
21 листопада - хмарно, 
без опадів, вночі 2-3, вдень 1-2 
градуси морозу. Схід сонця - 
7.36, захід - 16.30. 

22 листопада - ясно, без 
опадів, вночі 4-5, вдень 1-3 
градуси морозу. Схід сонця - 
7.38, захід - 16.29. 

23 листопада - ясно, без 
опадів, вночі 5-6, вдень 1-3 
градуси морозу. Схід сонця - 
7.39, захід - 16.28. Повний мі-
сяць.

24 листопада - хмарно, 
без опадів, вночі 6-7, вдень 2-4 

градуси мо-
розу. Схід сон-
ця - 7.41, захід - 16.27. 

25 листопада - хмарно, 
дощ зі снігом, сніг, вночі 3-4, 
вдень 1-2 градуси морозу. Схід 
сонця - 7.42, захід - 16.26. 

26 листопада - хмарно, 
без опадів, вночі 3-4, вдень 
0-1 градус морозу. Схід сонця - 
7.44, захід - 16.25. 

27 листопада - хмар-
но, можливий сніг, вночі 0-1, 
вдень 1-3 градуси морозу. Схід 
сонця - 7.45, захід - 16.25. 

Погода в Тернополі й області

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

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

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

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

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

індекс - 68710

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

2 міс. – 46 грн. 63 коп.

Твій. Мій. Наш ДЕНЬ. Разом!

Незалежний   громадсько-політичний   тижневик Тернопілля

www.nday.te.uaДЕНЬНаш
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Заснований у червні 2013 року

Життєві історії у “Сімейному гніздечку”

У ПРОГРАМІ:
11.00-12.00 – Відкриття, ярмарок спеціаль-

ностей (вестибюль корпусу №1)
12.00-12.30 – Брифінг ректора, відпові-

дального секретаря приймальної комісії, дека-
нів, відповіді на запитання (виставкова зала, 
корпус №1)

12.30 – «Кава з ректором» (вестибюль кор-
пусу №1)

12.00-15.00 – Активності для абітурієнтів 

(майстер-класи, квести, тренінги, ділові ігри, 
презентація зимових ІТ-шкіл)

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: 
вул. Львівська, 11, м. Тернопіль, централь-

ний корпус Тернопільського національного 
економічного університету.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:
Приймальна комісія ТНЕУ, тел. (0352) 47-

50-60, e-mail: pk@tneu.edu.ua, www.tneu.edu.ua, 
https://www.facebook.com/TNEUniversity 

ТНЕУ запрошує на День відкритих дверей!

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
ЗАПРОШУЄ СТАРШОКЛАСНИКІВ ТА УСІХ БАЖАЮЧИХ 
25 листопада 2018 року об 11.00 год. 

на День відкритих дверей «TNEU Education EXPO 2019»! 

«Чого ви, мамо, 
грошей не склали?» 10-11 стор.

зміни, що 
ведуть  
до успіху

Теребовлянська ОТГ: 

3  
стор.

Реформи залізли в гаманець 
кожного українця, а багатьох 
випровадили на заробітки4 стор.
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Європейська 
якість доріг – вже 
на Тернопільщині

Європейська якість будів-
ництва доріг відтепер є на Тер-
нопільщині. Так, цього року 
повністю відремонтовано дві 
магістралі – частина траси М-09 
Тернопіль – Львів – Рава-Руська 
та траса М-12 Стрий – Тернопіль 
– Кропивницький – Знам’янка (у 
межах нашої області це дорога 
Тернопіль – Підволочиськ). Робо-
ти проводилися у рамках проекту 
GO Highway, мета якого з’єднати  
порти Чорного моря із західним 
кордоном з Євросоюзом. 

Завершено поточний серед-
ній ремонт  М-09 Тернопіль–
Львів - Рава–Руська (відремонто-
вано 17,2 км), М-19 Доманове (на 
Брест) — Ковель — Чернівці — 
Тереблече (на Бухарест) ( 11 км). 
А ще цього року відремонтували 
проїзну частину дороги Р-41 (об-
хід м. Тернопіль) (14,5 км), яку 
оновили  вперше за 30 років.

Загалом, у Тернопільській 

області у 2017-му вдалося від-
ремонтувати  76 км автошляхів. 

Новий підхід 
до ремонту доріг

Погані дороги перейшли у 
спадок теперішньому Уряду. Так, 
більше, ніж 10 років будівництво, 
капітальний ремонт та рекон-
струкція в країні майже не про-
водилися. А в галузі процвітала 
корупція та було постійне недо-
фінансування. Як наслідок цього 
-  зі 170 000 км українських доріг 
станом на 2016 рік понад 90% 
були визнані такими, що не від-
повідають нормам. Кардинально 
оновити стан доріг у всій країні – 
таку амбітну мету поставив собі 
Уряд. І позитивні зрушення вже 
є! Цьогоріч на ці потреби виділи-
ли 47 млрд. грн.,  з них 11,5 -  на 
ремонт місцевих доріг.  У проекті 
бюджету на наступний, 2019 рік, 
передбачено 55 млрд. на ремонт 
доріг. Зокрема, 17 млрд. заплано-
вано витратити на ремонт  міс-
цевих доріг, а 2,5 млрд. – на без-
пеку дорожнього руху.

Зростає не тільки фінансу-
вання, а й обсяги відремонтова-
ного дорожнього покриття.

"Ми у 2017 році відремон-
тували доріг більше, ніж у  
рекордному 2011 році, коли 
Україна готувалася до Євро 
2012. У цьому році обсяги ро-
біт будуть збільшені удвічі, 
порівняно з минулим роком», - 
зазначив Прем`єр-Міністр Укра-
їни Володимир Гройсман. 

Так, у 2016 році відновлено 
900 км доріг, у 2017 – вже по-
над 2100 км. До слова, це – най-
більший показник, стільки кі-
лометрів дорожнього покриття 
не ремонтували, починаючи з 
2005 (!) року.  Вже цього року у 
планах – якісний ремонт май-
же 4000 км автошляхів. Так, у  
2018-му почали наймасштабні-
ші дорожні роботи за всю істо-
рію незалежності.

Загалом, плани більш, ніж 
амбітні -  протягом найближчих 
5 років відремонтувати близь-
ко 20 тисяч км автошляхів та 
з’єднати якісними дорогами 

усі обласні центри. На ці потре-
би держава готова спрямувати 
майже  300 млрд. грн.

Звідки ресурси 
на ремонти

Важливо розуміти, звідки 
взялися кошти на ремонт доріг. У 
першому півріччі 2016 року було 
розблоковано рахунки Автодору 
і проведено ключові тендери. 
Додаткові  ресурси на ремонт до-
ріг отримали громади завдяки 
реформі децентралізації, а також 
створення Дорожнього фонду,  
який забезпечує гарантоване 
фінансування українських доріг. 
Саме через нього передаються 
кошти на місця – в обласні дер-
жавні адміністрації.

Місцевій владі – 
більше ресурсів
Ні для кого не секрет, чому 

деякі дороги в Україні не ремон-
тувалися десятиліттями. Роз-
поділ коштів на ремонти доріг 
відбувався в «ручному» режимі. 
Тепер ситуація змінилася: вже 

цього року владі на місцях пере-
дано 11,5 млрд. грн. на ремонт 
доріг місцевого значення. А на 
наступний рік ця цифра має 
складати 17 млрд. грн.

Також з 2018-го сфера відпо-
відальності Укравтодору – лише  
ремонт і утримання  автошляхів 
державного значення. А за ремонт 
доріг місцевого значення  відпо-
відає місцева влада, яка отримує 
кошти через Дорожній фонд.

Тепер зовсім не потрібно об-
бивати пороги, просити ресурси 
десь  в столиці і чекати вказівки 
«зверху», які саме автошляхи 
ремонтувати. Таких змін чека-
ли на місцях роками. Як розпо-
ділити отримані ресурси, які 
дороги ремонтувати в першу 
чергу – відтепер це вирішує 
місцева влада. Адже, як відо-
мо, більше ресурсів – більше 
можливостей, але і більше від-
повідальності. Зрештою, якщо 
представникам громадськості 
цікаво, які дороги ремонтують-
ся і скільки коштів на це йде, 
звертатися потрібно до пред-
ставників місцевої влади. 

Ні! – ямковому 
ремонту

Як показує практика, ямко-
ві ремонти – аварійні ремонти. 
Це не ремонт, а лише аварійна 
ліквідація ямковості для забез-
печення проїзду по дорогах. 
Він допустимий як тимчасовий 
крайній захід. Тому частина 
стратегії Уряду – поступова від-
мова від таких «ремонтів». Для 
прикладу, у 2017-му завдяки 
«ямковому ремонту» було за-
безпечено проїзд по 40 000 км 
автошляхів. Однак тих ресурсів 
вистачило б на середній ремонт 
10-15 км доріг в кожній області.

У 2018 році Тернопільщина отримала 
РЕКОРДНУ СУМУ НА РЕМОНТ ДОРІГ

 Шановні краяни!
Сьогодні, 21 листопада, - винятко-

вий день. Це свято перемоги над дик-
татурою, свято сили духу та беззасте-
режної, самовідданої боротьби за право 
жити у справді незалежній, цивілізова-
ній, демократичній державі. У ХХІ сто-
літті  українці не один раз доводили 
усьому світові, що вони готові покласти 
на вівтар свободи та волі свої життя, що 
готові до борні за відродження нації та 
право жити у тій Україні,  яку вимріяли 
і за яку боролися не одні покоління.

Нині ми вшановуємо буремні події 
двох революцій, які вивели людей на 
майдани, під час яких наш народ  про-
демонстрував власну гідність та неско-
реність.  На жаль, революція 2013-2014 
років стала важким іспитом – понад сто 
світлих душ відійшли у засвіти, мужньо 
відстоюючи шлях до свободи й верхо-
венства права, захисту демократичних 
цінностей. 

Завжди пам’ятаймо про Героїв Не-
бесної Сотні.

Боротьба за незалежність триває 
і сьогодні. Не зміг прийняти бажання 

українського народу жити у власній 
хаті за власними правилами та закона-
ми північний сусід.  У неоголошеній ві-
йні на Донбасі загинули тисячі мужніх, 
славних синів і дочок України, серед 
яких і наші земляки. І нині  тисячі во-
яків мужньо стримують ворога, захи-
щаючи рідну землю від бандитського 
чобота. 

Пам’ятаймо  про новітніх Героїв, і 
завжди молімося за тих, хто захищає 
Україну.

Та навіть у цих складних умовах 
наша держава йде вперед, пам’ятаючи 
вимоги  Революції Гідності.  Вагомі успі-
хи має адміністративно-територіальна 
реформа, завдяки якій центр влади 
перенісся в об’єднані територіальні 
громади, які самі  визначають шляхи 
свого розвитку та розпоряджаються 
коштами. Відкриваються нові центри 
адміністративних послуг, медичні ам-
булаторії, ремонтуються школи та са-
дочки, відновлюються дороги. Україна 
стає все більш привабливою для інвес-
торів та розвитку бізнесу. Попереду ще 
ряд важливих реформ, які, без сумніву,  
наближатимуть нашу державу до єв-
ропейських стандартів та умов життя. 
Від щирого серця бажаю усім нам не-
похитної віри у те, що зуміємо спільно 
перебороти труднощі і працюватимемо 
як єдиний великий народ на благо роз-
квіту рідної України в ім’я щасливого 
майбутнього!

Мирного неба усім нам!
Слава Україні. Героям слава!

Віктор ОВЧАРУК, голова 
Тернопільської обласної ради.

