодні Михайло був
другим на дистанції 400 метрів, а
Фролов у цьому запливі фінішував сьомим.
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Домашні тістечка – Т
на добрі справи

«Ні» всьому російськомовному

ернопільська обласна рада запровадила
мораторій на публічне використання
російськомовного культурного продукту на
території області.
За таке рішення проголосували минулого вівторка на черговій сесії облради.
- Встановити мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту в будь-яких формах на
території Тернопільської області до моменту повного припинення окупації території України, – йдеться у рішенні.
Наразі невідомо, яким чином планують перевіряти дотримання мораторію і чи передбачено покарання за його порушення.
25 жовтня подібне рішення було прийнято у Житомирі.
Тоді політичний експерт Юрій Михальчишин відзначив, що
Житомир показав приклад галичанам, адже, окрім Львова,
Тернопіль та Івано-Франківськ не спромоглися на такі кроки.

Молодь кличуть
у «Бандерівську школу»

Т
Н

ещодавно у
Нападівській
сільській школі, що
на Лановеччині, відбулося
щорічне фольклорноетнографічне свято
«Осіння ярмарка», у якому
брали активну участь учні
5-8 класів – керівникипедагоги Тетяна
Слободянюк та Оксана
Кутульська.
У ярмарковій програмі звучали веселі пісні, гумористичні сценки. Було весело.
Радісний дитячий гамір пожвавішав, коли дітвора сама
Частину коштів передабула у ролі продавців, що тор- ли колишньому випускнику
гували домашньою випічкою школи Сергію Яремчуку, який
та солодощами.
бере участь в операції ООС на

Сході, в окремому батальйоні
морської піхоти. Частину – на
оформлення класу.
Після закінчення діти ще
довго ділилися враженнями
про ярмарок.
До речі, сьогодні Сергію
Яремчуку виповнюється 20
років. Сина щиро вітають тато
Олександр Павлович, мама
Марія Василівна, сестра Ірина
і братик Сашко. А ще з нетерпінням чекають Сергія вдома.
До цих теплих вітань приєднуються й однокласники
хлопця, педагоги школи. Бажають мирного неба, здоров’я і
щасливого життя.
Мирослав
КОЛОМІЙЧУК.

абір-семінар для
юнаків і дівчат,
які прагнуть
творити краще
майбутнє для своєї
держави, відбудеться у
Микулинцях.
Організатори табору кажуть, що це можливість дізнатися більше про українську
державність, активно відпочити, проявити волю і перевірити
себе. Також під час табору можна знайти нових друзів і навчитись працювати в команді.
- Мета табору – моральна,
фізична та розумова підго-

товка молоді до виконання
обов’язку перед Українською
державою, поширення найкращих історичних звичаїв
українського народу, вивчення історії рідного краю, – повідомляють громадські активісти, які організовують захід
У програмі таборування –
тернова гра, квести, військова
медицина, зустрічі з відомими
людьми, пейнтбол.
Зголоситися у школу можна до 20 листопада. Заповнити анкету для участі слід на
сайті
https://goo.gl/forms/
p2g4Vg9WfaHMPbZy1.

На Тернопільщині знімають епізоди фільму про народного месника

П

ечера трипільців у
Борщівському районі
стала знімальним
майданчиком кінострічки
«Довбуш», кошти на яку
виділили з держбюджету. Для
зйомок епізодів фільму обрали
унікальні природні локації у
печері-музеї «Вертеба».
На Тернопільщині збережено багато легенд про легендарного опришка
Олексу Довбуша, який є головний героєм кінострічки. Пов’язані з ним і чимало локацій у Борщівському районі, де
знімають епізоди фільму.
Наприклад, у селі Більче-Золоте
збереглася легенда про перебування тут Довбуша. Над Серетом є великий камінь, який називають у народі
Довбушовим. Інший народний переказ стверджує, що народий месник
був і у Борщові. Часто Олекса діяв як
виконавець народної помсти. Легенда
розповідає про розправу Довбуша над
полковником Злотницьким, який прославився неймовірним насильством
проти селян, за що навіть був тричі

викликаний до польського суду, який
просто ігнорував. Повернувшись із каральних акцій на Гуцульщині до свого
маєтку в Борщові, цей шляхтич не міг
навіть сподіватися, що так далеко від
гір його може наздогнати кара. Довбуш
із хлопцями пройшли чималу відстань,
аби помститися за народні кривди.
Злотницький хотів відкупитися, але
Олекса відказав: «Не по гроші сюди

прийшов, але по твою душу, аби більше людей не мучив!», і власноруч його
зарубав. Легенда розповідає, що опришки з багатого маєтку нічого не взяли,
а підпалили.
У такому вчинку, кажуть етнографи,
і криється пояснення того, чому стільки часу ніяк не могли впіймати Довбуша. Народ був на його боці і не тільки
попереджав про небезпеку, а й часто

переховував.
Інколи сховками для народних месників ставали природні печери. Відтак, саме «Вертебу» обрали для доволі
складних зйомок у підземеллі.
Як повідомили в обласній раді, в
печері на Тернопільщині вже відзняли сцену першого знайомства юного
Олекси із опришками. Допомагали в
зйомках і працівники Борщівського
краєзнавчого музею.
Проект фільму «Довбуш» став переможцем 10 конкурсного відбору
«Держкіно». Режисером є український
кінематографіст, автор фільму «Поводир» Олесь Санін.
В офіційному описі фільму повідомляється, що це історія про те, як народилася і розрослася легенда про
карпатського лицаря, що надихає цілі
покоління тих, хто бореться за свободу
рідної землі.
За інформацією «Держкіно», державна підтримка цього проекту становить 65 млн грн при загальній вартості
виробництва 86 млн 679,2 тис. грн.
Прем’єра фільму запланована на
осінь 2019 року.
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Господар

ОБРІЗАТИ ЧИ НІ:
як готувати троянди до зими

Господар
Восени готуємо
ґрунт для розсади

Д

ля багатьох дачників купувати ґрунт для
розсади - це справжня проблема, тому що з
великої кількості пропозицій важко вибрати
якісний товар, якому можна довіряти. До цього
потрібно додати, що купувати ґрунт - це завжди
додаткові фінансові витрати. Щоб заощадити
витрати на ґрунт, його можна приготувати самому.

Заготовляємо
в листопаді

Заготовляти ґрунт для розсади найкраще в листопаді,
поки не випаде сніг і не замерзне в саду земля. І хоча для
кожної рослини необхідний
за складом свій ґрунт, основні
його компоненти загальні - це
живильна основа і розпушувач.
На практиці головними
компонентами субстрату для
розсади є садова земля, пісок
і торф. Їх змішують у певних
пропорціях. До основного субстрату можна вносити добавки, необхідні для конкретної
культури, - це попіл, вапно,
тирса, крейда, добрива.
Садову землю для готування субстрату рекомендують брати на ділянці, де буде
висаджуватися розсада, щоб
вона легше приживалася після
пересадження. Приготовлений з осені ґрунт для розсади
можна зберігати всю зиму в
дерев'яному контейнері в холодному льосі або підвалі.

огірки) можна використовувати суміш усього з двох компонентів: річковий пісок і тирса
у співвідношенні 0,5:2 відповідно. Для поліпшення поживності цієї суміші до неї можна
додати настій коров’яку або
нітроамофоску.
Додавання до складу субстрату тирси або піску роблять
його пухким. Це допомагає
позбутися кірки на поверхні
ґрунту після поливу.

Знезаражування
грунту

Для вирощування здорової
розсади потрібно проводити
знезаражування ґрунту, перед
посівом насіння. Обробка ґрунту допомагає знищенню шкідливих мікроорганізмів, головним чином грибкових.
Ґрунт можна обробляти
термічно, помістивши його на
півгодини в духовку при температурі 80-100°С або пропарюючи над киплячою водою
гарячою парою, періодично
помішуючи. Можна проводити
обробку ґрунту охолодженням, поклавши його в мороСклад
зильну камеру на кілька днів.
земляної суміші
Для знищення шкідниДля вирощування розсади ків у приготовленому ґрунті
городніх культур підійде та- можна також його проливати
кий склад субстрату: земля, слабким розчином марганцівперегній, торф, тирса у співвід- ки або просто окропом. Загоношенні 2:1:1:0,5. Важливо цю товка ґрунту для розсади - це
суміш ретельно перемішати.
перший і важливий етап у боДля вирощування розсади ротьбі за високий і здоровий
гарбузових культур (кабачки, урожай.

Троянди – це ніжні квіти, які вимагають
трепетного догляду й уваги. Від їхньої благополучної зимівлі залежить успішний ріст і
пишне цвітіння в наступному році. Незважаючи на зміну клімату, яка принесла нам більш
м'які зими, ми маємо подбати про правильне
вкриття королеви квітів у холодну пору року.
Багато садівників бояться застосовувати для вкриття троянд солому, тирсу,
листя, які перегнивають і утворюють тепло. Для рослин не такі страшні морози, як
вогкість, що утворюється під такою шубою.
Тому краще підсапати троянди звичайною
сухою садовою землею, потім поверх неї насипати невеликий шар гною або недавно опалого листя. І, наостанку, вкрити їх ялиновим
або сосновим хмизом. Не варто використовувати куплену торф'яну землю, яка містить
багато торфу і тому добре втримує воду. Під
час морозу вода може замерзнути й пошкодити рослину.
Далі слід з'ясувати, коли саме вкривати
троянди. Перший легкий заморозок до -3С не
приносить рослинам шкоди, а навіть навпаки, сприяє загартовуванню пагонів. Передчасне вкриття приводить до того, що рослини
проростають і зопрівають через задуху. Але,
якщо температура повітря тривалий час
тримається нижче нуля, слід приступати до
вкривання кущів.
КУЩОВІ, ЧАЙНІ Й РАБАТКОВІ ТРОЯНДИ
Перед укриттям кущові, чайні й рабаткові
троянди звільняють від листя і недостиглих пагонів. Для троянд цих типів важливо захистити
від морозу область кущіння, яку підсапують сухою землею або сумішшю землі з компостом, насипаючи горбок висотою 15-20 см. Кущі обкладають ялиновим або сосновим лапником, який
захистить їх не тільки від крижаного вітру, але й
від морозобойних тріщин. Крім того, лапник має
бактерицидні властивості та відлякує мишей.
ПЛЕТИСТІ ТРОЯНДИ УТЕПЛЮЮТЬ НА ОПОРІ
Укриття на зиму плетистих троянд, що віддають перевагу сонячним і добре провітрюваним
місцям розташування, теж вимагає обережності. Основу куща слід підсапати сухою землею й
укрити лапником. Батоги знімають з опор, укладають кільцем на землю, підстеливши попередньо лапник, зверху також утеплюють лапником
або мішковиною та накривають нетканим матеріалом.
Можна вкривати плетисті троянди, не знімаючи з опори. Для цього батоги обв'язують лапником, потім обмотують мішковиною або нетканим полотном.
Не варто сильно засмучуватися, якщо мороз
ушкодив деякі пагони. При обрізці до здорової
тканини на сплячу бруньку, пагони дуже швидко
відростають. Найголовніше, щоб не було ушкоджене місце щеплення, а якщо ні, то, як правило,

відмирає вся щеплена частина рослини.
ШТАМБОВІ ТРОЯНДИ
НЕ ВАРТО ОБМОТУВАТИ ПЛІВКОЮ
При вкритті на зиму штамбових троянд доведеться потрудитися трохи більше. Місце щеплення - найбільш чутливе до холодів - перебуває не
біля поверхні ґрунту, як у звичайних троянд, а
високо під кроною. Тому, щоб захистити штамбові, а також каскадні троянди від морозів та вітрів,
що висушують, на крони викладають лапник і
обмотують нетканим або джутовим полотном. У
жодному разі не використовуйте поліетиленову
плівку, що не пропускає повітря: під нею накопичується волога, у сонячну погоду різко підвищується температура, а вночі падає, що дуже погано
позначається на трояндах.
Щоб штамбова троянда витримала додаткову вагу власної крони, вагу якій додає не тільки
вкриття, але й сніжний покрив, її зміцнюють,
прив'язавши до дерев'яного або металевому кілка. Верхівка опори має досягати рівня крони. Для
впевненості місце щеплення можна додатково
обмотати джутовими стрічками. Стовбур штамбової троянди потрібно підсапати якнайвище сухою землею, багатою гумусом. Багато садівників
для вкриття штамбової троянди нахиляють її до
землі, укладають горизонтально на заздалегідь
підготовлений лапник, насипають шар ґрунту й
укривають нетканим матеріалом, ретельно зафіксувавши його. Але ми не радимо цього робити, тому що стовбур молодих рослин може надломитися, а у старих, що втратили еластичність,
повністю розламатися.
ЧИ ОБОВ’ЯЗКОВО ОБРІЗАТИ
ТРОЯНДИ ПЕРЕД ЗИМІВЛЕЮ?
Не варто захоплюватися радикальною обрізкою перед настанням холодів. Як правило, обрізка стимулює ріст молодих пагонів. У періоди
осіннього й зимового потепління бруньки рушать
у ріст, почнуть проростати, і при поверненні морозів – загинуть. Крім того, мороз може легко ушкодити недавно обрізані пагони. Тому восени проводять усього лише санітарну обрізку, яка полягає в
проріджуванні кущів, що сильно розрослися, видаленні недостиглих пагонів, а також гілок і листя, уражених грибками. Основну обрізку троянд
слід проводити навесні, коли квітує форзиція.

