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Поважаймо
працю хлібороба!

Хай сіється
і щедро родить!

Дорогі мої земляки, краяни,
шановні пайовики!
Від усієї душі тепло вітаю
вас із цьогорічним нашим
професійним святом –

Шановні краяни!
Дорогі працівники та
пайовики фермерського
господарства
«Вікторія-92»!

Немає більш почесного покликання, ніж ростити хліб. І в ці короткі листопадові дні ми знову підбиваємо підсумки нашої цілорічної наполегливої праці, дякуємо Господу за
збіжжя в коморі і духмяний коровай на столі. Разом ми змогли доглянути землю і зібрати урожай.
Спільно зуміли закласти надійну основу для того,
аби щедро родило поле і в році наступному. Тож
щиро бажаю вам міцного здоров’я, миру в Україні,
благополуччя і родинного тепла! Хай кожен день
приносить у ваші оселі радість і гарний настрій.
Нехай Господь в житті допомагає,
Дарує довголіття й безмір ласк,
Нехай любов із неба посилає
Сьогодні, завтра й повсякчас!
З повагою, Петро ПЕЛЯК,
голова фермерського
господарства «Вікторія-92»
Козівського району,
Заслужений працівник
сільського господарства України.

Днем працівника
сільського господарства.

Дозвольте насамперед подякувати вам за самовіддану й невтомну працю. Побажати міцного
здоров’я, миру й злагоди в родинах, нових вагомих
трудових здобутків в ім’я процвітання рідної України і нашого чарівного краю, добробуту та благополуччя. Хай гарно нива засівається і за сонячної
погоди щедрий урожай вродить! Миру і радості
кожній хаті! Хай здійснюється усе задумане, Божого вам благословення та вдячності від людей!
Щастя вам, усмішок, гарної долі,
Серце хай гріє людська доброта,
Втоми не знайте ні в чому й ніколи
І будьте здорові на довгі літа!
З повагою, Антон БІЛИК,
директор ПП «Орендне підприємство
«Іванівське» Теребовлянського району,
Заслужений працівник сільського
господарства України,
депутат обласної ради.

Пайовики та друзі щиро вітають
з Днем працівника сільського господарства
директора ПАП «Аркадія»
Миколу Івановича Пилипіва.

Бажаємо Вам щедрих врожаїв,
сонячної погоди. Нехай родять сади
і поле, не підводить здоров’я, а праця приносить вагомі плоди. Нових
здобутків «Аркадії» і всім, хто творить історію вашого успішного гос-

подарства: собі – на радість, людям
– на добро!
Хай буде колос ваговитим,
В домівці – щастя, лад в сім’ї,
Земля, турботою зігріта,
Дарує щедрі врожаї!

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

ОЛЕГ ЛЯШКО ВИМАГАЄ ВІД ВЛАДИ СКАСУВАТИ
ЗАХМАРНІ ЦІНИ НА ГАЗ ТА ОПАЛЕННЯ
Лідер РПЛ заявив, що нові тарифи
кидають до боргової ями всю Україну

Д

руга чверть стала справжнім
крижаним випробуванням
для школярів з Павлограда
та Кривого Рогу. Через борги за
газ у цих містах досі не розпочався
опалювальний сезон. Замість
навчання з 5 листопада малеча
змушена лишатися вдома. «Дуже
холодно. Обігрівачів немає. Весь
теплий одяг і по дві ковдри на себе
натягуємо», - бідкається пацієнтка
Павлоградської міської лікарні
№4 Ганна Василівна. Більше 700
тис. людей в обох містах стали
заручниками необґрунтованих
тарифів на опалення та газ.

“Де українцям взяти гроші на комуналку, ліки, продукти харчування, коли не підвищуються зарплати, а ціна на газ зростає?
Сьогодні політика президента і влади фактично прирікає людей на те, щоб заплатити за газ і сидіти помирати, бо немає за що
купити ліки, чи віддати всі кошти за дорогі ліки і сидіти помирати в холодній квартирі від голоду і холоду, бо ні на що інше не вистачить", – заявив у Верховній Раді лідер Радикальної партії Олег Ляшко.

Нещодавно політик особисто пересвідчився у комунальній катастрофі, яка спіткала мешканців Павлограда, Кривого Рогу,
Тернополя та багатьох інших міст. Через зависокі ціни на газ, опалення та гарячу воду
Павлоград заборгував державному постачальнику НАК “Нафтогаз” 131 млн. грн., а
Кривий Ріг - захмарні 550 млн. грн. У відповідь монополіст просто перекрив цим містам газовий вентиль, зловтішаючись, що
8,55 грн. за куб, які уряд встановив з 1 листопада, - все ще замала для українців ціна.
Мовляв, маємо платити за газ європейську
ціну, яка зараз складає більше 12 грн. за куб.
Загалом по країні ситуація є не набагато
кращою. За перший же тиждень від початку
опалювального сезону борги комунальників за спожитий газ зросли на 74 млн. грн.. і
перетнули позначку у 24 млрд. грн.
“Влада обманює українців, коли розповідає, що ціна на газ піднялася на 25%. Насправді – на 78% протягом наступних 2 років. При цьому підвищення заробітних плат
в урядовому проекті держбюджету на наступний рік - мінімальне. Воно не покриває інфляцію і зростання цін на продукти
харчування та ліки, - обурюється Олег Ляшко. - Своїм рішенням про підвищення цін на

газ президент Порошенко і уряд фактично
кинув у боргову яму мільйони українських
громадян”. Політик зауважив, що з 1 травня
уряд змінив правила надання субсидій і, таким чином, штучно відрізав від них 3 млн.
людей.
Влада відверто грабує українців, тому
парламент не має права мовчати, заявив з
трибуни Верховної Ради Олег Ляшко. Політик пропонує скасувати рішення уряду від
19 жовтня про збільшення вартості газу і
встановити мораторій на будь-яке подальше її підвищення. “Ми вимагаємо негайно
розглянути і прийняти цю постанову та захистити українців від грабіжницької політики президента і його влади. Наша команда не буде голосувати за жодне інше рішення, поки мораторій про підвищення ціни
на газ не буде прийнятий. Коли влада грабує українців і їм ні за що годувати своїх ді-

тей, одягатися та лікуватися, бути байдужими – це злочин!», - звернувся до парламентарів Олег Ляшко.
Під проектом постанови від Ляшка вже
підписалися 6 лідерів депутатських фракцій і груп. Цей документ став наступним
кроком РПЛ у боротьбі із високими комунальними тарифами. 31 жовтня під Кабміном “радикали” провели багатотисячну акцію протесту, а Олег Ляшко передав вимоги
протестувальників особисто до рук прем’єрміністра Гройсмана.
“Ми вимагаємо від уряду підвищення
зарплат, перерахунку пенсій, відновлення
державного контролю за цінами на ліки і
продукти харчування, встановлення справедливої ціни на газ. Сьогодні українці платять за корупцію президента Порошенка і
його оточення. Досить цієї грабіжницької
політики!" – підсумував Олег Ляшко.
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Ще один довгобуд –
на завершенні!

Державний архів Тернопільської області
переїде у нове приміщення

Меморандум про
співробітництво щодо
завершальних робіт з
облаштування будівлі
Державного обласного архіву та передачі
приміщення
монастиря ТернопільськоЗборівської
архиєпархії
Української
г р е ко - к а то л и ц ь ко ї
церкви укладений 7
листопада.
Згідно з домовленостями, облдержадміністрація до 1 лютого
2019 року завершує будову нового приміщення Державного архіву
Тернопільської області,
що розраховане на 1,5
млн одиниць матеріалів.
Відтак з другої половини лютого розпочинає
процедуру перевезення
архівних документів, з подальшим переведенням сюди відповідного структурного підрозділу.
Натомість з 25 березня 2019 року
Тернопільсько-Зборівська архиєпархія
УГКЦ розпочинає процедуру прийняття у користування приміщення монастиря, в якому на даний час функціонує
обласний архів.
«Відколи Україна стала незалежною, жодна влада так і не спромоглася
добудувати нове приміщення архіву.
І лише зараз, за підтримки діючого
Президента України, Уряду та голови

«Минулої сесії попри політичні рішення та заяви депутати підтримали
значну кількість важливих господарських питань. А саме – про міжбюджетні
трансферти та угоди між обласною радою й органами місцевого самоврядування, які стосуються життєдіяльності
громад. Приміром, затверджена угода
між Золотопотіцькою селищною радою
Бучацького району та обласною радою
про фінансування проекту щодо капітального ремонту будівлі центру позашкільної роботи з учнівською молоддю в
селищі Золотий Потік, між Нагірянською
сільською радою Чортківського району
та обласною радою про співфінансуван-

Тернопільської облдержадміністрації
вдається завершити цей довгобуд. Я
вірю в те, що це буде один з найкращих
архівів у нашій країні. Нехай Бог благословить цю справу», — зазначив архиєпископ і митрополит ТернопільськоЗборівський УГКЦ Василій Семенюк.
Архикатедральний собор Української греко-католицької церкви — це
пам’ятка національного значення.
Келії та інші приміщення мають використовуватися за призначенням
— для потреб духовних, освітніх, просвітництва, підкреслив голова облдержадміністрації Степан Барна.
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Тема тижня

З викладачами ТНЕУ зустрілася
Надзвичайний і Повноважний Посол
США в Україні Марі Йованович

Д

о Тернопільського
національного
економічного університету
завітала Надзвичайний і
Повноважний Посол США
в Україні Марі Йованович.
Гостю зустріли ректор ТНЕУ
Андрій Ігорович Крисоватий,
проректори закладу вищої
освіти та волонтер Корпусу Миру
Шон Хікс.
Ректор розповів пані Послу про
університет, його історію, досягнення професорсько-викладацького колективу, студентські ініціативи та
проекти закладу вищої освіти. Гостя
переглянула фотовиставку студента навчально-наукового інституту
міжнародних економічних відносин
ім. Б. Д. Гаврилишина з Сьєра-Леоне
Бріма Саллу Сулеймана.
Разом із науковцями ТНЕУ Посол
США взяла участь у засіданні круглого столу на тему: «Важливість удосконалення англомовних програм у
системі вищої освіти України». Під час
зустрічі обговорювалися такі питання:
які методи навчання повинні використовувати викладачі університетів,
щоб зробити уроки викладання більш
студентоорієнтованими? Яким чином

можна мотивувати студентів продовжувати вивчати англійську мову,
навіть після завершення навчання в
університеті? У який спосіб можна підвищити студентську доброчесність?
Шляхи підвищення рівня професійної
майстерності викладачів.
Вітаючи учасників зустрічі, Андрій
Ігорович зазначив: «Сьогодні кожному
з нас випала чудова нагода поспілкуватися із Послом США в Україні, обмінятися міркуваннями й разом віднайти
відповіді на актуальні питання».
Звертаючись, до професорськовикладацького колективу ТНЕУ, Посол
США зауважила: «Хочу, щоб студенти
мали високий рівень володіння англійською мовою не тільки для спілкування
між собою, а й для нових знань та досвіду, успішної кар’єри. Потрібно навчатися
упродовж цілого життя, самоудосконалюватися. Я здобувала освіту й будувала свою кар’єру у США, а зараз в Україні
представляю свій уряд, який спрямовує
зусилля на підтримку українських ініціатив, особливо, в освітній сфері».
На завершення візиту Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні разом з ректором і головою ОДА
Степаном Барною висадили дерево на
Алеї почесних гостей ТНЕУ.

Віктор ОВЧАРУК: «Друге пленарне засідання
було непростим, але продуктивним»
ня проекту щодо реконструкції будівлі
дошкільного навчального закладу тощо,
- зазначив очільник області. - Прийнято важливі рішення щодо перетворення
комунальних медичних установ у комунальні некомерційні підприємства, що
є стратегічним чинником медичної реформи та переходу до контрактної моделі взаємовідносин, яка передбачає перехід до оплати діяльності постачальників
медичних послуг на основі конкретних
результатів їхньої діяльності».
Загалом на сесії підтримано понад 70
таких господарських питань, серед яких і
внесення змін до обласного бюджету.
На другому пленарному засіданні депутати прийняли ряд звернень до
центральних органів влади, серед яких
як політичні, так і господарські. Зокрема, прийнято звернення щодо недопущення переслідувань та екстрадикції
воїнів-добровольців, які є громадянами
інших країн; щодо проведення належної
політики національної пам’яті та відновлення історичної справедливості в
польсько-українських відносинах; щодо
недопущення переслідувань історика Григорія Купріяновича в Республіці
Польща; щодо організації цілодобової

охорони на території Почаївської СвятоУспенської Лаври Національною гвардією України. А також звернення щодо
прискорення розгляду та прийняття
проекту Закону про фахову передвищу
освіту за № 8321; щодо вжиття невідкладних заходів для недопущення знищення галузі лісового господарства та
врегулювання статусу лісів; щодо захисту інституції сім`ї в Україні.
Депутати обласної ради підтримали
і звернення від громадськості: щодо заборони трансляції телеканалів «112»,
«Україна» і «NewsOne»; щодо створення
робочої групи для розроблення програми кредитування будівництва житла для
учасників АТО, інші.
Сесія обласної ради прийняла рішення про мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту у будь-яких формах на
території області до моменту повного
припинення окупації території України.
Облдержадміністрації доручено вжити
заходів щодо створення робочої групи
для проведення роз’яснювальної роботи
про цей мораторій.
2019 рік на Тернопільщині оголошено
Роком Організації Українських Націона-

лістів та ухвалено рішення про заходи з
відзначення на Тернопіллі 90-ччя з часу
заснування цієї організації. Депутати
підтримали рішення про відзначення на
обласному рівні 75-х роковин початку депортації українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя, Любачівщини,
Західної Бойківщини у 1944-1951 років.
На другому пленарному засіданні десятої сесії внесено зміни до восьми обласних програм. Серед них - до програми
підтримки осіб, які брали участь в АТО, та
членів сімей загиблих під час проведення
АТО, членів сімей Героїв Небесної Сотні, постраждалих учасників Революції Гідності на 2015-2019 роки. По-перше, до категорії
осіб, якими опікується ця програма, внесено і учасників операції об’єднаних сил. Подруге, документом передбачено надання
одноразової грошової допомоги сім’ї, яка
здійснила поховання померлого демобілізованого учасника бойових дій АТО, ООС,
захворювання якого пов’язане із захистом
Батьківщини. Програмою передбачені кошти для 11 таких родин.
Депутати також ухвалили Концепцію розвитку цілісного майнового комплексу аеропорту «Тернопіль» на період
до 2030 року.
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«Місія наша – робити добро людям..»
«Тернопільгаз» святкує
70-річний ювілей!

Сьогодні вже якось навіть трохи дивно усвідомлювати, що
можна обійтися без голубого палива. Але ж саме у 1948 році
в Тернополі змонтували перший газопровід, тоді загорівся
перший пальник у котельні на вулиці Івана Франка.

З

елене світло для газифікації
краю дала потужна на той
час магістраль голубого
палива «Дашава – Київ», з якої
і розпочалася подача газу в
житлові будинки та на промислові
об’єкти. А першим у Тернополі був
газифікований будинок №17 на
названій уже вулиці Франка.

ківська. Гуртувала довкіл себе енергійних хлопців і дівчат, небайдужих людей,
які розбудовували підприємство.
З теплотою згадує Олег Іванович
своїх наставників: Ніну Маринчук, в
бригаді якої довелося працювати, Світлану Деркач, Катерину Заблоцьку, Ярослава Гевка, Миколу Задеру, свого першого майстра Євстахія Жипецького, усіх,
хто щедро ділився досвідом з молодими
Виробничо-експлуатаційна
конто- і хто віддав роботі на підприємстві півра «Тернопільгаз» складалася тоді лише з століття, а то й більше свого життя.
кількох десятків працівників. Нині ж – це
У 1987 році, коли став керівником,
потужне та успішне підприємство з влас- Караванський поставив завдання наними традиціями і цікавою історією.
самперед перед собою: максимум газиОсь уже більше трьох десятків літ «Тер- фікувати усю область. І справді, голубий
нопільгаз» очолює заслужений праців- вогник спалахував у таких віддалених
ник промисловості України Олег Кара- селах чи хуторах, куди навіть автомованський, а загалом у галузі він майже більної дороги не було. Тернопільщина
п’ятдесят років. Це сьогодні у нього титу- стала лідером в Україні з газифікації: із
ли і звання академіка Академії соціально- 1050 населених пунктів у 921 нині є газ.
го управління, члена Міжреспубліканської Щоб зробити решту, розробляють спільні
асоціації ділового та науково-технічного проекти і з профільними міністерствами, і
співробітництва газових господарств. Олег з владою та громадами на місцях.
Іванович – повний кавалер ордена «За заЯскрава сторінка історії газового госслуги», лауреат конкурсу «Людина року», подарства пов’язана також зі створенням
член Української спілки промисловців і під- республіканської управлінської структури
приємців... Можна перераховувати його ор- «Укргаз». Її очолив, як тепер згадують гадени і подяки за меценатську діяльність...
зовики, професіонал галузі, мудрий наставА тоді, у далеких 70-х минулого століт- ник, депутат Верховної Ради України пертя, прийшов працювати у цей чудовий ко- шого скликання Михайло Мацялко. Саме за
лектив слюсарем служби підземних газо- його сприяння відбулася газифікація півпроводів. У той час колектив очолювала нічних районів області: Шумського, Ланоєдина на всю Україну жінка – Віра Безштан- вецького і Збаразького.
- Горджуся, - каже Олег ІваЗнаю ваш колектив як міцну спільноту про- нович, - що зуміли подати газ
фесіоналів з щирими серцями та багатою душею. до двох всесвітньовідомих свяЗустрічі з вами залишили глибокий слід у моєму тинь – Почаївської Лаври та
власному житті. Знаю вас також як людей обда- Марійського духовного центру.
рованих, які плекають спорт, спів, музику. Саме ці 45-кілометрову трасу до Зарвамоменти надають повноти та зміцнюють вашу ниці ми проклали буквально за
професійну спільноту.
Дозвольте з нагоди ювілею привітати усіх кілька місяців. А заодно і газивас. Особливо багаторічного керівника ПрАТ «Тер- фікували 13 довколишніх сіл.
Думаю, предметом щирої
нопільгаз» Олега Караванського – людину вивавтіхи
для Караванського було
жену, щиру та відкриту, готову завжди прийти
підведення
газу і до його рідна допомогу. Саме ці людські ознаки є гарантом
ного
села
Красівки
у Тернойого високого авторитету у трудовому колективі, в області та за її межами. Йому особисто пільському районі. Єдине, що
та всьому колективу бажаю професійного зрос- засмучувало: до того дня не доту, міцності, добробуту для родин працівників та жив його батько, який так ченайголовніше – Божого благословення і вічної на- кав тепла.
Без перебільшення, саме
городи.
Митрополит Василій СЕМЕНЮК, за керівництва Олега ІвановиАрхиєпископ Тернопільсько-Зборівський. ча на підприємстві створено

Професія газовика – складна й відповідальна,
тож найбільша цінність галузі – це, безумовно, її
кваліфіковані фахівці. Адже без наполегливої праці багатьох поколінь газовиків важко уявити не
лише діяльність господарства області, а й щоденний побут практично кожного жителя краю.
Сьогодні рівень газифікації населених пунктів
в області – один з найкращих в Україні. Проте ми
і далі будемо продовжувати роботу в даному напрямку. Приємно бачити ініціативу й підтримку з
боку «Тернопільгазу» щодо реалізіції спільних проектів. Вірю, що разом вдасться зробити ще багато на благо нашого краю та держави...
Степан БАРНА, голова Тернопільської
облдержадміністрації.

рення, так є зараз. Тут панує взаємоповага до кожного. На підприємстві дбають не лише про соціальний захист своїх працівників, а й з
великою турботою ставляться до
ветеранів.
Не лише у праці, а й відпочинку, у спорті колектив «Тернопільгазу» - це дружна і потужна команда.
Уже традиційними стали спартакіади серед працівників газових господарств області та серед їхніх дітей
Колектив «Тернопільгазу» упродовж багатьох «Майбутні олімпійці – серед нас».
років щоденно працює безперебійно та стабільно, Неймовірне перевтілення газовиків
транспортуючи газ до споживачів. І саме від ро- можна також побачити щороку на
боти кожного вашого працівника – від робітника гала-концерті «Блакитний вогник».
до керівництва – залежить, без перебільшення ді- Саме завдяки Олегу Івановичу цей
яльність усього господарського комплексу Терно- фестиваль вражає, дивує, відкриває
пілля, енергетична безпека краю.
таланти дорослих, дітей та онуків
«Тернопільгаз» є і, переконаний, буде одним з працівників «Тернопільгазу».
найуспішніших підприємств краю. Ви демонструєНа урочистостях до 70-річчя,
те високі показники праці і, водночас, є прикладом яке відбудеться у п’ятницю, 16 лиссоціально відповідального підприємництва, жер- топада, лунатимуть теплі і щирі
товно відгукуючись на виклики сьогодення.
слова вдячності колишнім керівниВіктор ОВЧАРУК, голова Тернопільської кам, працівникам і - теперішнім. Бо
обласної ради.
кожне покоління внесло свою лепту у розбудову підприємства. Є чим
сучасну матеріально-виробничу базу. Знагордитися,
що показувати гостям і партчно нарощено обсяги виконаних робіт та
нерам,
є
ще
над чим працювати. Але голонаданих послуг, розширено види господарвне
–
це
турбота
про людей, бо як зазначає
ської діяльності. До речі, одним із важлиОлег
Караванський,
«…якщо ми вже є у цьових моментів діяльності ПрАТ «Тернопільму
колективі,
то,
напевне,
місія наша – рогаз» стало масове впровадження приладів
бити
добро,
а
це
–
прекрасно».
обліку у побутовому секторі. Цю роботу силами колективу завершили одними з пер«Наш ДЕНЬ» приєднується до
ших в Україні.
На підприємстві велику увагу приділя- усіх щирих привітань ПрАТ
ють використанню новітніх технічних розробок. Так, в області запроваджена техно- «Тернопільгазу»! Хай Ваша
логія монтажу газопроводів із поліетиле- нелегка праця завжди буде
нових труб великої довжини, з’єднаних з зігріта вогником
електронагрівальними приладами в ав- родинного тепла,
томатичному режимі. Для її реалізації підприємство налагодило співпрацю із зару- людської шани
біжними партнерами. А це, у свою чергу, і вдячності.
вплинуло на те, що газ споживачам підприЗіна КУШНІРУК.
ємство постачає безаварійно. У цьому є значна заслуга, зазначає Олег Іванович, і колишнього першого
Засилаючи вітання усім працівникам «Тернозаступника, головного інженепільгазу», нагадую, що, незалежно від сфери, в якій
ра Віктора Ємяшева.
трудиться кожен із нас, маємо робити це все макДо речі, на базі «Тернопільсимально добре та віддано. Апостол Павло нагазу» у 2002 році була відкрита
вчав християн так: «І все, що робите, робіть від
душі, як для Господа... (Кол. 3:23). Тож нехай Боже
на той час єдина в Україні серблагословення перебуває над всіма працівниками
вісна станція з обслуговуванвашого підприємства, щоб через фізичне тепло,
ня апаратів FRIAMAT для зваяке ви даруєте людям, були зігріті ї їх душі. А черювання поліетиленових газорез свою роботу на землі ви отримали нагороду в
проводів.
Небесній Славі Божій.
Та найвищою цінністю у
Владика Нестор, Архиєпископ
колективі «Тернопільгазу» є
Тернопільський
і Кременецький.
люди. Так повелося з часу ство-
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Політика

СЕРГІЙ ТАРУТА: «Держава має
поважати людину, а людина - державу.
Таку країну треба будувати»
Повага - одне з ключових слів
у спілкуванні журналістів з
політиком, лідером партії
«Основа», кандидатом у
Президенти України Сергієм
Тарутою під час чергового
засідання медіа-клубу «На
власний погляд».
- Необхідно повернутися обличчям
до свого народу, прийшов час у центр
державної політики помістити загальнолюдські цінності. Партія «Основа»
має намір повернути із забуття таку
цінність, як повага, фактично, відібрану
нинішньою владою та її попередниками
в українців. Без цього не реанімувати вітчизняну економіку, не повернути мир
в Україні і не збудувати міцної держави,
яку поважатимуть усі, - сказав політик.
Для досягнення цієї мети, розповів
Сергій Тарута, партія пропонує суспільству програму «Принципи поваги»:
- Бідність працюючої людини - ганебне явище. Ми повернемо повагу до
людської праці, забезпечивши гідні зарплати, не менше 1200-1500 доларів. А про
повагу до людей похилого віку свідчитимуть гідні пенсії - у середньому 400-500
доларів. Повагу до себе відчують діти,
студенти, молоді сім’ї, які матимуть можливість отримати іпотечний кредит на
придбання власного житла під 3-4 відсотки річних терміном до 30 років. Допомога сім’ям при народженні дитини
також вимагає істотного збільшення.
На можливий закид у передвиборному популізмі, мовляв, усі обіцяють
подібне, - лідер партії зазначив: високі
зарплати і пенсії по команді не встановиш. «Основа» - партія людей справи та
економічного зростання України, і тут

чітко розуміють: досягти гідних соціальних стандартів життя можна лише за
умови динамічного розвитку економіки
країни на рівні не менше 10-15 відсотків
щорічно, різкого приросту внутрішніх
і зовнішніх інвестицій та за сприяння
розвитку бізнесу. Партія пропонує діяти,
сказав Сергій Тарута, у тому числі - приступити до реалізації Доктрини збалансованого розвитку «Україна 2030» - шляхом розробки і здійснення амбіційних
державних стратегій, програм і планів.
Як зазначив політик, «усі, що були
при владі, не будували, а проїдали країну» і зруйнована економіка держави
- один із головних викликів поряд з війною та колосальною еміграцією.
- Наша партія ставить перед собою
мету - входження України у топ-25 країн
світу за Індексом людського розвитку,
який визначає ООН. Зараз Україна - на 88
позиції із 189 країн світу. Це практично
на одному рівні з Еквадором, Перу і Колумбією, всі європейські держави - набагато вище за Україну. Нинішня влада не
в змозі забезпечити розвиток, - акцентує
Сергій Тарута.
Журналісти цікавилися і результатами нещодавньої Мінської зустрічі - основної групи Мюнхенської конференції з
безпеки, в якій брали участь Сергій Тарута і глава партії Андрій Ніколаєнко.
- Це найбільш потужний і представ-

ницький майданчик світового рівня з
обговорення питань, доленосних для
України: як досягти миру на Донбасі,
вибудувати відносини з сусідами і країнами - глобальними лідерами, забезпечити енергетичну безпеку нашої країни. Вище керівництво України, на жаль,
проігнорувало Мінську зустріч, гадаю,
через те, що просто нічого сказати на
такому представницькому заході - немає ні стратегії енергетичної безпеки,
ні уявлення, як будувати діалог з тими
ж Євросоюзом і США, не кажучи вже про
Росію. Це завдання доведеться вирішувати новим людям в українській владі
після політичного перезавантаження
у наступному році... Ми представили
учасникам конференції наш Мирний
план «Три основи. Легітимність. Безпека. Довіра», стратегію створення
східноєвропейського енергетичного
хабу, шляхи деполітизації українськоросійських газових відносин. Багато
учасників конференції, включаючи і
президента Білорусі, фактично, цитували пункти нашого Мирного плану.
Наприклад, Олександр Лукашенко запропонував розглянути можливість в
Україні спільної миротворчої місії ООН
і ОБСЄ. Він вважає вирішення українського конфлікту ключовим питанням
безпеки в Європі і впевнений в необхідності залучення до переговорного про-

підвищення цін на газ та ухвалення мораторію на підвищення тарифів.
«Ми наполягаємо, щоб після питання
про створення ТСК щодо вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк
одразу була проголосована постанова
про негайне скасування ціни на газ і запровадження мораторію на підвищення
ціни на газ українського видобутку», –
зазначила Юлія Тимошенко.
За розрахунками лідера «Батьківщини», справедлива ціна на газ з урахуванням усього не може становити більше 90
доларів (2500 грн) за 1 тис м2 газу. Сьогодні ж влада встановила ціну на газ у
розмірі 300 доларів (8499 грн) за 1 тис м2.
Така вартість не тільки є несправедливою та злочинною, що витягує останнє з
кишень українців, але і правила встановлення ціни не є ринковими. В усіх цивілі-

зованих країнах саме ринок
визначає вартість газу, а в
Україні тариф призначається урядовою постановою.
Новий економічний курс,
що пропонує Юлія Тимошенко, передбачає впровадження ринкового ціноутворення на газ
та ліквідацію монопольних функцій НАК
«Нафтогазу», який тільки дозволяє Президенту обдирати людей. Ліквідація монополіста та впровадження ринку газу
дозволить зменшити тарифи для населення щонайменше втричі.
На тлі послідовної політики зубожіння людей, що проводить діюча влади, тільки особисто Петро Порошенко
збільшив свої статки у 8 разів. Ви теж
стали багатшими у 8 разів за останній
рік? Чи це справедливо?

цесу США.
Про ініціативи у сфері енергетики,
викладені на Мінській зустрічі, Сергій
Тарута розповів наступне:
- Ми запропонували виключити тему
транзиту російського газу територією
України. Європа може, наприклад, розглянути варіант купівлі російського
газу на східному кордоні України. Щодо
будівництва газопроводу «Північний
потік-2», цей проект буде реалізований,
тому українській владі вже зараз у своїх
рішеннях необхідно виходити з такого
результату розвитку подій, і в переговорному процесі шукати компроміси,
які дозволили б забезпечити енергобезпеку України і всієї Східної Європи. Для
Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії
транзит російського газу через Україну є економічно вигіднішим, ніж через
«Північний потік-2». Тому необхідно домовлятися, як зберегти у найближчі 2-3
роки транзит газу через Україну на рівні
не менше 50-60 мільярдів кубометрів на
рік. Наступний компроміс - знайти спільне рішення щодо допуску на ринок ЄС
газу з Середньої Азії через територію РФ.
Щодо східноєвропейських країн - необхідно опрацювати питання про створення енергетичного хабу - разом із Польщею, Словаччиною, Румунією, Болгарією,
і, можливо, за участю Італії.
А з приводу збільшення ціни на газ
політик сказав:
- Це злочин те, що зробила влада.
Ціна на газ не може бути такою високою.
Торкнувся Сергій Тарута і теми виїзду з
країни власників бізнесу, зазначивши,
що «потрібно, аби вони тут бачили своє
майбутнє».
За словами Сергія Тарути, слід будувати таку країну, в якій держава буде поважати людину, а людина - державу.
Усе, що я в житті робив, мені вдавалося. Упевнений, - вдасться і це, - наголосив політик.

Інна МАТУШ.

Тимошенко змушує
владу знизити тарифи
У

ряд збільшив вартість
газу для людей на 23,5%.
Паралельно, з цим рішенням,
у бюджеті наступного року
передбачено, що кожна п’ята
родина втратить субсидію на
комунальні послуги. Фактично,
за межею виживання опиняться
щонайменше 5 мільйонів родин
по всій країні. А це найбільш
незахищені верстви населення:
інваліди, пенсіонери, переселенці,
родини трудових мігрантів тощо.
На погоджувальній раді голів фракцій, що відбулась 5 листопада, Юлія
Тимошенко заявила чітку та правильну
позицію, направлену на захист людей.
Лідер «Батьківщини» вимагає терміново поставити на голосування постанову
про скасування урядового рішення про

Влада поставила громадян перед вибором: купувати харчі і ліки, чи набивати
кишені можновладців оплатою комунальних. При цьому відвертому обкраданні
людей, влада ще бере кредити, замість
наповнення бюджету шляхом ліквідації
можливостей виводити гроші в офшори.
Послідовна політика Юлії Тимошенко по захисту людей дозволить відновити в Україні порядок та справедливість.
Саме тому люди все більше підтримують Тимошенко та «Батьківщину».
Сергій БИКОВ, Голова аналітичного центру ІНПОЛІТ

Важливо

nday.te.ua

Наш ДЕНЬ

№44 (279) / 14 листопада-20 листопада 2018 р.

5

ЮЛІЯ ТИМОШЕНКО: «Зараз
ситуація в Україні вже межує
із загрозою її існуванню»
Ціна на газ для українців може бути знижена вдвічі, а для
встановлення миру потрібно припинити залишати війну
найприбутковішим бізнесом. Про це заявила сьогодні у Тернополі
лідер Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» Юлія Тимошенко.