21 ЛИСТОПАДА – ДЕНЬ ГІДНОСТІ ТА СВОБОДИ

Дороги, які потребували ремонту 
понад 20 років, нарешті відремон-
товано на Тернопільщині. А вдалося 
це завдяки фінансовій підтримці з 
боку держави: у 2018-му наша область 
отримала вдвічі більше фінансо-
вих ресурсів, ніж минулого року. Так, 
цьогоріч  на ремонт доріг спрямовано 
справді рекордну суму коштів –  
1 599,6  млн. грн., тоді як у 2017 –  
лише 682,5 млн. грн. 

Дані про наявність ліцензій у переві-
зників відкрили для публічного доступу. 
Так, за допомогою сервісів «Opendatabot» 
можна перевірити наявність ліцензії у пе-
ревізника за номером автомобіля. 

В «Opendatabot» повідомляють: зараз 
в Україні 89,7 тисяч маршруток мають лі-
цензії на перевезення пасажирів. Якщо 
маршрутка не має ліцензії, вона може бути 
небезпечною. «Найкращий варіант - не 
користуватися її послугами», - каже Дани-
ло Молчанов, керівник напряму розвитку 
електронних послуг «Tараs».

Тернополяни можуть 
перевірити ліцензію 

маршрутки за 
номером машини
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Теребовлянська міська об’єднана те-
риторіальна громада була створена од-
нією з перших в Україні у вересні 2015 
року. До її складу ввійшло понад 30 ти-
сяч жителів міста Теребовля та 25 довко-
лишніх сіл. Сьогодні Теребовлянська ОТГ 
- одна з найбільших і найуспішніших гро-
мад не лише в нашій області, а й в кра-
їні. Сюди регулярно приїздять делегації 
з різних регіонів, аби переймати досвід і 
надихатися на зміни у своїх об’єднаннях. 

- Найцінніший наш ресурс – це люди, 
- переконаний Сергій Поперечний, голо-
ва Теребовлянської ОТГ. – Ми робимо все, 
аби залучити до співпраці молодь. Щоб 
хлопці та дівчата після закінчення на-
вчання працювали в нас і разом розбу-
довували нашу громаду. Теребовля сла-
виться на всю Україну молодіжною місь-
кою радою, яка активно діє, ініціює ціка-
ві проекти, проводить різні акції та ці-
каві заходи. Будь-який учень чи студент 
навчальних закладів міста або мешка-
нець Теребовлі у віці від 14 до 29 років 
може балотуватися у депутати до моло-
діжної міської ради. Вибори відбувають-
ся на базі загальноосвітніх закладів міс-
та та Теребовлянського вищого училища 
культури. Ідеї молоді ми завжди вітаємо 
та підтримуємо. Адже за ними майбутнє 
громади. 

У центрах культури і дозвілля 
діти дивляться фільми, 
а дорослі займаються 

фітнесом
Унікальну реформу сфери культури 

три роки тому реалізували в Теребовлян-
ській громаді. За словами Сергія Попере-
чного, було непросто, адже люди бояли-
ся змін і спершу з осторогою їх сприйня-
ли. Сьогодні ж навпаки радіють такій но-
вації. 

- Замість сільських клубів ми створи-
ли центри культури і дозвілля, - розпові-
дає посадовець. - Це заклади, куди хочуть 
приходити люди, де вони вчаться чогось 
нового, розвиваються, спілкуються. Тут 
бігають діти, є рух, відбуваються цікаві 

дійства, а затишна атмосфера сприяє вті-
ленню різноманітних творчих ідей.

Щоб на власні очі побачити, як це 
працює, вирушаємо у села Підгайчики 
і Ласківці. Затишні кімнати із сучасним 
дизайном, є опалення, привітні праців-
ники. Тут однозначно цікаво. Пригадую 
сільський клуб у своєму рідному селі – це 
різні речі, хоч і там провели опалення та 
зробили ремонт. Оновлені стіни потріб-
но наповнити змістом. Лише тоді витра-
чені кошти матимуть зміст і дійсно при-
несуть користь. 

- У нас працюють бібліотекар, куль-
торганізатор, інженер-програміст, кон-

цертмейстер, балетмейстер. Також до 
складу нашого центру входять клу-
би у чотирьох довколишніх селах. Зага-
лом колектив налічує дванадцять пра-
цівників, - розповідає директор цен-
тру Людмила Шостопаль. - Діти можуть 
відвідува ти хореографічний, вокаль-
ний, інструментальний гуртки, дорос-
лі займаються фітнесом. Ми регулярно 
організовуємо зустрічі з цікавими людь-
ми, влаштовуємо майстер-класи, диско-
теки, перегляди фільмів та мультфіль-
мів у кінозалі.

Зовсім змінилися і бібліотеки. Старі 
книги здали на макулатуру, а за вируче-
ні кошти купили нові. Також регулярно 
з бюджету громади виділяють кошти на 
придбання сучасних видань. 

Варто зазначити, що зарплата пра-
цівників центру 5-6 тисяч гривень. За 
успішну роботу дають премії. А ще, за 
словами Сергія Поперечного, культурна 
сфера принесла в бюджет 1 мільйон 200 
тисяч гривень прибутку. 

«Ми виховуємо успішних учнів»
Особливу увагу приділяє громада 

освіті. Поступово шкільні класи онов-
люють і створюють сучасні простори 
для навчання дітей. У Теребовлянській 
школі-ліцеї за кошти громади відремон-
тували кабінети української філології, 
інформатики, іноземної мови, учнівську 
їдальню, а  також клас для першачків. 

- У нашому ліцеї навчається 250 учнів, - 
розповідає директор закладу Ірина Лазор-
чик. – Протягом останніх двох років завдя-
ки зусиллям нашої громади покращили-
ся умови навчання в школі. У всіх оновле-
них кабінетах мобільні меблі. Є зона вчите-
ля, зона усамітнення – все згідно з вимога-
ми Нової української школи. Ми змінюємо 
підхід до навчання, щоб наші уроки були ці-
кавими для учнів. Наприклад, Франкові чи-
тання ми проводили у кафе за чашкою чаю 
із штрудлем, уроки історії у нашій фортеці 
або ж у теплу пору року інколи влаштову-
ємо заняття у шкільному саду. Ми робимо 
все для того, аби виховати успішних учнів. 
Це не обов’язково повинні бути відмінники 
– це діти, які розвивають свої здібності, пра-
цюють над собою, мають активну життєву 
позицію. Ми започаткували алею шкільно-
го визнання, на яку потрапляють учні, які 
прославили школу у різних галузях – спор-
ті, мистецтві, на олімпіадах або конкурсах. 

Діти зізнаються: навчатися у такій 
сучасній школі їм подобається. Особли-
во вражає кабінет англійської мови. Його 
оформляли вчителі та діти – довго обира-
ли дизайн, але зусилля були цього варті. 

- Такі поїздки в успішні громади потріб-
ні для того, щоб люди зрозуміли усі плюси та 
перспективи, які з’являються завдяки про-
цесу об’єднання, не боялися змін, - каже ви-
конавчий директор Тернопільського регі-
онального відділення Асоціації міст Украї-
ни, організатор проекту «Пульс» Ігор Гірчак. 
– Адже є багато населених пунктів, які ще не 
розпочали об’єднуватися. Сьогодні громади 
конкурують за ресурси, впроваджують ціка-
ві проекти - і це добре, адже такі речі стиму-
люють їх розвиватися. У будь-якому випадку 
можу з впевненістю сказати, що навіть най-
менша громада, котра об’єдналася, має зна-
чний ресурс і можливості, щоб наблизити 
послуги до пересічного мешканця. А, власне, 
це і є метою реформи децентралізації. 

Більше про теребовлянські ноу-хау чи-
тайте в одному з наступних номерів «На-
шого ДНЯ». Зокрема, про нічні екскур-
сії фортецею, веломаршрути і туристич-
не меню, а також єдину в Україні ІТ-школу 
в об’єднаній громаді. Теребовлянці дійсно 
дивують і вселяють віру 
в те, що змінити сірі будні 
та сумні українські реалії 
можливо. Головне, дуже 
цього захотіти. 

зміни, що ведуть 
до успіху
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Теребовлянська ОТГ: 
Замість старих сільських 
клубів - оновлені центри 
культури і дозвілля, у 
школах – сучасні класи, не 
гірші, ніж за кордоном, у 
музеї – творча майстерня, 
екскурсії для туристів 
проводять вночі, а містом 
керують… школярі. 
Теребовлянська громада 
ламає стереотипи і 
доводить - немає нічого не 
можливого. Головне, цікаві 
ідеї та прагнення змін. Як 
це відбувається, побачила 
журналістка «Нашого ДНЯ» 
під час відвідин громади. 

Юлія ТОМЧИШИН.
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Ольга 
ЧОРНА.

Листопад для 
українців - 
символічний. Він 

об’єднав дві знакові події 
у новітній історії нашої 
держави - Помаранчеву 
революцію і Революцію 
Гідності.  

Сьогодні, 21 листопада, Укра-
їна відзначає День Гідності та 
Свободи. Пам’ять і шана тим, 
хто пожертвував своїм життям і 
здоров’ям в ім’я кращої долі на-
шої Батьківщини, хто захищав 
її демократичні цінності, хто ві-
рив…

Сталося так, що ті, хто були на 
трибуні, можна сказати, на ній і 
залишилися. Пішли у політику, у 
владу. А хтось звідти й не вихо-
див. 

Чимало з людей, які, фактич-
но, захищали цю трибуну, Май-
дан, а, отже, Україну, - загинули, 
дістали травми, пішли на війну…

Ті, що стояли на трибуні, посі-
ли головні державні посади. Вони 
й далі гарно обіцяють. 

А тим, що тримали у своїх ру-
ках долю країни, оберігали тих, 
хто був на трибуні, невтямки: 
чому панове, які прийшли до вла-
ди на хвилі Революції Гідності, 
не бажають змінювати систему, 
наводити лад у країні, дати мож-
ливість людям гідно жити, пра-
цювати…

У владі хваляться реформами. 
Атож! Реформи залізли в гама-
нець кожного українця, а бага-
тьох випровадили на заробітки. 
Ріст цін, тарифів, збідніння людей 
- також «реформування». Як і зба-
гачення чиновників та олігархів.    

Оскільки влада постійно де-

кларує, що веде українців до Єв-
ропи, то мала б знати: у європей-
ських країнах нема такої прірви 
між багатством і бідністю. І не 
тому, що там совісні олігархи (а 
де їх нема?), а тому, що в них було 
багато своєрідних майданів, які 
позбавляли багатства й голів. І 
там втямили цей «рецепт» еко-
номічного щастя і соціальної ста-
більності.

А українці уже виїжджають 
у світи не лише за високими 
зарплатами. Як наголосили у 
Федерації роботодавців, в людей 
є для цього й інші причини: не-
стабільність в країні, відсутність 
справедливої соціальної політи-
ки, безпеки, слабо розвинута ме-
дицина.

Розвитку країни найбільше 
перешкоджає корупція, вважа-
ють українці. Про це свідчать 
результати опитування, прове-
деного Фондом «Демініціативи» 
імені Ілька Кучеріва спільно із 
Київським міжнародним інсти-
тутом соціології. Так заявили 79 

відсотків населення. А чимало 
респондентів підтримали варі-
ант припинення фінансування 
Євросоюзом України, бо гроші 
розкрадають. 

Окрім корупції, однією з осно-
вних причин відсутності дина-
мічного розвитку держави 55 від-
сотків опитаних вважають війну 
на Донбасі. Поширеними були 
відповіді і щодо олігархічного за-
силля в економіці та відсутності 
професіоналів у владі.

Олігархи досі є владою в 
Україні - йдеться у звіті щодо 
імплементації угоди про асоціа-
цію між Україною та ЄС. «Украї-
на досягла прогресу на шляху до 
євроінтеграції з важливими до-
сягненнями у перший виборчий 
період після Революції Гідності… 
але потрібні додаткові зусилля, 
страждає громадська підтримка 
модернізації та реформ. Розчаро-
вує погіршення соціальних умов, 
триваюча влада олігархів і збе-
реження корупції в державних 
установах», - сказав євродепутат 

Міхаель Ґалер, презентуючи до-
повідь на комітеті із закордонних 
справ ЄС. Євродепутати також ви-
словили стурбованість порушен-
ням прав людини, засудили зрос-
таючу кількість фізичних нападів 
на активістів та журналістів.