Від цвілі врятує чайне дерево

К

орисні властивості
чайного дерева
відомі з давніх
часів. Аборигени
протягом століть
застосовували чайне
дерево у випадку порізів,
опіків та інших ран. Вони
прикладали розім'яте
листя чайного дерева до
ран. Потім обмазували
місце брудом, щоб
закріпити його.

На думку істориків, неймовірні властивості ефірної олії

чайного дерева були виявлені
в 1920-х роках австралійськими дослідниками.
У наш час дослідження показують, що ця олія корисна
для лікування різних типів
респіраторних захворювань,
таких як нежить, біль у горлі,
бронхіт, туберкульоз, астма.
Крім того, завдяки сильним антибактеріальним властивостям, олія чайного дерева
також ефективна при лікуванні проблем шкіри, таких як
опіки, сип і лупа.
Завдяки своїм антимікроб-

ним властивостям, олія чайного дерева досить успішно
бореться з цвілью. При цьому
спосіб застосування її дуже
простий.
Вам знадобиться пляшка
для розпилення рідини, 2 чайні ложки олії чайного дерева, 2
склянки води.
З'єднайте олію чайного дерева з водою і вилийте суміш
у пляшку. Добре перемішайте і
розпорошіть на всі місця, уражені цвіллю. Залишіть її висихати. Потім протріть рушником. Результат здивує вас!

Наш ДЕНЬ

Програма ТБ
12 листопада

Понåдіëоê
УТ-1
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!
09.40 Т/с "Елiза".
11.25, 14.05 Телепродаж.
11.55 Енеїда.
13.10, 14.30 РадiоДень.
13.35 Д/с "Гордiсть свiту".
15.20 Чудова гра.
15.50 Д/с "Це цiкаво".
16.20 Лайфхак українською.
16.45 Клiпи учасникiв Дитячого
пiсенного конкурсу "Євробачення-2018".
16.55 Пообiдi шоу.
18.00 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.
22.55, 02.25 Складна розмова.
23.25 Перша шпальта.

Êанаë “1+1”

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок
з "1+1".
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45,
19.30, 00.45, 05.25 "ТСН".
09.30 "Чотири весiлля".
10.45, 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".
20.35 "Чистоnews".
20.45 Т/с "Двi матерi".
21.45 "Мiняю жiнку 14".
23.40, 00.50 "Танцi з зiрками".

Iнтåр

04.00, 18.00, 19.00 "Стосується
кожного".
04.45 "Top Shop".
05.15 "Мiсця сили".
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".
10.30, 12.25 Х/ф "Доктор Живаго".
15.50 "Чекай на мене. Україна".
20.00 "Подробицi".
21.00 Т/с "Я подарую тобi
свiтанок".

22.00 Т/с "Катя".

ICTV

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, 13.20 Секретний фронт.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.55, 16.20 Х/ф "Люди Iкс: Остання битва".
16.40 Х/ф "Люди Iкс: Початок.
Росомаха".
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Прорвемось!
21.25 Т/с "Пес 4".
22.45 Свобода слова.

СТБ

07.25 Х/ф "Шкiльний вальс".
09.20 МастерШеф.
12.30 Битва екстрасенсiв.
Апокалiпсис.
15.25 Все буде добре!
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Один за всiх.
19.00 Т/с "Коли ми вдома".
20.00, 22.45 Хата на тата.

Новиé êанаë

05.35, 06.30 Kids` Time.
05.40 М/с "Том i Джерi шоу".
06.35 М/ф "Тарзан i Джейн".
08.00 Х/ф "Робосапiєн: Перезавантаження".
09.45 Х/ф "Моя дiвчина - монстр".
12.00 Х/ф "Месники".
14.50 Х/ф "Месники: Ера Альтрона".
17.45, 01.50 Таємний агент.
19.00 Ревiзор.
22.00 Пристрастi за ревiзором.

Êанаë «Уêра¿на»

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
23.00, 02.30 Сьогоднi.
09.30, 03.20 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 "Облiвiон".

Êанаë «2+2»

08.00 "Помста природи".
08.40, 01.00 Т/с "Пляжний коп 4".
09.20, 18.15 "Спецкор".

14 листопада

Сåрåда
УТ-1

ICTV

06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25,
13.00, 15.00, 21.00, 03.00
Новини.
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго
ранку, Країно!
09.40 Т/с "Елiза".
11.25, 14.05 Телепродаж.
11.50, 16.50 Клiпи учасникiв Дитячого пiсенного конкурсу "Євробачення-2018".
12.00 Д/с "Смачнi iсторiї".
13.10 РадiоДень.
13.35 Д/с "Гордiсть свiту".
14.30 52 вiкенди.
15.15 Т/с "Галерея Вельвет".
16.55 Сильна доля.
18.00 Iнформацiйна година.
19.00 Шахтарська змiна.
19.35 Д/с "Свiт дикої природи".
20.05, 01.25 Т/с "За службовим
обов`язком".
21.25, 03.20 UA:Спорт.
21.45 Складна розмова.
22.15 Д/с "Елементи".
22.55 Схеми. Корупцiя в деталях.
23.25 Букоголiки.

05.35, 10.15 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
11.15 Я зняв!
12.30, 13.20 Х/ф "Зоряний десант
2. Герой Федерацiї".
12.45, 15.45 Факти. День.
14.50, 16.25 Т/с "Пес".
17.40 Т/с "Марк+Наталка".
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
20.20 Секретний фронт.
21.30 Т/с "Пес 4".
22.45 "На трьох".
23.50 Х/ф "Зоряний десант 3. Мародер".

Êанаë “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, 14.20 "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, 23.45 "Свiт навиворiт
10: Бразилiя".

СТБ

05.50, 08.50, 19.00, 23.45 Т/с
"Коли ми вдома".
06.50 Все буде добре!
09.55, 20.00, 22.35 МастерШеф.
12.55 Битва екстрасенсiв. Чоловiки
проти жiнок.
15.25 Все буде добре! (12+).
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Один за всiх.

Новиé êанаë

Iнтåр

04.15 Абзац.
06.00, 07.15 Kids` Time.
06.05 М/с "Том i Джерi шоу".
07.20, 00.30 Київ вдень i вночi.
08.20 Т/с "Любов напрокат".
09.20 Т/с "Вiдчайдушнi домогосподарки".
15.45, 21.00 Пацанки. Нове життя.
17.00, 19.00 Екси.
22.10 Х/ф "I пролунав шторм".

06.15, 23.00 "Слiдство вели..." з Л.
Каневським".
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини.
07.10, 08.10, 09.20 "Ранок з
Iнтером".
10.10, 12.25 Т/с "Пуаро Агати
Крiстi 3".
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 "Я подарую тобi
свiтанок".
22.00 Т/с "Катя".
00.00 Х/ф "Полiт фантазiї".

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
10.30 Свекруха або невiстка.
11.20, 02.50 Реальна мiстика.
13.20, 15.30, 04.40 Агенти
справедливостi.
16.00 Iсторiя одного злочину.
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.

Êанаë «Уêра¿на»

10.00, 18.50 "ДжеДАI".
10.35 Т/с "Опер за викликом".
14.30 Х/ф "Американець".
16.20 Х/ф "Унiверсальний солдат
3: Новий початок".
19.25, 20.30 Т/с "Ментiвськi вiйни.
Харкiв".
21.35, 23.20, 01.55 Т/с "Кiстки".

НТН

07.15, 18.25 "Свiдок. Агенти".
07.50 Х/ф "Золоте теля".
11.00, 12.50, 03.25 "Речовий доказ".
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.45
"Свiдок".
14.40, 19.30 Т/с "Коломбо".
16.50 Т/с "Спецзагiн "Кобра 11".
17.50 "Легенди карного розшуку".
21.30 Т/с "Закон i порядок".
23.45 Х/ф "Залiзний лицар 2".

МЕГА

07.40, 13.55 Правда життя.
08.45 Диво з острова Борнео.
09.45, 17.45 Пригоди Остiна
Стiвенса.
10.45 Скептик.
11.15 Код доступу.
11.50 Там, де нас нема.
12.50, 19.40 Речовий доказ.
14.55 Америка в кольорi.
15.50, 21.45 Рiчковi монстри.
16.45, 22.45 Цiкаво.com.
18.40 Їжа богiв.
20.50 Їжа богiв. Сiль.
23.45 Шпигунство та змови.

Ôóтáоë. (Уêра¿на)
07.45, 16.35, 01.35 Журнал Лiги
чемпiонiв.
08.15 Ворскла - Шахтар. Чемпiонат
України.
10.00 "Великий футбол".
11.45, 21.45 Топ-матч.
12.00 Мiлан - Ювентус. Чемпiонат
Iталiї.
13.50 Арсенал-Київ - Александрiя.
Чемпiонат України.
15.40, 22.30 Футбол News.
16.05 "Моя гра". I. Пластун.
17.05 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
18.00 Передмова до "Реал Динамо(К)" (1998/99). Золота Колекцiя Лiги чемпiонiв
з А. Шевченком.
18.05 Реал - Динамо (К). 1/4
фiналу (1998/99). Золота
Колекцiя Лiги чемпiонiв з А.
Шевченком.
19.55 Динамо (К) - Реал. 1/4
фiналу (1998/99). Золота
Колекцiя Лiги чемпiонiв з А.
Шевченком.
22.00 Передмова до 5 i 6 турiв. Лiга
Нацiй УЄФА.
22.50 Чемпiонат Англiї. Огляд туру.
23.45 Ман Сiтi - МЮ. Чемпiонат
Англiї.

Êанаë «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".
12.55 "Помста природи".
15.10 Х/ф "Пекло".
19.25, 20.30 Т/с "Ментiвськi вiйни.
Харкiв".
21.40 Т/с "Кiстки 2".
23.25 Т/с "Кiстки".

НТН

08.30 Ранковий "Свiдок".
09.00 Х/ф "На вас чекає громадянка Никанорова".
10.40, 12.50, 03.30 "Речовий доказ".
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 03.00
"Свiдок".
14.30, 19.30 Т/с "Коломбо".
16.50 Т/с "Спецзагiн "Кобра 11".
17.50 "Легенди карного розшуку".
21.30 Т/с "Закон i порядок".
23.45 Т/с "Кримiналiст".