С

вою пресконференцію
вона розпочала з
презентації програми
«Нового курсу України».
Понад чотири роки
команди науковців,
громадських діячів,
фінансистів, правознавців
разом шукали шлях
порятунку країни. З
цією програмою Юлія
Тимошенко іде на вибори.
За її словами, новий курс
містить чіткий план дій
і зможе нарешті вивести
державу з кризи до
розвитку.
– Іноді мене на зустрічах питають: у державі, як заявляє її керівництво, пройшло 144 реформи.
Може, нічого не треба міняти? На
жаль, це не так, – зауважила Юлія
Володимирівна. – Міністерство закордонних справ оголосило трагічну цифру: щороку з держави виїжджає понад 1 мільйон українців.
Це сигнал про те, що люди, які 27
років чекали змін, сьогодні зрозуміли, що від цієї влади їх не дочекаються. Українці втратили віру. І цю
віру нам треба повернути.
Першим блоком програми
«Новий курс України» є нова

стратегія миру і безпеки. Вже чотири роки держава живе в умовах війни, яка гальмує розвиток
і забирає сотні життів українців.
Юлія Тимошенко наголосила на
необхідності нового переговорного процесу в форматі «Будапешт плюс»:
– Він базується на Будапештському меморандумі, який підписали, коли Україна відмовлялася від третього в світі за
потужністю ядерного арсеналу.
Тоді США, Великобританія, Росія,
а згодом Франція і Китай дали
нам гарантії щодо цілісності наших територій. Дуже дивно, що
керівництво України досі не підняло цей міжнародний документ
для переговорів на рівні державгарантів.
За словами Юлії Тимошенко,
один із пунктів програми, який
треба негайно застосовувати
після виборів, – треба припинити заробляння на окупованих
територіях,
– Сьогодні там іде просто
чорне заробляння грошей, – зазначила лідер «Батьківщини».
– Так само заробляють великі корупційні статки на постачаннях
для потреб армії.
Другий блок «Нового курсу

України» – це нова Конституція.
Її мають розробляти фахівці разом із громадянським суспільством.
– Ми мусимо як країна стати
безпрецедентно сильними в усіх
напрямках, - пояснила Юлія Тимошенко. – Тому ми говоримо про
нову Конституцію України, яка
зможе демонтувати цю прогнилу кланово-олігархічну систему.
Третя складова програми
– це новий економічний курс
України. Він включає і принципово нову податкову систему. За
словами Юлії Тимошенко, сьогодні податкове навантаження
для українців, разом зі всіма корупційними поборами, – вдвічі
більше, як у розвинутих країнах.
Зменшення оподаткування можливе завдяки виведенню економіки з тіні.
Четвертий блок – це екосистема життя людини, тобто все,
що потрібно аби успішно і щасливо жити на своїй землі: реформування освіти, медицини, доходи українців, які сьогодні в 16
разів нижчі, ніж середні в Європі,
попри світові ціни на все.
Відповідаючи на запитання
журналістів, Юлія Тимошенко
прокоментувала непомірні ціни

на газ та інші комунальні послуги.
– Те, що робиться сьогодні,
- це наджорстоке поводження
з народом заради мільйонних
статків. Адже існував порядок,
коли газ українського видобутку
направлявся громадянам України, – розповіла вона. – Як тепер
може бути, що його в населення
забрали? Наші родовища можуть
забезпечувати потреби українців. Буде як мінімум удвічі знижена ціна на природний газ і, як
наслідок, – на тепло і гарячу воду.
Юлія Тимошенко наголосила,
що той шлях, яким ведуть країну
сьогодні, веде до її руйнування.
Зокрема, йдеться про державний
борг України – він сягнув рекордних чисел.
– Скільки існує незалежна
Україна, ніколи вона не мала
такого трагічного обсягу державного боргу, – зауважила політик. – У нас існувала його верхня
межа – не більше 60 відсотків від
внутрішнього валового продукту. Після фінансової кризи 20082009 років я як прем’єр-міністр
передала наступному уряду
держборг країни на рівні 34 відсотків ВВП. Але нинішня влада просто внесла зміни до бюджетного
кодексу, виключивши обмеження

щодо 60 відсотків із закону. І після того була побудована велика
фінансова піраміда. Падіння курсу гривні – це рукотворні проблеми. Це було створено для того,
щоб можна було мільярди заробляти на можливостях Нацбанку.
Зараз ситуація в Україні вже межує із загрозою її існуванню. Ми
пропонуємо покроковий план, як
виходити з цього тяжкого фінансового стану.
Свою програму Юлія Тимошенко називає швидкою невідкладною допомогою державі.
Часу зволікати, каже вона, немає.
Адже кожні чергові вибори, які
відбувалися в попередні роки,
закінчувалися просто зміною
облич при владі, але люди відчувають, що країна і їхні родини
живуть все гірше.
– Сьогоднішній день я
розпочала із Зарваниці, – розповіла політик. – На службі, спілкуючись із людьми, я зрозуміла
дуже важливу річ: настільки високий рівень духовності української нації, що які б випробування сьогодні не переживали, ми
все одно вистоїмо і беззаперечно
побудуємо нашу сильну і красиву Україну.
Ірина МАНЬКО.

«Всі гроші за проїзд без квитка ідуть в кишеню перевізникам»

Т

ернополяни борються за
чесні тарифи на проїзд у
громадському транспорті.
Уже сьогодні містянам можуть
оголосити нові ціни.

Минулої неділі мешканці Тернополя вдруге за місяць зібралися на мітинг через тарифи в маршрутках і тролейбусах. Людей обурили нові ціни,
які міська рада оголосила з 1 листопада, не пояснивши, звідки такі цифри. Найбільше тариф зріс для тих, хто
розраховується готівкою: до 9 гривень
у маршрутках і 8 – у тролейбусах. Найменше мали б платити власники пільгової «Картки тернополянина». Проте,
і для них тариф підвищили на 2 гривні:
до 5 - у тролейбусах і 6 – у маршрутках.
На віче активісти розповіли, що
проводять паралельний розрахунок
вартості перевезень. Цифри не є остаточними, але вони вже кардинально
відрізняються від тих, якими послуговувалися міські чиновники, коли
намагалися запровадити в Тернополі
нові тарифи.
– Громада вимагала показати, на
основі яких даних рахували тариф, –
розповів голова правління ГО «Центр
локального розвитку та громадських

ініціатив» Іван Рудакевич. – Минулого
тижня міська рада таки оприлюднила документи. Спершу звучали заяви,
наче собівартість поїздки одного пасажира в маршрутці – 8 грн. 82 коп.,
у тролейбусах – трохи більше 8 грн.
Після цього ми самі взялися рахувати
за формулою, яка була на сайті муніципалітету. Цікаво, що коли ми назвали
перші результати підрахунку, то начальниця міського управління економіки озвучила вже іншу цифру собівартості – близько 6 грн. На жаль, нам
дали надто загальні дані щодо тролейбусів, тому поки не можемо порахувати реальної ціни на квитки. Зате вже

маємо дані щодо маршруток. За нашими підрахунками, собівартість квитка
може становити близько 4-4,95 грн.
За його словами, для більш точних
даних потрібно здійснити, як і вимагають у міської влади, незалежний аудит
галузі. Проте, зрозуміло, що тариф завищили. Цифри у розрахунках влади
– не відповідають реальності, кажуть
тернополяни.
– Ми з’ясували, що в документах
міськради подана, наприклад, завищена вартість технічних витрат – на
амортизацію, акумулятори, – пояснює
Іван Рудакевич. – Водночас говорили з
водіями, є дуже багато кричущих фак-

тів, що самі ж перевізники економлять
навіть на гальмівній системі автобусів.
Вже багато ішлося і про те, що замість
197 заявлених владою маршруток їздить лише близько 145. І, звичайно,
кількість пасажирів. Ми запустили
флешмоб в соцмережах, щоб люди в
кінці дня викладали номери квитків
із маршруток. Простежуємо, що лише
один автобус перевозить за добу від
600 до 900 пасажирів. Виходить не 20
мільйонів заявлених владою, і навіть
не 25, а 28-30 мільйонів пасажирів у
рік.
Свої дані розрахунків активісти
передали у міську раду, на розгляд
профільної депутатської комісії. Цієї
середи вона і має озвучити попередні
результати перевірки і, ймовірно, нові
тарифи на проїзд.
Тим часом тернополян закликають
не бути байдужими і брати квитки за
проїзд.
– Пам’ятайте самі й кажіть близьким: потрібно брати у водіїв квитки,
навіть якщо вони не видають їх самі.
– зауважує активіст Олег Синовець.
– Адже всі гроші, які ми платимо за
проїзд без квитка, не йдуть а розвиток міста, а в кишеню перевізника чи
водія.
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Інна БОГОСЛОВСЬКА:
«Україні потрібен
позапартійний Президент»
Громадський та державний діяч Інна Богословська на засіданні медіа-клубу «На
власний погляд», який відбувся минулого тижня в НСЖУ, розповіла журналістам,
чому Україні потрібен непартійний Президент. Запропонувала новий формат
контролю діяльності Глави держави та укласти з нею Угоду найму Президента.

«Настає мій час
служити країні»

- Ми стоїмо напередодні вирішального моменту - президентських виборів,
- наголосила політик. - Держава надалі
не може існувати у теперішньому стані.
Багато людей загрузли у своїх побутових
проблемах: у безгрошів’ї, проблемах із
медициною, освітою, роботою... Через те
далеко не всі відчувають, наскільки небезпечною є ситуація. І якщо Україна має
для нас цінність, ми повинні стати дорослими і поставитися до виборів серйозно.
На думку політика, яка не раз ішла
проти діючої системи, Президент є гарантом Конституції. Тому він не може
очолювати будь-яку партію.
- Зараз суспільство спить, партії не
діють, а кращі люди хочуть захищати
інтереси громади, але їм не дають цього
зробити. Система демонструє всю безвідповідальність влади. Я йду на вибори,
щоб виправити ситуацію. Головне завдання - Президент має бути позапартійним. І я впевнена: настає мій час служити
країні, - переконана Інна Богословська.

Персональна «Угода
найму Президента».
Що це означає?

Президент має бути над системою,
вважає Інна Германівна. Вона розробила
угоду найму Президента, відповідно до
якої главу держави можна достроково
звільнити.
Що ж передбачає персональна «Угода
найму Президента»? Громадянин винаймає на службу майбутнього Президента
Богословську Інну Германівну, сплативши посильну суму коштів та підтвердивши факт голосування. Також виборець
отримує дієвий механізм відкликати
На Тернопільщині триває
призов на строкову військову
службу. Цьогоріч з нашої області вирушать у навчальні центри
550 хлопців. Більша частина з
них вже розпочали службу, повідомили в обласному військкоматі. Серед лідевір цьогорічного призову - Тернопільський
об’єднаний міський комісаріат,
Зборівський, Теребовлянський,
Бучацький та Збаразький районні комісаріати.
- Не виконують планове
завдання Заліщицький, Козівський, Шумський та Гусятинський комісаріати, - повідомив військовий комісар
Тернопільського облвійськкомату полковник Леонід Нечепорук. - Призовники масово
ухиляються від призову, не
з’являються у зазначений в
законодавстві час у призовні

обраного Президента, якщо більше половини таких громадян, вважатимуть,
що його дії не відповідають програмі.
Вони голосують у системі «Blockchain».
Після цього, протягом доби, Президент
напише заяву про відставку за власним
бажанням.
Богословська пропонує виборцям
профінансувати її президентську кампанію, підкресливши:
- Таким чином ми в Україні вперше
отримаємо главу держави, у якого не
буде фінансових зобов’язань перед існуючими політичними партіями та олігархічними кланами.
Існуюча процедура імпічменту не діє,
президента нереально відкликати чи
зняти.
- Повинен бути прямий зв’язок між
громадянином і президентом, - переконана політик. - У демократичній країні громадяни обирають свого президента, інвестують у нього. А в нас голоси купують.
Маємо зробити так, щоб президент був
обраний від суспільства, а не від партій.

У місцевих радах
не може бути партій

На думку Інни Богословської, у місцевих радах не може бути партій. Які партії,
коли на порядку денному - школи, лікарні, дороги, світло?..
- Міські голови мені кажуть, що не можуть приймати рішень, бо якась фракція
не голосує. А потім хтось тихенько приходить і каже: «Тут 14 гектарів, які ви маєте надати нашому нардепу. Поки не дасте - не голосуватимемо». А який стосунок
має до цього населення? Нині в Україні
зареєстровані Мін’юстом 353 партії. А в
Інтернеті купа оголошень: «продам партію», «куплю партію». Така собі підпільна
«лавка» з торгів політпартіями. Слід це
зупинити, провести нову реєстрацію но-

вих політпартій за новим законом, внесеним президентом.
Торкнулася політик і теми парламентських виборів:
- У нас немає обмежень на фінансування політпартій і на рекламу політсил.
А також нема вимоги подавати програму
партії. Чи може за такою системою хтось
достойний пройти до парламенту? Ні!
Тому талановита молодь не бачить у такій вертикалі свого майбутнього. Щоб
зайти у цю систему, людина має стати
частиною цієї політичної багнюки. Політики не дають пройти у владу поза цією
системою.

Чому депутатмажоритарник кращий
від «списочника»?

Як виправити вади системи? В Інни
Богословської власний рецепт осмислення сучасних тенденцій. Одним із заходів,
які мають виправити ситуацію, політик
вважає зняття прохідного бар’єру - нехай
у парламент зайдуть нові партії. Інна Богословська - прихильник мажоритарної
системи.
- Чому сьогодні проштовхують ідею,
що мажоритарна система - це жах? - запитує Інна Германівна. - Бо мажоритарник, насамперед, відповідає перед людьми. Натомість, багато хто з депутатів,
обраних за списком, не з’являється до
своїх виборців.
Політик вважає доцільним ввести обмеження на витрати виборчого фонду,
додавши до цього кримінальну відповідальність за махінації навколо нього. Та
заборону на політрекламу й зобов’язати
кандидатів проходити публічні дебати.
- Телеканали бояться, що не отримають грошей у результаті такого переходу. Але якщо це будуть дебати, то коштів

там буде більше, - ділиться думками Інна
Богословська. - Бо люди хочуть почути,
що ж у головах цих політиків.

«Я хочу і зможу зробити,
щоб українці знову
раділи й посміхалися»

Вимоги до глави держави, на думку
Інни Богословської, мають бути дуже
жорсткими, починаючи від запису всіх
його розмов і проживання виключно
в державній резиденції, й завершуючи
стосунками з топ-чиновниками.
- Президент має право призначати
людей тільки у свій офіс. На будь-які інші
посади (генпрокурора, слідчих, суддів,
голів адміністрацій) фахівці мають обиратися виключно на відкритих конкурсах. Мене просять назвати свого прем’єрміністра. Невже ви хочете відновити таку
ж страшну систему? У нас вже були «дніпровські», «сумські», «донецькі», зараз
- «вінницькі». Ще хочете «харківських»?
Інна Богословська зазначила, що
кожна нова влада грає в свою гру: всіх
попередників - за грати. А в цей час молоді команди «сідлають» старі корупційні схеми. Щоб уникнути цього, президент
має прийти на один термін і внести у
Кримінальний кодекс розділ про особливості перехідного етапу. Людина, яка йде
на державну посаду, повинна підписати
згоду на проведення щодо неї протягом
п’яти років оперативно-слідчих дій без
дозволу суду.
- Інакше корупцію не поборемо. Тому
наше завдання - відкрити шляхи для
найкращих. А ще мене запитують: чого
ти хочеш після п’яти років свого президентства? Я хочу і зможу зробити, щоб
українці знову раділи й посміхалися, - резюмувала політик.
Інна МАТУШ.

Військкоматів не буде!

З 1 січня ці установи реформують і зроблять відкритішими
комісії. З Тернопільщини ще
маємо відправити близько 200
хлопців у ЗСУ, Нацгвардію, Державну спеціальну службу транспорту. Закликаємо жителів області бути свідомими.
- Багато юнаків призовного віку мають право на
відстрочку, але не подають
вчасно документи, - додає військовий комісар Тернопільського об'єднаного міського
комісаріату підполковник Сергій Данилюк. – Тому закликаю
чоловіків до 27 років з’явитися
у військкомати.
Цьогорічний призов востаннє в історії України прово-

дять військові комісаріати. Вже
з 1 січня їх замінять територіальні центри комплектування
та соціальної підтримки. Зміни
випробували у Чернігові, Одесі
та Рівному і тепер спроваджуватимуть в інших регіонах.
Як повідомляє заступник
військового комісара Тернопільського облвійськкомату полковник Олександр Скумбрій, реорганізацію проводитимуть на
базі обласного та районних військових комісаріатів проведуть
реорганізаційні заходи. Зміни
відбудуться з метою подолання
деяких негативних явищ, які є,
на жаль, під час службової діяль-

ності військкоматів.
Посадовці сподіваються,
що заміна пострадянської назви “військовий комісаріат”
на центр комплектування та
соціальної підтримки та переформатування роботи місцевих органів військового управління покращать їх імідж серед
населення.
- Завдання центрів залишатиметься незмінне: призов
на строкову військову службу, відбір на військову службу за контрактом, укладання
контрактів з резервістами та
охочими вступити в підрозділ територіальної оборони,

оборонно-мобілізаційна
робота, продовження ведення
територіальної оборони, - наголошує Олександр Скумбрій.
- Ці новостворені військові
організації мають бути більш
відкритими для суспільства.
Забезпечуватимуть взаємодію
з місцевими органами самоврядування виконавчої влади, громадськими організаціями. Пріоритетні напрямки - це оборонна
робота і соціальна підтримка
та юридична допомога громадянам, звільненим з військової
служби, та їхнім сім’ям. Ми очікуємо створення ефективного
органу військового управління,
якого не будуть боятися люди,
зокрема чоловіки призовного
віку, буде ефективна співпраця
з громадськими організаціями,
місцевими громадами.
Юля ТОМЧИШИН.
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Віктор ЗАБІГАЙЛО, голова Тернопільської обласної організації
політичної партії «Основа»:

«Повага до людини праці»
П

«Якщо немає вітру, беріться за весла»

очну статтю з інформації
про те, що зарубіжні
експерти і міжнародні
кредитори України не прогнозують
кардинального покращення для
мешканців нашого краю та й
держави в цілому.
Так, без перезавантаження державної
машини в Україні та реалізації нової економічної політики досягти суттєвого росту рівня життя наших громадян неможливо. Бачу лише один вихід, наведу простий
приклад: це як на кораблі - вибираємо
курс, куди пливемо, і команду професіоналів, де кожен знає, що, коли і як потрібно
робити. І якщо немає вітру, потрібно братися за весла.
Переконаний, забезпечити все це в
нинішніх умовах може лише дотримання
і виконання економічної доктрини «Україна 2030» і програми «Принципи поваги»,
що їх розробила політична партія «Основа» з фахівцями в різних галузях. Адже
люди праці повинні достатньо заробляти
та гідно жити. На мою думку, мінімальний показник середньої заробітної плати
повинен сягати 20 тисяч гривень. Це дозволить повернути в країну сотні тисяч

наших громадян, які сьогодні працюють за
кордоном.
Нинішні зарплати і є тим індикатором
поваги до людей праці, які змушені ще
трудитися на власному городі, щоб звести
кінці з кінцями, адже хочеться допомогти
дітям і зробити подарунки внукам.
За вересень 2018 року середня номінальна зарплата в країні, згідно з офіційною статистикою, становила 9042 гривні.
Зауважу, що якби на Тернопільщині була
хоча б така «середня» зарплата, то більшість з тих, які виїхали, залишилися б.
Тернопільщина - аграрна. Як не згадати
за селян, які мешкають далеко від великих
міст. Проїжджаючи одне з таких сіл, бачу
типову картину. Повсюди видно важкий
багаж з тоталітарного СРСР - зруйнована
до цього часу асфальтна дорога, будинок
побуту, ферма. Так, руїни. Вціліли від «проведених реформ» за 27 років незалежності приміщення сільської ради та пошти,
будинок культури і бібліотека, в яких уже
давно потрібно було зробити ремонт, а ще
школа та церква. Фермерів немає, земля в
користуванні агрохолдингу, контора якого
- в іншому районі.
Скажіть, будь ласка, які перспективи

можуть бути в ситуації, у якій опинилися
наші села? Нульові. Всі розмови про відродження села виявилися базіканням. Так,
поки в наші села ми будемо добиратися довше, ніж на літаку в сусідню державу, нас в
ЄС не пустять.
Що ж потрібно робити? Пора перестати
брехати. З таким станом речей ми не вступимо в жоден союз розвинених держав, навіть у «світлому майбутньому» через 10-15
років.
Ми живемо в час, коли неможливе стало явним. Наприклад, сьогодні мобільний
телефон, який є в кожного, миттєво зв’язує
нас із тими, хто виїхав у пошуках поваги.
Вони ж, телефонуючи близьким, цікавляться подіями і сподіваються, що цього разу їхні
голоси не використають на свою користь
31 березня чиновники, яким непогано живеться вже тут і зараз. Державні управлінці
не зрозуміли, що найняті людьми на роботу
і повинні їм служити, а не ставитися до них
зверхньо, постійно демонструючи свій статус замість реальної праці.
Приходять одні, змінюються на інших,
а віз і нині там. Що корисного зроблено в
селі, районі та області? З чим сьогодні потрібно йти до бідних людей, із якими сло-

Коли будете розраховуватись за комуналку,
згадайте 120 нардепів-мільйонерів,
яким ви заплатили за квартири

Є

вропейські ціни і
тарифи домучують
українців. А влада
подає кожне підвищення як
благо для людей. Бо, мовляв,
на Заході платять значно
більше. То й ми повинні.
Хоча до заможного життя
по-європейськи багатьом
українцям, ой, як далеко!
Зате до чергового зростання
цін зовсім близько.
Наприклад, улітку наступного
року може щонайменше у 1,5 рази
подорожчати електроенергія для
населення. Річ у тім, що в 2019-ому
запустять ринок енергетики. А він,
у свою чергу, «запустить» ріст ціни.
У профільних відомствах наголошують: нинішній тариф покриває
лише 50 відсотків економічно обґрунтованої вартості «струму». І нагадують: в Україні найнижчий тариф на електроенергію, порівняно
з іншими країнами Європи. Зокрема, у 2,5 рази нижче, ніж у Молдові
або Болгарії. Уп’ятеро менше, ніж у
Польщі. І в 12 разів нижче, ніж у Німеччині. Ще б порівняли, які зарплати і пенсії отримують поляки та
німці.
До речі, як гласить закон, українці зможуть самостійно вибирати
постачальника електроенергії, а
компанії, конкуруючи за клієнтів,
з часом знижуватимуть тарифи.
Скільки енергокомпаній працює на
ринку Тернопільщини?
Щодо вартості газу, то експерти
прогнозують: чергового стрибка,
ймовірно, слід очікувати навесні
наступного року. Після завершення

опалювального сезону і президентських виборів. «Весняне подорожчання не викличе такого обурення
в суспільстві, як підвищення цін в
опалювальний сезон», - пояснив
екс-міністр з питань ЖКГ Олексій
Кучеренко.
І поки народ мудрує, якби то і
не змерзнути, і за газ менше заплатити, його «слуги» цим зовсім не
переймаються. Так, держава компенсує витрати за оренду житла
в Києві 170 народним депутатам.
Із них 120 задекларували мільйони заощаджень, а щонайменше 25
мають житло у столиці чи передмісті. За законом, парламентарі,
які не мають житла в Києві або 30
кілометрів довкола столиці, мають
право на відшкодування оренди. Їм
щомісяця нараховують по 20 тисяч
гривень, зазначають «Наші гроші».
Тим українцям, які отримують мінімальну зарплату, треба кілька
місяців працювати, щоб мати 20 тисяч. Про мінімальну пенсію взагалі
мовчу. Щоправда, в гpудні вона підвищиться з нинішніх 1435 гpивень
- дo 1497. «Аж» на 62 гривні.
То ж коли будете розраховуватись за дорогу комуналку, згадайте «незлим, тихим словом» 120
нардепів-мільйонерів, яким ви заплатили за квартири. Приміром,
має нерухомість в околиці столиці
і отримує компенсацію нардеп Ігор
Молоток із «Волі народу», який із
родиною задекларував близько 20
мільйонів гривень та маєток у селі
Романків під Києвом, що менше,
ніж за 30 кілометрів від Верховної
Ради. А дружина депутата має у

Києві квартиру на 150 «квадратів».
Депутат із «Народного фронту» Володимир Шкварилюк купив квартиру в столиці у 2016 році. Дмитро
Колєсніков із «Опоблоку» разом
з дружиною мають дві квартири
майже на 250 «квадратів» у столичному будинку біля НАБУ. А один із
найбагатших депутатів Ради, член
партії «Відродження» Євгеній Гєллєр має маєток із власним парком
у Козині. Але компенсація не зайва.
Щомісяця 20 тисяч гривень
отримує власник київської квартири та 57 мільйонів заощаджень
Аркадій Корнацький із «БПП», і
Олександр Пресман, статки родини
якого сягають майже 80 мільйонів
гривень.
Кошти платників податків
отримує і фігурант «бурштинової
справи», депутат від «Народного
фронту» Максим Поляков, який
живе у пентхаусі на 227 метрів квадратних у столичному житловому
комплексі «Крістал Парк», оформленому на сестру.
А ось нове повідомлення від
Держстатату на тему: що найбільше подорожчало в Україні за останні вісім років. Отже, з грудня 2010
року до жовтня 2018-го найбільше
зросли в ціні житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива; алкогольні напої і тютюнові вироби;
транспорт; продукти харчування.
Ціновий марафон
триває…
Ольга ЧОРНА.

вами про честь і гідність, коли вони отримують, і то не всі, по 2-3 тисячі гривень.
Так, я вважаю, що уряд займається антиконституційною діяльністю, бо культивує
бідність. Він своєю податковою і тарифною політикою остаточно руйнує середній
клас, малий і середній бізнес, які є основою
демократії. Цей середній клас, а це вчителі,
лікарі, культурна інтелігенція, має бути захищений такою платнею, що за «гречку» не
піде голосувати ніколи. Але поки що в нас
вся система і дії уряду руйнують соціальноекономічну базу демократії.
На закінчення наведу оптимістичний
вислів Антуана де Сент-Екзюпері.
«Якщо ти хочеш побудувати корабель,
не треба скликати людей, планувати, ділити роботу, діставати інструменти. Треба
заразити людей прагненням до нескінченного моря. Тоді вони самі побудують корабель».

Обов’язкова сплата єдиного
соціального внеску - одна з вимог
для оформлення субсидії

Згідно внесених змін до Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою
Кабміну від 21.10.1995 №848 (у редакції постанови Уряду
від 27.04.2018 №329), однією з вимог для оформлення житлової субсидії є обов’язкова сплата працездатними особами єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому, ніж мінімальний,
сумарно протягом трьох місяців у періоді, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії.
Застраховані особи, у тому числі фізичні особи - підприємці, можуть отримати інформацію про сплачені суми
єдиного внеску в найближчому управлінні Пенсійного
фонду України. Для цього потрібно мати паспорт (інший
документ, що засвідчує особу), документ, який підтверджує
реєстраційний номер облікової картки платника податків
або право здійснювати будь-які платежі за серією та/або
номером паспорта або свідоцтва про загальнообов’язкове
соціальне страхування, та отримати довідку за формою
ОК-5 (ОК-7).
Якщо особа не була застрахована у системі
загальнообов’язкового державного соціального страхування (у період за січень-червень), то вона має можливість
укласти договір про добровільну участь, у тому числі з одноразовою сплатою єдиного внеску за попередні періоди.
Договір укладається в органах Державної фіскальної служби за заявою особи, що бажає сплачувати єдиний внесок добровільно. Сума одноразово сплаченого єдиного внеску за
кожен місяць такого періоду не може бути меншою за мінімальний страховий внесок на дату укладення договору, помножений на коефіцієнт 2: 3723 грн. х 22% х 2 = 1638,12 грн.
Якщо за застраховану особу не сплачено єдиний внесок, то вона має право вимагати від страхувальника сплати
страхових внесків, у тому числі в судовому порядку (п.3 ч.1
ст.16 Закону України «Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування»). Фізичні особи - підприємці, які мають боргують зі сплати єдиного внеску, повинні погасити
заборгованість на рахунки відповідних органів Державної
фіскальної служби.
Нагадуємо про можливість отримання інформації про
сплату єдиного внеску дистанційно: через веб-портал
електронних послуг Пенсійного фонду України або шляхом
отримання СМС-повідомлень.
Тернопільське об’єднане управління Пенсійного фонду України Тернопільської області.
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Україна
Гройсман хоче збільшити собі
повноваження

Наш ДЕНЬ

ру, пояснює Олександр Кава, радник Держагентства автодоріг. Спеціаліст із планування транспортної системи столиці
Дмитро Беспалий теж не впевнений, що
стовпчики захистять людей в разі аварії.
Бо це декоративний елемент, який створює уявне враження безпеки. За його
словами, у Європі замість витрат на захист зупинок, влада підвищує штрафи за
порушення правил дорожнього руху. І це
зменшило кількість ДТП втричі.

Канада сама не знає, чому
гальмує «безвіз» для України

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що у нього недостатньо
повноважень для наведення ладу в
країні, і тому він подасть до парламенту пропозиції щодо їх збільшення. Про
це він повідомив у Верховній Раді під
час години запитань до уряду. Гройсман
стверджує: якщо депутати підтримають
це рішення, то протягом трьох місяців
наведе в країні «реальний порядок».

Депутатам-прогульникам
не виплатили понад
15 мільйонів зарплати

Цьогоріч депутатам, які прогулюють засідання парламенту, не виплатили понад 15 мільйонів гривень
зарплати, заявив спікер Андрій Парубій. За його словами, депутатів не можна примушувати ходити на пленарні засідання ВР, і є лише один механізм впливу - невиплата їм частини зарплати. Парубій зазначив, що з січня по вересень зекономлено 15826585 гривень - саме таку
суму не виплатили нардепам, які прогулювали засідання.

Отримати біометричний
паспорт стане простіше

Заяву на оформлення біометричного паспорта українці тепер зможуть
заповнити онлайн. Однак, не йдеться
про повне оформлення документів через
Інтернет, повідомив глава Державної міграційної служби України Максим Соколюк. Людині необхідно особисто прибути в міграційну службу, щоб сфотографуватися і відсканувати відбитки пальців. Але сервіс зменшить час очікування
при оформленні і допоможе збільшити
число громадян із оформлення документів. За словами Соколюка, дані заповненої онлайн анкети не будуть зберігатися на серверах міграційної служби, а залишаться у вигляді QR-коду або роздруківки у громадянина.

Ціна імпортних помідорів
зросте учетверо

Суттєве погіршення погоди в Європі спричинило дефіцит помідорів. Так,
негода в Іспанії призвела до подорожчання томатів на п’ять відсотків, повідомляє ТСН. За словами експертів, таке
збільшення цін на зовнішніх ринках
призведе до подорожчання цих овочів в
Україні. Традиційно, вартість помідорів
зросте напередодні Нового року. Прогнозується, що ціна на них буде вчетверо вищою, ніж тепер.

На зупинках хочуть встановити
захисні стовпчики

Зупинки громадського транспорту
захистять спеціальними стовпчиками
від шалених водіїв, через яких страждають пасажири. У столиці вже збудували першу таку конструкцію. На зупинках міст відбувається близько 200 аварій за добу. І цифра зростає. Щоб знизити кількість жертв, у Мінрегіонрозвитку вирішили обладнати зупинки в обласних центрах захисними стовпчиками. Вартість облаштування однієї зупинки - кілька мільйонів гривень. Але ці паркани не розраховані на поглинання уда-

Якщо обрати найбільш проблемну
сферу двосторонніх відносин України
та Канади, то це, вірогідно, візове питання. Попри те, що Україна скасувала
візи для короткострокових подорожей
громадян Канади ще в 2005 році, ми досі
не дочекалися взаємного кроку. Офіційна Оттава навіть не погодилася на розробку «дорожньої карти» безвізу за прикладом ЄС. Крім того, рівень відмов українцям у канадських візах досягає шалених 26 відсотків, що «не відповідає нашому партнерству й дружбі», констатує посол України в Канаді Андрій Шевченко.
Логічно пояснити причину такого стану справ у Канаді теж не можуть. Цього
року Канада ще й запровадила для українців обов’язковий збір біометричних даних при подачі візової заяви, підвищивши ціну на і без того дорогий документ
ще на 50 доларів. Із позитиву слід відзначити: більшість канадських віз в Україні
видають на весь термін дії паспорта.

nday.te.ua

Світ
Росіян у Лондоні масово
звинувачують у шпіонажі

Щонайменше половина із 150 тисяч російських емігрантів у Лондоні можуть працювати на кремлівську розвідку. Про це йдеться у доповіді Спільноти Генрі Джексона - одного
з підрозділів Кембриджсього університету. Приклади втручання у життя британців нахабні, стверджують експерти.
Російські служби розвідки та безпеки у
52 рази перевищують британські. У Британії знаходиться 200 російських офіцерів, які керують шпигунами. Це уп’ятеро
більше, ніж було у 2010 році. 75 тисяч
вихідців із екс-СРСР, які живуть у Лондоні, є потенційними інформаторами ГРУ,
ФСБ і служби зовнішньої розвідки. Більше половини російських дипломатів займаються розвідувальною діяльністю. Стільки ж чи більше - у Російському
торговому представництві. Британська
прикордонна служба проявила абсолютну неефективність у стримуванні російських шпигунів, кажуть експерти.

Польща може втратити
більше півмільйона
українських заробітчан

У Львові обмежили
використання поліетиленових
пакетів

У Львові влада схвалила обмеження використання поліетилену у торгових точках. Власникам супермаркетів та магазинів відтепер рекомендують пропонувати покупцям альтернативу одноразовим пакетам - паперові пакети, багаторазові торбини тощо, повідомляє Zaxid.net. Окрім того, торгові мережі Львова мають розробити програму лояльності до клієнтів, щоб заохотити їх використовувати багаторазові пакети. Частина супермаркетів Львова вже
готова перейти від одноразових поліетиленових пакетів на більш екологічні.
А після супермаркетів відмова від поліетилену пошириться на малі магазини
та ринки. Також у місті створять пункти прийому поліетиленових пакетів. Згодом міськрада запропонує альтернативу
не лише поліетиленовим пакетам, а й іншим шкідливим пакуванням, наприклад,
пінопласту.