У свою чергу в МВФ пораху-
вали скільки відсотків зростання 
економіки України «з’їдає» ко-
рупція. Майже два. Якби рівень 
корупції у нашій державі був на 
рівні європейських країн, що роз-
виваються, то зростання еконо-
міки склало б п’ять відсотків що-
року, замість трьох. 

Крім того, у Фонді наголо-
шують: жоден високопосадовець 
України не притягнутий до від-
повідальності за корупційні дії. 
А директор Світового банку з пи-
тань України, Білорусі та Молдо-
ви Сату Кахконен зазначила: «Ви-
сокий рівень корупції в Україні та 
верховенство особистих рішень 
замість верховенства права - це 
те, що стримує інвесторів». 

І при нагоді - про свободу сло-

ва, яка є неодмінною цінністю за-
хідного світу і яку також відсто-
ював Майдан. Зараз ця «свобода» 
- в руках телемагнатів-олігархів 
та окремих політиків. У «бороть-
бі» місцевої влади з газетними 
кіосками. У підвищенні тарифів 
зв’язківцями на свої послуги з пе-
редплати періодики, що вбиває 
пресу. У відсутності підприємства 
з виготовлення газетного паперу. 
У масовому закритті поштових 
відділень у селах та мізерних 
зарплатах листонош, через що 
нема кому доставляти друковані 
видання до людей. І в мовчанні 
щодо цього депутатів, політи-
куму. У тому числі й тих, кого до 
влади привів 
Майдан. 

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

«ПЕРЕКІС ЦІННОСТЕЙ»

Перед тим, як почати 
висвітлення теми, хочу 
згадати, як Збігнєв 

Бжезінський назвав політику 
великою шахівницею. Можна 
багато сперечатися про те, чи 
схожа політика на шахи, але, 
безсумнівно, вона є грою. І так, 
як у кожній грі, найважливіше – 
зрозуміти правила.

27 років тому Україна була «короле-
вою» (якщо висловлюватися шаховою 
термінологією), входячи у п’ятірку най-
потужніших країн Європи щодо ВВП. І 
ще у нас була 500-тисячна армія, а в той 
же час на іншому кінці світу в Сінгапурі 
прем’єр-міністром було обрано Лі Куан 
Ю. Останній майже стільки ж років, 
скільки нашій незалежності, при владі 

досягнув того, що якось Маргарет Тет-
чер зауважила: «Колись Сінгапур вчив-
ся у Великобританії, тепер ми вчимося 
в Сінгапуру». 

Чому я привів приклад успішної 
держави. А тому, що на минулому тиж-
ні В.В.Путін, прилетівши в Сінгапур, на 
годину запізнився на офіційну зустріч. 
І як відреагував прем’єр-міністр, знає 
весь світ. Він собі дозволив не чекати. 
Чому? Тому, що поважає свій час, свій 
народ, який представляє, і він дотриму-
ється певних правил.

Так, я проводжу паралелі, і україн-
цям слід придивитися, ми теж маємо 
свого українського промисловця, як Лі 
Куан Ю. Це Сергій Олександрович Тару-
та. 

Коли ми ведемо мову про правила, 

запитаймо себе, чому всі не готові жити 
за правилами? Чому, як у нас на дорозі, 
одні з кортежами і по вулицях, які для 
них перекривають, і чому комусь зали-
шається дорога без покриття?

Перекіс цінностей, коли ті, які жи-
вуть за правилами, ледве зводять «кін-
ці з кінцями».

Про яку повагу можна говорити, 
коли людина, яка працює, не може за-
безпечити свою сім’ю найнеобхідні-
шим. Хіба неможливо молодій сім’ї ви-
дати кредит хоча би під три відсотки 
в гривнях для придбання або будів-
ництва власного житла? Чи проблема, 
особливо в сільській місцевості, виді-
лити земельну ділянку під забудову?

Партія «Основа» ініціює запуск ці-
льової програми державних гарантій 

під молодіжні кредити в рамках заяв-
лених нею «принципів поваги». Про-
грама пропонує також суттєве збіль-
шення державної допомоги батькам 
під час народження дитини, її розмір 
становитиме до 100 тисяч гривень при 
народженні першої дитини і до 200 ти-
сяч гривень – другої, 300 тисяч – тре-
тьої.

Так, партія «Основа» має намір по-
вернути із забуття таку цінність, як по-
вага, фактично відібрану нинішньою 
владою та її попередниками в українця.

Як вдало відзначив більше ста років 
тому Федір Достоєвський: «Хто здатен 
часто втрачати повагу до інших, той на-
самперед не поважає себе».

Чому люди, які живуть за правилами,
 ледве зводять «кінці з кінцями»?

Реформи залізли в гаманець кожного українця, 
А БАГАТЬОХ ВИПРОВАДИЛИ НА ЗАРОБІТКИ
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Юні футболісти 
Коцюбинської 
об’єднаної 

територіальної громади 
Гусятинського району 
відтепер зможуть 
тренуватися на новому 
футбольному полі зі 
штучним покриттям. 
Його вартість – близько 
1,5 мільйона гривень. 
Проект реалізовано 
в рамках бюджетної 
програми «Будівництво 
футбольних полів зі 
штучним покриттям у 
регіонах України» за умови 
співфінансування: 50% – 
кошти державної субвенції 
та 50% – з місцевого 
бюджету.

«Футбольне поле у Коцюбин-
цях – результат співпраці дер-
жави та громади, які вкладають 
кошти у здоров’я та майбутнє 
наших дітей. На будівництво ви-
ділено близько 750 тис. грн. з 
місцевого бюджету і стільки ж з 
державного. Я переконаний, що 

крок за кроком, ми робитимемо 
усе для того, щоб обличчя громад 
та сіл України змінювалося на 
краще», — зазначив голова ТОДА 
Степан Барна під час відкриття 
майданчика у громаді.

Держава розпочала систем-
ну програму розвитку футболу 
в Україні, яка дасть можливість 
вперше за роки незалежності 
оновити спортивну інфраструк-
туру. На цьому наголосив голова 

Федерації футболу Тернопіль-
ської області Тарас Юрик. 

До слова, це вже десяте 
футбольне поле, яке цьогоріч 
з’явилося на теренах області. По-
дібний майданчик нещодавно 
відкрили у селі Баворів Велико-
гаївської ОТГ. На черзі – відкрит-
тя футбольного поля у Бучачі. Це 
вже буде останній одинадцятий 
футбольний майданчик у цьому 
році.   

У Тернополі представники 
восьми областей за участі 
віце-прем’єр-міністра з 

гуманітарних питань  В’ячеслава 
Кириленка обговорили зміни 
у національно-патріотичному 
вихованні. Як розповів віце-
прем’єр, нещодавно було 
погоджено зі всіма міністерствами 
нові підходи і тепер їх починають 
доносити до безпосередніх 
виконавців.

Нараду провели для освітян і пред-
ставників громадських організацій. Під 
час дискусії говорили, як на практиці ви-
ховувати в дітей любов до рідної країни. 

- У Тернопільській області сьогодні 
відбувається перша практична нарада 
після Києва, - розповів В’ячеслав Кири-
ленко. – Дуже важливо, що разом з нами 
на цьому обговоренні є Герой України, 
учасник АТО Володимир Жемчугов. При-
клад таких людей – це і є головне наше 
національно-патріотичне виховання. 
Сьогодні ми погодимо багато спільних за-

ходів, після чого ці напрацювання будуть 
застосовані в урядових документах. Якщо 
говорити про конкретні речі, то ми хоче-
мо відійти від формалізму і перестати ро-
бити заходи «для галочки». Патріотичні 
заходи мають  заохочувати молодь, мо-
тивувати. Зараз ми проводимо навчання 
тренерів Всеукраїнської гри «Джура», яке 
базуватиметься вже на новій стратегії. 
Зміни передбачають вшанування україн-
ських героїв, історичні студії тепер будуть 
обов’язкові на всіх етапах гри. Щоб це не 
була калька радянської «Зарніци»: побі-
гали, пожили в наметах, подихали свіжим 
повітрям і все. «Джура» має стати грою, 
яка виховує українського патріота, люди-
ну, яка любить і цінує свою країну.

Володимир Жемчугов розповів, що 
перебуває на Тернопільщині із проектом 
«Бранці Кремля». Він зустрічається з мо-
лоддю і розповідає про свій досвід любо-
ві до України. Пан Володимир – сучасний 
український партизан, учасник конфлікту 
на Донбасі. Восени 2015 року під час ви-
конання чергового бойового завдання 

підірвався на міні, внаслідок 
чого втратив кисті обох рук і 
зір. З важкими пораненнями 
потрапив у полон до бойови-
ків. Тривалий час утримувався 
у Луганському СІЗО. 17 верес-
ня 2016 року його звільнили з полону, а 
взимку удостоїли звання Герой України. 

Сьогодні пан Володимир є радником 
Міністра інформаційної політики з пи-
тань національно-патріотичного вихо-
вання молоді.

- Я дуже радий, що Тернопільщина під-
тримала наш проект, - розповів він. – До 
цього можна було би залучати місцевих 
героїв, і ми разом зможемо популяризува-
ти національно-патріотичне виховання, 
розповідати про війну на Сході та хлопців, 
які нас захищають і сьогодні перебувають 
у тюрмах Кремля.

Голова облдержадміністрації Степан 
Барна, у свою чергу, відзначив, що Тер-
нопільщина завжди рада ініціативам, які 
спрямовані на виховання молоді. 

- Впродовж кожного року на Терно-

піллі проводять традиційні патріотичні 
заходи, - зазначив він. – Про теренову гру 
«Гурби-Антонівці» знає вся Україна, у ній 
беруть участь молоді люди з різних регі-
онів нашої держави. Ми зацікавлені, щоб 
таких заходів було в області ще більше. 
На патріотичне виховання молоді в об-
ласному бюджеті передбачено в межах 
мільйона гривень. Тернопілля – колис-
ка національно-визвольного руху. У нас 
діяв штаб УПА «Північ», маємо ту інфра-
структуру, яка дає можливість виховува-
ти молодь зі всієї України. Виховувати на 
прикладі наших героїв: Степана Бандери, 
Романа Шухевича, учасників національно-
визвольних змагань, героїв Майдану та 
воєнних дій на сході України. Такими при-
кладами ми виховаємо покоління, які бу-
дуть цінувати цю державу.

Олеся ЗАРІЧНА.

Тернопільських дітей 
виховуватимуть на прикладі 

сучасних героїв 
Патріотизм у школярів тепер формуватимуть по-новому

Новий футбольний майданчик зі 
штучним покриттям – у Коцюбинцях

Членство Спілки 
Української Молоді 
в Україні ініціює 

проведення акції 
«Сопричастя» на знак 
духовної єдності з тими 
поколіннями українців, 
які постраждали в 
часи Голодомору та 
терору. Серед низки 
меморіальних заходів 
важливо не загубити 
пам’ять про саму людину, 
що стала жертвою тієї 
неоголошеної війни.

Нерідко ми згадуємо про 
сам факт голоду 1932-1933 ро-
ків, про його призвідників, але 
не в стані осягнути жаху, перед 
яким вiч-на-вiч опинився пере-
січний українець, з хати якого 
вимели останню зернину… Аби 
зрозуміти – потрібно пережи-
ти, або, принаймні, спробувати 
це зробити. Саме це є одним iз 
завдань акції «Сопричастя», по-
кликаної вшанувати пам’ять 
жертв Голодомору шляхом по-
сту, молитви та доброї справи.