МЕГА

07.40, 13.55 Правда життя.
08.45 Дикий Iндокитай.
09.45, 17.45 Пригоди Остiна
Стiвенса.
10.45 Код доступу.
11.55 Там, де нас нема.
12.50, 19.40 Речовий доказ.
14.55 Америка в кольорi.
15.55, 21.45 Рiчковi монстри.
16.45, 22.45 Цiкаво.com.
18.40, 20.50 Їжа богiв.
23.45 Великi танковi битви.

Ôóтáоë. (Уêра¿на)
07.45, 18.25 "Моя гра". I. Пластун.
08.15 Львiв - Олiмпiк. Чемпiонат
України.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.25 Мiлан - Ювентус. Чемпiонат
Iталiї.
12.10 Челсi - Евертон. Чемпiонат
Англiї.
13.55 Десна - Чорноморець.
Чемпiонат України.
16.05 "Ситкорiзи".
16.35 Дженоа - Наполi. Чемпiонат
Iталiї.
18.55 Ворскла - Шахтар. Чемпiонат
України.
20.40 Ман Сiтi - МЮ. Чемпiонат
Англiї.
22.50 Огляд матчу "Швейцарiя - Катар". Контрольна гра.
23.00 Рома - Сампдорiя. Чемпiонат
Iталiї.
00.50 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
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Вівтороê
УТ-1
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!
09.40 Т/с "Елiза".
11.25, 14.05 Телепродаж.
11.50, 16.45 Клiпи учасникiв Дитячого пiсенного конкурсу "Євробачення-2018".
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, 04.30 Фольк-music.
18.00 Iнформацiйна година.
19.00 Спiльно.
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 "Мустафа".

Êанаë “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 "Iнспектор. Мiста".
23.45, 00.50 Х/ф "Iнструкцiї не додаються".

Iнтåр
06.15, 23.00 "Слiдство вели..." з Л.
Каневським".
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини.
07.10, 08.10, 09.20 "Ранок з
Iнтером".
10.10, 12.25 Т/с "Пуаро Агати
Крiстi 3".
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 "Я подарую тобi
свiтанок".
22.00 Т/с "Катя".

00.00 Х/ф "А зорi тут тихi...", 2 с.
01.50 "Орел i решка. Морський
сезон 2".
02.35 "Орел i решка. Шопiнг".

ICTV

05.35, 20.20 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
10.10 Прорвемось!
11.10 Я зняв!
12.10, 13.30 Х/ф "Крижанi солдати".
12.45, 15.45 Факти. День.
14.50, 16.25 Т/с "Пес".
17.40 Т/с "Марк+Наталка".
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с "Пес 4".
22.45 "На трьох".
23.55 Х/ф "Зоряний десант 2. Герой Федерацiї".

СТБ

Новиé êанаë

03.10 Зона ночi.
04.40 Абзац.
06.25, 07.40 Kids` Time.
06.30 М/с "Том i Джерi шоу".
07.45, 00.00 Київ вдень i вночi.
08.45 Т/с "Любов напрокат".
09.40 Т/с "Вiдчайдушнi домогосподарки".
15.50, 21.00 Пацанки. Нове життя.
17.00, 19.00 Вар`яти.
22.10 Х/ф "Проти шторму".

Êанаë «Уêра¿на»

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
23.00, 02.00 Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
10.30 Свекруха або невiстка.
11.20, 03.00 Реальна мiстика.
13.20, 15.30, 04.40 Агенти
справедливостi.
16.00 Iсторiя одного злочину.
18.00 Т/с "Доктор Ковальчук 2".
19.50 "Говорить Україна".

15 листопада

УТ-1

ICTV

06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25,
13.00, 15.00, 21.00, 03.00
Новини.
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго
ранку, Країно!
09.40 Т/с "Елiза".
11.25, 14.05 Телепродаж.
11.50, 16.45 Клiпи учасникiв Дитячого пiсенного конкурсу "Євробачення-2018".
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 Iнформацiйна година.
19.00 #ВУкраїнi.
19.35 Д/с "Жива природа".
20.05, 01.25 Т/с "За службовим
обов`язком".
21.25, 03.20 UA:Спорт.
21.45 Схеми. Корупцiя в деталях.
22.15 Д/с "Елементи".
22.55 Сильна доля.

05.35, 20.10 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
10.10 Секретний фронт.
11.10 Я зняв!
12.05, 13.20 Х/ф "Зоряний десант
3. Мародер".
12.45, 15.45 Факти. День.
14.50, 16.25 Т/с "Пес".
17.40 Т/с "Марк+Наталка".
18.45, 20.55 Факти. Вечiр.
21.15 Т/с "Пес 4".
22.20 Новi лiдери.

Êанаë “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".
12.45, 14.10 "Мiняю жiнку".
15.45 "Сiмейнi мелодрами".
17.10 Т/с "Величне столiття. Нова
Володарка".
19.20 "Секретнi матерiали".
20.35 "Чистоnews".
20.45 Т/с "Двi матерi".
21.45 "Грошi".
22.30 "Право на владу".

Iнтåр
06.15, 23.00 "Слiдство вели..." з Л.
Каневським".
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини.
07.10, 08.10, 09.20 "Ранок з
Iнтером".
10.10, 12.25 Т/с "Пуаро Агати
Крiстi 3".
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 "Я подарую тобi
свiтанок".
22.00 Т/с "Катя".
23.50 Х/ф "Йди i дивися".

21.00 Т/с "Акварелi".
23.30 Т/с "CSI: Маямi".

Êанаë «2+2»

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 Вiдеобiмба.
15.20 Х/ф "Веселi" канiкули".
19.25, 20.30 Т/с "Ментiвськi вiйни.
Харкiв".
21.40, 23.25, 02.00 Т/с "Кiстки".

НТН

07.00 Х/ф "Абiтурiєнтка".
08.30 Ранковий "Свiдок".
09.00 Х/ф "Розслiдування".
10.30, 12.50, 03.25 "Речовий доказ".
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.55
"Свiдок".
14.25, 19.30 Т/с "Коломбо".
16.50 Т/с "Спецзагiн "Кобра 11".
17.50 "Легенди карного розшуку".
21.30 Т/с "Закон i порядок".
23.45 Т/с "Кримiналiст".

МЕГА

05.35, 15.25 Все буде добре!
07.35 Х/ф "Осiннiй марафон".
09.25, 20.00, 22.35 МастерШеф.
12.50 Битва екстрасенсiв.
Апокалiпсис.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Один за всiх.
19.00, 23.45 Т/с "Коли ми вдома".

Чåтвåр

15

СТБ

08.05, 19.00, 23.50 Т/с "Коли ми
вдома".
09.05 МастерШеф.
13.00 Битва екстрасенсiв. Чоловiки
проти жiнок.
15.25 Все буде добре! (16+).
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Один за всiх.
20.00, 22.45 Зваженi та щасливi.

Новиé êанаë

04.15 Абзац.
06.00, 07.15 Kids` Time.
06.05 М/с "Том i Джерi шоу".
07.20, 00.25 Київ вдень i вночi.
08.20 Т/с "Любов напрокат".
09.20 Т/с "Вiдчайдушнi домогосподарки".
15.45, 21.00 Пацанки. Нове життя.
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
22.15 Х/ф "Хвиля".

Êанаë «Уêра¿на»

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
10.30 Свекруха або невiстка.
11.20, 02.15 Реальна мiстика.
13.20, 15.30, 04.00 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.

07.40, 13.55, 03.00 Правда життя.
08.45 Дикий Iндокитай.
09.45, 17.45 Пригоди Остiна
Стiвенса.
10.45 Код доступу.
11.55 Там, де нас нема.
12.50, 19.40 Речовий доказ.
14.55, 23.45 Америка в кольорi.
15.55, 21.45 Рiчковi монстри.
16.45, 22.45 Цiкаво.com.
18.40, 20.50 Їжа богiв.

Ôóтáоë. (Уêра¿на)
06.50, 01.35 Передмова до 5 i 6
турiв. Лiга Нацiй УЄФА.
07.20, 22.50 Чемпiонат Iталiї. Огляд
туру.
08.10 Челсi - Евертон. Чемпiонат
Англiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.25 Десна - Чорноморець.
Чемпiонат України.
12.10 "Великий футбол".
13.55 Рома - Сампдорiя. Чемпiонат
Iталiї.
16.55 Ман Сiтi - МЮ. Чемпiонат
Англiї.
18.45 Львiв - Олiмпiк. Чемпiонат
України.
20.35 Топ-матч.
20.40 Мiлан - Ювентус. Чемпiонат
Iталiї.
23.45 Лiверпуль - Фулхем.
Чемпiонат Англiї.

Êанаë «2+2»
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".
12.55, 05.35 "Облом.UA".
15.50 Х/ф "Телефонна будка".
19.25, 20.30 Т/с "Ментiвськi вiйни.
Харкiв".
21.40 Т/с "Кiстки 2".
23.25 Т/с "Кiстки".

НТН
07.05 Х/ф "Веселi Жабокричi".
08.30 Ранковий "Свiдок".
09.05 Х/ф "Товариш генерал".
10.45, 12.50 "Речовий доказ".
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 03.00
"Свiдок".
14.45, 19.30 Т/с "Коломбо".
16.50 Т/с "Спецзагiн "Кобра 11".
17.50 "Легенди карного розшуку".
21.30 Т/с "Закон i порядок".
23.45 Т/с "Кримiналiст".

МЕГА

07.40, 13.55 Правда життя.
08.45 Дикий Iндокитай.
09.45, 17.50 Пригоди Остiна
Стiвенса.
10.45 Код доступу.
11.55 Леонiд Биков. Зустрiчна
смуга.
12.50, 19.40 Речовий доказ.
14.55, 23.45 Великi танковi битви.
15.55, 21.45 Рiчковi монстри.
16.45, 22.45 Цiкаво.com.
18.45, 20.50 Їжа богiв.

Ôóтáоë. (Уêра¿на)
07.45, 16.05 Передмова до 5 i 6
турiв. Лiга Нацiй УЄФА.
08.15 Україна - Чехiя. Лiга Нацiй
УЄФА.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.25 Польща - Iталiя. Лiга Нацiй
УЄФА.
12.10 Iсландiя - Швейцарiя. Лiга
Нацiй УЄФА.
13.55 Францiя - Нiмеччина. Лiга
Нацiй УЄФА.
16.35 Огляд матчу "Швейцарiя - Катар". Контрольна гра.
16.50 Live. Казахстан - Латвiя. Лiга
Нацiй УЄФА.
18.55 Журнал Лiги чемпiонiв.
21.10, 03.30 "Ситкорiзи".
21.35 Live. Бельгiя - Iсландiя. Лiга
Нацiй УЄФА.
23.40 Англiя - США. Контрольна гра.
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П’ятниця
УТ-1

ICTV

06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25,
13.00, 15.00, 21.00, 03.00
Новини.
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго
ранку, Країно!
09.30, 11.45, 14.25, 19.25, 23.20,
01.10, 02.50 Погода.
09.40 Т/с "Елiза".
11.25, 14.05 Телепродаж.
11.50, 16.45 Клiпи учасникiв Дитячого пiсенного конкурсу "Євробачення-2018".
12.00 Д/с "Смачнi iсторiї".
12.25 Д/с "Смаки культур".
13.10, 14.30 РадiоДень.
13.35, 23.25 Д/с "Гордiсть свiту".
15.15 Т/с "Галерея Вельвет".
16.55 Енеїда.
18.00 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.
23.05 Лайфхак українською.
00.00 Телепродаж "Тюсо".

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 оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
11.10 Я зняв!
12.10, 13.20 Х/ф "Нещасний випадок".
12.45, 15.45 Факти. День.
14.55, 16.25 Т/с "Пес".
17.40, 00.20 Т/с "Марк+Наталка".
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Антизомбi.
21.30 Дизель-шоу.
03.50 Т/с "Патруль. Самооборона".