Люди можуть не знати
про кредит: попередили
про нове шахрайство

Шахраї крадуть персональні дані
українців. Жертва може навіть не здогадуватися, що хтось оформив на неї
кредит. Таким чином зловмисники вже
ошукали понад тисячу осіб. Тобто, за мінімального кредиту у тисячу гривень
отримали мільйон, пише «Сьогодні».
Щоб не натрапити на шахраїв, українцям радять не реагувати на різноманітні пропозиції в Інтернеті, де просять вказати дату народження, номер паспорта,
код. «Шахраї купують бази даних. Потім
вибирають навмання жертву, щоб на неї
оформити фейковий кредит. Гроші отримує підставна людина, чию картку видають за картку власника паспорта. Потім компанія або колектори, яким нібито продали цей псевдокредит, телефонують потерпілому і вимагають повернути гроші, які той не брав. Розраховують
на те, що людина злякається і заплатить.
Аферисти отримають додатковий заробіток», - розповів колишній криміналіст Валерій Кур. Якщо маєте кредит, про
який не знали раніше, слід звернутися із
заявою в поліцію.

Об’єднання підприємців і роботодавців прогнозують, що Польща може
втратити велику кількість працівників з України, які виїдуть на захід Європи. Причиною того буде сповільнення економічного розвитку, повідомляє
«РБК-Україна». У Польщі протягом першого півріччя цього року зафіксували на 13 відсотків менше заяв про намір доручити виконання роботи іноземцям, ніж торік. За прогнозами експертів, динаміка зростання польської економіки може знизитися на третину через відтік українських заробітчан. Через
це Польща може втратити 1,6 відсотків
ВВП. Тим часом у Німеччині активно готують рекламні кампанії, щоб заохотити працівників з інших країн на роботу.
Обіцяють підтримку у вивченні німецької мови. У Польщі побоюються, що це
«переманить» значну частину українців.
Аби зберегти попередні темпи економічного розвитку до 2050 року, у Польщі готуються прийняти 5 мільйонів трудових іммігрантів.

Уряд Італії почав боротьбу
з «євробляхами»

Уряд Італії запроваджує штрафи з можливою конфіскацією авто у
тих автовласників, які, перебуваючи
в країні понад 60 днів, керують автомобілем на іноземній реєстрації.
Про це повідомляє агентство ANSA. Таким чином уряд намагається покласти
край уникненню сплати податків італійцями, які їздять на зареєстрованих
за кордоном автівках. Закон стосуватиметься також іноземців, які живуть
та працюють в Італії. За словами міністра інфраструктури та транспорту Даніло Тонінеллі, тепер тих, хто намагатиметься обійти сплату податків, чекатимуть серйозні штрафи, а якщо вони
не перереєструють авто - і конфіскація. Порушники повинні будуть сплатити штраф від 712 євро. Протягом 180
днів автовласник змушений перереє-

Новини

струвати авто, у цей період воно зберігатиметься на складі. Якщо автомобіль
за цей термін не перереєструють, його
конфіскують.

Трамп заборонив надавати
у США притулок нелегальним
мігрантам

Президент США Дональд Трамп
підписав указ, згідно з яким міністерство юстиції і міністерство внутрішньої безпеки відмовлятимуть у розгляді прохань про надання притулку особам, які перетинають американський
кордон нелегально, і направлятимуть
таких людей до встановлених пунктів пропуску. Про це пише «Reuters». Таким чином мігранти, які прибуватимуть
до Штатів нелегально, не матимуть автоматичного права на перебування в країні. Раніше будь-який іммігрант у США міг
подати заяву на отримання притулку, незалежно від того, яким чином він потрапив на територію Америки. «Швидше за
все, план буде оскаржений в суді», - зазначають журналісти.

Чому багато британців
досі дивляться чорно-білі
телевізори?

Сім тисяч сімей у Великій Британії продовжують дивитись чорно-білі
телевізори. При цьому майже дві тисячі
цих сімей живуть у Лондоні, повідомляє
«The Guardian». Не всі британці поспішають відмовлятись від чорно-білого телебачення тому, що в країні потрібно купувати ліцензію для перегляду ТБ. Ліцензія на кольорове телебачення коштує
150 фунтів на рік. А для чорно-білого
телевізора - у кілька разів нижча: 50,50
фунтів. Крім того, телевізійне ліцензування не перевіряють у будинках, де
дивляться чорно-біле телебачення. Тож
багато хто може зовсім уникнути плати.

Модникам запропонували
кеди в стилі жебраків

Італійського виробника взуття
звинуватили у знущанні над жебраками. Покупці з жахом зустріли новий
«зістарений» дизайн взуття з осінньозимової колекції. Йдеться про кеди з
потертої бежевої замші з фірмовою зіркою бренду, які дизайнери навмисно обклеїли скотчем і «прикрасили» пилюкою. Це взуття коштує $530, повідомляє
«The Independent». «У світі живуть люди,
які змушені носити на ногах пакети замість черевиків. Вони не можуть собі
дозволити справжнє взуття, а ці огидні кеди коштують півтисячі доларів»,
- обурюються покупці. У 2016 році компанія представила «поношені» кросівки
з потертими шнурками і брудними підошвами. Такого ефекту модельєри досягли, штучно зістаривши взуття. Кросівки продавали за $600.

Неймовірно! У поліції
Скотланд-Ярду фінансові
проблеми

Щоб покращити плачевне фінансове становище й отримати додаткові кошти, поліція Лондона вирішила почати
продаж товарів під брендом «СкотландЯрд». Поліцейські сподіваються повторити успіх своїх колег із Нью-Йорка
(США), які випускають сувенірну продукцію вже понад 15 років. Гроші повинні допомогти залатати дірки в бюджеті Скотланд-Ярду. За підрахунками мерії Лондона, столичній поліції необхідно знайти $418 мільйонів до квітня 2021
року. Тому поліцейські хочуть налагодити випуск брендованого одягу, іграшок,
настільних ігор, канцтоварів, товарів для
дому і туристичних сувенірів, пишуть іноЗМІ.

Ольга
ЧОРНА.
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СЕРГІЙ БАЧИНСЬКИЙ: «Боротьба
за здоров’я сина спонукала мене
зайнятися благодійністю»
Сергій Бачинський відомий як керівник та автор благодійного проекту «Людина
року – Меценат року» не лише на Тернопільщині, а й в Україні. За його ініціативи та
підтримки небайдужих людей отримують допомогу родини, у яких важкохворі діти. У
свій час відомий політик та громадський діяч Бенджамін Франклін зазначав, коли ви
робите добро іншим, ви в першу чергу робите добро собі. Утім, про те, чи легко знайти
сьогодні меценатів, про сам благодійний проект, його діяльність та плани на майбутнє,
розмовляємо з Сергієм Бачинським.
- Як розпочинався благодійний
проект «Меценат року»?
- Публічний проект «Людина року.
Меценат року» стартував у 2012 році.
Тоді ця благодійна діяльність розпочиналася в рамках фестивалю популярної музики «Зустрічі друзів».
З 1993 року разом зі своїми колегами я займався організацією різних
культурно-мистецьких проектів, які
реалізовувалися, зокрема, і за фінансової підтримки великої кількості меценатів. За чверть століття зібралася
своєрідна спільнота небайдужих до
вирішення суспільних проблем людей
з числа підприємців нової генерації.
Їхній вклад у справу розвитку культури та мистецтва вартував відзначення, хотілося привселюдно сказати цим
людям велике спасибі за їхній вклад у
важливу громадську справу.
Паралельно
з
культурномистецькими проектами почали
з’являтися перші паростки благодійної
діяльності. Поштовхом до їх започаткування стали проблеми, які виникли у
моїй сім’ї. У 2011 році в мене народився важкохворий син і лише за перший
рік свого життя він переніс чотири
операції, пролежавши в реанімації загалом одинадцять місяців. Боротьба за
здоров’я сина відкрила мені очі на цілу
низку складних проблем, які пов’язані
з лікуванням важкохворих дітей. Відтоді я почав грунтовно вивчати ці проблеми. Спілкувався з головним лікарем
Тернопільської обласної дитячої лікарні Григорієм Івановичем Корицьким,
який розповів мені про нагальні проблеми їхнього закладу, обумовлені відсутністю належного фінансування.
- І ви не змогли залишитися осторонь чужої біди…
- Мова йшла не про збір і передачу
якихось коштів невідомо на що. Від
початку задуму допомога мала бути
адресною - конкретній дитині для лікування її хвороби згідно з діагнозом
лікаря. Розуміючи, що ми не в силі допомогти всім хворим дітям, спочатку
в рамках «Зустрічі друзів», а через два
роки, створюючи вже благодійну громадську організацію, ми чітко визначили і прописали в статуті напрямок
діяльності – допомога дітям із онкологічними та кардіологічними захворюваннями та важкими патологіями
віком до 12-ти років.
- Тобто, сформувалася певна ідеологічна основа благодійної діяльності вашої громадської організації.
- Так, від 2012-го. А з 2014 року - в
рамках створеної ГО «Людина року.
Меценат року» вже офіційно існує два
напрямки діяльності. По-перше, ми
відзначаємо меценатів та благодійни-

ків, які внесли свій вклад у ті чи інші
соціально значимі проекти та справи.
По-друге, ми збираємо кошти на лікування важкохворих дітей із сімей, які
самотужки не здатні фінансувати їхнє
лікування та реабілітацію.
- Скільком дітям допомогла ваша
організація з часу свого існування?
- Від 2012 року фінансову допомогу
отримали 17 родин. При цьому, в окремих випадках лікування однієї дитини
ми фінансуємо кілька разів, зокрема,
якщо потрібно провести не одну, а
кілька складних операцій. З цього числа - 16 дітей вдалося вирвати з обіймів
смерті і тільки одну дитинку не вдалося врятувати.
- На що витрачаються зібрані
вами кошти?
- Оскільки до нас звертаються у
вкрай критичних випадках, ми фінансуємо головним чином проведення
складних операцій. Щороку ми реалізуємо чотири-п’ять благодійних програм,
під які збираємо кошти. При цьому
одна програма – це іноді дві родини, які
потребують нашої допомоги на лікування дитини. Але суттєво збільшити
кількість програм в даний час ми просто не спроможні.
- Чи розширюється цей рух з часу
створення вашої організації?
- Від 2009 року в Україні діє громадська організація «Клуб меценатів», яка
створена для сприяння відродженню
та збереженню національних культурних традицій, а також розвитку українського мистецтва. У рамках діяльності
Клубу реалізуються різноманітні благодійні проекти, перший і наймасштабніший з них – щорічний спортивноблагодійний проект «Пробіг під
каштанами». Кошти, зібрані в рамках

цього проекту, спрямовуються на придбання необхідного обладнання та витратних матеріалів для Центру дитячої
кардіології та кардіохірургії МОЗ України. За роки проведення Пробігу вдалося зібрати для хворих на пороки серця
діток понад півмільйона доларів. Саме
«Пробіг під каштанами» започаткував
національну традицію благодійності.
Наша громадська організація на
засадах партнерства була включена в
«Клуб Меценатів». Завдяки такій співпраці ми отримуємо від Клубу відзнаки
для нагородження меценатів та благодійників у нашій області. Відзначаючи
кращих, ми, таким чином, поширюємо
інформацію про меценатство та благодійність і сприяємо розширенню цього
руху серед успішних людей, які спроможні допомогти потребуючим.
На базі Тернопільського державного медичного університету ми проводили круглий стіл, у роботі якого взяли
участь лікарі, політичні та громадські
діячі, священики, журналісти. Під час
засідання вдалося докладно розповісти присутнім про суть нашої благодійної справи, а також про ті проблеми
в справі лікування важкохворих дітей,
вирішення яких потребує якнайширшої суспільної підтримки. Тільки спільними зусиллями можна вирішувати
проблеми окремих малозабезпечених
родин, які мають важкохворих дітей і
потребують значних коштів на їхнє лікування.
У ці та інші способи меценатський
і благодійний рух на Тернопільщині та
за її межами щороку зростає і, незважаючи та складну соціально-політичну
та економічну ситуацію в країні, коло
жертводавців розширюється. Свідчення тому – поширення нашого проекту

«Людина року. Меценат року» в ІваноФранківській, Хмельницькій, Вінницькій та Житомирській областях.
- Хто вони і скільки їх, цих жертводавців, які вносять свою лепту в
справу лікування важкохворих дітей?
- Сьогодні нам активно допомагають понад 60 приватних підприємств
та організацій, які щороку жертвують
чималі кошти на лікування дітей. Завдяки цілковитій прозорості та звітності за кожну пожертвувану гривню,
ці люди нам довіряють, бо переконалися, що їхні гроші дійсно йдуть на благородну справу.
- Організація благодійної справи,
про яку ви розповідаєте, потребує
багато часу і зусиль. Одній людині з
таким об’ємом роботи не впоратися. Хто вам допомагає?
- У мене є команда – це працівники
обласного відділення Федерації фестивалів і конкурсів України, які організовують та реалізують різноманітні
програми впродовж року. Благодійні
проекти включені в загальний список
фестивальних та конкурсних програм.
На проведення благодійної програми
нам виділяють мінімальну кількість
коштів для організаційних видатків.
Водночас, зібрані під час реалізації благодійної програми гроші повністю передаються на лікування дітей.
Благодійні програми – це важлива
частка великої кількості інших різноманітних проектів, які ми реалізуємо
щороку в нашій області – це Дні міст,
фестивалі в замках Тернопілля, святкування річниць та пам’ятних дат тощо.
Тільки в нашій області щороку ми проводимо близько двох-трьох десятків
концертів.
Звичайно, наші благодійні програми – це тільки «крапля в морі» потребуючих невідкладної допомоги на лікування важкохворих дітей. Із загального
числа хворих на онкологічні та кардіологічні патології дітей в нашій області,
ми надаємо допомогу приблизно тільки 5 відсоткам потребуючих. Тому до
цієї справи потрібно залучати якомога
більше людей, підприємств та установ.
Сподіваюся, що діяльність нашої організації «Людина року. Меценат року»
стане прикладом для наслідування
тим, хто ще не брав участі в благодійних програмах та проектах. Ми готові
до співпраці і, разом із родинами важкохворих малюків, з вдячністю приймемо будь-яку допомогу, щоб спільними зусиллями врятувати дітям життя
та повернути їм здоров’я.
Спілкувався
Володимир УРУСЬКИЙ.
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Ігор Яциковський:

Люди

«Ми відстояли
Білецьку громаду.
Тепер важливо
не втратити її»
На 23 грудня ЦВК призначила вибори до Білецької об’єднаної
територіальної громади. Ми запросили до розмови одного
з ініціаторів створення громади, успішного підприємця,
доброго господаря Ігоря Ярославовича Яциковського.
Пан Ігор разом з однодумцями
активно відстоював право
людей на добровільне
об’єднання, а не приєднання
довколишніх сіл до обласного
центру, як ратували окремі
депутати обласної ради та
представники деяких партій.
Сьогодні Ігор Ярославович
поділився своїм баченням
розвитку громади.
- Ігоре Ярославовичу, уже призначено вибори у Білецькій ОТГ.
Зараз триває процес реєстрації
кандидатів у сільські депутати
та на голову ОТГ. Та чи закінчилася на цьому робота ініціативної групи мешканців сіл: Біла,
Чистилів, Глибочок, Д.Івачів,
Г.Івачів, Ігровиця і Плотича,
які ратували саме за створення об’єднання з центром у Білій
і виступали проти приєднання
цих населених пунктів до Тернополя?
- Сказати, що ми вже перемогли
остаточно, поки-що зарано. Хоча, відстоявши право людей на територіальне
самовизначення, зробили чимало. Тепер на часі - наповнити форму змістом.
Треба зробити все, від нас залежне, щоб
мешканці не розчарувалися. А це можливо тільки тоді, коли їх активність не
згасатиме й надалі. Коли вони, як і раніше, будуть переконливими для решти краян, зуміють донести до них, що
не можна піддаватися на солодкі та пустопорожні передвиборчі обіцянки кандидатів, не можна продавати свій голос, бо ним обов’язково скористається
той, у кого аж надто занижена моральна планка.
- Кого саме маєте на увазі? Чи це
- таємниця?
- Про конкретних претендентів говорити ще зарано. Виборчий процес лише
розпочався. Проте, прикладів недалекоглядності українців, в результаті якої до
влади приходять або популісти, або брехуни – ой, як багато. Це тільки пустий колос видно здалеку, а повний зерен колосок – непомітний.

- Тим не менше, ще кілька місяців тому саме про цю об’єднану
громаду селяни лише мріяли…
- Так, справді, тиск на нас був шалений.
Приїжджали гінці з Тернополя, обіцяли золоті гори, підбурювали людей, блокували прийняття рішення на рівні обласної ради. А вже
після того, як у сесійній залі наші представники та фракція РПЛ добилися позитивного голосування депутатів, «доброзичливці»
й надалі каламутили воду – то, мовляв, документи не так оформлені, то, хтозна звідки, якісь позови у судах з’являлися… Всього
й не пригадати, проте, результат очевидний
– громада існує. Хочеться вірити, що нею керуватимуть найдостойніші.
- Ви – успішний підприємець, забезпечуєте роботою кілька десятків людей. Відтак, справ вистачає. Тож скажіть, чому взяли
активну участь ще й в протидії
намаганням чиновників обласного та міського рівнів «захопити» Білу та навколишні села?
- У Білій проживаю майже чверть століття, тож село стало для мене рідним. Я
знайомий з багатьма мешканцями. У храмах молимося за одне і те ж: мир в Україні, злагоду у родинах, спокій у громаді,
кращу долю для українців. То ж з якого
дива мав залишатися осторонь проблем
моїх сусідів, земляків, відсторонюватися
від їх турбот і прагнень. Я – один з них,
моя хата – не скраю. У житті мені часто
доводилося обирати, як діяти далі, на
чому зосереджуватися, щоб не зрадити
друзів, не втратити авторитету у колег,
поваги - у родині, довіри - у сім’ї.
- У вас, справді, чудова сім’я дружна, доброзичлива…

- Дружина Оксана – моя друга половинка одного світу, у якому завжди поруч
радість і смуток, успіхи та невдачі. Разом
долаємо негаразди і тішимося приємними митями. Разом виховали сина Богдана, якому вдалося передати найкращі
якості. Тепер він – самодостатня людина,
кандидат економічних наук, громадськополітичний діяч. А ще – чуйний та щиросердний син, який ніколи не зречеться ні
нас, ні отчого краю, ні рідної країни.
- Виховали сина, посадили навіть не дерево, а цілий сад, маєте затишне і доглянуте обійстя.
Що ще треба людині для щастя?
- З малих років, я, як і більшість сільських хлопчаків, звик до праці. У своїй
сім’ї був і «вихователем» для двох молодших братів, і помічником для постійно
зайнятих на польових роботах батьків.
Я змалечку звик бути ПОТРІБНИМ. І не
важливо, чи близьким та рідним, чи сусідам, чи зовсім незнайомим людям, які
потребують уваги та допомоги.

- Зазвичай, такі активні люди,
як ви, шукають повної самореалізації намірів, принаймні,
у громадських чи політичних
об’єднаннях.
- Я ніколи не був членом жодної партії, яких би проукраїнських назв вони не
мали. Я не змінював кольору краватки в
залежності від політичної погоди. Любити Україну і українців, дбати про людей і
допомагати їм мене ще змалечку навчив
батько – учасник національно-визвольної
боротьби ОУН-УПА. Повернувшись у рідне село після одинадцятирічного заслання у Воркуті, він розповідав багато «крамольних» на ті часи фактів і про Бандеру, і про Шухевича, і про героїчні сторінки української історії. Тож я не маю права нівелювати нашу спільну минувшину
негідними вчинками чи нещирими намірами. Я можу і прагну, як ви кажете, самореалізуватися, сумлінно служачи людям.
- До речі, кажуть, що на вибори в ОТГ влада готує потужний
десант «засланців» навіть з тих
політичних сил, які раніше були
категорично проти створення
окремої громади.
- У цьому й небезпека. Бо, якщо за таких
«парашутистів» люди проголосують, існує
небезпека, що чужаки перетворять самодостатню громаду у сировинний придаток
обласного центру. А, можливо, юридично
узаконять те, чого не вдалося зробити півроку тому, і центр громади переїде до Тернополя. Тож, як я й казав, про перемогу говорити зарано. Думаю, святкуватимемо її
вже після 23 грудня. Але і тоді не буде часу –
на громаду чекає дуже великий обсяг роботи і надскладний процес самоутвердження.
Юрко СНІГУР.

Здоров'я
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Марина Долженко: «Через стреси і неправильний
спосіб життя українці стали вразливішими до хвороб»

Д

ля лікарів
Тернопільщини
організували
майстер-класи з
підвищення кваліфікації.
Ротарі клуб «Київ центр»
та громадська організація
«Асоціація серцевосудинної допомоги
сімейної медицини»
започаткували проект
проведення безперервного
навчання для підвищення
кваліфікації лікарів
первинної ланки сімейної
медицини. В науковопрактичній конференції
та майстер-класах взяли
участь 90 медиків з усієї
Тернопільщини.
Керівник проекту - Марина
Долженко, завідувач кафедри
кардіології та функціональної діагностики Національної медичної
академії післядипломної освіти,
доктор медичних наук, професор,
член Європейського товариства
кардіологів і Європейської академії природничих наук.
Під час конференції особливу увагу приділили сімейним
лікарям. Їх, зокрема, ознайомили з новими методиками та медичними препаратами для лікування серцево-судинних хвороб,
розбирали клінічні випадки з
практики.

Міжнародний досвід для якіснішої роботи

- Сьогодні, коли відбувається
реформування медичної галузі, дуже важливо підвищувати
рівень кваліфікації саме сімейних лікарів з питань кардіології,
адже найчастіше саме вони першими спілкуються з пацієнтами, коли ті скаржаться на біль
у грудях, який найчастіше може
виявитися ішемічною хворобою
серця, - розповідає Марина Долженко. - Саме тому важливо,
щоб сімейний лікар мав сучасні
знання з цієї проблеми. За ініціативи нашої кафедри кардіології
створено “Клуб сімейного лікаря”. Ми пропонуємо способи навчання, які наближені до реальних умов лікаря-практика.
Навчання відбувалися у фор-

мі майстер-класів, які проводили відомі спеціалісти з питань
сімейної медицини, терапії, кардіології. Професор Марина Долженко вважає це дуже ефективним, адже за короткий термін
часу вдається пояснити сімейному лікарю, як саме застосовувати на практиці нові рекомендації Європейського товариства
кардіологів.
Через стреси, нервове напруження, неправильний спосіб життя українці стали більш
вразливими до хвороб, і це підтверджується статистичними
даними - за останні роки значно збільшилась кількість пацієнтів, які хворіють на серцевосудинні захворювання. Причому,

серцево-судинні недуги помолодшали. Згідно зі статистикою,
кожен четвертий пацієнт із
серцево-судинною патологією
має вік від 18 до 64 років. Відомо,
що лікарі діагностують інфаркт
навіть у вісімнадцятирічних.
Марина Долженко розповіла,
що найчастіше у пацієнтів молодого віку виявляють ішемічну
хворобу серця, інфаркти міокарда, а також ревматизм і міокардит, артеріальну гіпертензію.
Дослідження показали, що до
серцево-судинних захворювань
найбільше схильні люди з надмірною вагою тіла та ожирінням, які палять, мають високий
рівень артеріального тиску і холестерину, глюкози в крові, ведуть малорухливий спосіб життя.
Утім, все більше людей,
особливо тих, що в групі ризику, замислюються над тим,
як уникнути цих захворювань.
Марина Долженко вважає, що
найперше - потрібно вчасно
виявляти людей, схильних до
серцево-судинних захворювань.
А по-друге, зазначає кардіолог,
потрібно дотримуватися здорового способу життя:
- А це - помірні фізичні навантаження, правильне харчування,
відмова від шкідливих звичок.
Важлива при цьому й медич-

НОВА ПРОФЕСІЯ: фахівці, що навчають
застібати ґудзики і чистити зуби

на профілактика, яка включає
й медикаментозне лікування,
обов’язкове відвідування сімейного лікаря або кардіолога, постійний контроль рівня холестерину в крові та артеріального
тиску. Не менш важливе й психологічне та емоційне здоров'я. Усі
ці складові, якщо їх дотримуватися, дають позитивний результат.
Під час навчання лікарів розділили на три групи – з кожною
працювали досвідчені лікарі.
- Враження від цього навчання позитивні, - каже сімейний
лікар з Козови Тетяна Безкоровайна. – Інформацію нам подають у доступній формі, коротко,
цікаво. Разом ми розбираємо
клінічні випадки пацієнтів – це
великий досвід, який допоможе нам у роботі. Також ми маємо можливість ознайомитися з
сучасними технічними засобами, які будуть корисні в нашій
роботі, з новітніми рекомендаціями щодо лікування серцевосудинних хвороб.
- Дізналися багато нового,
цікавого, поспілкувалися з колегами. Однозначно, такі зустрічі
потрібні, - каже Наталя Яроцька,
фельдшер із села Галущинці Підволочиського району. – Думаю,
отримані знання згодяться мені
у роботі.

Вже незабаром посаду ерготерапевта запровадять в українських медзакладах

Н

авіщо навчати таких
елементарних речей і
що таке ерготерапія?
Англійською ця професія
звучить як occupational therapy –
лікування через заняття.
У 67 країнах світу такі фахівці невід’ємна частина системи реабілітації.
В Україні лише починають розвивати
цю професію. У 2016 році ерготерапію
внесли до Національного класифікатора
професій України. Тернополянка Іванна Дека є членом Українського товариства ерготерапевтів, захистила дисертацію на цю тему і вже незабаром
отримає диплом міжнародного зразка
від Всесвітньої федерації ерготерапев-

тів, який засвідчує право викладати для
студентів-ерготерапевтів. Тернополянка
переконана, українцям потрібно більше
розповідати про ерготерапію, адже фахові спеціалісти з цієї сфери можуть змінити життя багатьох людей у нашій країні.
Ерготерапевти вчать робити прості
речі - застібати ґудзики, чистити зуби,
одягати шкарпетки, заварювати чай. Ці
фахівці повертають людей до життя у
суспільстві, навчають робити речі, які
через хворобу перестали їм здаватись
звичними та простими, підтримують їх
інтерес до життя. Дуже часто використовують улюблені заняття людини, щоб
навчити необхідних навичок.
- Українське товариство ерготерапевтів засноване у 2016 році, - розповідає
Іванна Дека. - Вже наступного року воно
ввійшло у світову федерацію ерготерапевтів. Сьогодні в Україні є лише два
дипломовані фахівці, які відповідають
міжнародним стандартам сертифікації
та освіти в ерготерапії. Ерготерапевтами
працюють переважно фізичні терапевти,
які проходили тренінгове навчання або
навчались самотужки, є декілька центрів,
в яких працюють такі фахівці, переважно
вони є членами Українського товариства
ерготерапевтів. Це талановиті, енергійні
фахівці, які прагнуть розвиватися і вдо-

сконалюватися. Але, на жаль, багато є фахівців без належної підготовки, і, називаючи себе ерготерапевтами, вони роблять
будь-що, тільки не ерготерапію, - зазначає
тернополянка. - Тут роль Українського
товариства ерготерапевтів є дуже важливою, адже ми напряму пов'язані з Всесвітньою Федерацією ерготерапії і дбаємо
про розвиток професії відповідно до міжнародних стандартів.
Сьогодні в Україні більше 70 університетів, які мають ліцензовані програми
з підготовки ерготерапевтів. Важливо,
аби викладали цю спеціальність кваліфіковані фахівці, а також є проблема з
навчальними матеріалами українською
мовою.
Іванна Дека отримала нагоду стажуватися в Канаді і побачити на практиці,
як працюють ерготерапевти
- Я була асистентом ерготерапевта.
Ми відвідували сім'ї, у яких були діти із
особливими потребами. Граючись та спілкуючись з батьками, ми допомагали дитині стати самостійною. Зокрема, вчили
чистити зуби, ходити в туалет, самостійно митися, їсти, доглядати за домашнім
улюбленцем, допомагати мамі готувати
їжу чи випікати печиво. Одним словом,
все те, чого хоче дитина. Головне, робити
це в ігровій формі. До прикладу, запропо-

нувати дитині зробити приємне батькам
– приготувати мамі чай або бутерброд
татові. Після занять з ерготерапевтом дитина ставала самостійною, вона відчувала
себе активним членом родини, відчувала
радість від того, що робить.
Дуже часто ерготерапевт працює не
лише з людиною, яка має травму чи інвалідність, а й з її рідними.
- Інколи буває так, що сім’я проявляє
надмірну турботу до близької людини,
яка отримала травму, - розповідає Іванна. - Вони хочуть їй допомогти, але таке
надмірне піклування може нашкодити
процесу реабілітації і сповільнити процес одужання. Ерготерапевт допомагає
пацієнту і його сім’ї віднайти баланс, аби
він зміг попіклуватися про себе, відчувши самостійність і незалежність.
Тернополянка Іванна Дека переконана,
ерготерапія – це можливість для людей
з інвалідністю і тих, які перенесли важкі
недуги і травми, змінити своє життя. Вже
за кілька років українські виші випустять
перших кваліфікованих ерготерапевтів.
Тож незабаром світові стандарти реабілітації стануть доступними і в нашій країні.
Юля ТОМЧИШИН.
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На життєвих перехрестях

…О
Сімейне

гніздечко
Сумна, лірична, радісна, весела
Поруч з нами завжди пісня
У містах і селах…
З нею тепло, з нею - рідно,
Бо вона, мов сонця промінець.
Лине пісня - і душі привітно.
Лине пісня - і лиху кінець…
На фото Івана ПШОНЯКА: учасники жіночого ансамблю «Луб’янецький цвіт» - Наталя Баб’як, Ірина
Демчук, Ірина Жило, Надія Яремчук та Галина Путятинська (село Нижчі Луб’янки, Збаразького району).

Етюд
А квиток на літак
я зберегла…
Сьогодні панянка Осінь подумала, що забагато сипнула холоду і закутала все у туман. От лише забула, що ковдра, хоч і м’яка, але не тепла. Так і в моєму житті щось схоже.
Стелеш словами м’яко, спати лягати твердо. Обіцяєш одне – робиш
інше. Клянешся, що любиш, а сам
потай зустрічаєшся з іншою. Обіймаєш руками, а серце – далеко.
От тільки не розумію: для чого
ти обманюєш і мене, і себе? Що шукаєш у цьому світі? Справжнього
кохання чи розваги? Ти ж не шматок хліба, щоб ділити тебе з іншими? І не пожовклі опалі листки, що
безвільно котяться за вітром.
У моєму житті уже було чимало болю, щоб ти завдав мені більше. Коли ти повертаєшся від чергової «забаганки» і навіщось клянешся, що шеф затримав на роботі, я
роблю вигляд, що вірю тобі і йду на
кухню зварити собі улюблену каву.
Ти у душі з полегкістю зітхаєш, що
так легко усе зійшло з рук, і навіть
намагаєшся вдати із себе голодного, розігріваючи вранішній суп.
Я ж тим часом вибудовую свою
теорему щастя. У мене є улюблене заняття, квиток на літак до теплого моря з холодного листопаду,
майже доросла донька, яка дивиться на тебе, як звичайне непорозуміння у моєму житті. За тиждень
– відпустка, яку ми планували провести удвох, але у тебе раптом «вигорів» черговий проект, а точніше,
нова пасія.
Та квиток на літак я зберегла.
І коли я повернуся, тебе у моєму
житті більше не буде. Бо якби осінь
не вкутувала землю у туман, він все
одно розсіюється.
Інна ЗАРІЧНА.

Життєві сюжети

У

міють же аферисти
здерти шкуру з
дурної жертви, ох і
уміють, думала старенька
Мокрина, лежачи в ліжку
й дивлячись у стелю, як
Вонуфрей перед смертю.
Висохла, згорбилась і
втратила сенс життя.