ПІСТ
Кожен, хто погодився взя-

ти участь в цій акції, бере на 
себе добровільне зобов’язання 
посту, без вживання страви, 
впродовж 33 годин (з 7.00 го-
дини 23 листопада – до 16.00 
години 24 листопада). Це буде 
своєрідною особистою жерт-
вою кожного з нас на помин 
душі невинно загиблих.  

МОЛИТВА
О 16 годині 24 листопада 

учасники акції духовно єдна-
ються в спільній молитві за 
упокій душі невинно вбитих 
та померлих від голоду.

ДОБРА СПРАВА
Упродовж 33 годин участі 

в акції кожен її учасник може 
зробити добре діло, метою 
якого є допомога ближньому, 
який цього потребує. Кожен 
може самостійно вибирати, 
яке добре діло він зробить, чи 
куди спрямує своє пожертву.

Закликаємо, зекономлені 
кошти, внаслідок утримання 
від їжі,  спрямовувати на до-
бру справу, в тому числі – на 
підтримку акції «Теплом зі-
гріємо серця». Уперше така 
акція, започаткована СУМів-
цями Австралії та членами 
Тернопільської міської ор-
ганізації Спілки Української 
Молоді в Україні, відбулася у 
2003 році. 

Тож вшануймо молитвою, 
постом та доброю справою 
пам’ять тих, хто невинно заги-
нув під час голоду 1932-1933 
років.

Тернополян запрошують 
долучитися до акції 

«Сопричастя»,
приуроченій 85-им роковинам 

Голодомору 1932-1933 років
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— Пане Олександре, дивуюся Ва-
шому ентузіазму і практично ціло-
добовій праці. Як Ви все встигаєте?

— Так, сьогодні настав момент, 
коли мій ритм життя пришвидшився 
до межі. Крім звичної роботи в парла-
менті і на окрузі, я багато їжджу Укра-
їною, зустрічаюся і спілкуюсь із людь-
ми в різних регіонах, маю традиційні 
прямі ефіри у соцмережах, а у кожні 
без винятку вихідні беру участь у пре-
зиденських праймеріз. Як не дивно, все 
це не виснажує, а навпаки додає сил. 
Бо я знаю, що болить людям. Які у них 
проблеми, чого вони хочуть. Наш укра-
їнський народ сьогодні, на превеликий 
жаль, перетворили на рабів у власній 
країні. Мізерні пенсії і зарплати, не-
посильні комунальні платежі. Україна 
за рівнем зарплат вже на останньому 
місці в Європі. Це — виснововк МВФ. 
Навіть рідна нашому президенту Мол-
дова в останні роки обійшла Україну. 
Швейцарські експерти поставили нашу 
країну на 123 місце у світі зі 140 про-
аналізованих за рівнем заможності 
громадян. Люди масово виїжджають за 
кордон. І знаєте, найгірше, що я бачу, – 
народ втратив віру в завтрашній день. 
Люди перестали сподіватися на зміни 
на краще. А я, попри все, переконаний, 
що Україна – неймовірно багата країна, 
з величезним потенціалом, працьови-
тими і розумними людьми. Я вірю, що 
можу змінити країну, і знаю, як це зро-
бити. Ось це і дає мені сил. Віра!

— Так, іноді здається, що гірше 
вже нема куди, але з цією владою мо-
жемо впасти у ще глибшу яму…

— Влада нам говорить вустами пре-
зидента про якийсь міфічний інвести-
ційний бум. Але я запитую на зустрічах 
людей:  хто з них за останні роки відчув 

його, хто став жити краще? Ніхто. Або 
одиниці з тисячного залу. Але ми не ма-
ємо права здатися. Десятки мільйонів 
українців були замордовані голодомо-
рами, вбиті на війнах, знищені в радян-
ських концтаборах. 

Сьогодні — новий геноцид. Нині в 
Україні дуже складно, люди не живуть, 
а виживають. Тому починають обурю-
ватись, ненавидіти одне одного. Проте, 
я впевнений, ми змінимо цю ситуацію. 
Український народ заслужив на те, аби 
жити у “Країні Гідності і Правди” (так 
називається моя програма дій). Тому 
що я, ви, усі ми разом є рушіями змін. 
Ви – краплинка у морі, яка може утво-
рити хвилю. А з хвилі виникне потуж-
не цунамі, яке змиє цю владу. Вірю, що 
ми матимемо Україну, в якій хочеться 
жити і народжувати дітей, в яку  по-
вернуться заробітчани, на яку будуть 
боятися нападати загарбники, в якій 
будуть сильна економіка, потужна ар-
мія, згуртоване суспільство.

— Але як втілити в життя усе 
те, про що Ви розповідаєте?

— Дуже просто і складно водно-
час. Для нормального розвитку Укра-
їні необхідне економічне зростання 
на рівні 7-8%. Для цього необхідно 
10 мільярдів доларів інвестицій у рік. 
Для того, щоб Україна стала комфорт-
ною для інвестицій, необхідні дві речі. 
Перше — прибрати зі шляху інвестора 
нахабного чиновника-корупціонера і 
створити прості, зрозумілі, чесні і ви-
гідні правила для інвестора. Друге 
— нам треба знати, куди ми йдемо і з 
якою метою. Треба мати чіткий план 
розбудови країни у всіх галузях. Се-
крет успіху в простих складових: план, 
логіка, алгоритм, інженерія. Маємо ду-
мати про майбутнє, про наших дітей та 

онуків, а не жити одним днем. Саме за 
таким принципом ми зводили «Краї-
ну Буковель». І цей досвід, я більш ніж 
впевнений, можна реалізувати у всій 
країні. Головне — не тільки планувати, 
а й діяти! Ми починали будувати «Бу-
ковель» з розробки генерального пла-
ну, де було  враховано все до наймен-
ших дрібниць. Ось так, дотримуючись 
проекту, ми й розвиваємось. Власне, 
«Буковель» створений за принципом 
супермаркету - тут створені умови для 
інвестування іншими суб’єктами. Лише 
в 2018 році очікуємо близько 50 міль-
йонів доларів сторонніх інвестицій. А 
загалом в «Буковель» вже інвестовано 
близько 600 мільйонів доларів. Завдя-
ки цій інвестиції, а також застосуван-
ню справедливих і чітких правил для 
діяльності колись найдепресивніший 
гірський регіон став територією успіху 
і процвітання для його мешканців. Не 
втомлююсь повторювати: у мене шес-
теро дітей, а «Буковель» – це моя сьома 
дитина. Вдячний Богові за те, що пода-
рував мені мою люблячу дружну сім’ю. 
В мене чарівна дружина, чудові діти. Я 
ними дуже пишаюсь. Це моє натхнення 
і мої крила. А «Буковель» – невід’ємна 
частка нашої родини. 

— Крім власне туристів, які їдуть 
сюди з усіх куточків України і світу, у 
«Буковелі» за різними соціальними 
програмами Вашого благодійного 
фонду відпочивають десятки ти-
сяч людей. Ми бачили ветеранів АТО, 
групи дітей з ДЦП, багато людей на 
інвалідних візках... Вони кажуть, що 
прохоять реабілітаію безкоштовно, 
тобто за кошти Вашого благодійно-
го фонду.

— Ми втілюємо цілий ряд програм 
з оздоровлення та відпочинку різних 

соціально незахищених категорій насе-
лення. Я просто хочу, аби українці бачи-
ли, як можна і треба відпочивати. Коли 
сюди приїжджають діти із ДЦП, вони 
стають значно жвавішими, веселішими. 
А батьки – спокійнішими, мами тут час-
тіше усміхаються. Адже таким сім’ям у 
більшості випадків навіть важко вийти 
за поріг, аби не зіткнутись із небезпека-
ми та проблемами. А ще ми стали ініці-
аторами першого в Україні табору для 
інсулінозалежних діток. Тільки вдумай-
тесь, тисячі малюків не можуть оздо-
ровлюватись у традиційних таборах, 
бо їм потрібен догляд, яким держава не 
може забезпечити. Абсурд. Ми шануємо 
і бійців АТО, військових, які боронять 
нашу країну, вже оздоровили тисячу по-
ранених, а також рідних загиблих бійців 
АТО і героїв Небесної Сотні. 

Мені важко іноді слухати історії 
людей, які пройшли пекло війни і про 
яких влада просто забула. Проте я впев-
нений, що наша боротьба – недаремна. 
Українці – героїчна, потужна і сильна 
нація. Ми заслуговуємо на краще май-
бутнє. І ми його здобудемо.

— Звідки у Вас така віра у пози-
тивні зміни?

— З віри. З віри в Бога, в життя за 
Його заповідями, з віри в справедли-
вість, в людяність, в добре майбут-
нє. Якщо мислити не стереотипами, а 
творчо, не проблемами і негативом, 
а позитивно, - так легше жити. Легше 
боротися, а отже, і перемагати. Треба 
діяти активно і мислити позитивно. 
І я вірю, нам разом, спільною працею, 
вдасться побудувати Країну Гідності і 
Правди, про яку мріяли наші герої і в 
якій комфортно буде жити нашим ді-
тям і онукам.  

Орест ТИМЧУК.

ОЛЕКСАНДР ШЕВЧЕНКО: 
«Діяти — активно! 

Мислити — позитивно!»
Сотні зустрічей із людьми, спілкування у прямих ефірах, десятки проектів, 
які впроваджує його благодійний фонд, активна робота у Верховній Раді, а 
головне – велика дружна сім’я… Таким насиченим  життям живе Олександр 
Шевченко – народний депутат України, засновник одного із найуспішніших 
курортів Європи – «Буковелю», людина активної дії і позитивного мислення.

Головне управління ДФС у Тернопіль-
ській області повідомляє, що ДФС України 
запроваджено новий електронний сервіс, 
скористатися яким можуть клієнти Акре-
дитованого центру сертифікації ключів 
Інформаційно-довідкового департаменту 
ДФС. Для клієнтів центру став доступним 
новий сервіс повторного формування серти-
фікатів за електронним запитом. 

Так, клієнт має змогу тепер самостійно, у 
режимі 24/7 дистанційно, протягом 2-3 хви-
лин отримати новий сертифікат, який мати-
ме строк чинності до 2 років. 

Скористатись зазначеним сервісом змо-
жуть виключно клієнти АЦСК ІДД ДФС, які: 
мають чинні сертифікати (наприклад, до за-
кінчення строку чинності сертифікатів за-
лишилось декілька днів); реєстраційні дані 

власника сертифікатів залишились без змін 
(ПІБ, адреса реєстрації місця проживання, 
код ЄДРПОУ організації тощо); особистий 
ключ клієнта не є скомпрометованим, а па-
роль захисту до нього відомий лише його 
власнику. 

Для початку використання нового сер-
вісу необхідно завантажити та встановити 
останню версію безкоштовного програмно-
го забезпечення ІІТ Користувач ЦСК-1, яке 
міститься у відповідному розділі веб-сайту 
АЦСК ІДД ДФС - https://acskidd.gov.ua. 

Також для зручності платників податків 
при користуванні цим новим сервісом фа-
хівцями АЦСК ІДД ДФС розроблено Відеоін-
струкцію з повторного формування серти-
фіката за електронним запитом, яку можна 
переглянути на офіційному веб-порталі ДФС. 

Уряд знайшов гроші на зарплату 
листоношам і гарантує 

збереження робочих місць
У проекті держбюджету-2019 рік уряд заклав гроші на оплату праці 

листонош, які доставляють пенсії. Про це повідомив міністр інфраструк-
тури Володимир Омелян на своїй сторінці у Facebook.

«У проекті бюджету-2019 закладаються 500 мільйонів гривень для 
«Укрпошти» - вперше за десятиліття. Ці гроші будуть спрямовані винят-
ково на фінансування заробітної плати листонош «останньої милі». Таким 
чином, ми зможемо забезпечити безперебійну доставку пенсій і гаран-
тувати збереження робочих місць і зарплат тим співробітникам «Укрпо-
шти», які забезпечують присутність держави у найдрібніших населених 
пунктах України», - написав Омелян.