Êанаë “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".
12.55, 14.20 "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".

Iнтåр

04.45 "Top Shop".
05.15 "Подробицi" - "Час".
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 "Пуаро Агати Крiстi 3".
11.10, 12.25 Т/с "Пуаро Агати
Крiстi 4".
13.50 "Правила виживання".
14.50, 15.45, 16.45, 03.00 "Речдок".
18.00 "Стосується кожного".
20.00 "Подробицi тижня".
22.00 Т/с "Катя".
00.50 Х/ф "Iгри дорослих
дiвчаток".

Нåдіëя
УТ-1
06.00 М/с "Ведмедi-сусiди".
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Доброго ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 01.10,
03.00 Новини.
09.30, 13.20, 19.55, 03.20 Погода.
09.40 Х/ф "Пророк Єремiя - викривач царiв".
11.20, 11.50, 14.55, 16.30
Клiпи учасникiв Дитячого
пiсенного конкурсу "Євробачення-2018".
11.25 Д/с "Свiт дикої природи".
12.00 Енеїда.
13.00 Лайфхак українською.
13.25, 16.35 Телепродаж.
13.50 #ВУкраїнi.
14.20 Перший на селi.
15.00 Фольк-music.
16.10 Шахтарська змiна.
17.00 Т/с "Галерея Вельвет".
20.00 Д/с "Iгри iмператорiв".
21.25 #@)?$0 з Майклом Щуром.
21.55 Д/с "Неповторна природа".
23.00 Д/с "Незвичайнi культури".

Êанаë “1+1”

06.00 "ТСН".
07.00, 01.40 "Українськi
сенсацiї".
08.00 "Снiданок. Вихiдний".
09.00 "Лото-Забава".
09.45 М/ф "Маша i ведмiдь".
10.00, 11.00 "Свiт навиворiт 10:
Бразилiя".
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 "Свiт
навиворiт 2: Iндiя".
16.00 Х/ф "Ейс Вентура: коли
природа кличе".
17.50 Х/ф "Кохання у великому мiстi 3".
19.30, 04.50 "ТСН-Тиждень".
21.00 "Танцi з зiрками".
23.40 "Королева ночi". Концерт
Олi Полякової.

Iнтåр

08.00 "Вдалий проект".
09.00 "Готуємо разом".
10.00 "Орел i решка. Морський
сезон 2".
11.00 "Орел i решка. Перезавантаження 3".
12.00 "Орел i решка. Перезавантаження".
14.00 "Крутiше за всiх. Краще".
16.00 Х/ф "Моя улюблена примара".
18.00 Т/с "Терор любов`ю",
1 i 2 с.

СТБ

05.15 Х/ф "Покровськi ворота".
08.05 Т/с "Кандiс Ренуар".
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Один за всiх.
19.00 Т/с "Коли ми вдома".
20.00 Цiєї митi рiк потому.
22.45 Ультиматум.

Новиé êанаë

03.00 Зона ночi.
03.30 Служба розшуку дiтей.
03.35 Абзац.
05.25, 06.40 Kids` Time.
05.30 М/с "Том i Джерi шоу".
06.45, 00.50 Київ вдень i вночi.
07.40 Ревiзор.
10.40 Пристрастi за ревiзором.
12.45, 21.40 Пацанки. Нове життя.
16.15, 19.00 Топ-модель.
22.55 Екси.
01.50 Х/ф "I пролунав шторм".

Êанаë «Уêра¿на»

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
23.50, 03.00 Сьогоднi.
09.30, 05.20 Зоряний шлях.
10.30 Свекруха або невiстка.
11.20, 03.40 Реальна мiстика.
13.25 Т/с "Утiкачка", 1 i 2 с.
15.30 Т/с "Утiкачка".
18.00 Т/с "Доктор Ковальчук 2".
19.50 "Говорить Україна".
21.35 Футбол. Лiга Нацiї УЄФА.
Словаччина - Україна.
00.05 По слiдах.
00.45, 02.10 Т/с "CSI: Маямi".

18 листопада
20.00 "Подробицi".
20.30 Т/с "Терор любов`ю",
3 i 4 с.
22.30 Х/ф "Наречена на замовлення".

ICTV

04.15 Скарб нацiї.
04.25 Еврика!
04.30 Факти.
04.55 Iнсайдер.
06.50 Т/с "Вiддiл 44".
10.40, 13.00 Х/ф "Люди Iкс:
Перший клас".
12.45 Факти. День.
13.25 Х/ф "Росомаха".
16.00 Х/ф "Люди Iкс: Днi минулого майбутнього".
18.45 Факти тижня. 100 хвилин
з О. Соколовою.
20.35 Х/ф "Люди Iкс: Апокалипсис".
23.45 Х/ф "Логан: Росомаха".

Наш ДЕНЬ

01.40 Телемагазин.
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.
15.45 Х/ф "Бета-тест".
19.25 Х/ф "Найманець".
21.15 Х/ф "Спека".
23.10, 01.40 Т/с "Опер за викликом".

НТН

05.15 Х/ф "Викрадений поїзд".
06.40 Х/ф "Захар Беркут".
08.30 Ранковий "Свiдок".
09.00 Х/ф "Це було в розвiдцi".
10.45, 12.50, 03.30 "Речовий доказ".
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 03.00
"Свiдок".
14.45, 19.30 Т/с "Коломбо".
16.55 Т/с "Спецзагiн "Кобра 11".
17.55 "Легенди карного розшуку".
21.30 Т/с "Закон i порядок".
23.45 Т/с "Кримiналiст".
02.05 "Реальнi злочинцi".

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса.
07.40, 13.55 Правда життя.
08.45, 15.55, 21.45 Рiчковi монстри.
09.45, 17.50 Пригоди Остiна
Стiвенса.
10.45 Код доступу.
11.55 1377 спалених заживо.
12.50, 19.40 Речовий доказ.
14.55, 23.45 Великi танковi битви.
16.45, 22.45 Цiкаво.com.
18.45, 20.50 Їжа богiв.
00.30 Пiдроблена iсторiя.

Ôóтáоë. (Уêра¿на)

08.00 "102. Полiцiя".
08.55 "Загублений свiт".
11.55 "Шаленi перегони".
12.55 Х/ф "Голодний кролик
атакує".
14.55 Х/ф "Бета-тест".
16.30 Х/ф "Найманець".
18.15 Х/ф "Я, робот".
20.20 Х/ф "Вбити Бiлла 2".
23.00 "ПроФутбол".

НТН

СТБ

06.05 Х/ф "Дама з папугою".
07.55 Т/с "Темнi лабiринти минулого".
11.50 Х/ф "Летюча миша".
14.30 Х/ф "Як три мушкетери".
17.10 Х/ф "Корсиканець".
19.00 Х/ф "Солдат Iван
Бровкiн".
20.50 Х/ф "Iван Бровкiн на
цiлинi".
22.45 Х/ф "Нiндзя 2".

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

06.00 Бандитська Одеса.
06.50 Мiстична Україна.
07.40, 23.00 Їжа богiв.
08.40, 18.00 У пошуках iстини.
10.20 Великi танковi битви.
12.05, 21.00 Таємницi Хреста.
14.05 Дикий Iндокитай.
15.05 Дикi острови.
16.05 Рiчковi монстри.

Новиé êанаë

03.00 Зона ночi.
05.55 Стендап-шоу.
06.50, 09.05 Kids` Time.
06.55 М/с "Том i Джерi шоу".
09.10 М/ф "Тарзан 2".
10.30 Х/ф "Джордж iз
джунглiв".
12.20 М/ф "Як зловити перо
Жарптицi".
14.00 М/ф "Викрадена принцеса".
15.40 Х/ф "Валерiан i мiсто
тисячi планет".
18.30 Х/ф "Джон Картер".
21.00 Х/ф "Сходження Юпiтер".
23.30 Х/ф "Атлантида".

Êанаë «Уêра¿на»

06.30 Сьогоднi.
07.30 Зоряний шлях.
08.45 Т/с "Дитина на мiльйон".
12.50 Т/с "Дружина з того
свiту".
17.00 Т/с "Повернення до
себе", 1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом Панютою.
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с "Повернення до

МЕГА

Ôóтáоë. (Уêра¿на)
06.00 Свiт Прем`єр-лiги.
06.30 Iталiя - Португалiя. Лiга
Нацiй УЄФА.
08.15 "Ситкорiзи".
08.45, 03.25 Огляд 3-го iгрового
дня. Лiга Нацiй УЄФА.
10.00, 15.30, 22.30 Футбол
News.
10.25 "Моя гра".
10.55 Словаччина - Україна. Лiга
Нацiй УЄФА.
12.45 "Головна команда".
13.40 Нiдерланди - Францiя.
Лiга Нацiй УЄФА.
15.50 Live. Англiя - Хорватiя.
Лiга Нацiй УЄФА.
17.55, 23.40 "Лiга Нацiй. Матчцентр".
18.50 Live. Пiвнiчна Iрландiя
- Австрiя. Лiга Нацiй
УЄФА.
20.55 "Великий футбол".
21.40 Live. Швейцарiя - Бельгiя.
Лiга Нацiй УЄФА.
00.10 Огляд 1-го iгрового дня.
Лiга Нацiй УЄФА.
01.35 Молдова - Люксембург.
Лiга Нацiй УЄФА.

03.20 "Стосується кожного".

УТ-1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Доброго
ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 01.10,
03.00 Новини.
10.00 Лайфхак українською.
10.10 Д/с "Це цiкаво".
11.05, 16.40 Телепродаж.
11.20, 11.55, 14.50, 16.35 Клiпи
учасникiв Дитячого пiсенного
конкурсу "Євробачення-2018".
11.25 Хто в домi хазяїн?
12.00 Сильна доля.
13.00 Х/ф "Пророк Єремiя - викривач царiв".
15.00 Пообiдi шоу.
16.00, 19.55, 03.20 Погода.
16.10 Спiльно.
17.00 Т/с "Галерея Вельвет".
20.00, 05.05 Розсекречена iсторiя.
21.25 Промiнь живий.
22.30 Д/с "Неповторна природа".
23.00, 03.30 Свiтло.
00.00 Телепродаж "Тюсо".

Êанаë “1+1”

06.00, 19.30 "ТСН".
07.00 "Грошi".
08.00 "Снiданок. Вихiдний".
10.00, 10.35 "Їмо за 100".
11.15, 23.20 "Свiтське життя".
12.20 Х/ф "Мiж нами, дiвчатами".
16.25, 21.15 "Вечiрнiй квартал".
18.30 "Розсмiши комiка".
20.15 "Українськi сенсацiї".

Iнтåр

06.00 Польща - Чехiя. Контрольна гра.
07.40 Огляд 1-го iгрового дня. Лiга
Нацiй УЄФА.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.25 Iрландiя - Пiвнiчна Iрландiя.
Контрольна гра.
12.10 Казахстан - Латвiя. Лiга Нацiй
УЄФА.
13.55, 01.45 Бельгiя - Iсландiя. Лiга
Нацiй УЄФА.
16.05, 18.30 "Лiга Нацiй. Матчцентр".
16.45 Хорватiя - Iспанiя. Лiга Нацiй
УЄФА.
19.00 Англiя - США. Контрольна гра.
20.45, 23.40 "Головна команда".
21.40 Live. Словаччина - Україна.
Лiга Нацiй УЄФА.
00.30 Огляд 2-го iгрового дня. Лiга
Нацiй УЄФА.
04.05 Нiдерланди - Францiя. Лiга
Нацiй УЄФА.