Діти й онуки ніяк не могли
зрозуміти, що трапилося з бабусею за такий короткий проміжок часу. Пані Депресія сиділа в неї на шиї, мов п’явка, і
смоктала останні соки життя.
Вона ніяк не розуміла, як могла потрапити під прес лохотрону, маючи за плечима величезний життєвий досвід, й пустити на вітер усю пенсію. Це не
давало їй дихати. Раптом згадала той день, коли внучка принесла пресу …
Із газетної шпальти на неї
загадково і закохано дивився
новісінький джипарик. Мені б
такого, подумала. Очей не відірвати. Почала читати й аж
скрикнула від радості. У рамці
були чітко викладені умови виграшу: вік і дві останні цифри
дня народження мають співпадати. Бабуся не повірила очам.
Усе сходиться. Від здивування
– потилиця змокла. Невже на
старості літ пощастило – півмільйона. Такі гроші ніколи не
бачила і в руках не тримала.
Відразу ж уявила, як її – переможця – покажуть по телевізору, братимуть інтерв’ю, а вона
сидітиме гордо, дивлячись на
всіх з гори до низу, ніби промовляючи: «Знай наших!». Уся
країна дивитиметься на неї, а в
тому числі сусіди. Насамперед
подумала про язикату Орисю.
Ця першою трісне від заздрості, як мильна бульбашка. А Петренки?
Бабуся ще раз уважно перечитала і з гордістю набрала номер, вказаний під рекламною
акцією. У слухавці щось тріснуло і мелодійний голосочок, як
весняний струмочок, пролунав
дуже ввічливо: «Алло…»
У мене все сходиться

Лохотрон

– демонстративно розпочала
розмову Мокрина.
Дівчина, на протилежному
кінці проводу лагідно запитала дані адресата. Потім для достовірності прочитала усе вголос і попрощавшись, поклала
слухавку. Старенька від радості
була на сьомому небі. Після цієї
розмови, склалося враження,
що гроші вже в кишені. Сиділа
і думала, як витрачатиме. Літала у хмарах, уявляла, як отець
Петро хвалитиме за пожертву
на храм і кожної служби молитиметься за її здоров’я. А діти
як зрадіють сюрпризу! Подумки дала собі слово, що мовчатиме, аж поки не отримає гроші на рахунок.
Через кілька днів прилетіла перша ластівка – Мокрина
отримала великий конверт. Радощам не було меж! Відкривши, побачила купу паперів. Не
знала, до якого братися. Прочитала, що вона потрапила у
список учасників розігрування призів на суму триста тридцять п’ять тисяч. Про джип не
згадувалося, лише про грошову премію. Але це не все. Потрібно замовити товар на суму
від триста гривень, а гроші вислати наперед. Усе продумано
до найдрібнішої деталі (видно,
що працювали аферисти вищого ґатунку, комар носа не підточить): заповнити бланки – і
премія в кишені.
Мокрина уважно все перечитала, але замовляти товар
не поспішала. І що ви думаєте?
Знову в поштовій скриньці гарний великий конверт. Відкрила
– очам не повірила: вона – срібний переможець. Сума премії
сто тридцять п’ять тисяч, але
знову-таки – замовити товар і
вислати чек. Бабуся прочитала
і викинула всі папери на сміт-

ник. Чомусь не
приваблювала її
така перспекперспек
тива, адже обіцяли
майже півмільйона.
Через п’ять днів не забарився ще один конверт. Шанси щоразу зростали. Аферисти попросили вибачення, що трапилася помилка (комп’ютер дав
збій), і сповістили що саме вона
– золотий переможець акції. Це
був останній штрих. Взялася
перечитувати. Ретельно заповнила всі бланки, розгадала ребуси (перевірка інтелектуальних здібностей), замовивши,
звичайно, товар на сімсот гривень. Чек у конверт і чекає гроші... Та, як виявилося, ще не все.
Отримала «Сертифікат» на кругленьку суму, що підписав директор клубу, але знову свіжа
умова – замовити товар, розгадати ребус, вислати чек про
оплату і, вже остаточно – очікувати премії.
Мокрина чекала тиждень,
два, аж поки внучці на телефон (продиктувала її номер)
не прийшла есемеска – заберіть своє замовлення на пошті. Шила в мішку не сховаєш, і бабуся мусіла признатися про участь у акції. Всі рідні
були в шоці. Як виявилося – ніякого замовлення не було. Це
добило стареньку. Злягла і здавалося, що от-от віддасть Богу
душу. Лежала й сумно промовляла: «Так лоханутися на старості літ».
…Пролежала більше місяця,
аж раптом почула, що скрипнули двері. До хати, як метеорит,
влетіла сусідка Орися, тримаючи в руках газету.
- Усе сходиться, – промовила вона.

Мокрина, яка
зі жалю готувалась у засвіти, вмить ожила.
Схопилася з ліж
ліжка, підбігла до
сусідки і, ви
вихопивши з
рук газету,
впізнала зна
знайомий стиль.
Цього разу –
яхта. Подумки про
промовила: «Лохотронів
«Лохотронівський капкан працює без
перебою і знаходить своїх
героїв». Помирати передума
передумала. Світ не зійшовся клином на
одній пенсії. Взяла в руки сертифікат зі своїм прізвищем і сумою виграшу й показала сусідці. Тій одразу відняло мову.
– Стільки
мовчала!?
Буде і на моїй вулиці свято. Я
теж виграю, – гордо промовила
вона. – Попливу на яхті у кругосвітню подорож і хоч на старості літ світ побачу, а ти, дурна,
взяла гроші.
Мокрина не встигла відкрити рот, як Орися кулею вилетіла з оселі, щоби вчасно додзвонитись і потрапити у список.
Лише старенька стояла і щиро
співчувала нещасній. Ще одна
жертва, думала вона, пустить
на вітер пенсію і сховає «Сертифікат переможця» на дно скрині, щоб не стати посміховиськом на все село. Вміють мудрі
нелюди заробляти на лохах …
Недаремно кажуть, що гроші
сатана видумав, аби людей зводити з розуму й тримати в покорі. За купюри продадуть рідну матір, забуваючи, що життя
– бумеранг – за все доводиться
платити, а ось коли – час покаже…
Орися захекана прибігла додому і довго обмірковувала, що
скаже і як скаже, коли дзвонитиме в редакцію газети. Розмірковуючи, пригадала вираз
обличчя Мокрини та її сертифікат. Вагалася. Може старенька щось не так зрозуміла? Гордо набрала номер і почула ввічливий жіночий голос: «Алло…»
Василина ВОВЧАНСЬКА.
м. Тернопіль.

льга
розплющила
очі: за
незаштореним вікном
ще стояла білястомолочна ніч, густі сутінки
сповивали кімнату,
розмиваючи чіткі обриси
предметів. Сон утік...

Нарешті, після численних митарств, пощастило. Випадково
познайомилась у тролейбусі зі
щиросердною жіночкою, яка всім
серцем перейнялася її незавидною долею. Олена Якубівна, так
звали незнайомку з лагідною посмішкою, вже понад двадцять літ
працювала у дитячому садочку,
що в кількох кроках від прохідної фабрики, де трудилася Ольга, й допомогла влаштувати туди
її донечку...
Тепер Ользі по досвітках не
треба зриватися, їхати з напівсонною дитиною спочатку в один
кінець міста - до садочку, а потім
- у протилежний, боячись спізнитися на роботу... А після роботи –
навпаки...
Її серце стислося від спогадів
про ті страшні дні, коли не хотілося жити...
Опинилася одна-однісінька в
чужому місті, куди її «сплавила»
рідна мати, й де у неї не було жодної знайомої душі. Не могла дати
ради з мізерними декретними
гривнями, котрих аж ніяк не вистачало на життя.
Приглушивши почуття сорому, пішла в райсоцзабез, щоб стати на облік як мати-одиначка. Інспекторка, дізнавшись про мету
її приходу, розкричалася, що у
районі більше тисячі «матеріводна нічка» і всім потрібні гроші,
гроші... Ольга не дослухала... Не
огризнулась, як це робила на початках, повернулась і пішла.
І тут усміхнулася доля – запропонували добре оплачувану роботу художником в ткацькому цеху ручної праці на приватизованій фабриці. Це могло
бути вирішенням усіх її матеріальних проблем. Умова ж - приступити негайно! Але, як? Куди
подіти дитину? Єдиний вихід ясла... Через які приниження довелося пройти, аби прилаштувати донечку!
- Куди ви квапитесь? - всюди,
куди потикалась, глянувши на її
дитя, відмовляли. - Держава платить вам, то й сидіть удома.
Нарешті, одна завідувачка змилосердилась і взяла. І, хоч
ясла знаходились в одному кінці
міста, а фабрика в протилежному,
Ольга погодилася...
Задзвенів будильник. Вона зіскочила з ліжка, прийняла душ,
взялась розтирати рушником до
почервоніння пружне тіло. Ольга
була вродливою. Особливо після
народження дитини, коли округлились форми, не один ловелас
зривав на її поставі очі. Однак, запримітивши поряд з нею дитину,
враз завертав оглоблі... Лише Теодор, що працював начальником
зміни, вперто й настирливо топтав до неї стежку.
- Дозю, ну нащо я тобі така,
з багажем? Поглянь, скільки навкруги дівчат!
- Що мені до них, коли ти
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Два кольори

мені затьмарила світ. Як ти цього не розумієш? Я люблю тебе,
люблю...
- Розумію, Дозику, розумію...
Вона справді розуміла. Пройшовши страшну школу власного любовного засліплення,
коли закохалася у чорношкірого студента-іноземця, знала, що
нема ради. «Любов зла, полюбиш
і козла!». Тому не хотіла знову перейти через розчарування, скалічити ще одну засліплену душу,
народити ще одного підранка.
Адже рано чи пізніше кожному
розвидняється...
- Вставай, крихітко. Будемо
вмиватися і збиратися, - будила
донечку.
- Куди?
- На нову Голгофу.
- Хол-хофу? Яку?
- Маршрутно-тролейбусну,
дитинко, - зітхнула Ольга, дивлячись услід донечці, що лопотіла босими ніжками, й серця торкнулась холодна брила. «Ой, нести тобі той хрест від самого народження і до кінця віку свого».
Наближався тролейбус.
- Ганнусю, наш. Біжимо...
Тролейбус, як завжди в цю
ранкову пору, був битком набитий. Людський потік заніс їх усередину. Ганнуся плюхнулася на
вільне місце. Поряд з нею інтелігентний з виду чоловік у світлому костюмі глипнув на нову
супутницю, а тоді звів зчудованорозгублений погляд на Ольгу.
Ох, ці погляди!
- Опусти, Ганнусю, ніжки, бо
забрудниш дядю...
- Пусте... Це випереться... А
чим ти своє дитя відмиєш?
Почалось... Ольга бачить, як
сонні очі пасажирів ковзають
спочатку по Ганнусі, а тоді дивляться на неї, як п’ялились, мабуть, далекі предки на свого
кам'яного ідола. Ганнуся рада, що
на неї звертають увагу, вертиться на всі боки, усміхається білозубо. Ольга шкірою відчуває кожне
мовлене пошепки слово. Справа,
зліва, з-за плечей...
- Якби моя донька народила
таке-е, - каже, довготелесому, з
обвислим животом пасажиру, висока брюнетка у зеленій куртці, я би повісилась...
- А я таку доньку сам повісив
би! Ось цими руками, - вторить
миршавенький чоловічок у лакових черевиках.
- Таке скажете! - перечить ще
один дженджик, глипаючи на
Ольгу. - Таку вроду й стратити? Та
ви лишень за один її поцілунок
зреклися б усього на світі...
Зупинка. Вийшла дама в зеленій куртці, чоловічок, довготелесий та інтелігент у світлому

костюмі. Стало вільніше. Ольга
вмостилася біля донечки – тепер
їхатимуть більш-менш спокійно.

* * *

Вона відкручує літа назад.
Коли, вперта й самостійна, з дещо
наївним, ще дитячим максималізмом опинилась з села аж у Києві, вступила в училище прикладного мистецтва, вибравши фах
художника по тканинах.
Після третього року навчання
повернулась додому з дипломом
і... животом.
- Добрячу пройшла школу! шкірили зуби у селі.
- Що то значить - місто!
- Ой, ти - рабівнице! Триглодитко! - впала в істерику мати,
вчителька школи. - То мені така
дяка? Знеславити перед усеньким
селом? І за що? За оті грошики, що
спливли за тобою, як за водою?
А я, дурна, останнє відривала від
себе, од діток... А ти осоромила на
всю округу... Забирайся геть з обійстя! Я знати тебе не хочу.
- Він де? - відсунув набік чарочку батько, вирячивши очі, поклав руку на ножа й грізно звів
докупи кудлаті брови.
- Помер...
- Вмер? Всі вони вмирають, як
запахне смаленим. А ти? Де була
твоя голова? - він стиснув у кулаці колодку ножа, аж пальці збіліли, і звівся на ноги.
- Не вар'юй, Йосипе! - злякавшись, заверещала мати.
У цю хвилю Ольга не боялась
ні батька, ні його погроз, ні затиснутого в кулаці ножа. Не раз
була свідком подібних сцен, коли
батько, набравшись по зав'язку,
хапав ножа і, ганяючи за матір'ю,
«наводив порядок». Інколи він
спочатку сідав на порозі або на
стільці посеред хати, брав бруска
й починав старанно точити ніж.
Діти, мов перелякані мишенята, ховалися - хто куди. Так тривало доти, поки не підріс старший брат, не взяв татуся за барки
і добряче струсонув - відтоді той
більше не хапався за ножа... А сьогодні, бач, згадав…

* * *

Тролейбус зупинився.
Крізь передні двері увійшла
бабуся з маленьким хлопчиком ровесником Ганнусі. Ольга звільнила місце і посадила його поряд
із донькою. За секунду Ганнуся
вже сіпала за рукав хлопчину, намагаючись познайомитись.
- Ти його не зачіпай, - зверхньо радила бабуся. - Нехай мамка
підшукає тобі чорнявого Іванка...
- Дарма ви так, - пролунав
густий лагідний басок. Ольга
ледь стрималась, аби не озирнутись, це був один із тих нечисленних випадків, коли хтось на-

магався її захистити. - Світ жорстокий! Хіба не бачите, що коїться навкруги? Дітей залишають у
пологових будинках, знаходять
на смітниках, у лісосмугах за містом... А вона - мати! Не відцуралась! Отим зозулям слід у неї повчитися, як любити дітей...
Несподівано тролейбус різко
загальмував.
- Вже приїхали! - сплюнув водій і вискочив з кабіни. Поломка.
Посеред маршруту. І доведеться
тепер пішки дибати до наступної
зупинки і там чекати іншого? На
таксі грошей катма, а запізняться
- Ганнуся залишиться без сніданку і на Ольгу коситимуть оком,
адже фабрика не державна, де
ніхто ні на кого не звертає уваги...
- До кінцевої їхатиму без зупинки! - втішив водій. - Кому
ближче, прошу вийти...
Спорожнілий тролейбус рушив: за вікном пропливали осяяні сонцем будинки.
- Мамо, розкажи мені казку.
- Гаразд. Жили собі дід і баба...
Ганнуся якийсь час слухала
казку, щось уявляла і раптом запитала:
- Мамо, а у нас є дід і баба?
- Баба й дідо? - перепитала від
несподіванки Ольга і замислилась. Як їй відповісти: є у неї дідусь з бабусею, чи нема?
Про бабусю й згадувати нічого. А ось - дідусь?
Одного недільного ранку
прийшов у комірчину, куди щиросердна матуся поселила її після повернення з пологового будинку. Зовсім тверезий і урочистим голосом промовив:
- Я, Олю, хочу ознайомити
тебе з оцим документом.
Вийняв з кишені піджака акуратно складений аркушик паперу і почав читати. Це була заява
до органів опіки, у якій він зрікався рідної доньки, котра зганьбила його з діда-прадіда український рід...
- То є у нас дідусь і бабуся?
- Були, донечко...
Приїхали. Дитячий садочок за
рогом. Як Ганнусю приймуть тут?
На попередньому місці її цуралися.
Коли б Ольга не прийшла, Ганнуся завжди осторонь: або сама грається, або біля виховательки гортає якусь книжечку з картинками.
- Ну, донечко, до вечора.
- Добре, мамцю! - підстрибуючи, дівчинка біжить на подвір'я
садочку, де їй вже усміхається
Олена Якубівна.

* * *

…Життя – як бистра вода. Збігає – і не оглянешся. Виросла і
знайшла свою долю темношкіра
донечка Ольги - Ганнуся. Зараз у
селі, а в місті тим паче, уже нікого
особливо не здивуєш кольором
шкіри чи шлюбом з іноземцем. Та
історія непростих людських і родинних стосунків інколи накриває Ольгу, як той пасажиропотік
у тісному тролейбусі, коли її та
малу Ганнусю намагався принизити кожен великий «мораліст».
Дмитро СИВИЦЬКИЙ.
с. Мшанець,
Теребовлянського району.

Струни серця
* * *
Крізь спомини
і крізь роки
гукаю: зачекай!
Я ще тобі
багато не сказала.
Та нам зустрітись
не дають
шалені, гамірні
вокзали.
Хтось плаче
на плечі у самоти,
розплутує клубок
надій невтішних.
Біжать дороги
зі світів
до когось - з радістю,
комусь несуть
розлуки вічні.
…Чекаю знов
твоїх листів,
я так тобі багато
не сказала.
Як жаль у вирій полетіли
поїзди
із нашого осіннього
вокзалу.
…У тьмянім світлі
змерзлих ліхтарів
хтось знов зітхає
на плечі у самоти.
На кого ця тендітна
постать схожа?
А на пероні ні душі.
Лише дощі,
дощі і осінь….
* * *
- Хто це?
Стукає осінь листком.
- Що це?
Вітер шумить за вікном.
- Так пізно?
Місяць в вікно зазира.
- Де ж ти?
Вже сходить ранкова зоря.
- Хто ти?
У відповідь тиша доріг.
- Прийдеш?
Тужить в чеканні поріг.
- Звідки?
Туманом весь світ
застеля.
- Чекати?
Мрійливо зітхнула земля.
- Довго?
Плаче дощ ночі
й дні навмання.
- Вірю…
А вже паморозь перша
зорю зупиня.
- Не барися…
Вже скоро зима…
- Сподіваюсь…
Йде від серця луна
безголоса, німа.
- Не мини,
як побачиш колись
серед тисяч облич,
зупини,
через віддаль,
крізь роки і далі
поклич…
Ольга ЧОРНА.
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Олександр Усик
не віддав
свої титули
британцю

У

Боксери розпочали бій з
традиційної розвідки. Дещо
активніше працював Тоні Белью, якому Олександр віддав ініціативу. У другому раунді британець дістав українця правим боковим, а у відповідь отримав серію не надто
акцентованих ударів.
У третьому раунді українець захопив центр рингу, почав нарощувати швидкість
та розрядив у суперника потужну двійку. Він продовжував тиснути та притискати
Белью до канатів, але британець вдало контратакував та
знову добре влучив справа.
Завдяки цьому, супернику нашого боксера вдалося збити
темп поєдинку та досягти нових успіхів у атаці. Британець
вдало оборонявся та ухилявся від ударів, відмінно працював корпусом.
У восьмому раунді Усик
нарешті пішов вперед, змусив
Белью відступати та відправив суперника у нокаут блискавичним лівим боковим у
щелепу.
* * *

Проти діяльності президента Федерації Футболу України Андрія Павелка
відкриті кримінальні справи за трьома статтями: “декларування недостовірної
інформації”, “незаконне збагачення”, а також “зловживання владою і службовим
становищем”. Справи розглядають у Національній поліції
України та Генеральній прокуратурі.
* * *
Національна команда
України з футболу зібралася в Києві на заключний цього року збір. У столиці головна команда працюватиме до четверга, коли
вилетить на матч Ліги націй
УЄФА до Словаччини.
* * *
Компанія спортивної
аналітики InStat пораху-

Прийшовши до тями, Тоні
Белью віддав належне чемпіону та назвав його видатним
боксером. Потім британець
поцілував українця в чоло.
У свою чергу Олександр
Усик сказав: “Така щира поведінка Тоні після бою мене
не здивувала, бо я знав, що
він справжній мужик. В його
особі я знайшов вірного друга, який в будь-який час допоможе. Тільки повага до
нього і вдячність за те, що
погодився на бій зі мною”.
Узагалі ж цьогоріч Олександр Усик здійснив неймовірний прорив у професійній
кар’єрі, яка попервах розвивалася мляво.
Олімпійський чемпіон
боксував переважно в Україні
проти посередніх суперників
та був далеко від статусу топбійця. Ані чемпіонський титул, здобутий у 2016 році, ані
експансія на американський
ринок, особливо на популярність Усика не вплинули.
Та врешті українцю пощастило. У 2017 році німецький промоутер Калле Зауерланд запустив Всесвітню боксерську суперсерію. У масштабному турнірі зібралися вісім найсильніших важковаговиків світу, які отримали
шанс визначити абсолютного чемпіона у категорії до 90,7

Ліга Чемпіонів: Манчестер Сіті – Шахтар 6:0

кг. Для сучасного боксу з чотирма паралельними версіями - можливість унікальна.
Усик подарунком долі скористався. Проте, його шлях
до титулу виявився непростим. Починалося все добре. У
чвертьфіналі українець впевнено переміг Марко Хука та
продемонстрував, що кращі
часи німецького екс-чемпіона
світу залишилися позаду.
Здавалося, після цього з
латвійцем Майрісом Брієдісом в Усика не виникне проблем. Натомість, він отримав
найскладніший бій у своїй
кар’єрі, долю якого вирішив
один суддівський голос на користь українця.
За крок від провалу Усик
опинився через колотнечу з
тренерами, яких він за 2017
рік кілька разів змінював, намагаючись досягти прогресу.
Джеймс Алі Башир, Рас Абнер
та Сергій Ватаманюк не задовольняли амбіції боксера. Людиною, яка йому була потрібна, виявився Анатолій Ломаченко, який тренував Олександра у любителях та блискуче підготував до бою у фіналі WBSS з росіянином Муратом Гассієвим. Усику залишалося лише впоратися з
психологічним тиском, який
виник через проведення бою
у Москві. Боксер здолав труднощі, не залишив супернику
навіть натяку на успіх та став
абсолютним чемпіоном світу.
Першим в історії українського боксу.

Спортивна арена

вала індекс ефективності
гравців чемпіонату Польщі після 15 зіграних турів. Лідирує в цьому списку
екс-українець Тарас Романчук, який став громадянином Польщі. На рахунку хавбека «Ягеллонії» - 283 бали.
* * *
4 грудня на НСК Олімпійський відбудеться урочиста церемонія нагородження «Футбольні зірки України-2018». Це спільний проект Федерації футболу України та Асоціації
футболістів-професіоналів
України. Традиційно під час
церемонії оголосять переможців у низці номінацій. Зокрема, стануть відомі: найкращий футболіст, найкраща футболістка, найкращий
тренер чоловічої команди,
найкращий тренер жіночої
команди, найкращий молодий гравець, найкраща молода футболістка, найкращий гравець у футзал, найкращий гравець у пляжний
футбол, найкращий арбітр,
найкраща дитяча академія
тощо. Окрім того, визначать

Спорт

Справа не у пенальті, а в класі гри

Український боксер переміг Тоні Белью
у поєдинку за пояс абсолютного чемпіона світу

Манчестері Усик
захищав титули
найкращого у
першій важкій вазі (до
90,7 кг) за версіями WBC
(Всесвітньої боксерської
ради), WBO (Всесвітньої
боксерської організації),
WBA (Всесвітньої
боксерської асоціації),
IBF (Міжнародної
боксерської федерації)
та журналу The Ring.
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символічну збірну найкращих 11-ти гравців України.
Також на церемонії вручать
спеціальні відзнаки за найуспішніші футбольні проекти
2018 року.
* * *
У Варшаві завершилася континентальна першість із тхеквондо (ВТФ)
серед молоді. За підсумками
турніру в скарбничці “синьожовтої” збірної три нагороди. Так, титул чемпіона Європи серед спортсменів вагової
категорії до 54 кг завоював
Василь Котяш. А Тарас Мальченко (54 кг) та Микита Турган (+87 кг) замкнули трійку
лідерів чемпіонату Європи.
* * *
Українська тенісистка Анастасія Шошина перемогла на турнірі ITF у
Єгипті з призовим фондом
у 15 тисяч доларів. У фіналі 20-літня українка обіграла представницю Росії Анну
Моргіну.
* * *
Шаблістка Анна Комащук завоювала бронзу першого в сезоні етапу Куб-

Перший гол у матчі “МанСіті” забив вже
на 13-й хвилині, а ще через десять хвилин
у ворота “Шахтаря” призначили пенальті.
Але за фол, якого не було. Стерлінг перечепився за газон у штрафному майданчику і
арбітр Віктор Кашшаї (той самий, який не
зарахував гол Марко Девіча за збірну України у ворота Англії на Євро-2012) призначив пенальті. Його реалізував Жезус.
Другий тайм розпочався з голу Стерлінга. Пас на англійця віддав Зінченко, і
півзахисник вже мало не у падінні пробивав по воротах П’ятова. Удар вийшов доволі влучним.
Учетверте донеччани пропустили знову з одинадцятиметрової позначки. Доволі
показовим став і п’ятий гол у ворота “гірників”, які помилилися при передачі в центрі поля.

А вирішальну крапку у матчі англійці
поставили вже у доданий арбітром час.
“Шахтар” розгромно програв і залишається на останньому місці з двома очками.
При цьому “гірники” не втратили шансу на
вихід у плей-оф Ліги чемпіонів. Для цього
треба вигравати два наступні матчі проти
“Ліона” вдома та “Хоффенхайму” на виїзді.
Але, щоб ці команди програли свої матчі
“Манчестер Сіті”.

Усе – за планом?
Ліга Європи: Динамо – Ренн 3:1

На 13-й хвилині матчу ледь не перша атака
“Динамо” завершилася голом. Вербіч після подачі з
кутового головою на ближній штанзі “підрізав” м’яч
у ворота. Голкіпер не зумів
відбити, а захисник ногою
махнув повз м’яч – 0:1.
В цілому, у першому
таймі “Динамо” мало майже
тотальну перевагу. Та після
перерви гравці “Ренну” пожвавилися і постійно намагалися відновити паритет
у матчі.
“Динамо” теж не стояло
на місці. Все ж на 68-й хвилині кияни забили другий
гол. Після подачі зі штрафного Миколенко випередив усіх суперників, уникнувши офсайду, та головою
переправив м’яч у ворота
французів.
За кілька хвилин Шапаренко вийшов один на
ка світу, який проходить в
Орлеані, Франція. Українка
стартувала перемогою в першому раунді над титулованою Шарлоттою Лембах, після цього пройшла іншу француженку Саоуссен Боудіаф. В
1/8 фіналу українка зіткнулася з чинною чемпіонкою
Європи в команді і володаркою золотої медалі чемпіонату світу-2018 в одиночному розряді росіянкою Софією Поздняковою. У підсумку, Комащук впевнено перемогла з рахунком 15:10, а потім розібралася з американкою Хлоеєю Фокс-Житомер.
Правда, в півфіналі українка
поступилася бронзовій призерці чемпіонату світу-2015
угорці Ганні Мартон.
* * *
Еліна Світоліна перемогла у номінації “найкраща тенісистка місяця” у
жовтні 2018 року на сайті
WTA. Українка набрала найбільше голосів, випередивши американку Слоан Стівенс, білоруску Аріну Соболенко та датчанку Каролін
Возняці.

один з голкіпером гостей,
але відправив “круглого”
повз ліву стійку воріт. Та
все ж він забив свій гол вже
з другої спроби - на фланзі
обіграв суперника, увійшов
у штрафний майданчик та
пробив у дальній кут воріт,
закрутивши м’яч повз голкіпера під саму штангу.
Наприкінці гри “Ренну”
вдалося забити “гол престижу”.
“Динамо” вийшло на
першу позицію в Групі
К Ліги Європи (по 8 очок з
“Астаною”). “Ренн” у своєму
активі має 3 очки та третє
місце.
Ворскла – Карабах 0:1
Домашній матч полтавської “Ворскли” відзначився малою кількістю небезпечних моментів. А все
у грі вирішив єдиний гол,
який забили гості ще на початку першого тайму. Артур помилився при передачі на Шуста, голкіпер був
змушений виходити на пе-

рехоплення і збив у власному штрафному майданчику Медведєва. Арбітр призначив пенальті, яке і реалізував Абдулаєв.
“Ворскла” до цього
мала моменти, але небезпечними їх назвати важко.
Гравці азербайджанського клубу високо зустрічали
гостей, не даючи можливість проводити атаки. Тож
полтавці вдавалися до навісів, які не находили адресатів, або дальніх ударів.
У другому таймі гра
була аналогічною – “Карабах” утримував м’яч, “Ворскла” не мала чим на це відповісти, тому знову була
змушена вдаватися до
дальніх ударів.
Відтак, полтавці програли вдома і залишаються на третій позиції у турнірній таблиці. Вони мають
три очки, як і “Карабах”, але
випереджають суперника завдяки кращій різниці
забитих-пропущених голів.

У 15-му турі Прем’єрліги столичні динамівці
впевнено перемогли клуб
з Маріуполя – 4:0.
Це десята розгромна
перемога киян в УПЛ під
керівництвом Олександра Хацкевича. «Динамо»
вперше перемогло «Маріуполь» з таким великим
рахунком, а взагалі це 8-й
розгром команди з прифронтового міста у чемпіонаті. Безвиграшна серія
маріупольців проти «Динамо» триває з 11 вересня
2011 року та становить 13
матчів: 9 поразок і 2 нічиї.
Результати матчів
15 туру:
Львів - Олімпік – 1:1;

Десна - Чорноморець
– 2:0;
Зоря - Карпати – 2:1;
Арсенал-Київ - Олександрія – 0:3;
Динамо - Маріуполь –
4:0;
Ворскла - Шахтар – 0:2.
Українська Прем’єрЛіга, опитавши фахівців,
які входять до нашої експертної ради, визначила
найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь
у матчах 15 туру Чемпіонату УПЛ. За підсумком голосування перемогу здобув півзахисник «Динамо» Микола Шапаренко,
який чудово проявив себе
в матчі з «Маріуполем».

Лідери набирають очки
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«Сьогодні я щаслива!»
Літніх тернополянок перетворюють
у гламурних дів завдяки унікальному проекту

Н

еймовірні емоції дарують жінкам відомі в
Тернополі дизайнери одягу, перукарі та візажисти.
«Наш ДЕНЬ» вже писав про проект «Красуня за
один день», який майже два місяці тому започаткував і
успішно втілює Тернопільський міський територіальний
центр соціального обслуговування населення.
Минулого тижня ми потра- країні, цінуйте кожну мить».
пили на ще одне неймовірне
Пані Світляна одягла сукню
перевтілення. Тернополянці від відомої тернопільської диСвітлані Гов'ядовській 63 роки. зайнерки Оксани Бачинської.
Вона все життя пропрацювала Над її образом працювала стина залізниці, а тепер на пенсії.
лістка, власниця студії N-Studio
«Сьогодні я щаслива, - зізна- Олена Нечипорук.
ється жінка. – Радію, що змогла
- Цей проект – дуже гарна
взяти участь в такому проекті. ідея, - каже Олена. – Адже, заВідколи пішла на пенсію, я веду звичай, жінки старшого віку
активне життя. Зараз у мене не можуть приділити стільки
більше вільного часу, і я стара- уваги своїй зовнішності через
юся проводити його цікаво. За- звичку чи нестачу грошей. Але
кликаю своїх ровесників не за- насправді такі речі дуже потрібкриватися в чотирьох стінах. Ра- ні кожній жінці – вони допомадійте життю, не зважаючи на те, гають розслабитися, розкрити
яка ситуація склалася в нашій свою жіночність і розвіяти сірі

будні. Краса і догляд за собою
дарує хороший настрій і заряджає енергією.
Щотижня для проекту обирають одну учасницю. Впродовж дня їй підбиратимуть макіяж, зачіску та одяг. Перевтілення фіксують під час фотосесії, щоб жінки могли не лише
відчути, а й побачити себе в новому образі.
- Кожне перетворення жінки для мене особливе та вражаюче! - ділиться емоціями ініціатор проекту Ліля Кульчицька, заступник завідувача відділення денного перебування
Тернопільського міського територіального центру соціального обслуговування населення.–Цього разу було надзвичайно легко та весело працювати
над своренням образу Світлани. Вона щира, відкрита до змін,
позитивна. Щиро всім дякую
за співпрацю, ми робимо велику справу! Запрошую до нас в
команду перукарів, візажистів,

Конкурс журналістських матеріалів «Дій активно! Живи позитивно!» ініційований
«Благодійним фондом Олександра Шевченка» та «Українським журналістським фондом»

Т

Акція триває майже місяць. Її суть полягає в тому,
щоб врятувати багатовікові та пам’ятні дуби періоду
життя Тараса Шевченка, а саджанці з жолудів цих дерев
висадити по всій Україні.
Як виявилося, на Тернопільщині, в селищі Гримайлів, уже росте такий дубспадкоємець. Він є окрасою
заповідника «Медобори».

Виростили його з жолу-

ГОРОСКОП

З 14 по 20 листопада
ОВЕН
Не виключено, що з кимось
із партнерів або давніх компаньйонів доведеться розлучитися. Інакше виникнуть проблеми
з високопоставленими особами
або покровителями, що несприятливо позначиться на справах і
контактах.
ТЕЛЕЦЬ
Ваша тактика виявиться
правильною, оскільки серед
друзів чи однодумців намічаються конфлiкти, що заважають просувати в життя важливий і потрібний проект. Такі си-

Поспішай
творити добро!

стилістів, яким цікаво попрацювати з людьми похилого віку
або людьми з
інвалідністю.
Юлія
ТОМЧИШИН.

Ті, що спішать на допомогу

На Тернопільщині
ростимуть
спадкоємці дуба,
який бачив ще
Тарас Шевченко
ернопільщина
приєдналася до загальнонаціональної екологічної акції
«Дуби Шевченка єднають Україну».

15

дя від вікового дуба з Черкащини, батьківщини Кобзаря. Старезне дерево, кажуть ініціатори акції, бачив ще юний Тарас Шевченко.

Працівники заповідника
зібрали жолуді та передали
тим, хто захотів долучитися
до акції.
Наразі їх отримали майже
всі села Гусятинського району, Скалатська громада та вісім шкіл Тернополя, на території яких заклали дендрарії.
«Віримо, що із цих жолудів
у багатьох населених пунктах
Тернопільщини виростуть
молоді дерева-спадкоємці», –
кажуть лісівники.

туації можуть спалахувати постійно.
БЛИЗНЮКИ
Направте думки на розширення своєї дiяльностi. Трохи нових знань - і світ бiля ваших нiг.
Перед вами хороші перспективи для активного просування в
життя політичних переконань.
РАК
Незважаючи на труднощі й
навіть усупереч їм, справи рухатимуться вперед, поступово ви
втiлите в життя багато планів
та ідей. І якщо будуть потрібні
кошти або помічники, справа за
цим не стане.
ЛЕВ
Не виключено розширення
бізнесу, придбання офісу та інші

Водії Лановецької підстанції Кременецької
станції екстреної швидкої медичної допомоги
Василь Гуменюк, Петро Ништик, Іван Філюк, Семен Фурман, Анатолій Ништик, Олександр Бейзим, Василь Гагрен, Ярослав Собчук роблять все
для того, аби старенькі машини "швидкої" оперативно доїздили у найвіддаленіші куточки району. Транспорт часто ламається, тому водії

перетворення у справах. Підприємці та начальники можуть розраховувати на підлеглих, а службовці – на колег.
ДІВА
Ви зможете розраховувати на підвищення на посаді.
Більше часу приділіть своєму
здоров’ю, подбайте про відпочинок і заплануйте хоча б невеличку поїзду, аби відволіктися
від буденності.
ТЕРЕЗИ
Пік неприємностей припаде на цей тиждень. Не виключено, що з кимось із зарубіжних колег доведеться розiрвати контракт, але замість старих зв’язків
з’являться нові, але на більш міцній основі

щодня докладають чимало зусиль, аби полагодити автомобілі, адже від вчасного приїзду фахівців часто залежить життя і здоров’я людей. А ще водії активно допомагають лікарям
і фельдшерам надавати медичну допомогу хворим і потерпілим в нещасних випадках.
Фото Мирослава КОЛОМІЙЧУКА.