Раніше повідомлялося, що від доставки пенсій населенню «Укрпошта» 
цього року зазнала збитків на один мільярд гривень. Водночас, як пише 
«Економічна правда», «Укрпошта» за три квартали 2018 року збільшила 
чистий дохід від реалізації продукції за основними напрямками діяльнос-
ті на 27,6 відсотків, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Сертифікат відкритих ключів можна 
отримати дистанційно 
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 «Наука XXI 
століття: 

нанотехнології в 
Україні та світі»
У відділі технічної літератури Тер-

нопільської обласної універсальної 
наукової бібліотеки  розгорнуто те-
матичну книжкову виставку «Наука 
XXI століття: нанотехнології в Україні 
та світі». Початок XXI століття озна-
менувався розвитком нанотехнологій 
і наноматеріалів. Вони вже викорис-
товуються в Україні та у всіх розвине-
них країнах світу в багатьох галузях 
людської діяльності (промисловості, 
обороні, інформаційній сфері, радіое-
лектроніці, енергетиці, транспорті, біо-
технології, медицині).

 Метою даної виставки є ознайом-
лення користувачів бібліотеки, студен-
тів і фахівців у галузі науки  про мате-
ріали з основними уявленнями про 
наноматеріали, їхню структуру і влас-
тивості, технології отримання і оброб-
ки, а також про методи їх дослідження 
та застосування у різних галузях люд-
ської діяльності. Тож запрошуємо вас 
до відділу технічної літератури облас-
ної універсальної наукової бібліотеки 
переглянути тематичну книжкову ви-
ставку і ще більше дізнатися про новіт-
ні технології в галузі науки та техніки.

Марія ВАЙШЛЕ,
 завідувач відділу технічної 

літератури ТОУНБ.

Останні соціологічні 
дослідження засвідчили, 
що Тимошенко зберігає 

найбільш стрімку динаміку 
зростання рейтингів. Сьогодні 
Тимошенко вже вдвічі випереджає 
найближчих переслідувачів. 

Відповідно до результатів, за Юлію 
Тимошенко готові віддати свої голоси 21% 
тих, хто визначився з вибором і має намір 
взяти участь в голосуванні. На другому міс-
ці з результатом в 11% — шоумен Володи-
мир Зеленський. Чинний президент Петро 
Порошенко ділить 3 і 4 місце з Анатолієм 
Гриценком — їх готові підтримати по 10% 
українців. Впритул до них ідуть Юрій Бой-
ко і Олег Ляшко (9% і 8% відповідно). Спі-
вак Святослав Вакарчук набере 6%, якщо 
піде на вибори.

А що таке рейтинги? Це тільки цифрове 
відображення підтримки політиків грома-
дянами. Це лише результат, але до нього 
призводять конкретні дії політиків. Чому 
Порошенко, якого на виборах 2014 року під-
тримали 51% виборців, сьогодні ледве дотя-
гує до 10%? Це відповідь людей на політику 
зубожіння, що проводилась за час правління 
цього президента. Люди не відчули позити-
ву реформ. Найгірше те, що багато українців 
починають відкрито говорити, що за часів 
правління Януковича жилося краще.

З кожним днем українці все більше 
шукають, кого з політиків підтримати на 
президентських виборах 2019 року, аби 
цей вибір приніс результат. Вони розумі-
ють всю відповідальність вибору та саме 
з цієї причини вивчають програми та по-

літичний бекграунд кандидатів на пост 
Президента України. Сьогодні навіть аналі-
тики не отримують повної інформації про 
програми кандидатів. Що вже казати про 
звичайних українців? Це є індикатором, що 
політики у більшості своїй не пропонують 
прорахованих планів розвитку. 

Абсолютно логічно, що Тимошенко 
об’єднує українців. Вона не тільки не ви-
словлює заяв, що розділяють українців, її 
«Новий Курс» направлений на об’єднання 
України. Тобто не на розрив, а на зшивання 
України. Це саме те, що сьогодні необхідно 
державі. Важливо, що тільки Тимошенко 
сьогодні презентує комплексну, багаторів-
неву прораховану програму дій, яку можна 
реалізувати.

«Новий Курс» можна пояснити на при-
кладі багатошарового пирога: Новий сус-
пільний договір та Нова народна конститу-
ція – це основа, базовий корж. Він створює 

баланс між державою та громадянином, а 
також наводить лад у державному управ-
лінні. Це основа для усіх наступних шарів 
цього пирога. Другим шаром є Новий еко-
номічний курс України, який є фінансовим 
забезпеченням усіх змін. Це програма ре-
формування економіки, збільшення доходів 
громадян, збільшення доходів від експорту. 
Реалізація Нового економічного курсу мож-
лива тільки за умови впровадження нової 
конституції та нового суспільного догово-
ру. Третім шаром цього умовного пирога є 
Нова стратегія миру та безпеки. Вона може 
бути впроваджена тільки за умови дії пра-
вил (нова конституція) та фінансового за-
безпечення (новий економічний курс). І 
найвищим щаблем Нового курсу України 
є соціальна політика, інфраструктура, еко-
система життєдіяльності людини. Це комп-
лексна програма дій, алгоритм змін життя. 
Новий курс України, ініційований Юлією 
Тимошенко – це єдина дієва та прорахована 
сьогодні політична програма, спрямована у 
майбутнє. Через це і рейтинги зростають.

Опоненти Тимошенко вже заявляють, 
що таке стрімке зростання її підтримки по-
яснюється збільшенням тарифів. Насправ-
ді ж дослідження проводилось ще до під-
няття тарифів, а отже, підняття тарифів не 
могло вплинути на показники підтримки 
Тимошенко чи інших політиків.

Сергій БИКОВ,
голова аналітичного центру 

«ІНПОЛІТ»
http://inpolit.org/sergij-bikov-

sociologiya-dovela-timoshenko-
obyednuye-ukra%D1%97nu

Соціологія довела – Тимошенко об’єднує Україну

Пошана до святих ангелів у Церкві 
Христовій така давня, як і сама 
Церква. 

По природі своїй святі ангели – духовні іс-
тоти, обдаровані свободою, розумом, високим 
ступенем сили і могутності, а у відношенні до 
нас є вісниками волі Божої. Їх кількість відома 
Єдиному Богу, а Слово Боже нам говорить тіль-
ки, що їх «тисячі тисяч і їх без числа». Святі ан-
гели створені Богом раніш не тільки чоловіка, 
а й видимого світу, і знаходяться всюди, а пере-
важно на небі, де Бог відкриває для них славу 
Свою. Тому-то їх пізнання незмірно великі в по-
рівнянні зі знанням людським. Також незмірно 
велика і могутність святих ангелів, які можуть 
творити такі діла, що перевищують сили при-
роди і для нас є чудесними, як не раз свідчить 
про те Слово Боже Старого і Нового завіту.

З природи своєї чистої і доброї волі вони всі 
діла Свого Творця люблять і благословляють, 
благословляють перший і останній день тво-
ріння, приносячи мир і благовоління людям, 
видаляючи неправду і зло з людських душ, на-
повнюючи всесвіт добром і правдою. Знаючи 
невимовну любов Божу до людей, вони всіляко 
допомагають  віруючим наблизитися до Гос-
пода, бо вони вірні друзі упалої людини та по-
борники в її боротьбі проти сил зла – диявола, 
який «шукає кого пожерти» (1Пет.5,8). Святі ан-
гели безперестанно стоять на сторожі спасіння 
віруючої людини, глибоко сумують, коли вона 
падає і щиро радіють з усіма Небесними Силами 
«за одного грішника, який покаявся», про що 
говорить Сам Господь.

Особливо потрібною буває допомога для 
людини в останні хвилини її життя. У страшний 
час смертний всі родичі і друзі залишають лю-
дину, не будучи в силах допомогти їй, а тільки 
один ангел-хоронитель є в той час її заступни-

ком і утішителем.
Ось яке велике значення мають святі ангели 

для нас своїм служінням в ділі нашого спасіння, 
а найбільше серед них значення має святий Ар-
хістратиг Михаїл – оборонець за славу Творця, 
за спасіння людей, за Святу Церкву, який про-
славляється в храмі, як «ангелів і архангелів - 
поборник Начальник» (Апок.12,7).

У піснях церковних св. Архістратиг Михаїл 
славиться як найближчий свідок Божої краси і 
доброти, тому і не дивно, що Він – поборник Бо-
жої слави, як на небі, так і на землі. Це Він став 
проти першого грішника серед створінь Божих і 
скинув його, як блискавку, з неба, про що сказав 
ученикам і Сам Господь.

В охороні від злих духів і направленні ангель-
ських воїнств на знищення зла і виявляється 
служіння св. Архістратига Михаїла в ділі спасіння 
людей, як в Старому Завіті, так особливо у Ново-
му. Ось так св. Михаїл і всі ангели близькі до нас, 
багато дбають про нас задля блаженства нашого.

Подякуймо Богові, що дав нам в святих анге-
лах  благодійних, сильних і скорих заступників 
і помічників. Пам’ятаючи про те, що при кожно-
му з нас є ангел- хоронитель, який завжди ба-
чить наші вчинки, радується,  коли ми в добро-
дійстві перебуваємо і тужать при гріхопадіннях 
наших, постараймося вберегти себе не лише  
від злих діл, а й намірів. Будемо усердно моли-
тися, щоб дух ревності по славі Божій, який в св. 
Архістратизі перебуває, не зменшувався і в нас, 
коли взиваємо: «Радуйся, Михаї-
ле, великий Архістратиже, зі всіма 
Небесними Силами».

P.S. З Днем іменин, Михайло! 
Михайлина!

о. Богдан ЗІНЧЕНКО, член 
Національної спілки

 журналістів України.        

Допоможемо 
Миколаєві у 2018 
році прийти до усіх-

усіх діток в Тернополі, 
- закликають молодіжні 
активісти у соцмережах. 
Вже цієї суботи, 24 
листопада, в місті стартує 
акція «Миколай про тебе 
не забуде». Триває пошук 
волонтерів для першого 
пакування пряників. Його 
розпочнуть о 16 год. в 
церкві Святого Йосафата 
на вулиці Лучаківського. 
Молодь віком від 15 
років запрошують стати 
помічниками Миколая. 
Зареєструватись охочі 
можуть за посиланням 
https://goo.gl/n3pfX8.

Обов’язками помічників є збір 
складників подарунків (іграшок, 
солодощів, засобів особистої гігі-
єни, шкільного приладдя тощо), 
пакування їх та вручення діткам.

До слова, у Тернополі акцію 
проводять вже 14-ий рік поспіль. 
Миколай протягом неї відвідує 
домівки дітей із малозабезпече-
них та багатодітних сімей, дітей-
сиріт та напівсиріт, дітей з сімей, 
котрі опинились у скрутному ста-
новищі. Списки оновлюють що-
року. Загалом в Тернополі прожи-
ває близько 2 тисяч потребуючих 
дітей віком до 12 років.

У 2018 році запланували такі 
заходи: збір складників пода-

рунків (8.11-15.12); реєстрація 
волонтерів-помічників на Фабри-
ці, під час розвезення подарунків 
та водіїв; випічка, пакування та 
продаж пряників (24.11 – 17.12); 
«Майстерні Св. Миколая» - творчі 
гуртки, розваги та ігри для роз-
витку дитини (проводяться для 
усіх бажаючих) (11-15.12); скла-
дання подарунків на Фабриці Св. 
Миколая (15-18.12); вручення по-
дарунків дітям (18-19.12).