Êанаë «2+2»

17 листопада

Сóáота

Êанаë «2+2»

себе".
23.00 Х/ф "Павутина бабиного лiта".

nday.te.ua Програма ТБ

05.05, 04.55 "Top Shop".
05.35 "Ельдар Рязанов. Жiночi
iсторiї".
06.20 М/ф.
06.45 "Чекай на мене. Україна".
08.40 "Слово Предстоятеля".
08.45 Х/ф "Гусарська балада".
10.45 Х/ф "Дiвчина без адреси".
12.30 Х/ф "Дайте книгу скарг".
14.10 Х/ф "Стережися автомобiля".
16.10 Х/ф "Обмiняйтесь обручками".
18.00 Х/ф "Моя улюблена примара".
20.00 "Подробицi".
20.30 "Крутiше за всiх. Краще".
22.30 Концерт "Срiбний бал Олександра Малiнiна".
00.15 Х/ф "Дуенья".
02.10 "Подробицi" - "Час".
02.40 "Iрина Муравйова. Не учiть
мене жити!"

ICTV

05.10 Скарб нацiї.
05.20 Еврика!
05.30 Факти.
05.50 Бiльше нiж правда.
07.30 Я зняв!
09.25 Дизель-шоу.
10.45, 11.45 Особливостi
нацiональної роботи 4.
12.45 Факти. День.
13.00, 01.35 "На трьох".
15.20 Т/с "Пес".
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Т/с "Пес 4".
20.15 Х/ф "Росомаха".
22.50 Х/ф "Люди Iкс: Днi минулого майбутнього".

СТБ

TV-4

Новиé êанаë

03.35, 02.00 Зона ночi.
05.55, 07.55 Kids` Time.
06.00 М/с "Хай живе король
Джулiан".
08.00, 12.00 Гастарбайтери.
13.50 Вар`яти.
15.50 Хто зверху? (12+).
17.50 М/ф "Як зловити перо
Жарптицi".
19.10 М/ф "Викрадена принцеса".
21.00 Х/ф "Валерiан i мiсто тисячi
планет".
23.50 Х/ф "Моя дiвчина - монстр".

Êанаë «Уêра¿на»
07.00,
07.15,
07.45,
17.00

15.00, 19.00 Сьогоднi.
05.30 Зоряний шлях.
15.20 Т/с "Акварелi".
Т/с "Дитина на мiльйон",
1 i 2 с.
20.00 Т/с "Дитина на мiльйон".
22.00 Т/с "Дружина з того свiту".

Êанаë «2+2»

08.05, 02.00 "102. Полiцiя".
09.00 "Загублений свiт".
14.00 Х/ф "Телефонна будка".

Понåдіëоê, 12 ëистопада
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Серцю не
накажеш» +16
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провінційні вісті
08.00 Вікно в Америку
08.30 Єдина країна
09.00 Час-Tайм
09.30 Справжня ціна
09.45 Про кіно
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10 У фокусі Європа
12.40 Євромакс
13.10 Хіт-парад
14.00 Х.ф. «Повітряні пірати»
17.00 Відкрита зона
17.30 Про нас
19.20, 22.20 На гарячому
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Єдина країна
20.30 ТНЕУ - калейдоскоп подій
20.40 Дім книги
21.30 Погляд зблизька
22.40 Х.ф. «Кішка проти щура»

Вівтороê, 13 ëистопада
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Серцю не
накажеш» +16
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провінційні вісті
07.20, 19.20, 22.20 На гарячому
07.35 Погляд зблизька
08.05 Українські традиції
08.20 ТНЕУ - калейдоскоп подій
08.30 Єдина країна
09.00 Час-Tайм
09.30, 17.00 Відкрита зона
11.00, 16.10 Дитяча година
11.45 «Чарівний ключик»
12.15 Виклик долі
12.20 Про кіно
12.30 Євромакс
13.00 Хіт-парад
14.00 Х.ф. «Інструктор кун-фу»
17.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Межа правди
22.35 Х.ф. «Останній герой»

Сåрåда, 14 ëистопада
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Серцю не
накажеш» +16
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провінційні вісті
07.20, 19.20, 22.20 На гарячому
07.35 Межа правди
08.30 Калейдоскоп
09.00 Час-Tайм
09.30, 17.00 Відкрита зона
11.00, 16.10 Дитяча година
12.40 Галицький шлягер. Львів, 1ч
14.00 Х.ф. «Поклик предків»
16.40 «Чарівний ключик»
17.30 Українські традиції
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Щоденник для батьків
21.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
22.40 Х.ф.«Тільки поцілунок» +16

Чåтвåр, 15 ëистопада
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Серцю не
накажеш» +16
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провінційні вісті
07.20, 19.20, 22.20 На гарячому
07.35 Щоденник для батьків
08.30 Калейдоскоп
09.00 Час-Tайм
09.30, 17.00 Відкрита зона
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10 Формула здоров’я
13.00 Хіт-парад
14.00 Х.ф.«Смак романтики» +12
18.45 Виклик долі
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 У фокусі Європа
20.30 Євромакс
21.30 Смачна мандрівка
22.35 Х.ф.«Довірся чоловікові»

П’ятниця, 16 ëистопада
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Серцю не
накажеш» +16
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провінційні вісті
07.20, 19.20, 22.20 На гарячому
07.35 У фокусі Європа
08.00 Євромакс
08.30 Смачна мандрівка
09.00 Час-Tайм
09.30, 17.00 Відкрита зона
11.00, 16.10 Дитяча година
11.50 «Чарівний ключик»
12.40 Українські традиції
13.00 Хіт-парад
14.00 Х.ф.«Лес Паттерсон рятує світ»
17.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 ТНЕУ - калейдоскоп подій
20.10 Погляд зблизька
20.40 Слід
21.30 Єдина країна
22.35 Х.ф.«Без звуку» +16

Сóáота, 17 ëистопада
06.00 Про кіно
06.15, 11.00 Про нас
07.00 Провінційні вісті
07.20 На гарячому
07.35 Х.ф.«Вічна північ» +16
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 Смачна мандрівка
12.30 Х.ф. «Останній з собачого племені»
14.30 Мультфільми
15.00 Х.ф.«Володар сторінок»
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
20.10 Галицький шлягер. Львів, 2ч.
21.30 Х.ф. «Коханка» +16

Нåдіëя,18 ëистопада
06.00 Х.ф.«Вічна північ» +16
07.30, 16.30 Українські традиції
08.00, 21.30 Єдина країна

НТН

05.50 Х/ф "Тiнi зникають опiвднi".
11.45 Т/с "Коломбо".
19.00, 02.10 "Свiдок".
19.30 Х/ф "Здрастуй i прощавай".
21.30 Х/ф "Корсиканець".
23.20 Х/ф "Кодове iм`я: Чистильник".
01.05 "Таємницi кримiнального
свiту".
02.40 "Випадковий свiдок".
02.45 "Речовий доказ".
03.15 "Правда життя. Професiї".
04.15 "Легенди бандитської Одеси".
05.05 "Top Shop".

МЕГА

05.50, 06.50 Т/с "Коли ми вдома".
07.50 Караоке на Майданi.
08.50 Все буде смачно!
09.50 Битва екстрасенсiв.
11.00 Х/ф "Операцiя "И" та iншi
пригоди Шурика".
13.00 Х/ф "Джентльмени удачi".
14.50 Дiамантова рука.
16.55 Хата на тата.
19.00 Х-Фактор.
22.55 Цiєї митi рiк потому.

Програма місцåвих тåëåêанаëів

15.25 Х/ф "Голодний кролик атакує".
17.30 Х/ф "Збройний барон".
19.55 Х/ф "Пекло".
22.00 Х/ф "Вбити Бiлла".
00.05 Х/ф "Спека".

06.00 Бандитський Київ.
06.50, 05.10 Мiстична Україна.
07.40, 23.00 Їжа богiв.
08.40, 18.00 У пошуках iстини.
10.20 Великi танковi битви.
12.05, 21.00 Таємницi Хреста.
14.05 Дикий Iндокитай.
16.05 Рiчковi монстри.
00.00 Нашi.

Ôóтáоë. (Уêра¿на)
06.00 "Моя гра". I. Пластун.
06.30 Уельс - Данiя. Лiга Нацiй
УЄФА.
08.15 Свiт Прем`єр-лiги.
08.45, 20.55 Огляд 2-го iгрового
дня. Лiга Нацiй УЄФА.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.25 Хорватiя - Iспанiя. Лiга Нацiй
УЄФА.
12.10 Кiпр - Болгарiя. Лiга Нацiй
УЄФА.
13.55 Англiя - США. Контрольна гра.
16.05 Словаччина - Україна. Лiга
Нацiй УЄФА.
17.55 "Головна команда".
18.50 Live. Азербайджан Фарерськi острови. Лiга
Нацiй УЄФА.
21.35 Live. Албанiя - Шотландiя.
Лiга Нацiй УЄФА.
23.40 Сербiя - Чорногорiя. Лiга
Нацiй УЄФА.
01.30 Туреччина - Швецiя. Лiга
Нацiй УЄФА.
03.20 Огляд 1-го iгрового дня. Лiга
Нацiй УЄФА.

08.40 Час-Тайм
09.00 Повнота радості життя
09.30 Справжня ціна
10.15 Пряма трансляція Божественної Святої Літургії зАрхикатедрального Собору УГКЦ
м.Тернополя
11.40 Дім книги
12.05 Х.ф.«Володар сторінок»
13.30 «Чарівний ключик»
14.00 Сільський календар
14.30 Межа правди
15.30 Виклик долі
15.35 Слід
16.00 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
17.00 Вікно в Америку
17.30, 20.30 Про нас
18.00 Наші вітання
19.00 Провінційні вісті
20.00 Огляд світових подій
21.00 «Гал-кліп»
22.15 Х.ф. «Дика вечірка» +16

ТТБ
Понåдіëоê, 12 ëистопада
7.00 “Файний ранок”
9.00, 9.33 “Енеїда”
13.30, 17.00, 19.00, 20.40 “Новини”
13.40 “Поза рамками”
14.09 “Українська читанка”
14.17 РадіоДень “Модуль знань”
15.00 Док.фільм
16.00, 16.29 “Орегонський путівник”
17.10 Д/ф “В Україні”
17.36 Д/с”Незвичайні культури”
18.05 “Розсекречена історія”
19.20 “Тема дня”
19.45 #КіноWALL з Сергієм
Тримбачем
20.11 #NeoСцена з Олегом Вергелісом

Вівтороê , 13 ëистопада
7.00 “Файний ранок”
9.00 “Дешевий відпочинок”
9.33 Д/с “Смаки культур”
13.30, 17.00, 19.00, 20.40 “Новини”
13.40, 19.20 “Тема дня”
14.09 “Українська читанка”
14.17 РадіоДень “Модуль знань”
15.00 Д/с “Незвідані шляхи”
16.00, 16.29 “Орегонський путівник”
17.10 “Своя земля”
17.36, 17.46 “100 років історії”
18.00 Т/с “Роксолана”
19.45 #БібліоFUN з Ростиславом Семківим
20.11 #МузLove з Любою Морозовою

Сåрåда, 14 ëистопада
7.00 “Файний ранок”
9.00 “Дешевий відпочинок”
9.33 Д/с “Смаки культур”
13.30, 17.00, 19.00, 20.40 “Новини”
13.40, 19.20 “Тема дня”
14.09 “Українська читанка”
14.17 РадіоДень “Модуль знань”
15.00 Д/с “Неповторна природа”
15.26 Д/с “Таємниці підводного світу”
16.00, 16.29 “Орегонський путівник”
17.10 “Наші гроші”

17.36, 17.46 “100 років мистецтва”
18.00 Т/с “Роксолана”
19.45, 20.11 Д/с “Океан Вет”

Чåтвåр, 15 ëистопада
7.00 “Файний ранок”
9.00 “Дешевий відпочинок”
9.33 Д/с “Смаки культур”
13.30, 17.00, 19.00, 20.40 “Новини”
13.40, 19.20 “Тема дня”
14.09 “Українська читанка”
14.17 РадіоДень “Модуль знань”
15.00 Д/с “Неповторна природа”
15.26 Д/с “Таємниці підводного світу”
16.00, 16.29 “Орегонський путівник”
17.10 “Складна розмова”
17.36, 17.46 “100 років кіно”
18.00 Т/с “Роксолана”
19.45, 20.11Д/с “Сироти дикої
природи”