СКОРПІОН
У багатьох iз вас почнуться проблеми юридичного характеру. Вони можуть тривати невизначений час. Доходи
збiльшаться, тож можна розраховувати на пристойні гроші. Водночас збільшаться і витрати.
СТРІЛЕЦЬ
Особисті стосунки можуть
розвиватися нерівно, особливо
багато проблем очікується, коли
в почуттях може настати значне
охолодження. Це особливо актуально для тих, хто звик змішувати справи, гроші й кохання.
КОЗЕРІГ
У сім’ях виникатимуть труднощі з дітьми, які виллються в
солідні витрати. Багато сімей ви-

рішать придбати нерухомість в
іншому місті. Не виключені плани, пов’язані з переїздом.
ВОДОЛІЙ
У декого виникнуть проблеми з родичами. В одному випадку близькі люди займуть позицію, яка суперечить вашим інтересам, в іншому - вони потребуватимуть допомоги, що
важким тягарем ляже на вашi
плечi.
РИБИ
Енергетичний потенціал у
представникiв цього знаку досить високий. Зірки радять бути
уважнішими до свого організму. Ви вiдчуватимете деяке ослаблення енергетики та загострення хронічних захворювань.

Наш ДЕНЬ
Пийте відвар з хвої та ромашки

Цілющі краплини

Т

народної медицини
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і хронічна втома відступить
ільки прокинулись, а вже немає
сил на роботу. Та й сон був не такий
міцний, а ще - підводить пам’ять і
дошкуляє постійна дратівливість. Від того
світ не милий, немає інтересу ні до чого
навколо. Це - основні прояви хронічної
втоми, яка не відступає навіть після
тривалого відпочинку.

Тому її не варто ігнорувати,
а слід якомога швидше позбуватись. І допоможе у цьому народна
медицина. Ліки з трав повністю
безпечні, сприяють зміцненню
імунітету, усуненню нездужання
й інших ознак захворювання.
Допоможе виноград. Він має
тонізуючу й імуностимулюючу дію, сприяє відновленню сил і
енергії організму. З’їдайте гроно
винограду щодня або ж випивайте склянку свіжого соку.
Віджене втому соснова хвоя.
Кілька ложок подрібненої хвої сосни засипте в каструлю і залийте
водою. Закип’ятіть, а потім, зменшивши вогонь, протримайте на
плиті ще 20 хвилин. В холодний,
проціджений відвар додайте мед
і вживайте по півсклянки тричі
на добу.

Проти хронічної втоми - молоко і ромашка. Візьміть 15 грамів підсушених подрібнених квіток ромашки і залийте склянкою
молока. Поставте каструлю на
плиту, закип’ятіть і дайте помліти суміші на маленькому вогні ще
20 хвилин. Вже в холодний відвар
додайте трішки меду і вживайте
суміш перед сном протягом двох
тижнів.
Життєвих сил додасть кисіль
з вівса. Візьміть цільні зерна вівса, промийте і засипте в емальовану каструлю. Залийте водою,
закип’ятіть, а опісля тримайте на
плиті до тих пір, поки рідина не
перетвориться в кисіль. Вживайте по 100 мл двічі на добу, додаючи мед.
Кефір допоможе в лікуванні хронічної втоми. З’єднайте

100 мілілітрів кефіру з такою ж
кількістю кип’яченої охолодженої води, перемішайте. Додайте в приготовлену суміш звичайну крейду, приблизно 15 грамів.
Вживайте такі ліки перед сном,
це сприяє заспокоєнню нервової
системи і розслабленню.
Звіробій додасть сил. 10 г підсушеної й нарізаної рослини заваріть в склянці окропу і дайте
настоятись. Вживайте тричі на
день по 60 мл, протягом трьох
тижнів.
Малина в боротьбі з хронічною втомою. Візьміть свіжі ягоди
малини, приблизно півсклянки і
запарте 500 мл кип’яченої води.
Пийте по 50 мл цього напою чотири рази на добу. Напій сприяє
зміцненню імунної системи і поліпшенню настрою.

Нежить
вилікує
морська
сіль

Сухість у носі, підвищена температура, почервоніння
очей, біль у голові, чхання - перші симптоми нежиттю, від яких
необхідно швидко позбутися,
щоби він не переріс у застуду.
Якщо ви прокинулися вночі і виявили, що ніс закладений, а спеціальних крапель вдома немає,
можна відновити носове дихання, скориставшись розчином
морської солі.
Рекомендують такий рецепт приготування розчину: на
склянку кип`яченої води - одна
чайна ложка морської солі. Зверніть увагу на те, аби сіль була без

Болить горло? Топ-10 народних засобів

Б

іль у горлі виникає при запаленні. Деякими з основних причин
болю в горлі є вірусні, бактеріальні або грибкові інфекції,
забруднення навколишнього середовища, куріння, печія, сухе
повітря, а також - надмірний крик, алергічна реакція. Важливо
почати лікування якомога раніше. Якщо причиною болю в
горлі є застуда або грип, можна використовувати лікування
народними засобами.

Унікальна суміш
для продовження
життя від
наших предків

“Ж

иття
прожити
- не поле
перейти”, - часто ми
можемо почути від
наших дідусів та
бабусь. Але були в них
і свої хитрощі для
продовження свого
віку та відновлення
життєвих сил та
енергії, якими ми зараз
поділимось.

Інгредієнти: 4 лимони, 4
середні головки часнику, 300
мілілітрів лляної олії, 250
грамів натурального меду.
Попереджуємо, якщо у вас
алергія на компоненти суміші, у жодному разі її не використовуйте!
Спосіб
приготування:
за допомогою блендера чи
м’ясорубки подрібнити лимони та часник. Отриману
масу залити олією льону та
медом. Ретельно перемішати. Зберігати в прохолодному
місці, найкраще в холодильнику.
Застосування: вживати
цілющий засіб слід по одній
столовій ложці двічі на день
за півгодини до їжі.

ароматизаторів. Розмішати сіль
до повного її розчинення у воді.
Розчином кімнатної температури промити ніс, набравши його в
шприц (без голки) або в чайник
з вузьким носиком.
Промивати ніс найкраще над
раковиною або у ванній. Потрібно нахилити голову над умивальником, в одну ніздрю вставити шприц (без голки), а з іншої ніздрі розчин повинен виливатися, проходячи через носоглотку. Промивання носа розчином морської солі або морською
водою знімає набряк та запалення з носоглотки.

Солона вода

Одним із кращих способів для
полегшення болю в горлі є полоскання горла солоною водою. Сіль
діє як антисептик і витягує вологу з слизової оболонки горла. Це
зменшує кількість мокротиння і
запалення, а відтак дає миттєве полегшення. Візьміть половину чайної ложки солі на склянку теплої
води, і використовуйте цей розчин
для полоскання горла. Не ковтайте воду, а спльовуйте після полоскання. Якщо не подобається солоний смак, додайте в розчин невелику кількість меду. Полощіть горло солоною водою, принаймні, чотири рази на день, щоб поліпшити
стан горла.

Мед

Він також є одним із легкодоступних інгредієнтів, який може
бути використаний для лікування болю в горлі народними засобами. Мед володіє антибактеріальними властивостями, які закріплюють процес загоєння. У той
же час, мед «витягує» воду з запалених тканин, таким чином зменшуючи набряк. Додайте одну-дві
столових ложки меду в чашку з
гарячою водою і пийте кілька разів на день. Можна додати мед у
чашку трав’яного чаю. Перед сном
з’їдайте одну чайну ложку меду, це
позбавить від болю в горлі й допоможе насолодитися міцним сном.

Лимон

Ви також можете використовувати свіжі лимони, щоб позбутися від болю в горлі. Візьміть по-

ловину шматочка лимона, посипте його сіллю і перцем і повільно
злизуйте. Можна полоскати горло свіжовичавленим лимонним
соком, розведеним наполовину
теплою водою. У той же час можна вживати теплий напій з медом. Для того щоб зробити лимонад, додайте сік половини лимона
і одну столову ложку меду в чашку
теплої води і пийте цей напій повільно, щоб отримати миттєве полегшення від болю.

Часник

Часник володіє антибактеріальними, антисептичними та іншими лікувальними властивостями, які можуть допомогти у лікуванні або профілактиці ангіни.
Візьміть свіжий зубчик часнику,
розріжте його навпіл і розсмоктуйте. Якщо розжовувати зубчик
часнику, то хімічний елемент алліцин, що міститься в ньому, допоможе вбити бактерії, які викликають біль у горлі. Також ви можете використовувати часникову олію. Додайте кілька крапель
у чверть склянки води і полощіть
горло. Крім того, намагайтеся їсти
часник в сирому і вареному вигляді. Якщо вам не подобається смак,
можете приймати часникові пігулки.

Кориця

Ще один інгредієнт, який
може бути використаний для лікування болю в горлі народними засобами. Візьміть одну невелику частину палички кориці,
одну дрібку перцю і варіть в двох

склянках води кілька хвилин.
Процідіть відвар, додайте чайну ложку меду. Пийте цей відвар,
поки він теплий, щоб отримати
миттєве полегшення від болю в
горлі. Вживайте це засіб один раз
в день, протягом тижня.

Яблучний оцет

Яблучний оцет використовується для лікування болю в горлі у зв’язку зі своїми антибактеріальними властивостями. Додайте
дві столові ложки яблучного оцту
на півсклянки теплої води і пийте повільними ковтками. Ви також можете полоскати горло розчином яблучного оцту. Для цього
вам знадобиться одна чайна ложка солі і чверть чашки яблучного оцту. Змішайте обидва компоненти в одній чашці теплої води і
використовуйте для полоскання
горла кілька разів на день.

Корінь алтея

Чай з кореню алтея є чудовим
способом лікування болю в горлі, кашлю і застуди. Щоб зробити
цей трав’яний чай, додайте одну
столову ложку висушеного кореня в чашку окропу і настоюйте
півгодини. Потім процідіть розчин, додайте трохи меду і пийте.
Можна випивати три чашки цього
трав’яного чаю в день. Хворі на діабет, вагітні та жінки, що годують
груддю, не повинні приймати цей
засіб.

Слизький в’яз

Слизький в’яз містить слизувату речовину у вигляді гелю,
який, покриваючи горло, полег-

шує біль і зменшує подразнення. Для лікування болю в горлі використовується внутрішня кора слизького в’яза. Візьміть
одну чайну ложку кори і залийте двома склянками окропу. Дайте настоятися кілька хвилин,
процідіть розчин і поволі пийте теплим. Цей засіб можна використовувати для лікування
будь-яких респіраторних захворювань і ларингіту. Слизький в’яз
можна купити в капсулах у будьякій аптеці.

Пажитник

Друга назва екстракту пажитника – приправа шамбала, її можна зустріти на ринку і в аптеках
міста. Для лікування болю в горлі готують полоскання з насіння
пажитника. Додайте дві столові
ложки насіння пажитника в шість
чашок води і варіть близько півгодини. Остудіть до кімнатної температури, процідіть і використовуйте відвар три-чотири рази на
день.

Куркума

Ще одним простим засобом
від болю у горлі є куркума, яка має
потужні антисептичні властивості. Додайте чверть чайної ложки
куркуми в склянку теплої питної
води і добре перемішайте. Поволі пийте цей розчин вранці на голодний шлунок. Вживайте засіб
один раз на день протягом трьохчотирьох днів. Крім того, ви можете пити перед сном суміш з однієї чайної ложки порошку куркуми, однієї чайної ложки меленого чорного перцю і однієї склянки теплого молока. Можна також
полоскати горло з куркумою, щоб
заспокоїти біль. Додайте половину чайної ложки порошку куркуми і половину чайної ложки солі
на склянку теплої води і полощіть
горло два рази в день.

Оголошення
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Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРКРЕЙДА», код ЄДРПОУ 38440157
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта
господарювання
Юридична адреса: 47003, Тернопільська обл., м.Кременець, вул.
Джерельна, будинок 17.
Директор – Бондар В.В.
Тел.:+38(03546) 2-14-50.
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.
Планована діяльність, її характеристика.
Видобування на Підлісецькому
родовищі крейди корисної копалини відкритим методом (кар’єр) по
автотранспортній системі розробки із тимчасовим відвалоутворенням. Корисною копалиною Підлісецького родовища є піщаниста,
щільна крейда, лабозцементована
карбонатна порода. Хімічний склад
крейди представлений майже чистим карбонатом кальцію.
Технічна альтернатива 1.
Видобування корисної копалини буро-вибуховим методом із
подальшим переміщенням розпушеної маси за допомогою спецтехніки. Застосування даного методу видобутку для Підлісецького родовища не є доцільним, так
як: вимагає залучення додаткових
матеріально-енергетичних ресурсів; призводить до надлишкових
втрат корисної копалини та додаткового забруднення навколишнього середовища забруднюючими речовинами.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні
альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Територія
Підлісецького родовища крейди знаходиться на південно-західній околиці с.Підлісці, близько 3,5км на схід
розташований районний центр
м.Кременець, Кременецького району, Тернопільської області.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
Планова діяльність територіально прикріплена до розвіданого
та вже частково розробленого родовища піску. Відповідно, розгляд
інших територіальних альтернатив провадження планової діяльності не є доцільним.
4.
Соціально-економічний
вплив планованої діяльності
Крейда Підлісецького родовища згідно ГОСТ 1749-72 «Мел.
Виды марки и основные технические требования» відповідає маркам МК1, МК2, МК3 та може використовуватися в будівництві і для
ремонту будівель і споруд. для виробництва вапна, в скляній промисловості, керамічній та інших
галузях промисловості. Крейда
марок ММИП, ММИП1, ММЖП2,
ММПК придатна в сільському господарстві для вапнування кислих
ґрунтів, для підкормки тварин і
птиці. Відповідно, реалізація планової діяльності забезпечить сировиною підприємства будівельної та
с/г промисловості.
Забезпечення робочих місць.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри
планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Підлісецьке родовище крейди має просту геологічну будову.
Гідрогеологічні умови родовища
сприятливі для розробки відкритим способом. Водоносний горизонт крейдових відкладів залягає
на 2-3 м нижче горизонту підра-

хунку запасів. Приток води в кар’єр
буде лише за рахунок атмосферних
опадів.
Підраховані запаси корисної
копалини станом на 01.01.2017р.
становлять за категоріями: В –
2524,0тис.т; С1 – 6350,0тис.т; В +
С1 – 8874,0тис.т. (запаси підраховані при середній густині 1,8т/
м3) Розкривні породи представлені грунтово-рослинним шаром, суглинками, глауконітовокварцовим піском та вивітрілої
крейдою загальною середньою потужністю – 1,7м. Загальний об’єм
розкривних порід в кар’єрі становить 359,0тис.м3.
Площа, на якій здійснюватиметься видобуток складе 24,90га.
На даний час територія родовища
є частково розроблена та порушена гірничими роботами в північній
частині. Південна частина непорушена.
Продуктивність кар'єру складе
33,0тис.м3/рік (59,40тис.т/рік).
Режим роботи кар’єру – сезонний, в одну 8мигодинну зміну, 260
днів в рік.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за
альтернативами:
Екологічні та інші обмеження планової діяльності встановлюються згідно Законодавства України, включаючи Земельний кодекс
України, Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про охорону земель», «Про
охорону навколишнього природного середовища», технічними умовами, містобудівними умовами та обмеженнями.
Згідно переліку санітарного
класифікатора додаток 4 до ДСП
173-96 «Державні санітарні правила планування і забудови населених пунктів» підприємство по
видобуванню крейди має нормативний розмір санітарно-захисної
зони 100м. Розмір нормативної СЗЗ
дотриманий.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
Перед початком здійснення видобувних робіт передбачається:
- з території кар’єру буде знятий родючий шар грунту та заскладований в окремий відвал, для подальшого використання під час
відновлюючих рекультиваційних
робіт, із виконанням заходів щодо
збереження його родючої здатності та попередження виникнення
ерозії;
- на території кар’єру будуть вийняті розкривні породи та заскладовані в окремий відвал, для подальшого використання під час
відновлюючих рекультиваційних
робіт;
- виконані заходи щодо інженерної підготовки та захисту території від несприятливих природних
явищ (зсувів, ерозії, змивів, захисту
території кар’єру від підтоплення
грунтовими, атмосферними та поверхневими водами, тощо) із урахуванням результатів інженерногеологічних вишукувань.
8. Сфера, джерела та види
можливого впливу на довкілля:
Клімат та мікроклімат: Вплив
від реалізації планової діяльності
відсутній.
Повітряне середовище: Незначне пилення грунту та гірських
порід під час проведення розкривних та видобувних виймальновантажних робіт; викиди вихлопних газів під час роботи двигунів
гірничої техніки і автотранспорту на території кар’єру; викиди під

час ремонтних робіт (зварка та різка металу). Викиди міститимуть
забруднюючі речовини: оксид заліза (III), марганець та його сполуки, азоту оксиди (в перерахунку на діоксид азоту), сажа, діоксид
сірки (сірчистий ангідрид), вуглецю оксид, бенз(а)пірен, метан, пари
дизельного палива, тверді суспендовані частинки недиференційовані за складом (пил). Викиди з проектованих джерел не будуть створювати зони забруднення на території кар’єру та поза його межами.
Перевищень величин максимальних приземних концентрацій відносно нормативних вимог (ГДК для
нас.пунктів) - не передбачається.
Ґрунти та геологічне середовище: Тимчасове порушення геологічної будови (природного рельєфу денної поверхні з утворенням
кар’єрної виїмки), виїмка та переміщення ґрунтових порід в межах
проектного кар’єру; для усунення
можливих негативних впливів на
геологічне середовище та грунти
передбачається виконання природоохоронних рекультиваційних робіт з відновлення порушених видобувними роботами земель та їх заліснення.
Водне середовище: Гідрогеологічні умови родовища задовільні, корисна копалина розташована вище рівня підземних вод і тому
не обводнена. Приток води у кар'єр
можливий лише за рахунок атмосферних опадів. Влаштування примусового водовідливу та водовідведення не потрібно. Забруднення
чи інші негативні впливи на стан
підземних та грунтових вод неможливе, оскільки під час експлуатації
кар’єру будуть виконуватись заходи щодо попередження потрапляння забруднюючих речовин та відходів в навколишні землі. Негативного впливу на навколишнє водне середовище (підземні та поверхневі
води) під час експлуатації проектованого кар’єру не передбачається.
Рослинний і тваринний світ:
Реліктові рослини та рослини що
знаходяться під охороною (Червона книга) на прилеглих територіях
та в межах впливу кар’єру відсутні. Негативного впливу від масового вирубування дерев чи значних
негативних порушень природних
умов існування фауни не передбачається.
Заповідні об’єкти: Території ПЗФ (вищого та нижчих рангів) у межах площі проектованого кар’єру відсутні. Проект не зачіпає землі природних заповідників, національних парків або інших
об’єктів Заповідного Фонду.
Культурна спадщина: Вплив на
культурну спадщину відсутній.
Навколишнє соціальне середовище: Здійснення негативних
впливів не передбачається. Експлуатація проектованого кар’єру позитивно впливу на рівень зайнятості місцевого населення та розвиток
економіки і промисловості району.
Навколишнє техногенне середовище: Негативного впливу під
час реалізації проектованої видобувної діяльності на промислові,
житлово-цивільні і сільськогосподарські об’єкти, наземні та підземні споруди, соціальну організацію
території, пам’ятки культури, архітектури, історії та інші елементи
не передбачається, так як вони розташовані поза зоною впливу даного об’єкту.
9. Належність планованої
діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та
об’єктів, які можуть мати зна-

чний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт
і частину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)
Планова діяльність із видобутку корисної копалини на Підлісецькому родовищі крейди на території
кар’єру площею 24,90га належить
до другої категорії видів планової
діяльності та об’єктів, які можуть
мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля
згідно із п.3 ч.3 ст.3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VIII від 23 травня 2017
року.
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)
Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.
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
буде проведений у відповідності
із ст.6 Закону України «Про оцінку
впливу на довкілля» № 2059-VIII
від 23 травня 2017 року.
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 будьякі 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 довкілля 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 на
користування надрами.
15. 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
Управління екології та природних ресурсів в Тернопільській обл.
- вул. Шашкевича, 3, м. Тернопіль,
Тернопільська область, 46002.
Тел./факс: (0352) 25-95-93
Електронна адреса:
eco_ter@ecoternopil.gov.ua.
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06.00 М/с “Ведмедi-сусiди”.
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 13.00,
15.00, 21.00, 03.00 Новини.
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго ранку,
Країно!
09.30, 14.20, 15.10, 16.40, 19.25, 22.45,
01.10, 02.50, 04.25 Погода.
09.40 Т/с “Елiза”.
11.25, 14.05 Телепродаж.
11.50, 16.45 Клiпи учасникiв Дитячого
пiсенного конкурсу “Євробачення-2018”.
12.00 Енеїда.
13.10, 14.30 РадiоДень.
13.35 Д/с “Гордiсть свiту”.
15.20 Чудова гра.
15.50 Д/с “Цiкаво.com”.
16.20 Лайфхак українською.
16.55 По обiдi шоу.
18.00 Iнформацiйна година.
19.00 Разом.
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.
23.20 Перша шпальта.
00.00 Телепродаж Тюсо.

04.30
04.40
04.45
04.50
05.35
06.30

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 “Одруження наослiп 3”.
11.20, 12.20 “Одруження наослiп”.
13.05, 14.25 “Мiняю жiнку 9”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами 6”.
17.10 Т/с “Величне столiття. Нова Володарка”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.35 “Чистоnews”.
20.45 Т/с “Двi матерi”, 21 с.
21.45 “Мiняю жiнку 14”.
23.30, 00.50 “Танцi з зiрками”.
04.45 М/ф.

Íоâий êаíаë
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02.25 Х/ф “Дуенья”.
02.35 Т/с “Банкiри”.
03.40, 03.55 “Орел i решка. Шопiнг”.
04.50, 05.15 “Top Shop”.
05.20, 01.50 “Подробицi” - “Час”.
05.45 М/ф.
06.15, 22.00 “Слiдство вели...” з Л. Каневським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 “Новини”.
07.10, 08.10 “Ранок з Iнтером”.
09.20, 18.00 “Стосується кожного”.
11.15, 12.25 Х/ф “Буркотун”.
14.00 Х/ф “Обмiняйтесь обручками”.
15.50 “Чекай на мене. Україна”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок”.

Скарб нацiї.
Еврика!
Служба розшуку дiтей.
Т/с “Вiддiл 44”.
Громадянська оборона.
Факти тижня. 100 хвилин з О. Соколовою.
08.45 Факти. Утро.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10.15 Антизомбi.
11.15 Секретний фронт.
11.50, 13.20 Х/ф “Логан: Росомаха”.
12.45, 15.45 Факти. День.
15.25, 16.25 Х/ф “Люди Iкс: Апокалiпсис”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Прорвемось!
21.25 Т/с “Пес 4”.
22.45 Свобода слова.
.ÑТБ
05.55 Все буде добре! (16+).
08.00 Х/ф “Iван Васильович змiнює
професiю”.
09.55 Зваженi та щасливi.
13.00 Битва екстрасенсiв. Чоловiки проти
жiнок.
15.25 Все буде добре!
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Один за всiх.
18.55 Т/с “Коли ми вдома”.
19.55, 22.45 Хата на тата.
02.50 Найкраще на ТБ.
03.30 Зона ночi.
04.00 Абзац.
05.45, 06.55 Kids` Time.
05.50 М/с “Том i Джерi шоу”.
07.00 М/ф “Тарзан 2”.
08.20 Х/ф “Джордж iз джунглiв”.
10.10 Х/ф “Супер 8”.
12.20 Х/ф “Сходження Юпiтер”.
15.00 Х/ф “Джон Картер: Мiж двох свiтiв”.
17.30, 01.50 Таємний агент.
19.00 Ревiзор.
22.00 Пристрастi за ревiзором.

5 êаíаë

06.00, 09.45, 21.40 Час-Time.
06.30, 08.35 Огляд преси.
06.50, 17.00 Час новин. Київ.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00,
19.00, 21.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Час новин.
07.10, 08.10, 21.25, 00.15 Актуально:
Економiка. Полiтика. Соцiум.
07.15, 12.25, 15.25, 18.15, 23.55 Погода
в Українi.
07.30 Фiнансовий тиждень.
07.55, 08.55, 09.40, 10.55, 13.55, 14.55,
16.55, 17.55, 22.55, 00.30, 01.10 Погода на курортах.
08.15, 13.35 Про вiйсько.
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06.00 М/с “Ведмедi-сусiди”.
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 13.00,
15.00, 21.00, 03.00 Новини.
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго ранку,
Країно!
09.30, 14.20, 16.45, 19.25, 22.45, 01.10,
02.50, 04.25 Погода.
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 “Смаки культур”.
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 Д/с “Елементи”.
22.55 Розсекречена iсторiя.
00.00 Телепродаж Тюсо.
02.25 Складна розмова.
03.35 Тема дня.
03.55 #БiблiоFUN з Р. Семкiвим.
05.30 Д/с “Спiльноти тварин”.

04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.30 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
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!
11.20, 13.20 Х/ф “Рейс”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.45, 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 “Ред”.
02.05 Т/с “Прокурори”.
02.50 Т/с “Патруль. Самооборона”.

Êаíаë “1+1”

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з “1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30,
00.45, 05.25 “ТСН”.
09.30 “Одруження наослiп 3”.
11.20, 12.20 “Одруження наослiп”.
13.05, 14.25 “Мiняю жiнку 9”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами 6”.
17.10 Т/с “Величне столiття. Нова Володарка”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.35 “Чистоnews”.
20.45 Т/с “Двi матерi”, 22 с.
21.45, 01.35 “Iнспектор. Мiста”.
23.45, 00.50 Х/ф “Кохання у великому
мiстi 3”.

Iíòер

06.00 М/ф.
06.15, 22.00 “Слiдство вели...” з Л. Каневським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
10.10 Т/с “Терор любов`ю”.
11.10, 12.25 Х/ф “Фантомас”.
13.50 “Правила виживання”.
14.50, 15.50, 16.45 “Речдок”.
18.00, 19.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок”.
23.50 Х/ф “Наречена на замовлення”.
01.50, 05.25 “Подробицi” - “Час”.
02.35 Т/с “Банкiри”.
03.40 “Орел i решка. Шопiнг”.
04.55 “Top Shop”.

ÑТБ

06.05, 15.25 Все буде добре!
08.10, 19.00, 00.05 Т/с “Коли ми вдома”.
09.10, 20.00, 22.35 МастерШеф.
13.00 Битва екстрасенсiв. Чоловiки проти
жiнок.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Один за всiх.

Íоâий êаíаë

03.10 Служба розшуку дiтей.
03.15 Зона ночi.
05.00 Абзац.
06.45, 07.55 Kids` Time.
06.50 М/с “Том i Джерi шоу”.
08.00, 00.10 Київ вдень i вночi.
09.00 Т/с “Любов напрокат”.
10.00 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”.
17.05, 19.00 Вар`яти.
21.00 Пацанки. Нове життя.
22.10 Х/ф “Титан”.
01.10 Х/ф “Назустрiч шторму”.

5 êаíаë

06.00, 09.45, 21.40 Час-Time.
06.30 Огляд преси.
06.50, 08.00, 17.00 Час новин. Київ.
07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.00,
21.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00, 05.00 Час новин.
07.15, 08.10, 21.25, 00.15 Актуально:
Економiка. Полiтика. Соцiум.
07.20, 12.25, 15.25, 18.15, 23.55 Погода
в Українi.
07.30 Код успiху.
07.50 Будiвельний стандарт.
07.55, 08.55, 09.40, 10.55, 13.55, 14.55,
16.55, 17.55, 22.55, 00.30, 01.10 Погода на курортах.
08.25 Агрокраїна.
09.25, 17.45 Час громади.
10.10, 11.10, 12.30 Трансляцiї суспiльнополiтичних подiй.
13.05, 22.00 БлогПост.

09.25, 17.45 Час громади.
10.10, 11.10, 12.30 Трансляцiї суспiльнополiтичних подiй.
13.10 Акцент.
14.10 Кендзьор.
15.30, 16.10 Iнформацiйний день.
17.10, 18.20, 19.25 Iнформацiйний вечiр.
19.50 Дзеркало iсторiї.
22.00 БлогПост.
23.10 “За Чай.com”.
23.40 Агрокраїна.
00.40 Хронiка дня.
01.15, 04.35, 05.15, 05.40 Машина часу.
02.10 Новi Герої Донбасу.
03.15 Кiно з Я. Соколовою.
04.10 Феєрiя мандрiв.

Êаíаë «Óêра¿íа»

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 23.00,
02.50 Сьогоднi.
09.30, 03.35 Зоряний шлях.
10.30 Свекруха або невiстка.
11.20 Реальна мiстика.
13.20, 15.30, 04.40 Агенти справедливостi.
16.00 Iсторiя одного злочину 4.
18.00 Т/с “Доктор Ковальчук 2”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Хто ти?”, 1 i 2 с.
23.30 Х/ф “Еволюцiя Борна”.
01.50 Телемагазин.

Ê1

06.30 “Top Shop”.
07.40 М/с “Мiа та я 2”.
08.15 М/с “Каспер”.
09.00 Х/ф “Агент 117: Мiсiя в Рiо”.
10.50 Т/с “Дорогий лiкар”.
14.15 “Орел i решка. Навколо свiту”.
15.15, 21.00 “Орел i решка. Перезавантаження. Америка”.
16.15, 22.00 “Орел i решка. Морський
сезон”.
17.15 Т/с “Доктор Хаус”.
23.00 “Орел i решка. Навколосвiтня подорож”.
00.00 Х/ф “Дорiан Грей”.
02.10 “Їже, я люблю тебе!”
02.50 “Нiчне життя”.

ÍТÍ

04.45, 04.40 “Top Shop”.
05.50 Х/ф “Очiкуючи вантаж на рейдi
Фучжоу бiля Пагоди”.
08.15, 18.25 “Свiдок. Агенти”.
08.50 Х/ф “Пам`ятай iм`я своє”.
10.45, 12.55, 03.15 “Речовий доказ”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.30 “Свiдок”.
14.50, 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 “Нiндзя 2”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.30 М/ф “Жаб`яче королiвство: Таємниця кришталевої жаби”.
11.00 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
13.00, 20.00 Одного разу пiд Полтавою.
14.10, 15.30, 16.10 Iнформацiйний день.
17.10, 19.25 Iнформацiйний вечiр.
18.20 Чому НАТО?
19.50 Дзеркало iсторiї.
23.10 “За Чай.com”.
00.40 Хронiка дня.
01.15, 04.35, 05.15, 05.40 Машина часу.
02.10 Новi Герої Донбасу.
03.15 Кiно з Я. Соколовою.
04.10 Феєрiя мандрiв.

Êаíаë «Óêра¿íа»

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 23.50
Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
10.30 Свекруха або невiстка.
11.20, 03.10 Реальна мiстика.
13.20, 15.30, 04.40 Агенти справедливостi.
16.00 Iсторiя одного злочину 4.
18.00 Т/с “Доктор Ковальчук 2”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.35 Футбол. Контрольна гра УЄФА.
Збiрна Туреччини - Збiрна України.
00.10, 02.20 Т/с “CSI: Маямi”.
01.50 Телемагазин.

Ê1

06.30 “Top Shop”.
07.40 М/с “Мiа та я 2”.
08.15 М/с “Каспер”.
09.00 Т/с “Пригоди Геркулеса”.
10.50 Т/с “Дорогий лiкар”.
14.15 “Орел i решка. Навколо свiту”.
15.15, 21.00 “Орел i решка. Перезавантаження. Америка”.
16.15, 22.00 “Орел i решка. Морський
сезон”.
17.15 Т/с “Доктор Хаус”.
23.00 “Орел i решка. Навколосвiтня подорож”.
00.00 “Їже, я люблю тебе!”
01.50 “Нiчне життя”.

ÍТÍ

05.45 Х/ф “Два капiтани”, 1 с.
06.55 Х/ф “Небилицi про Iвана”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Пострiл у спину”.
10.45, 12.50, 03.25 “Речовий доказ”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.50 “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”.
02.00 “Легенди бандитського Києва”.
03.20 “Випадковий свiдок”.
03.50 “Правда життя. Професiї”.
04.45 “Top Shop”.

ТÅТ

06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.30 М/ф “Воруши ластами 2. Утеча
з раю”.
11.00 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
13.00, 20.00 Одного разу пiд Полтавою.
14.00, 21.00 Зiрконавти.
15.00, 03.40 Вiталька.
17.00, 02.50 Панянка-селянка.
18.00, 00.00 Чотири весiлля.
22.00 Готель Галiцiя.
23.00 Сiмейка У.
01.00 Теорiя зради.

nday.te.ua Програма ТБ

14.00 Танька i Володька.
15.00, 03.40 Вiталька.
17.00, 02.50 Панянка-селянка.
18.00, 00.00 Чотири весiлля.
21.00 Зiрконавти.
22.00 Готель Галiцiя.
23.00 Сiмейка У.