Організатори акції заклика-
ють усіх небайдужих тернополян 
подарувати свято дітям із мало-
забезпечених та багатодітних 
сімей, дітей-сиріт та напівсиріт, 
дітей з сімей, котрі опинились у 
скрутному становищі. Можна ста-
ти волонтером або ж долучитись 
до цієї акції коштами чи купити 
необхідні складові подарунків. Це 
іграшки, солодощі, засоби особис-
тої гігієни, шкільне приладдя. 
Фабрика Св. Миколая відкрита 

в храмі Святого Йосафата
 (вул. Лучаківського).  

Довідки за телефоном 
(068) 242 09 89.

« Радуйся, Михаїле, зі всіма 
Небесними Силами»

Сьогодні – Собор Святого Архістратига Михаїла

Стань помічником 
святого Миколая! 

Підготовка до свята стартує 
вже цих вихідних
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У мешканців цього села й 
справді накопичилося чи-

мало болючих та актуальних пи-
тань, зокрема – до чинної влади. 
Захмарні ціни на газ, недосяж-
ні для простих громадян субси-
дії, мізерні пенсії та зарплати, не-
дофінансування державних уста-
нов, лікарень, дитсадків, шкіл, 
погані дороги - це далеко не по-
вний перелік того, на що наріка-
ли селяни під час дружньої роз-
мови.

Однак, відрадно, що люди 
не впадають у відчай. Сьогод-
ні всі свої надії вони напряму 
пов’язують з наступними вибо-
рами, у результаті яких Украї-
ною зможуть управляти профе-
сіонали, а не популісти, чесні, 
а не корупціонери, патріоти, а 
не безликі олігархи. А ще білів-
чани, як і мешканці Чистилова, 
Глибочка, Горішнього і Доліш-
нього Івачева, Ігровиці та Пло-
тичі сповнені оптимізму  щодо 
подальшої розбудови свого те-
риторіального об’єднання, яке 

розпочнеться вже зовсім скоро 
– після виборів голови та депу-
татів ОТГ.

- Суспільна активність лю-
дей, поруч з якими прожив не 
один десяток літ, - приклад 
того, як потрібно відстоювати 
свою позицію, свою думку, як 
будувати суспільство, у якому 
жити нам та нашим дітям, - за-
уважив Богдан Яциковський, 
додавши, що у своєму прагнен-
ні провести чесні вибори вони 
й надалі беззастережно мо-
жуть розраховувати на радика-
лів краю, на Радикальну партію 
Олега Ляшка. 

Також Ігор Мосійчук та 
Богдан Яциковський від-

відали унікальний музей-садибу 
славетної Соломії Крушельниць-
кої. Короткий екскурс минулим 
всесвітньовідомої білівчанки 
для них провели Марія Федун та 
Надія Зюбровська. Як зазнача-
ли екскурсоводи, Соломія това-
ришувала із засновником Ради-
кальної партії Іваном Франком і 

так само, як і Каменяр, перейма-
лася долею пригноблених укра-
їнців.

Зустріч депутатів з мешкан-
цями села Плотича розпо-

чалася з ранкової літургії в церк-
ві Успення Пресвятої Богороди-
ці УГКЦ, після якої вони спільно 
помолилися і у храмі Дмитра Со-
лунського УПЦ КП. 

Після богослужіння гості 

спілкувалися з людьми про набо-
ліле. Знову довелося почути від 
старших людей скарги на мізер-
ні пенсії і високі тарифи, на те, як 
нині важко виживати у селі, яке 
стало розмінною монетою для 
влади в її намаганні залучити 
нові кредити від МВФ.

- Політика чинної влади при-
звела до того, що тисячі україн-
ських селян, замість господарю-

вати на власній землі, змушені 
їхати на заробітки за кордон, щоб 
там у наймах обробляти чужі 
поля. За цих умов зняття морато-
рію на продаж землі стане остан-
нім цвяхом у труну, в якій зажи-
во поховають українське сіль-
ське господарство. Наша Ради-
кальна партія  понад усе вболіває 
за українське село. Саме тому ми 
наполягаємо на ухваленні змін 
до Конституції, які назавжди за-
твердять фермерство сільсько-
господарським ладом в країні та 
зроблять господарем на землі 
українського селянина, - запев-
нив Ігор Мосійчук.

У Великоглибочецькій ам-
булаторії загальної прак-

ти ки сімейної медицини  народ-
ний депутат України і головний 
радикал області поспілкували-
ся з медсестрами та пацієнтами. 
Заклад потребує ремонту, тут по-
тріскані стіни, старі вікна, через 
що взимку мерзнутимуть паці-
єнти...

 - Проте, це далеко не всі про-
блеми. Однією з основних є по-
треба у ліках. Тож обіцяю, що 
наша радикальна команда зро-
бить усе для того, аби лікарі цієї 
амбулаторії мали змогу у на-
лежних умовах рятувати людям 
життя, щоб в амбулаторії були 
необхідні хворим медпрепара-
ти, - наголосив Богдан Яциков-
ський.

Чимало коштів та часу потріб-
но і для того, щоб привести до 
ладу музей-садибу мужнього сина 
України Ярослава Стецька. Про це 
розповів гостям директор Вели-
коглибочецького музею великого 
націоналіста Мирон Сагайдак.

- Знаючи, чим живуть люди, 
ми можемо краще захищати їх ін-
тереси. Бо саме захист українців 
від посягань чинної влади на їхні 
конституційні та соціальні права 
– основа діяльності Радикальної 
партії Олега Ляшка, - підсумував 
результати робочої поїздки села-
ми Білецької об’єднаної громади 
Богдан Яциковський.

Юрко СНІГУР.

Богдан ЯЦИКОВСЬКИЙ: «Знаючи, чим живуть люди, 
ми можемо краще захищати їх інтереси»
 Для депутата обласної ради 
Богдана Яциковського та його 
гостя – народного депутата 
України від РПЛ Ігоря Мосійчука -  
минулі вихідні видалися 
насиченими і продуктивними.

Приємними та змістовними були зустрічі 
з мешканцями новоствореної Білецької 
об’єднаної територіальної громади, до 

узаконення якої українські радикали мають 
безпосереднє відношення. Адже кілька місяців тому 
саме завдяки чіткій позиції фракції Радикальної 
партії Олега Ляшка в обласній раді та при активній 
підтримці Ігоря Мосійчука їм вдалося захистити 
вибір людей та відстояти їхнє право на створення 
окремої від обласного центру ОТГ з центром у Білій.
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Україна Світ
Наші заробітчани  

освоюють Туреччину  
Україна - серед лідерів отриман-

ня дозволів на роботу в Туреччині. 
За 10 місяців цього року Туреччина на-
дала 97 тисяч дозволів на роботу іно-
земним громадянам, найбільше - із Си-
рії, Грузії, Киргизстану, України, Китаю 
і Туркменістану. Такі дані оприлюднені 
міністерством у справах сім’ї, праці та 
соціального захисту, повідомляє «TRT 
Haber». 

ЄС може призупинити  
безвіз із Молдовою

Євросоюз може переглянути без-
візовий режим для громадян Молдо-
ви у разі невиконання зобов’язань, 
пов’язаних з боротьбою з корупцією 
та відмиванням грошей. Про це йдеть-
ся у проекті звіту Європарламенту про 
реалізацію Молдовою Угоди про асо-
ціацію з ЄС, передає УНІАН. Усі програ-
ми підтримки, які ЄС надає Молдові, за-
лишаться призупиненими до «значного 
прогресу в демократичних стандартах». 
Європарламент має намір лише продо-
вжувати надавати фінансову підтримку 
громадянському суспільству країни, не-
залежним ЗМІ, приватному сектору та 
місцевій владі.

788 євро за секунду:  
скільки заробляють 

найдорожчі футболісти світу

Спортивний журналіст Танкре-
ді Палмері опублікував топ-10 най-
більш високооплачуваних футболіс-
тів світу. Найвищі доходи виявилися у 
нападника «Барселони» Ліонеля Мес-
сі - 40 мільйонів євро на рік. Це - 788 
євро за секунду. На другому місці - фор-
вард туринського «Ювентуса» Кріштіа-
ну Роналду із 31 мільйоном євро. Тре-
тій - футболіст ПСЖ Неймар, який отри-
мує 30 мільйонів. Далі до списку потра-
пили: хавбек японського клубу «Віссел 
Кобе» Андрес Іньєста - 25 мільйонів 
євро; півзахисник китайської команди 
«Шанхай Теллейс» Оскар - 24 мільйони; 
нападаючий англійського «Манчестер 
Юнайтед» Алексіс Санчес - 22,5 мільйо-
нів; форвард іспанського «Атлетко» Ан-
туан Грізманн - 20 мільйонів; напада-
ючий китайського клубу «Шанхай СІП» 
Халк - 20 мільйонів; захисник китай-
ської команди «Хебей Чайна Форчун» 
Хав’єр Маскерано - 19 мільйонів; хавбек 
катарського клубу «Аль-Садд» Габі - 19 
мільйонів євро.

Після запуску  
«Північного потоку-2»  

Московія може піти на Київ? 
Прем’єр-міністр Польщі застері-

гає: після завершення будівництва га-
зопроводу «Північний потік-2» ніщо 
не зупинить Росію від подальшої 
агресії в Україні. Про це Матеуш Мо-
равецький заявив під час конференції 
FOTAR у Гамбурзі, повідомляє «Україн-
ська правда». За його словами, коли піс-
ля будівництва «Північного потоку-2» 
виявиться, що українська ГТС не потріб-
на, то «що зупинить Путіна піти на Київ? 
Ви будете здивовані тим, кого я зараз 
процитую, але Ленін одного разу ска-
зав: капіталісти такі жадібні, що «про-
дадуть нам мотузку, на якій ми їх пові-

симо». Моравецький пояснив: європей-
ці платять росіянам за газ, а вони вкла-
дуть ці гроші у свою армію і Європі дове-
деться просити про захист США. З кінця 
2019 року «Північний потік-2» має тран-
спортувати близько 55 млрд. кубів газу 
щорічно з Росії через Балтійське море 
- до Німеччини. Противники проекту, у 
тому числі Польща, країни Балтії, Укра-
їна, Молдова, США та Данія стверджу-
ють: це ще збільшить залежність ЄС від 
«Газпрому».

У Європі повертатимуть 
вартість квитка  

за затримку потяга
Європарламент ухвалив зміни до 

правил захисту прав пасажирів за-
лізничного транспорту та зобов’язав 
компанії, які працюють у цій галузі, 
підвищити рівень роз’яснювальної 
роботи щодо цього серед користува-
чів залізничних послуг. Рішення - на 
сайті Європарламенту. «Депутати під-
вищили компенсацію за затримки біль-
ше, ніж на годину з 25 - до 50 відсотків 
вартості квитка. Пасажири набувають 
це право на додаток до права продо-
вжити подорож або здійснювати її ін-
шими шляхами. За затримку на півто-
ри години пасажирам повертатимуть 
75 відсотків вартості квитка, і 100 від-
сотків - за затримку тривалістю біль-
ше двох годин», - йдеться у рішенні Єв-
ропарламенту. Депутати також обмеж-
или кількість випадків, коли залізнич-
ні компанії можуть виправдовувати за-
тримки руху «надзвичайними обстави-
нами».

США можуть витіснити  
Росію з України 

Сенатор Кріс Кунс заявив, що США 
зможуть витіснити Росію з України. 
Про це він сказав під час виступу на 
Галіфакському міжнародному без-
пековому форумі, передає «Укрін-
форм». «Я думаю, що ми зможемо ви-
тіснити Росію з України, але для цього 
потрібна концентрація та рішучість, а 
також взаємодія з нашими союзника-
ми. Нам потрібно зробити це стійким 
пріоритетом», - йдеться у заяві сенато-
ра. Кунс також підкреслив, що для ви-
тіснення Росії з України можуть зна-
добитися десятки років. Окрім цього, 
американський політик підтримав рі-
шення президента Дональда Трампа 
дати Україні більшу кількість зброї та 
інструкторів. 