П’ятниця, 16 ëистопада
7.00 “Файний ранок”
9.00 “Дешевий відпочинок”
9.33 Д/с “Смаки культур”
13.30, 17.00, 19.00, 20.40 “Новини”
13.40, 19.20 “Тема дня”
14.09 “Українська читанка”
14.17 РадіоДень “Модуль знань”
15.00 Д/с “Неповторна природа”
15.26 Д/с “Таємниці підводного світу”
16.00, 16.29 “Орегонський путівник”
17.10 “Схеми. Корупція в деталях”
17.36, 17.46 “100 років літератури”
18.00 Т/с “За службовим
обов”язком”
19.45, 20.11 Д/с “Акулячий маг”

Сóáота, 17 ëистопада
7.00 М/с“Принцеса Сіссі”
8.00 “Файний ранок”
9.34 “Енеїда”
13.30 “Українська читанка”
13.40 “Тема дня”
14.09 “Світ навколо”
14.10 “Розсекречена історія”
15.10 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”

Нåдіëя, 18 ëистопада
7.00 М/с“Принцеса Сіссі”
8.00 “Додолики”
8.30 “Файний ранок”
9.34 “Енеїда”
13.30 “Українська читанка”
13.40 “Тема дня”
14.09 “Світ навколо”
14.10, 19.00 “Розсекречена історія”
15.10 “Букоголіки”
15.36 “Відкривай Україну”
16.02 Д/ф “Чудова гра”
16.31 “Хто в домі хазяїн?”
17.02 “Фольк music”
18.02, 18.17 “Двоколісні хроніки”
18.32 “Своя земля”
19.52 “Візитівки Карпат”
20.00 Д/с “Земні катаклізми”

Огоëошåння

nday.te.ua

___________________________________02.11.2018________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки
впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними засобами ведення
Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, не зазначається
суб’єктом господарювання)

____________________________201810302036/5491____________________________
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу
на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними засобами ведення
Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, для паперової
версії зазначається суб’єктом господарювання)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господарювання
Адреса: 48409, Тернопільська
область, м.Кременець,
вул. Вокзальна,10а
Начальник Цьмух
Петро Степанович 0674944904
e-mail: petrotsmukh57@gmail.com,
(місцезнаходження юридичної особи
або місце провадження діяльності
фізичної особи - підприємця
(поштовий індекс, адреса),
контактний номер телефону)

Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи*.
Планована діяльність, її характеристика.
Кременецька міжгосподарська шляхобудівельна пересувна
механізована колона №9 планує
видобувати пісковики, вапняки
(корисна копалина загальнодержавного значення) з родовища «
Соколина гора» для виробництва
щебеню та бутового каменю..
Технічна альтернатива 1.
Родовище розробляється відкритим способом з паралельним
просуванням фронту робіт з внутрішнім і зовнішнім відвалоутворенням згідно проекту розробки
і рекультивації, виконаного трестом “Промбудматеріали” .
Ускладнюючих факторів при
розробці родовища немає. Гідрогеологічні умови експлуатації родовища сприятливі. Водоносні горизонти розвідувальними виробітками не виявлені.
Підприємство
забезпечене
спеціалістами гірничої справи і
обладнанням. Поновлення відпрацьованих площ буде здійснюватись згідно проекту розробки і рекультивації. Відпрацьована площа буде рекультивована і
передана попередньому землекористувачу.
Запаси оцінені по категорії В.
Затверджені протоколом Укр ТКЗ
№4636 від 26.03.1987 року.
Річна потужність підприємства досягнута -5.0 тис.м3.
Залишок
запасів
на
01.01.2018року 477,8 тис.м3
_____________________________________
* Суб’єкт господарювання має право
розглядати більше технічних
та територіальних альтернатив.

Технічна альтернатива 2.
Не розглядалась.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні
альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності:
територіальна альтернатива 1.
Планова діяльність буде здійснюється на території Кременецького району Тернопільської
області, на відстані 1.5 км на
північий-схід від с.Дунаїв,13км на
захід від з.ст. Кременець.
Родовище «Соколина гора»
вперше було розвідано в 1967
році. В 1987 році геологічною партією «Геолбудм» виконано дорозвідку в результаті якої було виявлено 543 тис.м.куб. вапняків і пісковиків придатних для виробництва щебеню.
Запаси оцінені по категорії В в
кількості 543 тис.м.куб.
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Повідомлення про плановану діяльність,
яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Кременецька міжгосподарська шляхобудівельна пересувна
механізована колона №9 (код ЄДРПОУ 05423627)
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця,
ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються
від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили
про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

Затверджені протоколом Укр
ТКЗ №4636 від 26.03.1987 року
згідно якого буде проводитись
розробка родовища, тому розгляд
місця провадження планової діяльності за територіальними альтернативами недоцільно.
4.
Соціально-економічний
вплив планованої діяльності
Визначається забезпеченням
робочими місцями працездатного населення, сплатою податків
в місцеві бюджети, покращенням
економічної ситуації регіону.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри
планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Загальна площа родовища
становить – 18.3 га
Потужність підприємства з
видобування пісковиків, вапняків
становить 5.0тис. м3/рік.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: щодо технічної альтернативи 1
дотримання дозволених обсягів викидів у атмосферне повітря
від стаціонарних джерел:
-акустичне забруднення, розрахунковий гранично допустимий рівень якого в житловій
забудові менше допустимого
рівня шуму на території населених місць:
дотримання вимог Водного
кодексу; щодо технічної альтернативи 2
не розглядається
щодо територіальної альтернативи 1
дотримання розмірів СЗЗ;
вилучення ділянок в тимчасове та довгострокове користування, щодо територіальної альтернативи 2
не розглядається
7.
Необхідна
екологоінженерна підготовка і захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
виготовлення проектної документації:
розміщення тимчасових приміщень, необхідних для ведення
робіт:
доставку на об’єкт необхідних
механізмів, сировинних ресурсів:
проведення
гірничокапітальних робіт:
дотримання технології, що передбачена проектом, при розробці родовища, щоб уникнути ерозійних процесів:
проведення рекультивації відпрацьованого кар’єру.
щодо технічної альтернативи 2
Еколого-інженерна підготовка і захист території, щодо технічної альтернативи 2 відсутні через
відсутність технічної альтернативи 2. щодо територіальної альтернативи 1
польове обстеження ділянки
родовища:
топографо-геодезичні вишукування;
винос в натуру і закріплення
на місцевості параметрів родовища: щодо територіальної альтернативи 2
не розглядається
8. Сфера, джерела та види

можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
атмосферне повітря - технологічне обладнання, кар ’єрна техніка та автотранспорт;
водне середовище - обсяги водокористування. Водоносні горизонти розвідувальними виробітками не виявлені;.
ґрунти - утворення відходів,
та подальше поводження з ними;
рослинний і тваринний світ опосередкований вплив - присутність людей та обладнання на
технологічних майданчиках:
вплив на клімат і мікроклімат
- відсутній; вплив на техногенне
середовище - відсутній. щодо технічної альтернативи 2 не розглядається .
щодо територіальної альтернативи 1
соціальне середовище - можливе перевищення гігієнічних нормативів допустимого вмісту хімічних речовин в атмосферному
повітрі, перевищення санітарних
норм допустимого шуму;
-порушення правового режиму зон санітарної охорони водних
об’єктів та режиму господарської
діяльності в межах прибережної
захисної смуги. щодо територіальної альтернативи 2 не розглядається
9. Належність планованої
діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та
об’єктів, які можуть мати значний
вплив на довкілля та підлягають
оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину
статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)
Згідно ст..3 п.3 ч.3 Закон Україн «Про оцінку впливу на довкілля» родовище пісковиків і вапняків «Соколина гора» відноситься
до другої категорії видів планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля, а саме: видобування корисних копалин, крім корисних копалин місцевого значення,
які видобуваються землевласником чи землекористувачем в межах наданих їм земельних ділянок
з відповідним цільовим використанням.
10. Наявність підстав для
здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому
числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав,
довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)
Транскордонний вплив на довкілля відсутній.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Планований обсяг досліджень
та рівень деталізації інформації,
що підлягає включенню до звіту
з ОВД у відповідності з ст.6 Закону України “Про оцінку впливу на
довкілля” № 2059-УШ від 23 травня 2017 року.
Надання запиту в Тернопільський регіональний центр з гідрометеорології на інформацію
про величини фонових концен-

трацій забруднюючих речовин у
поверхневій воді водного об’єкту,
про багаторічні кліматичні характеристики у місці здійснення планової діяльності.
Надання запиту у Департамент екології та природних ресурсів Тернопільської ОДА на інформацію про величини фонових
концентрацій забруднюючих речовин у атмосферному повітрі.
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та Можливості для
участі в ній громадськості
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати
значний вплив на довкілля і,
отже, підлягає оцінці впливу
на довкілля відповідно до Закону
України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:
підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу
на довкілля; проведення громадського обговорення планованої
діяльності;
аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості
під час громадського обговорення, під час здійснення процедури
оцінки транскордонного впливу,
іншої інформації;
надання уповноваженим органом мотивованого висновку з
оцінки впливу на довкілля, що
враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;
врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні
про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14
цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на
довкілля уповноважений орган,
виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.
Забороняється розпочинати
провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про
провадження планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на
довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на
стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до
звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого
суб’єктом господарювання звіту з
оцінки впливу на довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу
на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на
довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про
процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на до-

вкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського
обговорення.
13. Громадське обговорення
обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки
впливу на довкілля
Протягом 20 робочих днів з
дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб- сайті
уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у
пункті 15 цього повідомлення,
зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до
звіту з оцінки впливу на довкілля.
Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з
оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього
повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля
зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна
інформація про це включається до
звіту з оцінки впливу на довкілля.
14. Рішення про провадження
планованої діяльності
Відповідно до законодавства
рішенням про провадження
даної планованої діяльності
буде продовження спеціального
дозволу №1241 від 12 лютого
1998 року на користування
надрами з метою видобування
пісковиків,вапняків родовища
«Соколина гора»*
(вид рішення відповідно до частини
першої статті 11 Закону України
“Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається Державною
службою геології та надр України
(орган, до повноважень якого
належить прийняття такого
рішення)

Усі зауваження і пропозиції
громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та
рівня деталізації інформації, що
підлягає включенню до звіту з
оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до уравління
екології та природних ресурсів
Тернопільської обласної державної адміністрації, що розташоване за адресою: 46008, вул.Шашкевича, 3, м. Тернопіль ,
e-mail:eko_ter@ukr.net,
тел/факс 0352 25-95-93
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СИРНА класика:
10 СТРАВ З СИРОМ,
Ситні і смачні страви з сиром - це вічна
класика, яку не можна не любити. Апетитні,
пікантні, вершково-ніжні - вони дарують
відчуття ситості та справжню сирну насолоду.
Страви з нашої підбірки готуються напрочуд
легко і підходять на всі випадки життя, для
будь-якого столу і будь-якого прийому їжі.
Приготуйте і переконайтеся в цьому самі!