Прямий
06.00, 07.15, 08.15 “Новий день” з А.
Анатолiчем, Ю. Шпачинською та
Т. Калатай.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.45
“Репортер”. Новини.
09.15, 10.15, 11.15 “Ми всi...” з К. Ашiон
i П. Рольником.
12.00 “Полудень” з Ю. Литвиненко.
13.15, 14.15, 15.15 “Деталi” з В. Фроловою
i С. Дойком.
16.15 “Кримiнал” з С. Вардою.
17.00 “Ситуацiя” з Т. Березовцем та М.
Леончук.
18.10 “Ехо України” з М. Ганапольським.
20.00 “Прямий ефiр” з С. Орловською та
М. Вереснем.
22.00 “Пiдсумки” з Є. Кисельовим.
23.30 “МЕМ”.

МÅГА

06.00 Бандитська Одеса.
07.40, 13.55 Правда життя.
08.45 Дикий Iндокитай.
09.45, 17.45 Пригоди Остiна Стiвенса.
11.15 Код доступу.
11.50 Прихована реальнiсть.
12.50, 19.40 Речовий доказ.
14.55, 23.45 Великi танковi битви.
15.50, 21.45 Рiчковi монстри.
16.45, 22.45 Цiкаво.com.
18.40, 20.50 Їжа богiв.
00.45 Таємницi Хреста.

Enter-фіëьм

05.45 Х/ф “Пострiл у спину”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.40 М/ф.
07.50 “Невiдома версiя. Екiпаж”.
09.30 “Попелюшка на прiзвисько Бонд”.
10.20 “Моя правда”.
11.10 Х/ф “Пропала грамота”.
12.35 Х/ф “Ватажок мафiї”.
15.35 Х/ф “В зонi особливої уваги”.
17.25 Х/ф “Хiд у вiдповiдь”.
19.00, 01.45 Т/с “Пригоди Шерлока
Холмса”.
21.00 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
23.00 Х/ф “Нi пуху, нi пера”.
00.15 “Позаочi”.
01.05 “Академiя смiху”.
03.25 “Кiноляпи”.
04.15 Саундтреки.
05.00 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»

06.00 М/ф.
08.00 “Помста природи”.
08.50, 18.15 “Спецкор”.
09.25, 18.50 “ДжеДАI”.
10.00 Т/с “Опер за викликом”.
13.50 Х/ф “Я, робот”.
16.00 Х/ф “Збройний барон”.
19.25, 20.30 Т/с “Ментiвськi вiйни. Харкiв”.
21.35, 23.20 Т/с “Кiстки 2”.
01.00 Х/ф “Вбити Бiлла”.
02.00 БарДак.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий

06.00, 07.15, 08.15 “Новий день” з А.
Анатолiчем, Ю. Шпачинською та
Т. Калатай.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.45
“Репортер”. Новини.
09.15, 10.15, 11.15 “Ми всi...” з К. Ашiон
i П. Рольником.
12.00 “Полудень” з Ю. Литвиненко.
13.15, 14.15, 15.15 “Деталi” з В. Фроловою
i С. Дойком.
16.15 “Кримiнал” з С. Вардою.
17.00 “Ситуацiя” з Т. Березовцем та М.
Леончук.
18.10 “Ехо України” з М. Ганапольським.
20.00 “Прямий ефiр” з С. Орловською та
М. Вереснем.
22.00 “Пiдсумки” з Є. Кисельовим.
23.30 “МЕМ”.

МÅГА

06.00 Бандитський Київ.
07.40, 13.55, 02.10 Правда життя.
08.45 Дикий Iндокитай.
09.45, 17.45 Пригоди Остiна Стiвенса.
10.45 Код доступу.
11.55 Прихована реальнiсть.
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.
18.40, 20.50 Їжа богiв.
00.45 Таємницi Хреста.
04.40 Мiстична Україна.

Enter-фіëьм

05.45 Х/ф “Серьожа”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.40 М/ф.
07.50 “Невiдома версiя. Вечори на хуторi
поблизу Диканьки”.
09.30 “Мерiлiн Монро. Неприкаяна”.
10.20 “Моя правда”.
11.10 Х/ф “Сватання на Гончарiвцi”.
12.40 Х/ф “Океан”.
15.30 Х/ф “Сiм старих i одна дiвчина”.
17.10 Х/ф “Висота”.
19.00, 02.00 Т/с “Пригоди Шерлока
Холмса”.
21.00 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
23.00 Х/ф “Зайчик”.
00.40 “Позаочi”.
01.30 “Академiя смiху”.
03.40 Кiноляпи.
04.25 Саундтреки.
05.05 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»

06.00 М/ф.
08.00 “Помста природи”.
08.25 Т/с “Мушкетери”.
09.30, 18.15 “Спецкор”.
10.10, 18.50 “ДжеДАI”.
10.50, 17.15 “Загублений свiт”.
12.55 Вiдеобiмба.
15.10 Х/ф “Пекло”.
19.25, 20.30 Т/с “Ментiвськi вiйни. Харкiв”.
21.35, 23.20 Т/с “Кiстки 2”.
01.00 Х/ф “Телефонна будка”.
02.40 “Облом.UA”.

ÍЛО-ТБ

06.00, 03.45 Оттак мастак!

ÍЛО-ТБ
06.00, 03.50 Оттак мастак!
07.00 Оттак мастак.
07.30, 23.35 Мамареготала.
09.30 Т/с “Сишиш-шоу 2”.
10.30 Т/с “Сишиш-шоу. Бар”.
11.30 М/с “Футурама”.
12.30 М/с “Сiмпсони”.
17.30 Т/с “Куратори”.
18.30 Т/с “Дефективи 2”.
20.10 Т/с “СуперКопи”.
22.50 Т/с “Бруклiн 9-9”.
02.35 Раздовбаї.
05.05 Чистоплюї.

ªâроñïорò

00.05, 07.00, 11.00, 16.00, 22.00 Стрибки
з трамплiна. Кубок свiту. Вiсла. HS
134. Чоловiки.
01.00 Автоперегони. FIA GT. Макао.
02.05, 04.45, 09.00 Гiрськi лижi. Кубок
свiту. Льовi. Чоловiки. Слалом.
Спроба 2.
02.30, 09.30 Снукер. Northern Ireland Open.
Фiнал.
04.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Льовi.
Жiнки. Слалом. Спроба 2.
05.30, 21.00 Стрибки з трамплiна. Кубок
свiту. Вiсла. HS 134. Команди.
08.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Льовi.
Чоловiки. Слалом. Спроба 1.
12.00 Керлiнг. ЧЄ. Естонiя. Жiнки.
Нiмеччина - Данiя.
15.00 Олiмпiйськi iгри. “Зал Слави”.
Пхенчхан-2018. Стрибки на лижах
з трамплiну.
17.30 Фiгурне катання. Гран-прi Росiї.
Огляд.
19.40 Хокей. НХЛ. Регулярний чемпiонат.
“Анахайм” - “Колорадо”.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)

06.00, 16.05 Лiга Нацiй УЄФА. Огляд туру.
06.50 Туреччина - Швецiя. Лiга Нацiй
УЄФА.
08.35, 20.55 Огляд 1-го iгрового дня. Лiга
Нацiй УЄФА.
10.00 “Великий футбол”.
10.45 Нiдерланди - Францiя. Лiга Нацiй
УЄФА.
12.35 Огляд 3-го iгрового дня. Лiга Нацiй
УЄФА.
13.50 Iспанiя - Боснiя i Герцеговина. Контрольна гра.
15.40, 22.30 Футбол News.
17.00 Передмова до “ПСВ-динамо (К)”
(1997/98). Золота Колекцiя Лiги
чемпiонiв з А. Шевченком.
17.05 ПСВ - Динамо (К). 1/4 фiналу
(1997/98). Золота Колекцiя Лiги
чемпiонiв з А. Шевченком.
18.50 Live. Андорра - Латвiя. Лiга Нацiй
УЄФА.
21.35 Live. Данiя - Iрландiя. Лiга Нацiй
УЄФА.
23.40 Чехiя - Словаччина. Лiга Нацiй УЄФА.
01.30 Грузiя - Казахстан. Лiга Нацiй УЄФА.
03.20 Журнал Лiги чемпiонiв.

07.00 Оттак мастак.
07.30, 23.40 Мамареготала.
09.30 Т/с “Сишиш-шоу 2”.
10.35 Т/с “Сишиш-шоу. Бар”.
11.35 М/с “Футурама”.
12.30 М/с “Сiмпсони”.
17.30 Т/с “Куратори”.
18.30 Т/с “Дефективи 2”.
20.10 Т/с “СуперКопи”.
22.50 Т/с “Бруклiн 9-9”.
02.30 Раздовбаї.
05.00 Чистоплюї.

ªâроñïорò

23.00 Олiмпiйськi iгри. “Зал Слави”.
Пхенчхан-2018. Стрибки на лижах
з трамплiну.
00.00 “Watts”.
00.20, 11.00, 18.00 Снукер. Northern Ireland
Open. Фiнал.
02.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Льовi.
Жiнки. Слалом. Спроба 2.
03.15 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Льовi.
Чоловiки. Слалом. Спроба 2.
04.00, 09.35, 15.30, 22.00 Стрибки з
трамплiна. Кубок свiту. Вiсла. HS
134. Команди.
05.00, 12.30 Стрибки з трамплiна. Кубок
свiту. Вiсла. HS 134. Чоловiки.
06.30 Футбол. Чемпiонат MLS. Плей-офф.
“Спортiнг Канзас-Сiтi” - “Реал
Солт-Лейк”.
08.00 Футбол. Чемпiонат MLS. Плей-офф.
“Атланта Юнайтед” - “Нью-Йорк
Сiтi”.
13.30 Фiгурне катання. Гран-прi Росiї.
Огляд.
17.00 Кiнний спорт. Кубок свiту. Штутгарт.
Конкур.
19.00 Керлiнг. ЧЄ. Естонiя. Чоловiки. Росiя
- Швейцарiя.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)

06.00 “Моя гра”. I. Петряк.
06.30 Пiвнiчна Iрландiя - Австрiя. Лiга
Нацiй УЄФА.
08.15, 20.15, 03.25 Огляд 2-го iгрового дня.
Лiга Нацiй УЄФА.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.25 Туреччина - Швецiя. Лiга Нацiй
УЄФА.
12.15 “Великий футбол”.
13.00 Словаччина - Україна. Лiга Нацiй
УЄФА.
14.50 Огляд 1-го iгрового дня. Лiга Нацiй
УЄФА.
16.05 Нiмеччина - Нiдерланди. Лiга Нацiй
УЄФА.
17.55 “Лiга Нацiй. Матч-центр”.
18.25 Iталiя - Португалiя. Лiга Нацiй УЄФА.
21.35 Live. Португалiя - Польща. Лiга
Нацiй УЄФА.
23.40 Огляд 3-го iгрового дня. Лiга Нацiй
УЄФА.
01.35 Чорногорiя - Румунiя. Лiга Нацiй
УЄФА.
04.05 Туреччина - Україна. Контрольна гра.
05.55 Програма передач.

Програма ТБ nday.te.ua
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Ñереда
UA:Перший

03.45 “Орел i решка. Шопiнг”.
04.55 “Top Shop”.

06.00 М/с “Ведмедi-сусiди”.
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 13.00,
15.00, 21.00, 03.00 Новини.
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго ранку,
Країно!
09.30, 14.20, 16.40, 22.45, 01.10, 02.50
Погода.
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 “Смаки культур”.
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.
18.30, 03.35 Спецпроект до Дня Гiдностi
та Свободи.
20.20 Шахтарська змiна.
20.50 Щоденник Дитячого пiсенного конкурсу “Євробачення-2018”.
21.25, 03.20 UA:Спорт.
21.45 Складна розмова.
22.15 Д/с “Елементи”.
22.55 Схеми. Корупцiя в деталях.
23.20 Букоголiки.
00.00 Телепродаж Тюсо.

ICTV

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 “Одруження наослiп 3”.
11.20, 12.20 “Одруження наослiп”.
13.05, 14.25 “Мiняю жiнку 9”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами 6”.
17.10 Т/с “Величне столiття. Нова Володарка”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.35 “Чистоnews”.
20.45 Т/с “Двi матерi”, 23 с.
21.45, 22.45, 23.45 “Свiт навиворiт 10:
Бразилiя”.
00.50 Х/ф “Життя i доля”.

Íоâий êаíаë

Êаíаë “1+1”

Iíòер

06.00 М/ф.
06.15, 22.00 “Слiдство вели...” з Л. Каневським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
10.15 Т/с “Терор любов`ю”.
11.15, 12.25 Х/ф “Фантомас розбушувався”.
13.50 “Правила виживання”.
14.50, 15.50, 16.45 “Речдок”.
18.00, 19.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок”.
23.50 Х/ф “Мiй ласкавий i нiжний звiр”.
02.00, 05.25 “Подробицi” - “Час”.
02.40 Т/с “Банкiри”.

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!
12.00, 13.20 Х/ф “Ред”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.50, 16.25 Т/с “Пес”.
17.40 Т/с “Марк+Наталка”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Секретний фронт.
21.25 Т/с “Пес 4”.
22.45 “На трьох”.
23.55 Х/ф “Ред 2”.

ÑТБ

06.00, 15.25 Все буде добре!
08.05, 19.00, 00.25 Т/с “Коли ми вдома”.
09.05, 20.00, 22.35 МастерШеф.
13.00 Битва екстрасенсiв. Чоловiки проти
жiнок.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Один за всiх.
03.00 Зона ночi.
04.50 Абзац.
06.35, 07.50 Kids` Time.
06.40 М/с “Том i Джерi шоу”.
07.55, 00.10 Київ вдень i вночi.
09.00 Т/с “Любов напрокат”.
10.00 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”.
17.00, 19.00 Екси.
21.00 Пацанки. Нове життя.
22.10 Х/ф “Вiрус”.
01.10 Х/ф “Атлантида”.

5 êаíаë

06.00, 09.45, 21.40 Час-Time.
06.30, 08.35 Огляд преси.
06.45, 08.00, 17.00 Час новин. Київ.
07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.00,
21.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00, 05.00 Час новин.
07.10, 08.10, 21.25, 00.10 Актуально:
Економiка. Полiтика. Соцiум.
07.15, 12.25, 15.25, 18.15, 23.55 Погода
в Українi.
07.25 Драйв.
07.30 Медекспертиза.
07.55, 08.55, 09.40, 10.55, 13.55, 14.55,
16.55, 17.55, 22.55, 00.30, 01.10 Погода на курортах.
08.15 Полiгон.
09.25, 17.45 Час громади.
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Чеòâер
UA:Перший
06.00 М/с “Ведмедi-сусiди”.
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 13.00,
15.00, 21.00, 03.00 Новини.
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго ранку,
Країно!
09.30, 14.20, 19.40, 22.45, 01.10, 02.50,
04.25 Погода.
09.40 Т/с “Елiза”.
11.25, 14.05 Телепродаж.
11.50, 19.30 Щоденник Дитячого пiсенного
конкурсу “Євробачення-2018”.
11.55, 16.45 Клiпи учасникiв Дитячого
пiсенного конкурсу “Євробачення-2018”.
12.00 Д/с “Смаки культур”.
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.
19.50, 01.25 Т/с “За службовим
обов`язком”.
21.25, 03.20 UA:Спорт.
21.45 Схеми. Корупцiя в деталях.
22.15 Д/с “Елементи”.
22.55 Сильна доля.
00.00 Телепродаж Тюсо.
02.25 Складна розмова.
03.35 Тема дня.
03.55 #МузLove з Любою Морозовою.
04.30 Фольк-music.
05.30 Д/с “Незвичайнi культури”.

Êаíаë “1+1”

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з “1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30,
00.45, 05.25 “ТСН”.
09.30 “Одруження наослiп 3”.
11.10, 12.20 “Одруження наослiп”.
13.00, 14.25 “Мiняю жiнку 8”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами 6”.
17.10 Т/с “Величне столiття. Нова Володарка”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.35 “Чистоnews”.
20.45 Т/с “Двi матерi”, 24 с.
21.45 “Грошi”.
22.30 “Право на владу”.
00.50 Х/ф “Життя i доля”.

Iíòер

06.00 М/ф.
06.15, 22.00 “Слiдство вели...” з Л. Каневським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
10.15 Т/с “Терор любов`ю”.
11.15, 12.25 Х/ф “Фантомас проти
Скотланд-Ярду”.
13.50 “Правила виживання”.
14.50, 15.50, 16.45 “Речдок”.
18.00, 19.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок”.
23.50 Х/ф “Прощання з Каїром”.
02.15 Т/с “Банкiри”.

Наш ДЕНЬ

03.30 “Орел i решка. Шопiнг”.
04.45 “Top Shop”.
05.15 “Подробицi” - “Час”.

ICTV

04.00 Скарб нацiї.
04.10 Еврика!
04.25 Студiя Вашингтон.
04.30 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
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 Секретний фронт.
11.10 Я зняв!
11.50, 13.20 Х/ф “Ред 2”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.45, 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”.
23.50 Х/ф “Краще не чiпати Зохана”.
02.00 Т/с “Прокурори”.
02.45 Т/с “Патруль. Самооборона”.

ÑТБ

06.20 Все буде добре!
08.30, 19.00, 00.05 Т/с “Коли ми вдома”.
09.35 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.

Íоâий êаíаë

03.10, 01.00 Служба розшуку дiтей.
03.15, 01.05 Зона ночi.
04.50 Абзац.
06.15, 07.45 Kids` Time.
06.20 М/с “Том i Джерi шоу”.
07.50, 00.05 Київ вдень i вночi.
08.50 Т/с “Любов напрокат”.
09.50 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”.
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Пацанки. Нове життя.
22.10 Х/ф “Морган”.

5 êаíаë

06.00, 09.45, 21.40 Час-Time.
06.30, 08.35 Огляд преси.
06.45, 08.00, 17.00 Час новин. Київ.
07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.00,
21.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00, 05.00 Час новин.
07.10, 08.10, 21.25, 00.15 Актуально:
Економiка. Полiтика. Соцiум.
07.15, 12.25, 15.25, 18.15, 23.55 Погода
в Українi.
07.35 Компанiя Героїв.
07.55, 08.55, 09.40, 10.55, 13.55, 14.55,
16.55, 17.55, 22.55, 00.30, 01.10 Погода на курортах.

10.10, 11.10, 12.30 Трансляцiї суспiльнополiтичних подiй.
13.05 Полiграф.
14.10, 15.30, 16.10 Iнформацiйний день.
17.10, 19.25 Iнформацiйний вечiр.
18.20 Євроiнтеграцiя - сила можливостей.
19.50 Дзеркало iсторiї.
22.00 БлогПост.
23.10 “За Чай.com”.
00.40 Хронiка дня.
01.15, 04.35, 05.15, 05.40 Машина часу.
02.10 Новi Герої Донбасу.

Êаíаë «Óêра¿íа»

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 4.
18.00 Т/с “Доктор Ковальчук 2”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Хто ти?”, 3 i 4 с.
23.30, 02.00 Т/с “CSI: Маямi”.
01.30 Телемагазин.

Ê1

06.30 “Top Shop”.
07.40 М/с “Мiа та я 2”.
08.15 М/с “Каспер”.
09.00 Т/с “Пригоди Геркулеса”.
10.50 Т/с “Дорогий лiкар”.
14.15 “Орел i решка. Навколо свiту”.
15.15, 21.00 “Орел i решка. Перезавантаження. Америка”.
16.15, 22.00 “Орел i решка. Морський
сезон”.
17.15 Т/с “Доктор Хаус”.
23.00 “Орел i решка. Навколосвiтня подорож”.
00.00 “Їже, я люблю тебе!”

ÍТÍ

05.45 Х/ф “Два капiтани”, 2 с.
07.05 Х/ф “Тихi береги”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Каблучка з Амстердама”.
10.40, 12.50, 03.20 “Речовий доказ”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.30 “Свiдок”.
14.50, 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 “Альпiйський патруль”.
01.40 “Легенди бандитського Києва”.
03.00 “Випадковий свiдок”.
03.50 “Правда життя. Професiї”.
04.50 “Top Shop”.

ТÅТ

06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.45 Х/ф “Про риболовлю та його
дружину”.
11.00 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
13.00, 20.00 Одного разу пiд Полтавою.
14.00, 21.00 Зiрконавти.
15.00, 03.40 Вiталька.
17.00, 02.50 Панянка-селянка.
18.00, 00.00 Чотири весiлля.
22.00 Готель Галiцiя.
08.15 Я маю право.
09.25, 16.45 Час громади.
10.10, 11.10, 12.30 Трансляцiї суспiльнополiтичних подiй.
13.05, 22.00 БлогПост.
14.10, 15.30, 16.10 Iнформацiйний день.
17.10 Кендзьор.
18.20 Чому НАТО?
19.25 Iнформацiйний вечiр.
19.50 Дзеркало iсторiї.
23.10 “За Чай.com”.
00.40 Хронiка дня.
01.15, 04.35, 05.15, 05.40 Машина часу.
02.10 Новi Герої Донбасу.
03.15 Кiно з Я. Соколовою.
04.10 Феєрiя мандрiв.

Êаíаë «Óêра¿íа»

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 23.00
Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
10.30 Свекруха або невiстка.
11.20, 02.15 Реальна мiстика.
13.20, 15.30, 04.40 Агенти справедливостi.
16.00 Iсторiя одного злочину 4.
18.00 Т/с “Доктор Ковальчук 2”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Хто ти?”, 5 i 6 с.
23.20 Контролер.
00.00 Т/с “CSI: Маямi”.
01.45 Телемагазин.

Ê1

06.30 “Top Shop”.
07.40 М/с “Мiа та я 2”.
08.15 М/с “Каспер”.
09.00 Т/с “Пригоди Геркулеса”.
10.50 Т/с “Дорогий лiкар”.
14.15 “Орел i решка. Навколо свiту”.
15.15, 21.00 “Орел i решка. Перезавантаження. Америка”.
16.15, 22.00 “Орел i решка. Морський
сезон”.
17.15 Т/с “Доктор Хаус”.
23.00 “Орел i решка. Навколосвiтня подорож”.
00.00 “Їже, я люблю тебе!”
01.50 “Нiчне життя”.

ÍТÍ

05.20 Х/ф “Два капiтани”, 3 с.
06.55 Х/ф “Iз житiя Остапа Вишнi”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Повернення “Святого Луки”.
10.50, 12.50, 03.25 “Речовий доказ”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.40 “Свiдок”.
14.50, 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 “Альпiйський патруль”.
01.45 “Легенди бандитського Києва”.
03.10 “Випадковий свiдок”.
03.55 “Правда життя. Професiї”.
04.55 “Top Shop”.

ТÅТ

06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.45 Х/ф “Дiвчинка з сiрниками”.
11.00 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
13.00, 20.00 Одного разу пiд Полтавою.
14.00, 21.00 Зiрконавти.
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23.00
01.00
02.00
05.50

Сiмейка У.
Теорiя зради.
БарДак.
Кориснi пiдказки.

Прямий

06.00, 07.15, 08.15 “Новий день” з А.
Анатолiчем, Ю. Шпачинською та
Т. Калатай.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.45
“Репортер”. Новини.
09.15, 10.15, 11.15 “Ми всi...” з К. Ашiон
i П. Рольником.
12.00 “Полудень” з Ю. Литвиненко.
13.15, 14.15, 15.15 “Деталi” з В. Фроловою
i С. Дойком.
16.15 “Кримiнал” з С. Вардою.
17.00 “Ситуацiя” з Т. Березовцем та М.
Леончук.
18.10 “Ехо України” з М. Ганапольським.
20.00 “Прямий ефiр” з С. Орловською та
М. Вереснем.
22.00 “Пiдсумки” з Є. Кисельовим.
23.30 “МЕМ”.

МÅГА

06.00 Бандитська Одеса.
07.40, 13.55 Правда життя.
08.45 Дикi острови.
09.45, 17.45 Пригоди Остiна Стiвенса.
10.45 Код доступу.
11.55 Прихована реальнiсть.
12.50, 19.40 Речовий доказ.
14.55, 23.45 Великi танковi битви.
15.55, 21.45 Полювання на рибу-монстра.
16.45, 22.45 Цiкаво.com.
18.40, 20.50 Їжа богiв.
00.40 Скептик.
04.40 Мiстична Україна.

Enter-фіëьм

05.45 Х/ф “Осiнь”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.40 М/ф.
07.50, 11.30 “Моя правда”.
09.30 “Спогади”.
10.40 “Костянтин Меладзе. Сiрий кардинал”.
12.25 Х/ф “Лiсова пiсня”.
14.15 Т/с “Мiс Марпл Агати Крiстi”.
16.05 Х/ф “Бiля тихої пристанi”.
17.20 Х/ф “Зайчик”.
19.00 Т/с “Повернення Шерлока Холмса”.
21.00 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
23.00 Х/ф “Божевiльний день”.
00.15 “Позаочi”.
01.05 “Академiя смiху”.
01.45 Т/с “Пригоди Шерлока Холмса”.
03.25 “Кiноляпи”.
04.10 Саундтреки.
04.55 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»

06.00 М/ф.
08.00, 12.50 “Помста природи”.
08.25, 02.45 Т/с “Мушкетери”.
09.30, 18.15 “Спецкор”.
10.10, 18.50 “ДжеДАI”.
10.50, 17.15 “Загублений свiт”.
14.50 Х/ф “Вбити Бiлла 2”.
19.25, 20.30 Т/с “Ментiвськi вiйни. Харкiв”.
21.35, 23.20 Т/с “Кiстки 2”.
01.00 Х/ф “Зубастий торнадо: Серце
акули”.
03.35 “Облом.UA”.

15.00, 03.40 Вiталька.
17.00, 02.50 Панянка-селянка.
18.00, 00.00 Чотири весiлля.
22.00 Готель Галiцiя.
23.00 Сiмейка У.
01.00 Теорiя зради.
02.00 БарДак.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий

06.00, 07.15, 08.15 “Новий день” з А.
Анатолiчем, Ю. Шпачинською та
Т. Калатай.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.45
“Репортер”. Новини.
09.15, 10.15, 11.15 “Ми всi...” з К. Ашiон
i П. Рольником.
12.00 “Полудень” з Ю. Литвиненко.
13.15, 14.15, 15.15 “Деталi” з В. Фроловою
i С. Дойком.
16.15 “Кримiнал” з С. Вардою.
17.00 “Ситуацiя” з Т. Березовцем та М.
Леончук.
18.10 “Ехо України” з М. Ганапольським.
20.00 “Прямий ефiр” з С. Орловською та
М. Вереснем.
22.00 “Пiдсумки” з Є. Кисельовим.
23.30 “МЕМ”.

МÅГА

06.00 Бандитський Київ.
07.40, 08.10, 13.55 Правда життя.
08.45 Дикi острови.
09.45, 17.50 Пригоди Остiна Стiвенса.
10.45 Код доступу.
11.15 Скептик.
11.55 Прихована реальнiсть.
12.50, 19.40 Речовий доказ.
14.55, 23.45 Великi танковi битви.
15.55, 21.45 Полювання на рибу-монстра.
16.45, 22.45 Цiкаво.com.
18.45, 20.50 Їжа богiв.
00.40 Мiстична Україна.
03.00 Бандитська Одеса.

Enter-фіëьм

05.45 Х/ф “Сватання на Гончарiвцi”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.40 М/ф.
07.50, 11.30 “Моя правда”.
09.30 “Спогади”.
10.40 “Дiти-зiрки”.
12.20 Х/ф “Сьомий маршрут”.
13.45 Т/с “Мiс Марпл Агати Крiстi”.
15.35 Х/ф “Висота”.
17.20 Х/ф “Недiльний тато”.
19.00, 01.45 Т/с “Повернення Шерлока
Холмса”.
21.00 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
23.00 Х/ф “Дiти Дон Кiхота”.
00.25 “Позаочi”.
01.15 “Академiя смiху”.
03.25 Кiноляпи.
04.05 Саундтреки.
04.50 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»

06.00 М/ф.
08.00 “Помста природи”.
08.25, 03.00 Т/с “Мушкетери”.
09.30, 18.15 “Спецкор”.
10.10, 18.50 “ДжеДАI”.
10.50, 17.15 “Загублений свiт”.
12.55, 03.50 “Облом.UA”.
15.15, 01.00 Х/ф “Закон доблестi”.
19.25, 20.30 Т/с “Ментiвськi вiйни. Харкiв”.

ÍЛО-ТБ
06.00, 03.50 Оттак мастак!
07.00 Оттак мастак.
07.30, 23.40 Мамареготала.
09.30 Т/с “Сишиш-шоу 2”.
10.40 Т/с “Сишиш-шоу. Бар”.
11.40 М/с “Футурама”.
12.30 М/с “Сiмпсони”.
17.30 Т/с “Куратори”.
18.30 Т/с “Дефективи 2”.
20.00 Т/с “СуперКопи”.
22.55 Т/с “Бруклiн 9-9”.
02.35 Раздовбаї.
05.10 Чистоплюї.

ªâроñïорò

23.00 “Дух парусного спорту”.
23.30, 10.30, 13.35 Автоперегони. World
Endurance Championships. Шанхай.
Огляд.
00.00, 11.00 Автоперегони. WTCR. Макао.
Огляд.
00.35, 04.00, 18.00 Стрибки з трамплiна.
Кубок свiту. Вiсла. HS 134. Чоловiки.
01.35 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Льовi.
Жiнки. Слалом. Спроба 2.
02.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Льовi.
Чоловiки. Слалом. Спроба 2.
02.30, 05.00 Снукер. Northern Ireland Open.
Фiнал.
06.30, 21.05 Футбол. Чемпiонат MLS.
Плей-офф. “Атланта Юнайтед” “Нью-Йорк Сiтi”.
08.00 Футбол. Чемпiонат MLS. Плей-офф.
“Спортiнг Канзас-Сiтi” - “Реал
Солт-Лейк”.
09.30, 17.00 Олiмпiйськi iгри. “Зал Слави”.
Пхенчхан-2018. Стрибки на лижах з
трамплiну.
11.30 Фiгурне катання. Гран-прi Росiї.
Огляд.
14.00 Керлiнг. ЧЄ. Естонiя. Чоловiки.
Швецiя - Шотландiя.
18.45 Футбол. ЧC серед дiвчат (до 17
рокiв). Уругвай. Iспанiя - Канада.
21.45 Футбол. ЧC серед дiвчат (до 17
рокiв). Уругвай. Нiмеччина - США.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)

06.00 Топ-матч.
06.15 Францiя - Уругвай. Контрольна гра.
08.05, 21.00, 03.25 Огляд 3-го iгрового дня.
Лiга Нацiй УЄФА.
10.00, 15.40 Футбол News.
10.25 Iталiя - США. Контрольна гра.
12.15 Огляд 2-го iгрового дня. Лiга Нацiй
УЄФА.
12.55 Португалiя - Польща. Лiга Нацiй
УЄФА.
14.45, 00.40 Лiга Нацiй УЄФА. Огляд туру.
16.05, 18.35 “Головна команда”.
16.45 Туреччина - Україна. Контрольна гра.
19.10 Нiмеччина - Нiдерланди. Лiга Нацiй
УЄФА.
22.50 Чорногорiя - Румунiя. Лiга Нацiй
УЄФА.
01.35 Пiвнiчна Iрландiя - Австрiя. Лiга
Нацiй УЄФА.
04.05 Молдова - Люксембург. Лiга Нацiй
УЄФА.
05.55 Програма передач.
21.35, 23.20 Т/с “Кiстки 2”.

ÍЛО-ТБ

06.00, 03.50 Оттак мастак!
07.00 Оттак мастак.
07.30, 23.35 Мамареготала.
09.30 Т/с “Сишиш-шоу 2”.
10.30 Т/с “Сишиш-шоу. Бар”.
11.30 М/с “Футурама”.
12.30 М/с “Сiмпсони”.
17.25 Т/с “Куратори”.
18.25 Т/с “Дефективи 2”.
20.10 Т/с “СуперКопи”.
22.50 Т/с “Бруклiн 9-9”.
02.30 Раздовбаї.
05.10 Чистоплюї.