Боротьба з демографічною 
кризою: місто у Штатах  
надає житло і $10 тисяч  

за переїзд до нього
Безкоштовне житло, місце у ко-

воркінгу на рік та $10 тисяч тим, хто 
згодиться переїхати до Талсі - друго-
го за розміром міста в штаті Оклахо-
ма пропонує місцевий фонд, повідо-
мляє CityLab. За умовами програми 
«Tulsa Remote», апліканти повинні бути 
старшими за 18 років, не місцевими, 
мати дозвіл на роботу в США та можли-
вість переїхати до Талси протягом пів-
року. Вони зобов’язуються залишитися 
в місті на рік й працювати з Талси від-
далено. Натомість, їм покривають ви-
трати на оренду житла в центрі міста, 
виплачують $10 тисяч готівкою і на-
дають робоче місце. Працівник мати-
ме змогу добре заробляти у будь-якій 
компанії та водночас жити у дешевому 
місті. А місто у такий спосіб компенсує 
«відтік мізків», старіння населення й 
демографічний колапс. 
Подібні заходи запро-
ваджують і в інших ре-
гіонах США. 

Кабмін заборонив вимикати 
опалення взимку

Уряд ухвалив рішення, які забо-
роняють відключати газ теплопоста-
чальникам під час опалювального се-
зону. «Встановили пряму заборону на 
відключення та обмеження енергопоста-
чання теплопостачальних підприємств 
від газу в опалювальний період. Впрова-
джуємо гарантії безперервної діяльнос-
ті теплопостачальних підприємств. Це 
дозволить забезпечити українців взим-
ку теплом», - повідомив віце-прем’єр-
міністр Геннадій Зубко. За його словами, 
люди мають бути захищені від безвідпо-
відальності місцевих чиновників.

На вітчизняних дорогах 
загинули більше 2260 людей 

В Україні за 9 місяців цього року 
сталося понад 108 тисяч ДТП, унаслі-
док яких загинуло більше 2260 людей. 
Про це повідомив «Укрінформу» заступ-
ник гендиректора Центру громадського 
здоров’я МОЗУ Владислав Збанацький. 
Це, фактично, 396 аварій за добу, у яких 
протягом 24 годин загинуло 8 осіб. Інши-
ми словами, кожні три години гине один 
українець. Травмовано 22394 осіб (82 
людини за добу). Міжнародні експерти 
наголошують: в Україні низький рівень 
безпеки на дорогах. А тому показники 
смертності й травматизму внаслідок ава-
рій - одні з найвищих у Європі. ДТП є та-
кож однією з основних причин леталь-
них випадків серед молоді. 

Коли українці отримають 
субсидію «живими» грішми?

Із 1 січня 2019 року українцям по-
чнуть виплачувати пільги та субси-
дії у грошовій формі. Мінсоцполітики 
розробило проект відповідної постано-
ви, який найближчим часом винесуть на 
розгляд Кабміну. У документі йдеться, 
що субсидію монетизують у три етапи. З 
1 січня «живі» гроші отримають грома-
дяни, які звернулися за субсидією впер-
ше. Тобто ті, хто подасть документи на 
субсидію у січні, гроші на оплату кому-
налки отримуватимуть на свій банків-
ський рахунок. Ті, хто має субсидію ба-
гато років, отримають допомогу у гро-
шовій формі з 1 травня. А повномасш-
табна монетизація запрацює з 1 жовтня. 
Кожен, хто має право на житлову субси-
дію чи пільгу, отримуватиме кошти го-
тівкою. За результатами опалювально-
го сезону українці зможуть використати 
залишок коштів на банківському рахун-
ку на власний розсуд. Водночас, під час 
опалювального сезону кошти першочер-
гово спрямовуватимуться на оплату по-
слуг за спожитий газ, тепло, електрое-
нергію й воду.

Кабельне ТБ подорожчає
В Україні з 1 січня 2019 року по-

дорожчає кабельне телебачення. 
«Абонплата може зрости на 15-40 від-
сотків, залежно від регіональних осо-
бливостей, набору телевізійних кана-
лів, різних економічних показників ді-
яльності провайдерів», - заявила голо-
ва асоціації правовласників і постачаль-
ників контенту Наталія Клітна, передає 
прес-служба організації. Тарифи зроста-
ють через підвищення плати за викорис-

тання прав на інтелектуальну власність 
виробниками українського контенту, 
збільшення зарплати працівникам та 
плати за світло. Залежно від регіону, мі-
німальні тарифи за доступ до пакетів з 
українськими телеканалами можуть по-
дорожчати до 56-70 гривень. Але, швид-
ше за все, тарифи можуть бути й вищи-
ми, кажуть в асоціації.
Скільки мільйонів витрачають 

партії перед виборами?
Із наближенням виборів парла-

ментські партії з липня до вересня 
витратили більше 200 мільйонів гри-
вень, повідомляють у Комітеті вибор-
ців України. У першому кварталі шість 
партій сукупно витратили 85 мільйо-
нів, у другому - 150 мільйонів, у третьо-
му - 201 мільйон. Найбільше витрати-
ла ВО «Батьківщина» - 80 мільйонів, із 
них 73 мільйони - на рекламу. На дру-
гому місці «Самопоміч» із 38 мільйона-
ми витрат. «Блок Петра Порошенка» ви-
тратив 33 мільйони - із них 20 мільйо-
нів - на місцеві осередки. «Народний 
Фронт» витратив 22 мільйони, зокрема, 
8 мільйонів - на зарплату, 7 мільйонів - 
на оренду, 5 мільйонів - на податки. «Ра-
дикальна партія Олега Ляшка» витрати-
ла 12 мільйонів, із яких 4,8 мільйонів, 
- на пропагандистську діяльність. «Опо-
блок» витратив 12 мільйонів, із яких 
9 мільйонів партія перерахувала міс-
цевим осередкам. 99 відсотків витрат 
«БПП», «Опоблоку», «РПЛ» та «НФ» були 
за гроші, отримані з держбюджету. Це ж 
стосується 92 відсотків витрат «Самопо-
мочі» і лише 6 відсотків витрат «Бать-
ківщини».

У кого найбільше зросла 
пенсія?

Із 2013 по 2016 рік середня пенсія в 
Україні зросла найбільше у суддів і вій-
ськовослужбовців. Про це йдеться в ана-
літичному дослідженні Офісу з фінансо-
вого та економічного аналізу у Верховній 
Раді. Якщо в 2013 році пенсія суддів скла-
дала більше 12 тисяч гривень, то в пер-
шому півріччі 2018-го перевищила 25 ти-
сяч. Майже вдвічі зросла пенсія у військо-
вослужбовців. У 2013 році становила 2373 
гривні, а в першому півріччі нинішнього 
року зросла до 4206 гривень. Пенсії нар-
депів у 2013 році складали 15,3 тисяч, а за 
підсумками 2017-го зменшилися до 15,1 
тисячі. Згідно з аналітикою Офісу, в Укра-
їні за останні п’ять років число пенсіоне-
рів скоротилося на 2,1 мільйон. Також за-
значається, що за вказаний період пенсії 
збільшувалися повільніше, аніж ріст цін.

Кількість інтернет-
користувачів скорочується
Чисельність регулярних інтернет-

користувачів в Україні на кінець тре-
тього кварталу цього року скоротило-
ся до 20,8 мільйонів - із 21,35 мільйо-
нів за підсумками другого кварталу. 
Про це повідомила Інтернет-асоціація 
України з посиланням на результати 
дослідження компанії «Factum Group 
Ukraine». Так, домашній інтернет є у 65 
відсотків українців (21,3 мільйони домо-
господарств) - у другому кварталі було 
21,9 мільйонів домогосподарств. У міс-
тах з населенням понад 100 тисяч жи-
телів налічується 49 відсотків активних 
інтернет-користувачів, а в містах, де на-
селення менше, ніж 100 тисяч, - 21 відсо-
ток користувачів. У селах - 30 відсотків.

Майже половина населення 
отримує соцдопомогу  

від держави
44 відсотки українців отримують 

державну допомогу. Це - різні види 
державної соціальної допомоги, повідо-
мив «Радіо Свобода» міністр соціальної 
політики Андрій Рева. Крім того, 5 міль-
йонів домогосподарств отримують суб-
сидію на послуги ЖКГ. 

Україна Світ

Ольга
ЧОРНА.
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Струни серця

Тереза поспішала. 
Купила квиток на 
літак з Італії до 

України. «Бусом» їхати 
довго. Везла гроші тітці 
на операцію. Могла 
б і переслати. Але 
хотіла побачити тітку. 
Підтримати. Побути 
поруч. 

У тітки Василини є донька. 
Також заробітчанка. Разом із 
чоловіком працюють за кор-
доном. Давно...   

Коли Терезу скоротили на 
роботі, тітка порадила:

- Їдь на заробітки. Тут за-
раз тяжко знайти нормальну 
роботу.  

- А де грошей на доро-
гу взяти? Позичати не хочу. 
На біржі мало платять. Чоло-
вік… самі знаєте. Де вб’єш, там 
в’їдеш. Його влаштовує мі-
зерна платня. Каже: головне 
- спокій. А за що сина колись 
вчити - не його клопіт. Як і те, 
де  взяти гроші на одяг, кому-
налку. 

- Я маю трішки грошей. По-
зичу. Заробиш, тоді й повер-
неш.  

Уже кілька років Тереза в 
Італії. Щоразу привозить тіт-
ці гостинці. Передає продук-
ти перед святами. Бо від Ліди, 
рідної доньки, Василина не 
дочекалась ні допомоги, ні по-
дяки… 

Ще малими були Дмитро і 
Неля, коли Ліда вирішила по-
датись на чужину. Разом із 
благовірним. Ревнувала Ігоря. 
Тому й не хотіла залишати. А 
він ніколи не перечив дружи-
ні. 

- Тяжко буде давати раду 
двом дітям. Хай би Ігор ще 
рік-два вдома побув, - пере-
конувала доньку Василина. - 
Мені ж на роботу треба ходи-
ти. І тато у дві зміни працює. 

- Не ви, мамо, перша і не ви 
остання, на кого дітей зали-
шають. Вони ж не грудні. Дім-
ка - першокласник. А Неля че-

рез рік піде до школи.  
- Ігор і тут заробляє непо-

гано.  
- А там буде ще краще. 

Мамо, це ж ваші внуки, а не 
чужі діти. Зрештою, ми не на-
завжди виїжджаємо. 

Ліда з Ігорем подалися на 
заробітки. Василина залиши-
лася з малими. Довелось не-
легко. Діти хворіли. Особли-
во внучка. Василина то брала 
відпустки за власний рахунок, 
то відпрошувалася з роботи. 
Врешті розрахувалася. 

- Дурницю ти зробила, Ва-
силино, - сказала сусідка, а за-
одно й подруга. 

Як у воду дивилася…    
…Ліда грошей передавала 

небагато. Аби дітям вистачи-
ло. Василина не раз пошкоду-
вала, що погодилась на донь-
чину авантюру. Бо, фактично, 
жила на чоловікову зарплату. 

Коли пішла до школи Неля, 
видатків стало більше. Васи-
лина пояснювала доньці, що 
потрібно здавати гроші то на 
те, то на се… Ліда обурювала-
ся:

- Ми тут на житло заробля-
ємо, а не на школу. 

Порадившись з чоловіком, 
Василина вирішила шукати 
роботу. Влаштувалась в ате-
льє неподалік від дому. 

…Діти росли. Справи у 
Ліди з Ігорем ішли добре. Ку-
пили одну квартиру, другу. 
Здали в найм. Василина про-
сила доньку і зятя повертати-
ся. Вже майже дорослими ста-
ли Дмитро з Нелею. А вони й 
не збиралися.

- За копійки вдома гарува-
ти? Ні! - Ліда була категорич-
ною. - Мову вивчили. Легалі-
зувалися. За роботу платять 
добре. Гріх все це залишати.    