Смачна сторінêа

ЯКІ ПОЛЮБИТЬ
ВАША РОДИНА

Смачна добірка класичних страв, які неможливо уявити без сиру
Французький сирний
суп з грибами

ПОТРІБНО: курячий окорок
- 1 шт., картопля - 4 шт., печериці
- 200 г, твердий сир «Гауда» - 200
г, плавлений сир «Голландський»
- 1 шт., морква - 1 шт., цибуля ріпчаста - 1 шт., сіль - за смаком, олія
- для смаження.
ПРИГОТУВАННЯ: відварити окорок у двох літрах підсоленої води. Дістати з бульйону, відокремити м'ясо від кістки і нарізати шматочками. Очистити картоплю, нарізати кубиками, опустити в бульйон разом з м'ясом.
Гриби і цибулю дрібно нарізати,
очистити і натерти моркву на великій тертці. Все разом обсмажити на олії. Коли закипить картопля, додати смажені овочі та гриби в бульйон і варити 20 хвилин
на маленькому вогні. За 5 хвилин
до готовності в суп додати натертий плавлений сир «Голландський», перемішати до розчинення. Натерти твердий сир «Гауда»
на тертці. Розлити готовий суп по
жаростійким супникам, присипати зверху сиром. Поставити в розігріту до 200°С духовку на 5 хвилин. Подавати гарячим.
Піца Маргарита

ПОТРІБНО: основа піци - борошно - 500 г, дріжджі свіжі - 15 г,
олія - 50 мл, вода - 320 мл, сіль за
смаком.
НАЧИНКА: помідори - 6 шт.,
часник - 2 зубчики, олія - 50 мл,
твердий сир - 250 г, зелень - за
смаком, сіль, перець - за смаком.
ПРИГОТУВАННЯ: змішати
дріжджі з просіяним борошном,
розтерти пальцями до дрібних
крихт. Додати олію і воду, замісити пружне тісто. Вимішувати тісто до тих пір, поки воно не перестане липнути до рук, за необхідності підсипати борошно. Накрити тісто серветкою і залишити
підходити на 1 годину. Знову вимісити тісто, що підійшло. Розкачати в тонкий пласт, викласти на
присипаний борошном протвінь.
Зі вказаної кількості інгредієнтів у вас може вийти 3 невеликих
піци або 1 велика. Занурити 2 помідори на 30 секунд в окріп, витягти, зняти шкірку. Злегка зби-

ти в блендері помідори з олією,
часником, сіллю, перцем і зеленню. Рівномірно змастити тісто
соусом. Твердий сир натерти на
крупній тертці. Половиною сиру
присипати тісто, змазане соусом.
4 помідори нарізати кружечками,
викласти на піцу. Посипати зверху другою половиною натертого
сиру. При запіканні сир, викладений на корж, розплавиться і стане
тягучим, а сир зверху - запечеться
апетитною золотистою скоринкою. Випікати за 220°C протягом
15-20 хвилин, поки краї не стануть золотистими.
Піца на сковороді

ПОТРІБНО: ковбаса (або сосиски) - 400 г, помідори - 2 шт.,
твердий сир - 150 г, майонез легкий - 3 ст. л., сметана - 4 ст. л., яйця
курячі - 2 шт., борошно - 9 ст. л.,
олія - 1 ч. л.
ПРИГОТУВАННЯ: готуємо
тісто - у глибокій мисці змішати
яйця, сметану і майонез. Додати
борошно, добре перемішати. Тісто має вийти рідким, трохи густішим за сметану. Велику сковороду змастити олією. Вилити на
сковороду тісто і рівномірно розгладити по дну. Нарізати ковбасу кружечками середнього розміру, викласти на тісто. Нарізати помідори тонкими кружечками, викласти зверху на ковбасу. Натерти твердий сир на крупній тертці і рясно посипати помідори. Накрити сковорідку кришкою і готувати
Французький цибулевий
суп з грінками
ПОТРІБНО: цибуля ріпчаста 4 шт., курячий бульйон - 500 мл,
твердий сир «Гауда» - 150 г, вершкове масло - 4 ст. л., борошно - 1
ст. л., скибочки батона - 3 шт., сіль,
цукор - по 0,5 ч. л.
ПРИГОТУВАННЯ: цибулю
очистити, помити, нарізати тонкими півкільцями. Обсмажити
цибулю до золотистого кольору
в каструлі на вершковому маслі.
Додати сіль, цукор, борошно, смажити ще 1 хвилину. Влити курячий бульйон, варити на повільному вогні 15 хвилин. Розігріти
духовку до 150°С. Розрізати скибочки батона навпіл, викласти на
протвінь, помістити в розігріту
духовку на 15-20 хвилин. Натерти твердий сир «Гауда» на дрібній
тертці. Дістати грінки з духовки і
посипати натертим сиром. Включити гриль в духовці. Цибулевий
суп налити в жаростійкі тарілки

або горщики, в кожний покласти
по 1-2 грінки. Запекти під грилем
до золотистої скоринки.
Картопляний гратен під
сирно-вершковим соусом
ПОТРІБНО: картопля - 1 кг,
твердий сир «Гауда» - 200 г, плавлений сир «Голландський» - 2 шт.,
вершки нежирні - 400 мл, часник
- 2 зубчики, мускатний горіх, сіль
- за смаком.
ПРИГОТУВАННЯ:
картоплю очистити від шкірки, нарізати тонкими скибочками. Вершки нагріти, додати натертий на
крупній тертці плавлений сир
«Голландія». Коли сир повністю
розплавиться, додати мускатний
горіх і роздавлений часник. Викласти нарізану картоплю у форму для запікання тонким шаром,
залити шар сирним соусом, знову викласти картоплю шаром,
залити соусом - і так кілька разів, щоб останнім був соус. Помістити форму в розігріту до 180°С
духовку, запікати гратен протягом 60 хвилин. Натерти твердий
сир «Гауда» на крупній тертці. За
5 хвилин до закінчення приготування дістати гратен з духовки,
присипати тертим сиром і довести до готовності.
Лазанья з рибою
і зеленню

ПОТРІБНО: філе лосося (або
іншої жирної риби) - 300 г, сухі
листи лазаньї - 8-10 шт., вершки нежирні - 120 мл, твердий сир
- 100 г, зелень на ваш смак - 1 великий пучок, сир нежирний - 200
г, олія - 50 мл, сіль, приправи - за
смаком.
ПРИГОТУВАННЯ: розігріти духовку до 200°С. Змастити
форму для запікання олією. Філе
риби нарізати тонкими скибочками. Зелень подрібнити. Твердий сир натерти на крупній тертці. У мисці поєднати сир, вершки,
зелень, сіль, перець, перемішати.
Опустити листи лазаньї в окріп на
3-4 хвилини, вийняти, охолодити.
Воду не виливати. Якщо листи лазаньї не потребують попереднього замочування в окропі, то можна пропустити цей крок. На дно
форми для запікання викласти
кілька листів лазаньї, щоб повністю покрити дно. Влити 2 ст. л. гарячої води. Рівномірно викласти третину рибного філе, залити вершково-сирною масою. Повторити шари начинки так, щоб
верхнім шаром виявилися пласти лазаньї. Останній шар посипа-

ти тертим сиром і збризнути водою. Запікати в духовці 15-20 хвилин, поки сир не створить хрустку золотисту скориночку. Подавати лазанью гарячою.
М'ясна касероль
із хрусткою скоринкою

ПОТРІБНО: фарш свинячеяловичий - 300 г, яйце куряче - 1
шт., картопля середнього розміру - 3 шт., цибуля ріпчаста - 1 шт.,
твердий сир - 200 г, майонез легкий або сметана - 100 г, сіль, спеції - за смаком, олія - для змащування форми.
ПРИГОТУВАННЯ: у готовий
свиняче-яловичий фарш додати 1 сире яйце, сіль і перець за
смаком. Перемішати. Сиру картоплю очистити і нарізати тонкими скибочками. На дно змащеної олією форми укласти нарізану картоплю, посолити.
Щоб картопля швидше приготувалась, а запіканка була соковитою, поливаємо зверху соусом. Для соусу: змішати майонез
або сметану з 3 ст. л. кип'яченої
води, сіллю і спеціями. Цибулю
нарізати півкільцями і викласти зверху на картоплю в соусі.
Наступним шаром рівномірно
викласти фарш. Натерти твердий сир на крупній тертці. Рівномірно розподілити по фаршу.
Поставити в розігріту до 200°С
духовку на 35 хвилин. Твердий
сир ТМ «Шостка» при запіканні
перетвориться на хрустку золотисту скориночку.
Відкритий пиріг (кіш) із
шинкою та маринованими
огірками

ПОТРІБНО: для тіста - борошно - 230 г, масло вершкове - 125 г,
сметана - 3 ст. л., розпушувач - 1 ч.
л., сіль - 2 щіпки.
НАЧИНКА: огірки мариновані - 2 шт., шинка - 150 г, твердий
сир - 150 г, яйця курячі - 3 шт., цибуля ріпчаста - 1 шт., олія - для
смаження.
ПРИГОТУВАННЯ:
змішати розм'якшене масло з борошном, розпушувачем, сметаною
і сіллю, вимісити пружне тісто. Мариновані огірки нарізати
дрібними кубиками і тушкувати 5 хвилин на середньому вог-

ні з додаванням олії. Подрібнити цибулю і додати її до огірків.
Шинку нарізати дрібними кубиками, додати до огірків і цибулі.
Обсмажувати 5 хвилин. Натерти
на крупній тертці твердий сир.
Половину натертого сиру збити
з яйцями, додати огірки і шинку, перемішати. Тісто розподілити по формі для випікання, зробити бортики. Вилити начинку
в тісто. Поставити в розігріту до
200°С духовку на 10 хвилин. Дістати пиріг, посипати другою частиною тертого сиру, випікати ще
20 хвилин.
Роли з крабових паличок
та сиру у лаваші

ПОТРІБНО: плавлений сир –
2 шт., крабові палички – 200 г, пучок кропу, вірменський лаваш.
ПРИГОТУВАННЯ:
нарізати плавлений сир та крабові палички кубиками, скласти в чашу
блендеру. Додати кріп та збити у
блендері, перетворюючи на однорідну масу. Додати сіль за бажанням. Лаваш щедро змазати
сирно-крабовим кремом та загорнути в рулет. Нарізати лаваш
з начинням однаковими шматочками. Викласти роли на тарілку,
прикрасити зеленню та подавати до столу.
Сирні булочки
ПОТРІБНО: молоко або кефір
– 300 мл, яйце – 2 шт., дріжджі – 2
ч.л., маргарин – 120 мл, сіль – 3/4
ч.л., цукор – 1 ст.л., олія – 2-3 ст.л.,
сир плавлений «Голландський» –
2 шт., сир твердий – 100 г, борошно – 800 г.
ПРИГОТУВАННЯ: у теплому молоці розчинити дріжджі.
Натерти плавлений сир на терці. Збити яйця з сіллю та цукром.
Додати олію, розтоплений маргарин та молоко з дріжджами. Всипати троши більше половини борошна, замісити тісто та почекати, поки воно підійде. Як тісто підійде, додати у нього дрібно натертий плавлений сир та решту
борошна. Вимішувати поки тісто не стане м’яким та еластичним Сформувати невеликі булочки. Викласти їх на лист для випікання та змазати зверху яйцем.
Випікати 35-40 хв. при температурі 180°. Через 20-25 хв. булочки
присипати зверху тертим твердим сиром та знову поставити у
духовку.
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Від початку будівництва
до введення в експлуатацію
ціни на квартири зростають на 30%

Ф

ранківські інвестори розділилися на два табори: ті, хто надає перевагу купівлі
житла на етапі будівництва, та ті, хто довіряє кошти лише готовим новобудовам.
Вагомою перевагою нерухомості, що перебуває на стадії будівництва, звичайно, є
ціна,– зазначає Аналітичний центр будівельної компанії «Благо». Адже чим ближчий термін
здачі в експлуатацію, тим дорожче обійдеться вартість квадратного метра. Щоб знайти
ідеальний варіант, фахівці з нерухомості радять визначитись, насамперед, із власними
пріоритетами, бажаним терміном заїзду в нову квартиру та фінансовими можливостями.
ЦІНОВИЙ КРИТЕРІЙ
На період риття котловану забудовник пропонує інвестору найнижчу ціну. Для будівельної компанії це чудовий варіант поповнити клієнтський портфель, а для покупця – отримати якісну квартиру
за помірною вартістю. Для більшості українських сімей купівля житла
на початковій стадії будівництва є
хорошою альтернативою, оскільки

дає змогу придбати власну нерухомість дешево та на вигідних умовах
розтермінування.
ШИРОКИЙ ВИБІР
Обираючи житло на етапі будівництва, можна не лише зекономити кошти, але й отримати квартиру на будь-який смак: поверх, планування, вигляд з вікна тощо. За
умов монолітно-каркасного типу
будівництва доступна опція без-

коштовного перепланування, що є
дороговартісним при купівлі готової квартири. Чим ближчий термін
здачі будинку в експлуатацію, тим
менший вибір та вища ціна. Головним в такому випадку є усвідомлення терміну будівництва, котре
зазвичай триває 2-3 роки. Тому цей
варіант підійде людям, не обмеженим у часі, і тим, хто прагне зекономити.