ªâроñïорò

00.05 Футбол. ЧC серед дiвчат (до 17
рокiв). Уругвай. Iспанiя - Канада.
01.05, 12.05, 17.00 Футбол. Чемпiонат MLS.
Плей-офф. “Спортiнг Канзас-Сiтi” “Реал Солт-Лейк”.
02.30, 08.00 Футбол. Чемпiонат MLS.
Плей-офф. “Атланта Юнайтед” “Нью-Йорк Сiтi”.
04.00 “Watts”.
04.30 Фiгурне катання. Гран-прi Росiї.
Огляд.
06.30, 13.30, 22.00 Снукер. Northern Ireland
Open. Фiнал.
09.30 Автоперегони. World Endurance
Championships. Шанхай. Огляд.
10.00 Автоперегони. WTCR. Макао. Огляд.
10.30, 20.05 Дрони. DR1 Champions.
11.30 “Дух парусного спорту”.
15.30 Футбол. ЧC серед дiвчат (до 17
рокiв). Уругвай. Нiмеччина - США.
18.30 Стрибки з трамплiна. Кубок свiту.
Вiсла. HS 134. Команди.
19.15 Стрибки з трамплiна. Кубок свiту.
Вiсла. HS 134. Чоловiки.
21.00 Хокей. НХЛ. Регулярний чемпiонат.
“Вашингтон” - “Чикаго”.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)

06.00, 20.40 Iспанiя - Боснiя i Герцеговина.
Контрольна гра.
07.45 Журнал Лiги чемпiонiв.
08.15 Англiя - Хорватiя. Лiга Нацiй УЄФА.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.25, 12.55 “Головна команда”.
11.05 Туреччина - Україна. Контрольна гра.
13.30 “Моя гра”. I. Петряк.
13.55 Швейцарiя - Бельгiя. Лiга Нацiй
УЄФА.
16.05 Чехiя - Словаччина. Лiга Нацiй УЄФА.
17.55 Нiмеччина - Нiдерланди. Лiга Нацiй
УЄФА.
19.45 Лiга Нацiй УЄФА. Огляд туру.
22.50 Огляд 1-го iгрового дня. Лiга Нацiй
УЄФА.
00.15 Данiя - Iрландiя. Лiга Нацiй УЄФА.
02.05 Iталiя - США. Контрольна гра.
03.55 Андорра - Латвiя. Лiга Нацiй УЄФА.
05.45 Програма передач.
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П’яòíиця
UA:Перший
06.00 М/с “Ведмедi-сусiди”.
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 13.00,
15.00, 21.00, 03.00 Новини.
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго ранку,
Країно!
09.30, 14.20, 19.40, 23.15, 01.10, 02.50,
04.05 Погода.
09.40 Т/с “Елiза”.
11.25, 14.05 Телепродаж.
11.50, 19.30 Щоденник Дитячого пiсенного
конкурсу “Євробачення-2018”.
11.55 Клiпи учасникiв Дитячого пiсенного
конкурсу “Євробачення-2018”.
12.00 Д/с “Смаки культур”.
13.10, 14.30 РадiоДень.
13.35 Д/с “Свiт дикої природи”.
15.15 Т/с “Галерея Вельвет”.
16.55 Енеїда.
18.00, 00.15 Iнформацiйна година.
19.00 Перший на селi.
19.50, 01.25 Т/с “За службовим
обов`язком”.
21.25, 03.20 UA:Спорт.
22.00 Перша шпальта.
22.30 Букоголiки.
23.00 Лайфхак українською.
23.20 Д/с “Гордiсть свiту”.
02.30 100 рокiв української iсторiї за 100
хвилин.
03.45 Тема дня.
04.15 “Джеймс Мейс. Траєкторiя долi”.
05.10 Д/ф “Живi”.

Êаíаë “1+1”

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з “1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30
“ТСН”.
09.30 “Одруження наослiп 4”.
11.15, 12.20 “Одруження наослiп”.
13.05, 14.25 “Мiняю жiнку 8”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами 6”.
17.10 Т/с “Величне столiття. Нова Володарка”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.15 “Лiга смiху”.
22.20, 23.00 “#Гуднайтшоу Валерiя
Жидкова”.
23.30, 01.50 Х/ф “Мовчання ягнят”.

Iíòер

06.00 М/ф.
06.15, 23.10 “Слiдство вели...” з Л. Каневським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
10.10 Т/с “Терор любов`ю”.
11.10, 12.25 Х/ф “Манiя величi”.
13.50 “Правила виживання”.
14.50, 15.50, 16.45, 01.20 “Речдок”.
18.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi тижня”.
22.00 “Майор Вихор. Правдива iсторiя”.
00.00 Х/ф “Бережи мене, мiй талiсмане”.
03.35 “Україна: забута iсторiя”.
04.25 “Шевченко. 200 рокiв самотностi”.

05.15 “Top Shop”.

ICTV

04.00 Скарб нацiї.
04.10 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей.
04.25 Студiя Вашингтон.
04.30 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.35, 10.10 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
11.10 Я зняв!
11.50, 13.20 Х/ф “Краще не чiпати Зохана”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.45, 16.25 Т/с “Пес”.
17.40 Т/с “Марк+Наталка”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Антизомбi.
21.25 Дизель-шоу.
23.40 Х/ф “Апокалiпсис наших днiв”.
03.50 Х/ф “Секретний ешелон”.

ÑТБ

05.05, 19.00 Т/с “Коли ми вдома”.
06.00 Хата на тата.
11.20 Х/ф “Операцiя “И” та iншi пригоди
Шурика”.
13.20 Х/ф “Джентльмени удачi”.
15.10 Х/ф “Дiамантова рука”.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Один за всiх.
20.00 Цiєї митi рiк потому.
22.45 Ультиматум.

Íоâий êаíаë

03.00 Абзац.
03.40 Служба розшуку дiтей.
04.35, 05.35 Kids` Time.
04.40 М/с “Хай живе король Джулiан”.
05.40, 00.50 Київ вдень i вночi.
06.40 Ревiзор.
09.40 Пристрастi за ревiзором.
11.50, 21.40 Пацанки. Нове життя.
16.20, 19.00 Топ-модель.
23.00 Екси.
01.50 Х/ф “Глибинний пiдйом”.

5 êаíаë

06.00, 09.45, 21.40 Час-Time.
06.30, 07.25, 08.35 Огляд преси.
06.45, 08.00, 17.00 Час новин. Київ.
07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.00,
21.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 Час новин.
07.12, 08.10, 21.25, 00.15 Актуально:
Економiка. Полiтика. Соцiум.
07.20, 12.25, 15.25, 18.15 Погода в Українi.
07.30 Драйв.
07.55, 08.55, 09.40, 10.55, 13.55, 14.55,
16.55, 17.55, 00.30, 01.10 Погода
на курортах.
08.15 Топ дня.
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Ñóáоòа
UA:Перший
06.00, 09.10 Д/ф “Живi”.
06.30 “Голодомор 1932-1933 рр. Постгеноцидний синдром”.
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 01.10, 03.00
Новини.
07.10 100 рокiв української iсторiї за 100
хвилин.
07.25 “Вони боролись до загину”.
08.05, 12.01 “Вiдкриваючи Україну. Сумна
iсторiя”.
10.20, 14.50, 19.00 “Голодомор. Свiт знав,
але мовчав”.
11.00, 16.15 “Джеймс Мейс. Траєкторiя
долi”.
12.00 Хвилина мовчання: Пам`ятi жертв Голодомору 1932-1933 рокiв в Українi.
13.00 Х/ф “Iсус. Бог i Людина”.
15.20, 16.01, 19.25 Вшанування пам`ятi
жертв Голодоморiв.
16.00 Хвилина мовчання: Пам`ятi жертв
Голодоморiв.
17.20 “Будинок “Слово”.
20.00, 05.05 Розсекречена iсторiя.
21.30 “Весна 68”.
22.20, 03.20 Погода.
22.30 Д/с “Напам`ять”. Левко Лук`яненко.
23.00, 03.30 Свiтло.
00.00 Телепродаж “Тюсо”.

Êаíаë “1+1”

06.00, 19.30 “ТСН”.
07.00 “Грошi”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
10.00 Х/ф “Анка з Молдованки”.
20.15 Х/ф “Аватар”.
23.25 Х/ф “Гiркi жнива”.
01.20 “#Гуднайтшоу Валерiя Жидкова”.
04.45 “Чистоnews”.
05.25 “Секретнi матерiали”.

Iíòер
05.45
06.25
08.15
08.30

М/ф.
“Чекай на мене. Україна”.
“Слово Предстоятеля”.
Х/ф “Самотня жiнка бажає познайомитися”.
10.15 Х/ф “Полин - трава гiрка”.
12.10, 02.50 Х/ф “Дорога моя людина”.
14.15 Т/с “Перша спроба”, 1-4 с.
18.10 Т/с “Дружина генерала”, 1 i 2 с.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Дружина генерала”, 3 i 4 с.
22.20 Х/ф “Хронiки зради”.
00.20 Х/ф “Чорта з два”.
02.10 “Галина Польських. За сiмейними
обставинами”.
04.30 “Стосується кожного”.

ICTV

05.20 Скарб нацiї.
05.30 Еврика!

05.35 Факти.
05.55 Бiльше нiж правда.
07.40 Секретний фронт.
07.55 Х/ф “Ясон i аргонавти”.
11.30, 13.00 Х/ф “Пограбування поiталiйськи”.
12.45 Факти. День.
14.05 Т/с “Пес”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф “Мiцний горiшок”.
21.50 Х/ф “Мiцний горiшок 2”.
00.20 Х/ф “Шоугьолз”.

ÑТБ

06.20 Х/ф “Вам i не снилося”.
08.15 Х/ф “Не можу сказати “прощавай”.
10.05 Битва екстрасенсiв.
12.10 Х/ф “Екiпаж”.
15.00 Т/с “Кафе на Садовiй”.
19.00 Х-Фактор.
23.35 Х-Фактор. Пiдсумки голосування.
00.25 Цiєї митi рiк потому.
02.15 Ультиматум.

Íоâий êаíаë

03.45 Зона ночi.
05.50, 07.05 Kids` Time.
05.55 М/с “Лунтiк”.
07.10, 09.10 Гастарбайтери.
11.10 Т/с “Х-файли. Секретнi матерiали”.
16.40 М/ф “Як приручити дракона”.
18.30 Х/ф “Прометей”.
21.00 Х/ф “Чужий: Заповiт”.
23.40 Х/ф “Супернова”.

5 êаíаë

06.00 Час-Time.
06.15 Кендзьор.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 04.00, 05.00 Час новин.
07.10, 12.55, 15.15, 18.55, 23.10 Погода
в Українi.
07.15, 15.30 Сiмейнi зустрiчi.
07.50, 08.50, 22.00, 00.10 Актуально:
Економiка. Полiтика. Соцiум.
07.55, 08.55, 09.55, 10.55, 13.55, 14.55,
16.55, 17.55, 20.55, 00.50, 01.10 Погода на курортах.
08.15 Клуб Life.
09.15 Автопiлот-новини.
09.20 Укравтоконтинент.
09.40 Натхнення.
10.10 Iсторiя Успiху.
10.25 П`ятий поверх.
11.10 Майстри ремонту.
11.30 Феєрiя мандрiв.
12.10 Олiмпiйськi iсторiї.
12.35 Брифiнг речника МО України щодо
ситуацiї на лiнiї зiткнення.
13.10, 04.30 Вiдкрита церква.
13.35 Навчайся з нами.
14.30 Континент.

09.25, 17.45 Час громади.
10.10, 11.10, 12.30 Трансляцiї суспiльнополiтичних подiй.
13.05 Iсторична година.
14.10, 15.30, 16.10 Iнформацiйний день.
17.10, 19.25 Iнформацiйний вечiр.
18.20 Євроiнтеграцiя - сила можливостей.
19.50 Дзеркало iсторiї.
22.00 БлогПост Hate Friday Night.
00.40 Хронiка дня.
01.15, 04.35, 05.15, 05.40 Машина часу.
02.10 Новi Герої Донбасу.
03.15 Кiно з Я. Соколовою.
04.10 Феєрiя мандрiв.

Êаíаë «Óêра¿íа»

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 23.00,
02.20 Сьогоднi.
09.30, 05.30 Зоряний шлях.
10.30 Свекруха або невiстка.
11.20, 03.15 Реальна мiстика.
13.25 Т/с “Повернення до себе”, 1 i 2 с.
15.30 Т/с “Повернення до себе”.
18.00 Т/с “Доктор Ковальчук 2”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Хто ти?”, 7 i 8 с.
23.20 По слiдах.
00.00 Т/с “CSI: Маямi”.
01.50 Телемагазин.

Ê1

06.30 “Top Shop”.
07.40 М/с “Мiа та я 2”.
08.15 М/с “Каспер”.
09.00 Т/с “Пригоди Геркулеса”.
10.50 Т/с “Дорогий лiкар”.
14.15 “Орел i решка. Навколо свiту”.
15.15, 21.00 “Орел i решка. Перезавантаження. Америка”.
16.15, 22.00 “Орел i решка. Морський
сезон”.
17.15 Т/с “Доктор Хаус”.
23.00 “Орел i решка. Навколосвiтня подорож”.
01.00 “Орел i решка. Незвiдана Європа”.
02.50 “Нiчне життя”.

ÍТÍ

05.25 Х/ф “Два капiтани”, 4 с.
06.45 Х/ф “Акселератка”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Чорний принц”.
10.45, 12.50, 03.25 “Речовий доказ”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.35 “Свiдок”.
14.50, 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 “Альпiйський патруль”.
01.45 “Легенди бандитського Києва”.
03.05 “Випадковий свiдок”.
04.55 “Top Shop”.

ТÅТ

06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.30 Х/ф “Король повiтря: Лiга чемпiонiв”.
11.00 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
13.00, 20.00 Одного разу пiд Полтавою.
14.00 Зiрконавти.
15.00 Вiталька.
16.00 М/ф “Епiк”.
16.10 Я маю право.
16.30 Акцент.
17.10 Стоп корупцiї!
18.10, 01.15 Машина часу.
18.30 Полiгон.
19.25 Особливий погляд.
20.00, 02.10, 05.15 Рандеву.
21.40, 03.00 Вiкно до Америки.
22.05 Док. проект.
23.15 Фiнансовий тиждень.
23.30 Кордон держави.
00.15 Винна Карта.

Êаíаë «Óêра¿íа»

07.00, 15.00, 19.00, 03.00 Сьогоднi.
07.15, 05.20 Зоряний шлях.
07.50 Т/с “Хто ти?”, 1-7 с.
15.20 Т/с “Хто ти?”, 8 с.
15.50 Т/с “Iнша я”, 1-3 с.
20.00 Т/с “Iнша я”.
21.00 Zомбi 2. Промивка мiзкiв.
22.50 Т/с “Спадкоємиця”, 1-3 с.
01.40 Телемагазин.
02.10 Т/с “Спадкоємиця”.
03.50 Реальна мiстика.

Ê1

06.30
07.40
08.15
12.00

“Top Shop”.
“TiBi Абетка”.
Т/с “Пригоди Геркулеса”.
М/ф “Барбi i 12 танцюючих принцес”.
13.40, 21.00 “Орел i решка. Навколо свiту”.
17.35 М/ф “Балто”.
19.10 Х/ф “Хатiко: найвiрнiший друг”.
22.00 “Орел i решка. Навколосвiтня подорож”.
00.00 Х/ф “Будинок проклятих”.
02.10 “Їже, я люблю тебе!”
03.00 “Нiчне життя”.

ÍТÍ

05.55 Х/ф “Тiнi зникають опiвднi”.
09.55 Х/ф “Дiм, у якому я живу”.
11.50 Т/с “Коломбо”.
15.35 “Речовий доказ”.
16.45 “Легенди карного розшуку”.
18.00 “Переломнi 80-тi”.
19.00, 02.30 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “Ати-бати, йшли солдати...”
21.15 Х/ф “Ханна. Досконала зброя”.
23.20 Х/ф “Револьвер”.
01.25 “Таємницi кримiнального свiту”.
03.05 “Випадковий свiдок”.
03.50 “Правда життя. Професiї”.
04.20 “Легенди бандитської Одеси”.
04.45 “Top Shop”.

ТÅТ

06.00 ТЕТ Мультиранок.
12.15 М/ф “Пухнастi проти зубастих”.
13.45 Х/ф “Каштанчик: герой Центрального парку”.
15.20 Х/ф “Iграшки з майбутнього”.
17.00 М/ф “Козаки. Навколо свiту.
Австралiя”.
17.15 М/ф “Козаки. Навколо свiту. Америка”.
17.30 М/ф “Козаки. Навколо свiту. Iндiя”.
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18.00 Чотири весiлля.
21.00 Х/ф “Вихiд: Боги та царi”.
00.00 Х/ф “Гiркi жнива”.
02.00 Х/ф “Богдан-Зиновiй Хмельницький”.
04.00 Щоденники Темного.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий

06.00, 07.15, 08.15 “Новий день” з А.
Анатолiчем, Ю. Шпачинською та
Т. Калатай.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00 “Репортер”.
Новини.
09.15, 10.15, 11.15 “Ми всi...” з К. Ашiон
i П. Рольником.
12.00 “Полудень” з Ю. Литвиненко.
13.15, 14.15, 15.15 “Деталi” з В. Фроловою
i С. Дойком.
16.15 “Кримiнал” з С. Вардою.
17.00 “Ситуацiя” з Т. Березовцем та М.
Леончук.
18.00 “Пiдсумки” з С. Орловською та М.
Вереснем.
19.00 “Ехо України” з М. Ганапольським.
22.30 “Поярков. News”.

МÅГА

06.00 Бандитська Одеса.
07.40, 13.55 Правда життя.
08.45 Рiчковi монстри.
09.45, 17.50 Пригоди Остiна Стiвенса.
10.45 Скептик.
11.55 Прихована реальнiсть.
12.50, 19.40 Речовий доказ.
14.55, 23.45 Великi танковi битви.
15.55, 21.45 Полювання на рибу-монстра.
16.45, 22.45 Цiкаво.com.
18.45, 20.50 Їжа богiв.
00.30 Мiстична Україна.
02.00 Таємницi кримiнального свiту.

Enter-фіëьм

05.30 Х/ф “Лiсова пiсня”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.40 М/ф.
07.50, 10.25 “Моя правда”.
09.30 “Спогади”.
11.15 Х/ф “Провiнцiйний роман”.
13.45 Т/с “Мiс Марпл Агати Крiстi”.
15.35 Х/ф “Анна на шиї”.
17.15 Х/ф “Одруження Бальзамiнова”.
19.00, 02.20 Т/с “Повернення Шерлока
Холмса”.
21.00 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
23.00 Х/ф “Непiдсудний”.
00.40 Х/ф “Голод-33”.
04.00 “Кiноляпи”.
04.30 Саундтреки.
05.00 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»

06.00 М/ф.
08.00, 03.10 “Помста природи”.
08.25, 01.25 Т/с “Мушкетери”.
09.30, 18.15 “Спецкор”.
10.10, 18.50 “ДжеДАI”.
10.50, 17.20 “Загублений свiт”.
12.50 Вiдеобiмба.
15.45 Х/ф “Андроїд-полiцейський”.
19.25 Х/ф “Винищувачi”.
21.10 Х/ф “Протистояння”.
22.55 “Змiшанi єдиноборства. UFC FN.
Magny-Ponzinibbio”.
02.30 Т/с “Опер за викликом”.
04.25 “Люстратор. Прокляття системи”.
17.45 М/ф “Епiк”.
19.45 Х/ф “Я - початок”.
22.00 Х/ф “Дика”.
00.15 Х/ф “Смужка нескошених диких
квiтiв”.
01.45 17+.
02.45 Панянка-селянка.
03.35 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий

09.00, 15.00, 22.00 “Ехо України” з М.
Ганапольським.
10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00
“Репортер”. Новини.
10.15, 11.15, 14.15 “Live”.
12.15 “МЕМ”.
13.00 “Споживач” з М. Несмiяновим та
О. Бунт.
16.15 “18 мiнус” з М. Ганапольським та
К. Шангелiя.
17.00 “Кисельов. Авторське”.
18.00 “Кримiнал” з С. Вардою та К.
Трушик.
19.15 Iнтерв`ю з Ю. Литвиненко.
20.00 “The Week” з Т. Березовцем та П.
Залмаєвим.
21.00 “Закрита зона” з В. Арьєвим.

МÅГА

06.00 Бандитський Київ.
06.50, 05.15 Мiстична Україна.
08.40, 18.00 У пошуках iстини.
10.20 Великi танковi битви.
12.05 Їжа богiв.
13.05, 21.00 НЛО: секретний архiв.
16.05 Дикi острови.
00.00 У пошуках iнновацiй.
01.10 Телеформат.

Enter-фіëьм

05.35 Х/ф “Сiмейне коло”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.40 М/ф.
07.50 “Моя правда”.
09.30 “Невiдома версiя. Висота”.
10.20 Х/ф “Пророк Мойсей: Вождьвизволитель”.
13.40 Х/ф “Пам`ятай iм`я своє”.
15.35 Х/ф “Мачуха”.
17.20 Т/с “Мiс Марпл Агати Крiстi”.
21.00 Х/ф “В добру годину!”
22.55 Х/ф “Бiлий Бiм Чорне вухо”.
02.15 “Позаочi”.
02.55 Кiноляпи.
03.35 Саундтреки.
04.20 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»

06.00 М/ф.
08.00 “102. Полiцiя”.
08.55 “Цiлком таємно”.
09.55 “Загублений свiт”.
15.00 Х/ф “Андроїд-полiцейський”.
16.45 Х/ф “Протистояння”.
18.15 Х/ф “Тактична сила”.
20.05 Х/ф “Посилка”.
22.00 Х/ф “Королi вулиць 2”.
23.50 Х/ф “Крижанi акули”.
01.40 Х/ф “Акулячий торнадо: Ажiотаж”.
03.05 “Облом.UA”.
04.10 “Люстратор. Прокляття системи”.

ÍЛО-ТБ
06.00
07.00
07.30
09.30
10.30
11.30
12.25
17.20
18.20
20.05
21.15
23.00
23.30
01.30

Оттак мастак!
Оттак мастак.
Мамареготала.
Т/с “Сишиш-шоу 2”.
Т/с “Сишиш-шоу. Бар”.
М/с “Футурама”.
М/с “Сiмпсони”.
Т/с “Куратори”.
Т/с “Дефективи 2”.
Т/с “СуперКопи”.
Х/ф “Куленепробивний”.
“Без краватки”.
Х/ф “Майстер Тай-Цзи”.
“Руйнiвники мiфiв”.

ªâроñïорò

00.05 Футбол. ЧC серед дiвчат (до 17
рокiв). Уругвай. Нiмеччина - США.
01.00, 06.30 Футбол. Чемпiонат MLS.
Плей-офф. “Атланта Юнайтед” “Нью-Йорк Сiтi”.
02.00 Автоперегони. World Endurance
Championships. Шанхай. Огляд.
02.30 Футбол. ЧC серед дiвчат (до 17 рокiв)
Уругвай. Iспанiя - Канада.
04.00, 12.00 Футбол. ЧC серед дiвчат (до
17 рокiв) Уругвай. Нiмеччина - США.
05.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Льовi.
Жiнки. Слалом. Спроба 1.
06.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Льовi.
Жiнки. Слалом. Спроба 2.
08.00, 13.00, 17.00, 17.45 Стрибки з
трамплiна. Кубок свiту. Вiсла. HS
134. Чоловiки.
09.30 Дрони. DR1 Champions.
10.30 Футбол. Чемпiонат MLS. Плей-офф.
“Спортiнг Канзас-Сiтi” - “Реал
Солт-Лейк”.
14.00 Керлiнг. ЧЄ. Естонiя. Жiнки. 1/2
фiналу.
18.45, 22.45 Стрибки з трамплiна. Кубок
свiту. Рука. HS 142. Чоловiки.
Квалiфiкацiя.
20.00 Хокей. НХЛ. Регулярний чемпiонат.
“Фiладельфiя” - “Рейнджерс”.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)

06.00 Грузiя - Казахстан. Лiга Нацiй УЄФА.
07.45 “Моя гра”. I. Петряк.
08.15 Iспанiя - Боснiя i Герцеговина. Контрольна гра.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.25 Португалiя - Польща. Лiга Нацiй
УЄФА.
12.10 Iталiя - США. Контрольна гра.
13.55 Англiя - Хорватiя. Лiга Нацiй УЄФА.
16.05 Францiя - Уругвай. Контрольна гра.
18.00 Чемпiонат Iталiї. Передмова до туру.
18.30, 20.55 “Тур Online”.
18.55 Live. Шахтар - Львiв. Чемпiонат
України.
19.45 Футбол Tables.
21.20, 04.45 Лiга Нацiй УЄФА. Огляд туру.
22.15, 05.40 Топ-матч.
22.50 Огляд 2-го iгрового дня. Лiга Нацiй
УЄФА.
00.35 Швейцарiя - Бельгiя. Лiга Нацiй
УЄФА.
02.25 Свiт Прем`єр-лiги.
02.55 Чорногорiя - Румунiя. Лiга Нацiй
УЄФА.
05.50 Програма передач.

ÍЛО-ТБ
06.00 “Руйнiвники мiфiв”.
09.50 Пiвнiчний Чекiн.
17.00 Х/ф “Серце дракона”.
19.00 Х/ф “Серце дракона. Новий початок”.
20.50 Х/ф “Серце дракона. Прокляття
чарiвника”.
22.45 Х/ф “Династiя драконiв”.
00.30 Мамареготала.
03.00 Оттак мастак!
03.50 Раздовбаї.
05.00 Чистоплюї.

ªâроñïорò

23.30 Дрони. DR1 Champions.
00.35, 03.30, 06.00 “Watts”.
01.00, 06.30, 09.30 Футбол. ЧC серед дiвчат
(до 17 рокiв) Уругвай. Нiмеччина
- США.
02.00, 04.00, 08.30, 10.45 Стрибки з
трамплiна. Кубок свiту. Рука. HS 142.
Чоловiки. Квалiфiкацiя.
03.00, 05.30, 08.00 Гiрськi лижi. Кубок
свiту. Льовi. Жiнки. Слалом. Спроба 2.
05.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Льовi.
Жiнки. Слалом. Спроба 1.
11.45, 15.15 Лижне двоєборство. Кубок
свiту. Рука. HS 142.
13.00 Лижнi перегони. Кубок свiту. Рука.
Спринт. Класика.
15.45 Лижне двоєборство. Кубок свiту.
Рука. Переслiдування.
16.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Киллiнгтон.
Жiнки. Слалом-гiгант. Спроба 1.
17.30 Стрибки з трамплiна. Кубок свiту.
Рука. HS 142. Чоловiки.
19.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Киллiнгтон.
Жiнки. Слалом-гiгант. Спроба 2.
21.00 Хокей. НХЛ. Регулярний чемпiонат.
“Рейнджерс” - “Вашингтон”.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)

06.00 Португалiя - Польща. Лiга Нацiй
УЄФА.
07.45, 15.10 Чемпiонат Iталiї. Передмова
до туру.
08.15 Нiмеччина - Нiдерланди. Лiга Нацiй
УЄФА.
10.00, 15.40, 22.15 Футбол News.
10.25 Чемпiонат Англiї. Передмова до туру.
10.55 Шахтар - Львiв. Чемпiонат України.
12.45, 20.55 Свiт Прем`єр-лiги.
13.15 Туреччина - Україна. Контрольна гра.
15.55 Live. Удiнезе - Рома. Чемпiонат Iталiї.
16.45, 19.45 Футбол Tables.
16.50 Live. Удiнезе - Рома. Чемпiонат
Iталiї. 2 тайм.
17.55, 23.25 Лiга Нацiй УЄФА. Огляд туру.
18.45 Топ-матч.
18.55 Live. Ювентус - СПАВ. Чемпiонат
Iталiї.
21.25 Live. Iнтер - Фрозiноне. Чемпiонат
Iталiї.
00.20 Марiуполь - Ворскла. Чемпiонат
України.
02.10 Уотфорд - Лiверпуль. Чемпiонат
Англiї.
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Íедіëя

00.20 “Речдок”.

UA:Перший
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, 13.45, 19.50, 03.20 Погода.
09.35 Х/ф “Iсус. Бог i Людина”.
11.15 Д/с “Свiт дикої природи”.
11.45, 16.15 Щоденник Дитячого пiсенного
конкурсу “Євробачення-2018”.
11.50, 14.55 Клiпи учасникiв Дитячого
пiсенного конкурсу “Євробачення-2018”.
12.00 Енеїда.
13.00 Лайфхак українською.
13.20, 16.00 Телепродаж.
13.50 #ВУкраїнi.
14.20 Перший на селi.
15.00 Фольк-music.
16.25 Кажу любов. Дарiна Красновецька.
17.00 Дитячий пiсенний конкурс “Євробачення-2018”. Фiнал.
19.20 Шахтарська змiна.
20.00 Д/с “Iгри iмператорiв”.
21.25 #@)?$0 з Майклом Щуром.
21.55 Д/с “Неповторна природа”.
22.55 Д/с “Незвичайнi культури”.
00.00 Телепродаж “Тюсо”.
01.35 Д/с “Орегонський путiвник”.
02.05 Д/с “Смаки культур”.
02.30 Д/с “Смачнi iсторiї”.
03.30 Свiтло.
04.20 Вiйна i мир.
05.05 Розсекречена iсторiя.

Êаíаë “1+1”

06.00 “ТСН”.
07.00, 01.45 “Українськi сенсацiї”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
09.00 “Лото-Забава”.
09.45 М/ф “Маша i ведмiдь”.
10.00 “Свiт навиворiт 10: Бразилiя”.
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 “Свiт
навиворiт 2: Iндiя”.
16.00 Х/ф “Аватар”.
19.30, 04.45 “ТСН-Тиждень”.
21.00 “Танцi з зiрками”.
23.40 “Лiга смiху”.

Iíòер

06.00 М/ф.
06.30 Х/ф “Без року тиждень”.
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 Творчий вечiр Костянтина Меладзе.
“Останнiй романтик”.
16.00 Х/ф “Фото на документи”.
18.00 Т/с “Своя правда”, 1 i 2 с.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Своя правда”, 3 i 4 с.
22.30 Х/ф “Влiтку я вiддаю перевагу
весiллю”.

ICTV

04.25 Скарб нацiї.
04.35 Еврика!
04.45 Факти.
05.10 Iнсайдер.
07.00 Т/с “Вiддiл 44”.
10.50, 13.00, 04.15 “На трьох”.
12.45 Факти. День.
13.40 Х/ф “Мiцний горiшок”.
16.10 Х/ф “Мiцний горiшок 2”.
18.45 Факти тижня. 100 хвилин з О. Соколовою.
20.35 Х/ф “Мiцний горiшок 3: Помирати
з пiснею”.
23.25 Х/ф “Коммандос”.
01.10 Х/ф “Апокалiпсис наших днiв”.

ÑТБ

05.35 Т/с “Коли ми вдома”.
07.40, 08.45 Все буде смачно!
09.45 Караоке на Майданi.
10.45 МастерШеф.
17.55 Слiдство ведуть екстрасенси.
19.00 Битва екстрасенсiв.
21.00 Один за всiх.
22.15 Х-Фактор.
02.40 Х-Фактор. Пiдсумки голосування.

Íоâий êаíаë

03.00, 02.00 Зона ночi.
05.10 Стендап-шоу.
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с “Том i Джерi шоу”.
07.20 М/ф “Втеча з планети Земля”.
09.10 М/ф “Як приручити дракона”.
11.10 Х/ф “Глибинний пiдйом”.
13.10 Х/ф “Прометей”.
15.30 Х/ф “Чужий: Заповiт”.
18.10 Х/ф “Зорянi вiйни: Пробудження
сили”.
21.00 Х/ф “Бунтар один. Зорянi вiйни:
Iсторiя”.
23.50 Х/ф “Супер 8”.

5 êаíаë

06.00, 09.30 Вiкно до Америки.
06.30 Акцент.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 00.00,
02.00, 04.00, 05.00 Час новин.
07.10, 12.55, 15.15, 18.50, 23.10 Погода
в Українi.
07.15, 04.20 Феєрiя мандрiв.
07.50, 08.50, 22.00, 00.15 Актуально:
Економiка. Полiтика. Соцiум.
07.55, 08.10, 08.55, 09.55, 10.55, 13.55,
14.55, 16.55, 17.55, 20.55 Погода
на курортах.
08.15 Клуб Life.
08.40 Натхнення.
09.10 Мотор ТВ.
09.15 Автопiлот-Тест.
09.20 Драйв.
10.05 Сiмейнi зустрiчi.

Програма міñцеâих òеëеêаíаëіâ

TV-4
Поíедіëоê, 19 ëиñòоïада
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Серцю
не накажеш»
06.45, 09.15 Ранковий фітнес
07.00 Провінційні вісті. Тиждень
07.50, 18.45 Міська рада інформує
08.00 Вікно в Америку
08.30, 20.00 Єдина країна
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30 Справжня ціна
09.45 Про кіно
09.55, 22.35 Добрі традиції
10.45 Ранковий фітнес
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10 Межа правди
13.10 Хіт-парад
14.00 Х.ф. «Останній з собачого
племені»
16.00, 19.00, 22.00, 00.30 Провінційні вісті
17.00 Відкрита зона
17.30 Про нас
19.20 На гарячому
19.30, 21.00 Наші вітання
20.30 ТНЕУ - калейдоскоп подій
20.40 Дім книги
21.30 Сільський календар
22.20 На гарячому
22.40 Х.ф. «Месники з Шаоліня»

Віâòороê, 20 ëиñòоïада
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Серцю не
накажеш»
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий
фітнес
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30
Провінційні вісті
07.20, 22.20 На гарячому
07.35 Сільський календар
08.05 Українські традиції
08.20 ТНЕУ - калейдоскоп подій
08.30 Єдина країна
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30 Відкрита зона
11.00, 16.10 Дитяча година
11.45 Дитяча програма «Чарівний
ключик»
12.10, 21.20 Добрі традиції
12.15 Виклик долі
12.20 Про кіно
12.30 Євромакс
13.00 Хіт-парад
14.00 Х.ф. «Лев проти лева»
17.00 Відкрита зона
17.30 Смачна мандрівка
19.20 На гарячому
19.30, 21.00 Наші вітання

Наш ДЕНЬ

20.00 У фокусі Європа
20.30 Євромакс
21.30 Музична програма «Гал-кліп»
22.35 Х.ф. «Крижаний смерч»

Ñереда, 21 ëиñòоïада
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Серцю не
накажеш»
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий
фітнес
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30
Провінційні вісті
07.20, 22.20 На гарячому
07.35 У фокусі Європа
08.00 Євромакс
08.30 Калейдоскоп
08.55 Добрі традиції
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30 Відкрита зона
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10 Музична програма «Гал-кліп»
12.40 Галицький шлягер. Львів, 2ч.
14.00 Х.ф.«Чорний яструб» +12
16.40 Дитяча програма «Чарівний
ключик»
17.00 Відкрита зона
17.30 Українські традиції
17.55 Добрі традиції
18.45 Міська рада інформує
19.20 На гарячому
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Формула здоров’я
21.30 Смачна мандрівка
22.30 Міська рада інформує
22.40 Х.ф.«Доля»

Чеòâер, 22 ëиñòоïада
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Серцю не
накажеш»
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий
фітнес
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30
Провінційні вісті
07.20, 22.20 На гарячому
07.35 Формула здоров’я
08.30 Смачна мандрівка
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30 Відкрита зона
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
12.30 Калейдоскоп
13.00 Хіт-парад
14.00 Х.ф.«Місіс Арріс їде до
Парижу»
15.45 Добрі традиції
17.00 Відкрита зона
17.30 Музична програма «Гал-кліп»
18.45 Виклик долі
19.00 Провінційні вісті
19.20 На гарячому

10.25, 03.20 Кiно з Я. Соколовою.
11.05 Кордон держави.
11.20 Будемо жити.
11.30 Гра iнтересiв.
12.10 Невигаданi iсторiї.
12.35 Брифiнг речника МО України щодо
ситуацiї на лiнiї зiткнення.
13.05 Медекспертиза.
13.25 Дiалоги з Патрiархом.
14.10, 20.00, 04.40, 05.15 Машина часу.
15.20 П`ятий поверх.
16.10 Агрокраїна.
16.25 Фiнансовий тиждень.
17.05 Особливий погляд.
17.25 Компанiя героїв.
18.20 Дзеркало iсторiї.
19.10 Стоп корупцiї!
21.40, 03.00 Час-Time.
22.05 Док. проект.
23.15 Винна Карта.
00.30 Open Theatre, ч. 1.
01.20 Open Theatre, ч. 2.
02.10 Кендзьор.
02.55 Огляд преси.

Êаíаë «Óêра¿íа»

06.30 Сьогоднi.
07.30 Зоряний шлях.
08.45 Т/с “Iнша я”.
12.50 Т/с “Вiдчайдушний домогосподар”.
17.00 Т/с “Слiди в минуле”, 1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом Панютою.
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с “Слiди в минуле”.
23.00 Х/ф “Прикмета на щастя”.
01.00, 02.30 Iсторiя одного злочину 4.
02.00 Телемагазин.

Ê1

06.30
07.40
08.30
09.30

“Top Shop”.
М/с “Каспер”.
“Ух ти show”.
М/ф “Барбi i 12 танцюючих принцес”.
11.10 М/ф “Балто”.
12.40 Х/ф “Хатiко: найвiрнiший друг”.
14.25, 21.00 “Орел i решка. Навколо свiту”.
19.00 Х/ф “Прикинься моїм чоловiком”.
22.00 “Орел i решка. Рай та пекло 2”.
00.00 “Вечiрнiй квартал”.
02.00 “Їже, я люблю тебе!”
02.45 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.45
07.25
10.55
12.35
14.15
16.55
19.00
20.55
22.30
00.35
02.35

ТÅТ

Х/ф “Iдеальний чоловiк”.
Т/с “Коломбо”.
Х/ф “Ати-бати, йшли солдати...”
Х/ф “В останню чергу”.
Х/ф “Танцюй, танцюй”.
Х/ф “Ханна. Досконала зброя”.
Х/ф “У зонi особливої уваги”.
Х/ф “Хiд у вiдповiдь”.
Х/ф “Доберман”.
Х/ф “Револьвер”.
“Речовий доказ”.
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06.00
09.45
11.00
16.00
19.00
22.30
00.45
03.00
04.00
05.50

ТЕТ Мультиранок.
М/ф “Енчантiмалс: Рiдний дiм”.
Чотири весiлля.
Х/ф “Вихiд: Боги та царi”.
Одного разу пiд Полтавою.
Х/ф “Я - початок”.
Х/ф “Дика”.
Панянка-селянка.
Вiталька.
Кориснi пiдказки.

Прямий

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 16.00,
17.00 “Репортер”. Новини.
09.10, 12.10, 17.10 Iнтерв`ю з Ю. Литвиненко.
10.15 “Кримiнал” з С. Вардою та К.
Трушик.
11.15, 14.15 “Live”.
13.00 “Закрита зона” з В. Арьєвим.
15.00 “Слова i музика” з I. Ратушною та
Д. Клiмашенко.
16.15 “18 плюс” з С. Лойко та А. Тулинською.
18.00 “Ехо України” з М. Ганапольським.
21.00 “Пiдсумки тижня” з Є. Кисельовим.
23.00 “Вата-шоу”.

МÅГА

06.00 Бандитська Одеса.
06.50 Мiстична Україна.
08.40, 18.00 У пошуках iстини.
10.20 Великi танковi битви.
12.05 Їжа богiв.
13.05, 21.00 НЛО: секретний архiв.
16.05 Дикi острови.
00.00 У пошуках iнновацiй.
01.00 Скарб.ua.

Enter-фіëьм

05.10 Х/ф “Легенда про княгиню Ольгу”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.40 М/ф.
07.50 “Моя правда”.
09.30 “Спогади”.
10.00 “Невiдома версiя. За двома зайцями”.
10.50 Х/ф “Пригоди маленького Мука”.
12.35 Х/ф “Примара замку Моррiсвiль”.
14.20 Х/ф “Безвiсти зниклий”.
15.55 Х/ф “Беремо все на себе”.
17.20 Т/с “Мiс Марпл Агати Крiстi”.
21.00 Х/ф “Кар`єра Дiми Горiна”.
22.50 Х/ф “Баламут”.
00.25 Х/ф “Було у батька три сини”.
02.55 “Позаочi”.
03.35 Кiноляпи.
04.05 Саундтреки.
04.50 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00
08.10
09.05
12.00
13.00
14.45
16.50
18.50
21.00
23.00

М/ф.
“102. Полiцiя”.
“Загублений свiт”.
“Шаленi перегони”.
Х/ф “Винищувачi”.
Х/ф “Я, робот”.
Х/ф “Робокоп”.
Х/ф “Робокоп 2”.
Х/ф “Робокоп 3”.
“ПроФутбол”.

00.00 “Змiшанi єдиноборства. UFC FN.
Magny-Ponzinibbio”.
02.30 “Облом.UA”.

ÍЛО-ТБ

06.00 Оттак мастак.
06.30 Мамареготала. Найкраще.
08.30 “Без краватки”.
09.00, 10.00 Латино-американський Чекiн.
10.55 М/с “Сiмпсони”.
18.00, 20.00, 01.45 Мамареготала.
22.00 Х/ф “Дитячi забави 2”.
23.50 Х/ф “Дитячi забави 3”.
02.35 Раздовбаї.
04.20 Оттак мастак!
05.10 Чистоплюї.

ªâроñïорò

23.45 Керлiнг. ЧЄ. Естонiя. Жiнки. Фiнал.
00.30 Керлiнг. ЧЄ. Естонiя. Чоловiки.
Фiнал.
01.30, 05.00, 08.00, 12.30, 18.00, 22.45
Стрибки з трамплiна. Кубок свiту.
Рука. HS 142. Чоловiки.
02.30, 10.30, 15.00 Лижне двоєборство.
Кубок свiту. Рука. HS 142.
03.00, 06.30, 10.00 Лижне двоєборство.
Кубок свiту. Рука. Переслiдування.
03.30, 06.00, 09.30, 14.15 Гiрськi лижi.
Кубок свiту. Киллiнгтон. Жiнки.
Слалом-гiгант. Спроба 2.
04.00, 07.00 Лижнi перегони. Кубок свiту.
Рука. Спринт. Класика.
11.45 Лижнi перегони. Кубок свiту. Рука.
Жiнки. 10 км. Класика.
13.15 Лижнi перегони. Кубок свiту. Рука.
Чоловiки. 15 км. Класика.
15.45 Лижне двоєборство. Кубок свiту.
Рука. Естафета. 4 х 5 км.
16.45 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Киллiнгтон.
Жiнки. Слалом. Спроба 1.
20.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Киллiнгтон.
Жiнки. Слалом. Спроба 2.
21.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Лейк-Луїс.
Чоловiки. Супергiгант.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)

06.00 Удiнезе - Рома. Чемпiонат Iталiї.
07.45 Свiт Прем`єр-лiги.
08.15 Ювентус - СПАВ. Чемпiонат Iталiї.
10.00, 16.15, 20.15 Футбол News.
10.25 “Моя гра”.
10.55, 13.00 “Check-in”.
11.25 Тоттенхем - Челсi. Чемпiонат Англiї.
13.30, 15.55, 16.35, 18.55 “Тур Online”.
13.55 Live. Олiмпiк - Зоря. Чемпiонат
України.
14.45, 17.45 Футбол Tables.
16.55 Live. Чорноморець - Арсенал-Київ.
Чемпiонат України.
19.25 Live. Александрiя - Динамо.
Чемпiонат України.
21.20 “Великий футбол”.
23.00 Борнмут - Арсенал. Чемпiонат Англiї.
00.50 Журнал Лiги чемпiонiв.
01.20 Лацiо - Мiлан. Чемпiонат Iталiї.
03.10 Лiга Нацiй УЄФА. Огляд туру.
04.05 Вулверхемптон - Хаддерсфiлд.
Чемпiонат Англiї.

19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 У фокусі Європа
20.25 Добрі традиції
20.30 Євромакс
21.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
22.35 Х.ф. «Знову 18»

19.35 У фокусі Європа
20.10 Світла тризна
21.30 Х.ф.«Тринадцять днів»
00.30 Х.ф.«Провулок Д’ю Кашало»

20.11 #NeoСцена з Олегом Вергелісом

Íедіëя, 25 ëиñòоïада

П’яòíиця, 23 ëиñòоïада

06.00 Х.ф. «Тихий плач»
07.30 Українські традиції
07.45, 09.50 Ранковий фітнес
08.00 Єдина країна
08.40 Час-Тайм
09.00 Повнота радості життя
09.30 Справжня ціна
10.15 Пряма трансляція Божественної Святої Літургії з
Архикатедрального Собору
УГКЦ м.Тернополя
11.40 Дім книги
12.05 Дитяче кіно. Х.ф.«Світло
в лісі»
13.30 Дитяча програма «Чарівний
ключик»
14.00 Погляд зблизька
14.30 Формула здоров’я
15.30 Виклик долі
15.35 Про кіно
16.00 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
16.25, 22.10 Добрі традиції
16.30 Українські традиції
17.00 Вікно в Америку
17.30 Про нас
18.00 Наші вітання
19.00, 00.00, 03.30 Провінційні вісті. Тиждень
19.45 Міська рада інформує
20.00 Огляд світових подій
20.30 Про нас
21.00 Музична програма «Гал-кліп»
21.30 Єдина країна
22.15 Х.ф. «Міжсезоння»
00.45 Міська рада інформує

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

06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Серцю не
накажеш»
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий
фітнес
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30
Провінційні вісті
07.20, 22.20 На гарячому
07.35 У фокусі Європа
08.00 Євромакс
08.30 Калейдоскоп
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30 Відкрита зона
11.00, 16.10 Дитяча година
11.50 Дитяча програма «Чарівний
ключик»
12.10 Музична програма «Гал-кліп»
12.40 Українські традиції
13.00 Хіт-парад
14.00 Х.ф.«Провулок Д’ю Кашало»
17.00 Відкрита зона
17.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
19.20 На гарячому
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 ТНЕУ - калейдоскоп подій
20.10 Сільський календар
20.40 Про кіно
21.30 Єдина країна
21.50 Добрі традиції
22.35 Х.ф. «Кімната №6»

Ñóáоòа, 24 ëиñòоïада
06.00 Про кіно
06.15, 11.00 Про нас
06.45 Ранковий фітнес
07.00 Провінційні вісті
07.35 Х.ф. «Тихий плач»
08.55, 19.55 Добрі традиції
09.00, 00.10 Час-Tайм
09.15 Ранковий фітнес
09.30, 19.00 Єдина країна
10.00 Огляд світових подій
10.30 Зміни свій світ
11.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
11.55, 14.55, 16.55, 20.05, 00.05
Тернопільська погода
12.00 Світла тризна
13.15 Х.ф.«Трагедія нації»
15.00 Дитяче кіно.Х.ф.«Світло
в лісі»
16.30 Дім книги
17.00 Богдана Півненко. Концерт
у Тернополі
17.50 ТНЕУ - калейдоскоп подій
18.00 Невідома Україна
19.30 Виклик долі

ТТБ

Віâòороê , 20 ëиñòоïада

Ñереда, 21 ëиñòоïада
7.00 “Файний ранок”
9.00 “Дешевий відпочинок”
9.33 Д/с “Смаки культур”
13.30, 17.00, 19.00, 20.40 “Новини”
13.40 “Тема дня”
14.09 “Українська читанка”
14.17 РадіоДень “Модуль знань”
15.00 Д/с “Неповторна природа”
15.26 Д/с “Таємниці підводного
світу”
16.00 “Орегонський путівник”
17.10 “Наші гроші”
17.36 “100 років мистецтва”
18.00 Т/с “За службовим
обов’язком”
19.20 “Тема дня”
19.45 Д/с “Океан Вет”

Поíедіëоê, 19 ëиñòоïада

Чеòâер, 22 ëиñòоïада

7.00 “Файний ранок”
9.00 “Своя земля”
9.33 “Спільно”
13.30, 17.00, 19.00, 20.40 “Новини”
13.40 “Поза рамками”
14.09 “Українська читанка”
14.17 РадіоДень “Модуль знань”
15.00 Док.фільм
16.00 “Орегонський путівник”
17.10 “Пліч-о-пліч”
17.36 Д/с”Незвичайні культури”
18.05 “Енеїда”
19.20 “Тема дня”
19.45 #КіноWALL з Сергієм Тримбачем

7.00 “Файний ранок”
9.00 “Дешевий відпочинок”
9.33 Д/с “Смаки культур”
13.30, 17.00, 19.00, 20.40 “Новини”
13.40 “Тема дня”
14.09 “Українська читанка”
14.17 РадіоДень “Модуль знань”
15.00 Д/с “Неповторна природа”
15.26 Д/с “Таємниці підводного
світу”
16.00 “Орегонський путівник”
17.10 “Складна розмова”
17.36 “100 років кіно”
18.00 Т/с “За службовим
обов’язком”
19.20 “Тема дня”

19.45 Д/с “Сироти дикої природи”

П’яòíиця, 23 ëиñòоïада
7.00 “Файний ранок”
9.00 “Дешевий відпочинок”
9.33 Д/с “Смаки культур”
13.30, 17.00, 19.00, 20.40 “Новини”
13.40 “Тема дня”
14.09 “Українська читанка”
14.17 РадіоДень “Модуль знань”
15.00 Д/с “Неповторна природа”
15.26 Д/с “Таємниці підводного
світу”
16.29 “Орегонський путівник”
17.10 “Схеми. Корупція в деталях”
17.46 “100 років літератури”
18.00 Т/с “За службовим
обов’язком”
19.20 “Тема дня”
19.45 Д/с “Акулячий маг”

Ñóáоòа, 24 ëиñòоïада
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 “Енеїда”
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”

Íедіëя, 25 ëиñòоïада
7.00 М/с“Принцеса Сіссі”
8.00 “Додолики”
8.30 “Файний ранок”
9.34 “Енеїда”
13.30 “Українська читанка”
13.40 “Тема дня”
14.09 “Світ навколо”
14.10 “Розсекречена історія”
15.10 “Букоголіки”
15.36 “Відкривай Україну”
16.02 Д/ф “Чудова гра”
16.31 “Хто в домі хазяїн?”
17.02 “Фольк music”
18.02 “Двоколісні хроніки”
18.32 “Спільно”
19.00 “Розсекречена історія”
19.52 “Візитівки Карпат”
20.00 Д/с “Земні катаклізми”
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Наш ДЕНЬ

Смачно і корисно:
ОРИГІНАЛЬНІ РЕЦЕПТИ ВИПІЧКИ З

дарів осені
Відкритий яблучногрушевий пиріг

ПОТРІБНО: 400 г борошна,
150 г цукру, пакетик розпушувача, 2 яйця, по 2 яблука і груші,
3 столові ложки меду, 150 г масла, 4 столові ложки води і дрібка солі.
ПРИГОТУВАННЯ:
масло
розм’якшити і збити зі 100 г цукру. По одному вбивати яйця і
продовжувати збивати. Додати борошно, сіль та розпушувач
і замісити тісто. Потім розкачати з нього корж товщиною до 5
мм, викласти у форму, зробити
невисокі бортики.
Наколоти дно тіста виделкою. На водяній бані розтопити решту масла, цукор і мед, додати воду. Сюди покласти нарізані пластинками яблука та
груші і варити 5 хвилин. Вилити яблучно-грушеву суміш на
корж. Відправити майбутній
пиріг у духовку (180 градусів)
приблизно на 50 хвилин.
Французький пиріг
з яблуками

ПОТРІБНО: для начинки - 3
середніх яблука, для тіста:10 ст.
л. борошна, 8 ст. л. цукру, 8 ст. л.
молока, 4 ст. л. рафінованої олії
(соняшникової, оливкової), 2
яйця, 3 ст. л. мелених на борошно горіхів (у рецепті мигдаль, у
мене - волоські), півпачки розпушувача, 2 ст. л. коньяку.
ЗАЛИВКА: 2 яйця,100 г
вершкового масла (обов'язково
якісного, в жодному разі не
спред!), 80 г цукрової пудри, 1 ч.
л. ваніліну.
ПРИГОТУВАННЯ: духовку
розігріти до 180ºС. Змасти маслом форму 26-28 см в діаметрі (форму краще брати з високими бортами і не роз’ємну). У
мисці за допомогою дерев'яної
ложки змішати всі сухі інгредієнти для тіста (крім горіхів).
В іншій ємності збити міксером всі рідкі. З’єднати їх разом
і всипати мелені горіхи. Мішати доти, поки маса не стане однорідною та еластичною. Вилити тісто у форму. Зверху викласти яблука (я їх трохи вдавлюю

в тісто). Поставити в духовку на
20 хвилин. Приготувати заливку: розтопити в каструлі масло. До нього додати цукрову пудру (можна цукор), перемішати,
щоб маса розтанула. Прибрати з вогню й, коли суміш трішки охолоне, додати збиті яйця
та ванілін. Вилити заливку на
пропечений пиріг. Знову поставити його в духовку ще на 20
хвилин, поки верх красиво не
зарум'яниться. Починати різати пиріг тоді, коли він повністю
охолоне.
Морквяне печиво
з родзинками

ПОТРІБНО: морква - 100120 г, цедра половини апельсина, 50 г вівсяного борошна, білок одного яйця, сода на кінчику ножа, 30 г родзинок, 1 ч. л.
оцту (для гасіння соди).
ПРИГОТУВАННЯ: моркву
почистити та помити. Подрібнити її на дрібній тертці або за
допомогою блендера.
На дрібній тертці потерти апельсинову цедру. Додати
в отриману масу яєчний білок,
соду, гашену в оцті, та борошно.
Перемішати і додати розпарені родзинки. Вологими руками з отриманої маси сформувати печиво і викласти його
на деко, застелене папером для
випічки. Поставити в розігріту
до 180 градусів духовку і випікати приблизно 25 хвилин.
Штрудель з яблуками

Щоб приготувати ці смачні ласощі, доведеться провести
біля плити майже півтори години, але вони того варті. Для
начинки краще взяти яблука
кисло-солодких сортів і волоські горіхи. Також знадобляться
родзинки, кориця і цукор. Саме
тісто готується дуже просто.
ПОТРІБНО: 300 г борошна, 1 яйце, 1 л рослинної олії,
дрібка солі, 3 г лимонного соку,
100 г вершкового масла, 1,5 кг
яблук кисло-солодких сортів,
75 г панірувальних сухарів, по
80 г родзинок і волоських горіхів; 2 л цукрової пудри, 200 г цукру, трохи кориці.
ПРИГОТУВАННЯ: борошно просіяти, змішати з невели-
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Смачна сторінка

Цієї осені варто потішити
рідних фруктовими
смаколиками. Яблука, груші,
гарбузи ще такі соковиті,
що аж просяться на якісь
експерименти. До того
ж, через багатий врожай
яблук, придбати їх можна
недорого. Ми підготували
для вас солодку добірку
фруктових смаколиків.
Спробуйте, не пошкодуєте!

кою кількістю води, сіллю і яйцем. Сформувати кулю, змастити олією і прибрати на 30 хвилин у холодильник. На сковороді з вершковим маслом злегка обсмажити панірувальні сухарі. Яблука вимити, обсушити,
очистити від шкірки і видалити
насіння. Нарізати яблука невеликими шматочками. Родзинки
перебрати, обсушити і обібрати
“хвостики”. Горіхи дрібно порубати ножем. Яблука змішати з
горіхами, родзинками, корицею
і цукром. Щоб яблука не потемніли, їх потрібно збризнути лимонним соком. Тісто розкачати в тонкий пласт і трохи розтягнути руками. Посипати тісто
панірувальними сухарями і викласти начинку. Скрутити тугий рулет і промазати маслом.
Викласти на деко, змащене маслом і поставити випікатися в
розігріту духовку. Через хвилин
40 штрудель буде готовий. Гарячий яблучний штрудель посипати цукровою пудрою.
Шоколадний пиріг
з гарбузом, яблуками
та родзинками

ПОТРІБНО: 500 г гарбуза,
2 яблука, 1/2 скл. родзинок, 1
скл. борошна, 1 скл. цукру, 5
г розпушувача, 4 ст. л. какаопорошку без цукру, 2 яйця, 150
г сметани, 50 г вершкового масла, 100 мл рослинної олії.
ПРИГОТУВАННЯ: гарбузову
м'якоть і очищені яблука натерти на крупній тертці. Змішати в
мисці борошно, какао-порошок,
розпушувач і цукор. В окремій
мисці збити яйця разом зі сметаною, розм'якшеним вершковим маслом і рослинною олією. Перемішати обидві суміші,
додати гарбуз, яблука і промиті родзинки. Готове тісто перекласти в змащену форму для
випічки. Поставити на годину в розігріту до 180°С духовку. Остудити пиріг і, за бажанням, посипати його цукровою
пудрою.
Яблучні рогалики

ПОТРІБНО:1 пач. маргарину, 250 мл молока, 20 г пресованих дріжджів, 500 г борошна, 1
кг яблук, 100 г цукру.

ПРИГОТУВАННЯ: маргарин
перетерти з борошном і додати
тепле (не гаряче) молоко, в якому попередньо потрібно розчинити дріжджі; замісити легке
тісто (при потребі додайте трохи більше борошна).
Розкачати тісто, вирізати квадратики за допомогою
ножа. Яблука порізати скибочками, обкачати в цукрі. На кожен квадратик тіста, по його
діагоналі, покласти скибочку
яблука та з'єднати і защіпати
два вільних кутики тіста. Готові
рогалики викласти на змащене
олією деко та поставити в духовку на 10-15 хв. (180°С). Після
випікання посипати цукровою
пудрою (рогалики мають бути
ще злегка теплими).
Яблучний пиріг

ПОТРІБНО: 2 пачки маргарину, 500 г борошна, 100 г жирної сметани, 200 г цукру, 5 яєць,
2 ч. л. порошку до печива, 1 кг
яблук.
ПРИГОТУВАННЯ: перетерти маргарин з борошном, в яке
попередньо всипати розпушувач; жовтки перетерти зі 100 гр
цукру. Все змішати, додати сметану, замісити легке тісто. Розкачати його і викласти на змащене маслом деко, проколоти
виделкою в кількох місцях.
Яблука почистити від шкірки, нарізати не дуже тонкими скибочками, рівномірно викласти на тісто (можна також
викласти банани, знадобиться
1-2 банани). Білки збити з 100
г цукру в круту піну, змастити
ними пиріг поверх яблук.
Випікати в розігрітій до
180° С духовці приблизно 20
хвилин. Нехай пиріг охолоне у
формі, лише тоді його можна
виймати.
Яблучний
перекладанець

ПОТРІБНО: 250 мл молока,
350 г цукру, 1 яйце, 3 ст. л. олії,
2 ч. л. порошку до печива, 100
г вершкового масла, 1,5 - 2 кг
яблук (кислих), 500 г борошна,
100 г води.
ПРИГОТУВАННЯ:
яйце
збити з 200 г цукру, влити до

молока, додати олію і добре
перемішати. Порошок до печива з’єднати з борошном та просіяти все до яєчно-молочної
маси. Замісити легке тісто,
розділити його на 5 частин,
кожну з яких, тонко розкачавши, викласти у змащену маслом форму для випікання, проколоти тісто виделкою в кількох місцях. Випікати кожен
корж 10-15 хв. при 180° С. Готуємо яблучну начинку: яблука очистити від шкірки, порізати, додати 150 г цукру та
воду, поставити на слабкий
вогонь, помішуючи, доведіть
до кипіння і кілька хвилин
кип’ятіть (яблука повинні розваритися). До яблучного пюре
додати масло, добре перемішати. Коржі потрібно перемастити ще теплою яблучною масою. Зібравши перекладанець,
поставте його в холодильник
на 5-6 год. (коржі мають добре
просочитися).
Карамельний пиріг
з яблуками, корицею
та горіхами

ПОТРІБНО: вершкове масло - 150 г, пудра -75 г, яйця-3 шт.
борошно -175 г, карамель -100
г, розпушувач -1.5 ч. л., кориця,
горіхи, яблука.
ПРИГОТУВАННЯ: 112 грам
цукру топимо на маленькому
вогні, коли цукор розтопиться, додаємо 50 гр вершкового
холодного масла -перемішуємо та вливаємо 80 грам холодних вершків, перемішуємо, в
кінці додаємо дрібку солі. Залишаємо, щоб охолола. Яблука почистити та нарізати на кубики,
побризкати лимонним соком
та відставити. Вершкове масло
кімнатної температури збити
на максимальній швидкості разом з цукровою пудрою до білої
пишної маси (5-6 хв.).Знизити
швидкість міксера до середньої
та по одному додавати яйця. Додати карамель та ще раз трішки
збити.
Відкласти міксер та просіяти всі сухі інгредієнти (борошно, дрібку солі, розпушувач, корицю, горіхи). Акуратно перемішати все лопаткою. Яблука перемішати трішки з борошном,
можна додати родзинки. Підмішати яблука до тіста. Форму змастити маслом, заповнити тістом та посипати горіхами.
Випікати приблизно 50 хв. до
сухої зубочистки при 180-200
градусах.

Корисна інформація nday.te.ua
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Інвестиції в нерухомість – надійний спосіб збереження коштів

З

найти правильне русло для інвестування – справа
непроста. У світовій практиці найбільш популярними
вкладеннями є банківські депозити, цінні папери та
нерухомість.

Однак в Україні ситуація дещо
інша. Хитка економіка та девальвація нацвалюти призвели до занепаду банківської системи, дефолту багатьох фінансових установ та втрати довіри українців у
надійності банківських депозитів. Подібна ситуація спостерігається і на фондових біржах, де ризик втратити придбані активи
також достатньо високий.
Одним з надійних та перевірених часом шляхів збереження
та примноження капіталу є інвестиції в нерухомість. Перевагою
в даному випадку є те, що покупець отримує реальний продукт,
а не уявну перспективу, – зазна-

чає Аналітичний центр будівельної компанії «Благо».
Розмаїття новобудов та проектів дає широкий вибір та можливості для покупця – придбати квартиру/комерційне приміщення у готовому ЖК або на стадії будівництва, з розтермінуванням чи без, за сприяння державних програм чи шляхом trade in.
Забудовники пропонують широкий спектр додаткових послуг у
вигляді персональних оглядин
майбутнього дому, індивідуального планування (за бажанням
клієнта), дизайну інтер‘єру тощо.
Придбавши готове приміщення, інвестор може отримувати до-

хід від здачі в оренду фактично
відразу, а терміни окупності такої інвестиції максимально короткі. Залежно від типу нерухомості терміни будуть різні: житловий – 7-9 років, комерційний
– від 5 (офісне і торговельне приміщення) до 15 років (готельне
та складське).
Інвестуючи в проекти на стадії будівництва, можна не лише
зекономити 30% вартості, але
й перепродати житло за вищою
ціною. Важливо врахувати той
факт, що будь-який вид нерухомого майна має тенденцію до
здорожчання, як і орендні ставки, тому програти від придбання
житла фактично нереально.
Івано-Франківськ – місто з
високим інвестиційним потенціалом, куди стікається прогресивна молодь з усієї України та

з-за кордону, щороку впроваджуються нові комерційні ідеї
та франшизи. Тому затребуваність у квадратних метрах лише
набирає оборотів. Таким чином,
придбавши якісну квартиру чи
комерційне приміщення, можна
не лише вкладати у власне май-

бутнє, але й примножити кошти,
отримуючи регулярний пасивний дохід.
Купити квартиру в ІваноФранківську можна у ЖК «Паркова Алея», «Comfort Park», містечко «Соборне», районі «Manhattan»
від будівельної компанії «Благо».

СПІВЧУТТЯ

Громадська
організація
«Ліга підприємців «Українська
справа» висловлює щире співчуття родині та друзям з приводу передчасної смерті члена
правління
Богдана Володимировича НЕЧАЯ.
Він був світлою, доброю, чесною, талановитою людиною. Справжнім патріотом своєї країни. Прикладом для всіх нас. Чудовим
сім’янином і другом.
Не віриться, що більше не зустрінемось,
не потиснемо один одному руку. Не почуємо
більше знайомого привітного голосу.
Нехай земля буде пухом і Царство Небесне. Будемо пам'ятати завжди!

Залишився тільки спомин

Надзвичайно важко втрачати рідних, дорогих серцю людей. Біль втрати – як незагойна рана. Рідним залишається
тільки спомин і хвилини смутку. Немов сторінки прочитаної
книжки, перелистуються у спогадах спільно
прожиті роки. Радощі, тривоги і проблеми, які
завжди ділили разом.
Уже не почуємо рідного голосу, не побачимо привітної усмішки, не пригорнемо натруджених рук. На 91-му році пішов у Вічність
дорогий чоловік, батько
Микола Афанасійович ОПРИШКО
з Великого Ходачкова Козівського району.
Вічна пам’ять і Царство Небесне.
Завжди сумуючі - дружина Лідія,
донька Лариса, син Валентин з сім’ями.
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Вітаємо!

Заслуженого працівника
сільського господарства
України, керівника ФГ
«Вікторія-92»

Василя Антоновича Миська

з 35-річницею трудової діяльності в будинку-інтернаті!

Петра Івановича
Пеляка

Ми знаємо Вас, шановний Василю Антоновичу, як висококваліфікованого, вмілого організатора і керівника, який по
праву може пишатися набутим досвідом, успіхами та досягненнями. Притаманні Вам багатогранний талант, людяність,
доброта, відданість справі є гідним прикладом для тих, хто
працює поруч з Вами.
Зичимо міцного здоров’я, щастя, успіхів і добробуту. Нехай
Ваші компетентність, працьовитість, душевне тепло і надалі
служать людям.

з Днем народження!

З повагою - колектив будинку-інтернату.
До цих щирих слів приєднується і колектив «Нашого ДНЯ». Дякуємо за гарну співпрацю із
нашим виданням. Зичимо міцного здоров’я, благополуччя і довгих літ життя на благо
служіння людям. З роси й води – на многії літа!
Хай літа цвітуть під мирним небом
У добрі і спокої – до ста.
Хай Господь дає усе, що треба,
Душу благодаттю огорта…

Вітаємо!

Хорошу людину, талановитого поета, щирого друга

Володимира Кравчука
із Збаража

з Днем народження!
Відпочинок на природі.
Словом – на усе прекрасне,
На постійне й своєчасне.
Зичим гострого пера
Для любові, для добра!
Тож діліться словом щирим,
Мудрим, лагідним, правдивим!

З повагою – друзі і шанувальники поетичної творчості.

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

без опаПогода в Тернополі проясненням,
дів, температура повітря вночі 4-5 грай області
дусів морозу, вдень
14 листопада - хмарно з проясненням, дощ,
температура повітря вночі
1-2, вдень 5-8 градусів тепла.
Схід сонця - 7.26, захід - 16.38.
15 листопада - хмарно,
дощ, температура повітря
вночі 1-3, вдень 4-5 градусів
тепла. Схід сонця - 7.27, захід
- 16.36.
16 листопада - хмарно з
проясненням, без опадів, температура повітря вночі від 2
градусів морозу до 2 градусів тепла, вдень 0-2 градуси
тепла. Схід сонця - 7.29, захід
- 16.35.
17 листопада - хмарно з

0-1 градус тепла. Схід
сонця - 7.30, захід -

16.34.
18 листопада - хмарно,
без опадів, температура повітря вночі 4-5, вдень 0-1 градус морозу. Схід сонця - 7.32,
захід - 16.33.
19 листопада - хмарно,
без опадів, температура повітря вночі 2-3 градуси морозу,
вдень 0-1 градус тепла. Схід
сонця - 7.33, захід - 16.32.
20 листопада - хмарно
з проясненням, без опадів,
температура повітря вночі
5-6, вдень 1-2 градуси морозу.
Схід сонця - 7.35, захід - 16.31.

Вітання

Вітаємо !

Директора Почаївського психоневрологічного
будинку-інтернату, заслуженого працівника соціальної
сфери України

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 тепло і розуміння,
Щирих друзів і везіння.
На круїзи при погоді,

nday.te.ua

Вітаєм з Днем народження
Вас нині
Всім колективом дружнім
від душі.
І зичимо здобутків в Україні
У праці небувалих досягти.
Нехай колосяться
рясні жита у полі
Й добро у Вашім домі прибува.
І хай по Божій милостивій волі
Ідуть угору справи всі щодня.
Хай буде все міцним, передусім – здоров’я,
Живуть повага й злагода в сім’ї.
І серце, що наповнене любов’ю,
Хай б’ється неустанно до ста літ!
Нехай щодня втішають Вас онуки
І діти горнуться до Вашого плеча.
За мудрість, щедрість, за усі турботи
Хай на землі воздасться Вам сповна!

З повагою – колектив ФГ «Вікторія-92»
та редакція газети «Наш ДЕНЬ».