ЗОЛОТЕ ПРАВИЛО
Щоб вигідно та надійно інвестувати в нерухомість та не переплачувати зайвих 30% вартості,
експерти радять купляти житло
на початковому етапі будівництва.
Саме цей період найбільш оптимальний у співвідношенні ціни і
якості, є найбільше варіантів для
вибору. Вагомою перевагою для

клієнтів є політика заморожування цін на придбану нерухомість та
можливість оплати частинами у
домовлений час.
Купити квартиру в ІваноФранківську на вигідних умовах та
доступною ціною можна у ЖК «Паркова Алея», «Comfort Park», містечко
«Соборне» та районі «Manhattan»
від будівельної компанії «Благо».

ОГОЛОШЕННЯ

Здається
в оренду

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

Продаю

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

Вважати недійсним

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

Відповіді
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Вітаю!

Гарну, щиру людину, кума

Володимира Дмитровича Боданя

Володимира Дмитровича Боданя

із Малих Вікнин на Збаражчині

із золотим ювілеєм

з першим 50-річчям!

та Василя Дмитровича Толочка

із 33-річчям!
Миру і спокою, теплого сонця,
Буде радісно хай на душі.
Ласкавої долі, доброго віку,
Хай здоров’я не зрадить ніколи,
Хай стукає радість
Мир і злагода будуть в сім’ї,
у кожне віконце, Хай у серці весна буде ясна
Усяких гараздів і щастя – без ліку!
Навіть в сірі, захмарені дні!
Хай звучать найщиріші вітання:
Нехай Господь в житті допомагає,
«З Днем народження!» Дарує довголіття й безмір ласк,
скажуть усі. Нехай любов із неба посилає
Хай здійсняться усі побажання,
Сьогодні, завтра й повсякчас!

З любов’ю – мама-теща Феодосія Ільківна Гусарчук,
с. Малі Вікнини Збаразького району.

Бажаєм здоров’я, добра, довголіття,
Хай вистачить щастя на всеньке століття!
Хай доля не знає печалі і втоми,
Хай радість сміється у домі!
Хай осінь барвиста зашле у дарунок
Любові й достатку великий пакунок.
Хай легко працюється, гарно живеться,
Все множиться, вміється і удається!
Ми щиро бажаєм жар-птицю спіймати,
Удачу і щастя при собі тримати.
І ще раз здоров’я – з роси і води,
Бадьорість і настрій хай будуть завжди!
Пречиста Діва хай допомагає
І Господь з неба милість посилає!

З повагою – Марія і Василь Коляда.

Вітаємо!

Вітаємо!

Доброго чоловіка і батька,
ласкавого дідуся

Доброго кума, хрещеного тата, турботливго дідуся, дядя, швагра

Дмитра Терентійовича Путькальця

Дмитра Терентійовича
Путькальця

з с. Великі Вікнини Збаразького району

з Днем народження і Днем ангела!
Хай здоров’я не зрадить завчасно,
Мир і злагода будуть в сім’ї,
Хай у серці весна буде ясна
Навіть в сірі, захмарені дні!
Хай поруч з Вами ангел Ваш летить,
І береже Вас від біди повсюди,
Нехай несе Вам радість кожна мить
І благодать Господня з Вами буде!

З повагою - кума Ольга, похресник Михайло з дружиною Мирославою,
племінниця Наталя з чоловіком Миколою, внуки Сергій і Ваня, мама-теща
Надія, швагро Микола з дружиною Марією і вся родина.
Разом з дідусем, Дмитром Терентійовичем,
святкує День народження і його

внучка Златка Поліщук.

із с. Великі Вікнини
Збаразького району

55-річним ювілеєм
та Днем ангела!

Нехай летять собі літа,
Нам зупинити їх не вдасться,
Хай буде істина проста:
Чим більше літ – тим більше щастя!
Хай мрії сповняться й думки,
Якими щедрий і багатий,
Бажаємо з роси й води,
Любові й злагоди у хаті.
Ще зичим прожити у силі й здоров’ї
Хоча б до ста років щасливої долі!
Статків усяких, хліб і до хліба
Господь хай дарує на многії літа!

Ми Тебе вітаєм із великим святом,
І Тобі бажаємо радості багато!
Хай для Тебе буде гарна кожна днина,
Миле наше сонечко, будь завжди щаслива!

З любов’ю – уся родина.

З повагою і любов’ю - дружина
Тетяна, донечки Людмила,
Світлана, Валя, зяті Ігор, Андрій,
Сергій, внуки Ілля, Анастасія,
Антоніна, Юра, Діма, Аліна, Злата.

Вітаємо!

Працівників Почаївського психоневрологічного будинку-інтернату іменинників листопада!
Надію Юзик, Віктора Антонюка, Віктора Борчука, Марію Галанець,
Марію Бовт, Андрія Лугового, Михайла Бовта, Надію Музичук,
Ярослава Палія, Михайла Сімору, Івана Коберника.
Бажаєм Вам квітів та мирного неба,
Хай справдяться мрії, здійсняться дива,
Грошей та здоров’я ще більше, ніж треба.
Хай кругом від сміху іде голова,
Хай доля Вам щастя багато дає,
Достатку — у будні, в свята — подарунків,
Зозуля сто років життя накує.
Гарних подій, доброти, поцілунків!
З повагою - колектив Почаївського
психоневрологічного
будинку-інтернату.

Сучасні інноваційні технології

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

Погода в Тернополі й області
7 листопада - ясно, без опадів, вночі 4-6, вдень 8-10 градусів тепла. Схід сонця - 7.14, захід
- 16.47. Новий місяць.
8 листопада - хмарно з
проясненням, без опадів, вночі 2-3, вдень 7-9 градусів тепла.
Схід сонця - 7.16, захід - 16.46.
9 листопада - ясно, без

опадів, вночі 1-2,
вдень 8-10 градусів тепла. Схід сонця - 7.18, захід - 16.44.
10 листопада - хмарно з
проясненням, без опадів, вночі 2-3, вдень 7-9 градусів тепла.
Схід сонця - 7.19, захід - 16.43.
11 листопада - хмарно, без

Вітання

Вітаємо!

Найголовніше у житті кожної людини – її сім’я, родина, тепло і
затишок в домі. Тож вітаю від щирого серця своїх добрих зятів

Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,
Нехай здійсняться тисячі бажань,
Щоб доля дарувала тільки щастя,
Ні грама бід, ні крапельки страждань.
Життя хай квітне, мов вишневий сад,
І кожен день усміхнено радіє,
А доля подарує зорепад
І щирих друзів, і найкращі мрії!

nday.te.ua

опадів, вночі 1-4, вдень 9-6 градусів тепла. Схід сонця - 7.21,
захід - 16.42.
12 листопада - хмарно з
проясненням, без опадів, вночі 1-4, вдень 6-9 градусів тепла.
Схід сонця - 7.22, захід - 16.40.
13 листопада - хмарно з
проясненням, без опадів, вночі
0-1, вдень 7-10 градусів тепла.
Схід сонця - 7.24, захід - 16.39.

ГОРОСКОП

З 7 по 13 листопада

ОВЕН
Тим, хто мріяв отримати першу або
другу вищу освіту, необхідно, засукавши рукави, почати готуватися. Зірки
протегують вам у всіх перспективах,
що стосуються розширення досвіду та
підвищення освіти.
ТЕЛЕЦЬ
Перешкодою на шляху до досягнення цілей буде невміння користуватися часом, а також непотрібні поїздки, зустрічі, суєта. Самостійність у прийнятті рішень - це теж одне з випробувань.
БЛИЗНЮКИ
Чим легше та оптимістичніше ви
поставитеся до подій тижня, тим щедріше обдарує вас доля. У багатьох події будуть пов’язані з далекими країнами, культурами і людьми здалеку.
РАК
Будьте уважнi, ви можете познайомитися з такою людиною, завданням
якої буде багато в чому змінити ваше
життя, погляди, цінності. Активність і
старанність - ключ до успіху.
ЛЕВ
Знаком долі буде можливість роботи з іноземними фірмами, а також далекі поїздки. І хоч як би було складно
включатися в цю діяльність, витрачені зусилля будуть винагороджені. Ви
зможете створити хорошу базу на тривалий період часу.
ДІВА
Бажано утриматися від спокуси
притягувати до себе підвищену увагу.
Якомога менше самореклами. Не вар-

Вітаємо!

Добру, щиру, чарівну колегу,
інструктора з передплати ТД
ПАТ «Укрпошта» ЦВПЗ Теребовля

Оксану Петрівну Демиду

з Днем народження!
Вітаємо Вас із святом,
Хай життя буде багатим:
На здоров’я і на силу,
І на доленьку щасливу!
На яскраві довгі роки –
Без турбот і без мороки.
На прибутки і достаток,
На фінансовий порядок.
На підтримку і повагу,
На рішучість і відвагу!
На тепло і розуміння,
Щирих друзів і везіння.
На круїзи при погоді,
Відпочинок на природі.
Словом, на усе прекрасне,
На постійне й своєчасне!
Хай Господь в опіці має,
Завжди й скрізь допомагає!

З повагою – колеги по роботі
з Теребовлі.
До цих гарних слів приєднується
і колектив «Нашого ДНЯ».
В цей дорогий для серця день
Бажаєм квітів і пісень!
Від друзів щирих привітань,
Від зірки – здійснення бажань.
Від сонця – світла і тепла,
Щоб доля щедрою була!
Хоч не спинити часу лік,
Нехай щастить весь довгий вік!

то занадто афішувати свої цілі, плани,
мрії. Якщо ж це сталося, то в більшості
випадків удача буде не на вашому боці.
ТЕРЕЗИ
У цей час не бажано змiнювати
iмiдж. Підвищений егоїзм, надмірна
увага до своєї зовнішності, перебільшення своїх здібностей і проблем душі
- це шлях, що веде до самотності.
СКОРПІОН
Завдяки підвищенiй зарозумілості ви можете притягнути людей, внутрішня природа яких відповідатиме
вашій. Водночас ви пожалкуєте про те,
що доля звела вас разом.
СТРІЛЕЦЬ
Особливо критичною виявиться
ситуація, якщо в цей період ви укладете зобов’язання щодо один одного. Наприклад, шлюбний контракт. Будь-яку
зраду або невірність iз боку партнера необхідно буде розглядати як дзеркальне відображення власних вчинків.
КОЗЕРІГ
Шлях, на якому вас чекає захист
ангела-хранителя, - це вміння справедливо та гармонійно розпорядитися тими духовними та матеріальними
ресурсами, якими обдаровує вас доля.
ВОДОЛІЙ
Вам доведеться приймати рішення і
брати на себе відповідальність не тільки
за свої слова і вчинки, а й за багатьох людей у своєму оточенні. І нічого не вдієш
- «узявся за гуж, не говори, що не дуж».
РИБИ
Ви продовжите справу, розпочату
минулого мiсяця. Багато представників цього знака звалять на свої плечі
дуже великий тягар, постійно відчуваючи себе у відповіді за все, аж до найдрібніших деталей.