- Всіх грошей не заробите.
- Не читайте моралі, мамо. 

Вивчимо дітей, а тоді буде ви-
дно. Може, до себе заберемо, 
якщо захочуть.  

- І в кого ти така вдалася?
…До лікарів Василина хо-

дила тоді, коли вже справді 
притисне. На щастя, це тра-
плялося рідко. Тому й не звер-
тала уваги, що останнім часом 
швидко втомлюється, почува-
ється зле. Гадала, минеться. 
Зараз у людей і тиск «скаче», 
і погода на мізки «тисне». Ще 
й магнітні бурі доконують. Та 
вже й не сімнадцятка… 

Чоловік таки наполіг, аби 
обстежилася. Недуга виявила-
ся серйозною. Лікарі наполя-
гали на операції. А вона дово-
лі коштовна. У подружжя та-
ких грошей не було. І прода-
ти нічого. І позичити ніде. Та 
й повертати борги звідки?

За допомогою звернулася 
до Ліди. 

- Зайвих грошей не має-
мо, аби дати. Навіть позичити 
нема з чого, - відповіла донь-
ка. 

- Що ж мені робити?       
- А чого ви, мамо, грошей 

не склали?   
- Як? Де я їх мала взяти?
- Я ж вам передавала. 
- Це були «дитячі» гроші, 

Лідо. І їх не завжди вистачало. 

- Треба було менше цукер-
ків дітям купувати.  

Василина зрозуміла: по-
мочі і співчуття від доньки не 
дочекаєшся. А час квапив…

До Терези зателефонував 
Василинин чоловік. Дружи-
ні нічого не сказав. Наперед 
знав: буде проти, аби турбу-
вати племінницю. Тим паче, 
вона сина-студента вчить. І 
чоловіка, який на «мінімалці» 
сидить, утримує.     

- Я попрошу тижневу від-
пустку, - сказала Тереза. - Ду-
маю, господиня зрозуміє си-
туацію. Відпустить. Трохи 
грошей маю. І якраз скоро 
зарплату отримаю. Усе й при-
везу.

…Операція минула вдало. 
Чоловік аж тепер зізнався Ва-
силині, звідки гроші. 

Та дякувала племінниці. І 
кволим голосом обіцяла все 
повернути. 

- Головне - набирайтеся 
сил. А гроші… Будемо вважа-
ти, що це мій подарунок. А по-
дарунків не повертають. 

- Ти ж стратилася, Терезо. 
- Ще зароблю. Ви також ко-

лись допомогли мені. 
…Коли Тереза повернула-

ся до Італії, їй зателефонувала 
Ліда. Аби сказати, що матери-
них боргів віддавати не буде. 

Ольга ЧОРНА.

Таня любила 
приїжджати у рідне 
село в цю пору. 

Налиті сонцем і теплом 
яблука зваблювали 
своїм п’янким ароматом. 
Якесь особливе відчуття 
в такий час огортало 
душу жінки. А от у серці 
панував неспокій. Це ж 
скільки років минуло з 
того часу, як Павло біля 
отих пахучо-п’янких 
яблунь освідчився їй у 
коханні?! 

Тоді вона була найщасливі-
шою у цілому світі і мріяла про 
спільне життя з коханим, про 
майбутніх діточок. А Павло, 
мовчки пригорнувши до себе 
дівчину, зривав поцілунки з її 
ніжних губ. 

Щасливішої пари від них, 
мабуть, не було. Бо кохання 
їхнє пройшло, як кажуть, крізь 
вогонь, воду і мідні труби.

Таня і Павло знали один од-
ного ще змалку – були сусіда-
ми, разом відвідували одні й 
ті ж дошкільні, шкільні і по-
зашкільні навчальні заклади. 
А закінчивши школу, виріши-
ли вступати до одного і того 
ж вишу. Але тут їх спіткала не-
вдача, яка стала випробуван-
ням стосунків на міцність.

Таня вступила, а от Павло-
ві не вистачило всього декіль-
кох балів. Його батьки були 
невблаганними: не хотів учи-
тися, їдь за кордон і заробляй 
гроші.

Розлука зробила їхнє ко-
хання ще сильнішим – один за 
одним летіли листи. Здавало-
ся, люди вже розучилися так 
щиро, тонко і трепетно пере-
давати свої почуття на папері. 
Таня, перечитавши з десяток 
разів кожен лист, ніжно цілува-
ла його.

Та одного дня вона не зна-
йшла у поштовій скриньці лис-
та. Вісточки від коханого не 
було ні наступного дня, ні че-
рез тиждень, ні через місяць…

Приїхала додому, а тут, мов 
грім серед ясного неба, пролу-

нала звістка, що однокласни-
ця Зоряна виходить заміж за… 
її Павла. Коліна підкосилися, 
перед очима попливли темні 
кола. 

Відтепер її світ кардиналь-
но змінився. Не розуміла, чому 
людина, яка клялася їй у ко-
ханні при місячному сяйві, лю-
дина, яку вона так безмежно 
любила, враз стала чужою… Та-
ких «чому» виникало багато, а 
от відповідей – не знаходилось.

На зло Павлові, з яким так 
і не бачилась, бо вони з Зоря-
ною, як казали односельці, 
одружилися і жили в іншій кра-
їні, Таня вийшла за першого-
ліпшого одногрупника, який 
давно «підбивав до неї клин-
ці». Відтоді рідко приїжджа-
ла додому. Тут їй все нагадува-
ло про коханого, якого не пере-
ставала любити. Але щороку в 
час, коли пахучо-п’янкий аро-
мат яблук, що росли у її саду, 
розходився на всю вулицю, 
Таня брала відпустку і разом 
з чоловіком та донечкою при-
їжджала у село до батьків, щоб 
допомогти їм зібрати урожай.

Цього разу Таня зібрала-
ся додому назавжди. Чоловік, 
який не раз повертався з робо-
ти напідпитку і ні за що лаяв 
її перед маленькою донечкою, 
вчора насмілився підняти руку. 
Це стало останньою краплею 
у переповненій чаші терпін-
ня. Наступного дня вони з до-
нечкою вже стояли на порозі 
батьківської хати.

У метушні, розкладанні ре-
чей минув день. Увечері, вклав-
ши донечку спати, Таня пішла 
у свою кімнату. Крізь прочине-
не вікно вабив п’янкий запах 
яблук із саду. З головою пори-
нула у спогади. Знову і знову 
ставила собі запитання: чому 
так сталося?

Таня вийшла у сад, сіла на 
лавочку, на якій вони часто си-
діли з Павлом. З її очей котили-
ся сльози. Крізь них жінка не-
подалік паркану помітила чо-

ловічу постать. Цю постать 
вона впізнала б із тисячі. Сер-
це шалено забилося, коли чо-
ловік невпевненими кроками 
став наближатися до неї.

– Пробач, що не запитав у 
тебе, а повірив чуткам, – зда-
леку почав розмову Павло. – Із 
Зоряною не склалося – ми роз-
лучилися. А сьогодні вона зі-
зналася, що тоді спеціально 
приїхала до мене в іншу краї-

ну, хоч видала це за випадко-
вий збіг. Там вона й наговори-
ла мені, що ти маєш іншого. А 
я, замість того, щоб поговори-
ти з тобою, скалічив життя і 
тобі, і собі.

– Мовчи.., – перебила Таня. 
– Краще присядь біля мене. 
Наші яблуні цього року знову 
щедро плодоносять…

Оля ГЛАДЧУК-
ПОПАДЮК.

*     *     *
Рік за роком, крок за кроком – 

і життя проходить.
Час за нами, час між нами 

вперто верховодить.
І нікому не спинити течію бурхливу.
Очі дивляться в минуле 

недарма журливо.
І ті спогади приносять 

у життя надію.
Я ще квіти літа в душу 

безсоромно сію.
Хоч вже осінь на порозі, 

білий цвіт у косах,
Серце стукає в тривозі, 

як світанок в росах.
Не торкайсь мене, завіє, 

я – жива людина.
Ще весна у серці мріє і кожна хвилина.
Ще любов’ю душу грію, казку обіймаю.
І сказати вслух не смію – 

майбутнє стрічаю.
Оксана КИШКАНЮК.

с. Слобідка Заліщицького району.

*     *     *
Дай мені,  доле,  краплинку 

жіночого щастя. 
Бути коханою, бути комусь 

ще потрібною, 
Бути в любові не сильною - 

зовсім тендітною. 
Дай мені, доле, у тебе шматочок 

цей вкрасти.
Дай мені, прошу, метеликом 

в скронях забитися. 
Не вириватись, а бути 

в долонях покірною. 
Бути слухняною, 

бути для нього лиш вірною. 
У почуттях, ніби 

в річці бурхливій втопитися.
Дай мені, доле... 

Та я не прошу  неможливого! 
Ще не пізнала я щастя до краю, 

до вінечка, 
Ще не погасла у небі 

останняя зірочка... 
Дай мені, доле, наважитись 

бути щасливою.

*     *     *
Заплакало небо, 

листопад закінчує осінь. 
Сніжком затрусило, 

щипнуло в ночі морозцем. 
А в косах вербових 

з'явилася паморозь, просідь
Й сумні перехожі 

тікають додому бігцем.
Заплакала осінь. 

Остання троянда подалась. 
Пелюстки зів'яли, 

померли під натиском чар. 
В останню хвилину згадала, 

як з вітром кохалась, 
І твердо тримала морозу 

сердечний удар.
Заплакало серце. 

Я так не люблю міжсезоння. 
Депресія, холод... Не гріє гаряче вино... 
І це безкінечне тупе 

знавесніле безсоння... 
Як хочеться все відіслати 

далеко давно......

*     *     *
Кажуть, кохання підвладне 

любому віку? 
Кажуть, у жінки немає в любові меж? 
Кажуть, немає щастю в коханні ліку? 
Кажуть... А ви в це вірите сліпо теж?!

Інна КІНЬ-ГЛАВАЦЬКА.

Сокровенне

Невигадане

На фото Івана ПШОНЯКА: учасниці народного аматорського ансамблю 
лемківської пісні «Яворина» Чортківського РБК ім. Катерини Рубчакової.

Линуть світом пісні Лемківщини, 
У них - і спогади, і сміх, й журба…   
Коли співає «Яворина»,
Історія отчого краю ожива…
Для лемків пісня - це молитва, 
В ній стільки сліз, любові, святості, туги…
Мелодії на землю предків
Несуть серця, несуть вітри…

Ліда почула ці слова з 
екрану, вимикаючи 
телевізор, і сумно 

посміхнулася. Вона 
поспішала. Попереду був 
важкий день, наповнений 
життєвими клопотами та 
турботами.

«Без винятку, без винятку», – 
слова крутилися в Лідиній голо-
ві, вона намагалася їх прогнати, 
та все марно. Але тривало це хви-
лин двадцять, поки вона швид-
кими кроками поміж багатопо-
верхівок прямувала на роботу.

Ліда працювала директором 
школи. Сьогодні мала відбутися 
педагогічна рада і зустріч з бать-
ками випускних класів, і візит 
в управління, і ще багато чого 
спонтанно-непередбачуваного у 
роботі керівника школи із більш 
як тисячним учнівським скла-

дом. Ліда Петрівна – сучасний пе-
дагог і ділова жінка - поправила 
пишну зачіску, ледь припороше-
ну ранковим туманом, і важко зі-
тхнула.

...Школа, школа… Невгамов-
ний вулик. Її друга домівка, де, 
попри весь тягар нелегкої робо-
ти, вона знаходить розраду і уми-
ротворення. Навіть не уявляє, як 
би жила без цього, бо вдома…

Вчора чоловік знову прий-
шов п’яний і їй довелося допізна 
ходити в садку під вікнами, чека-

ючи, поки він засне. Алкоголізм 
– ця страшна хвороба перетво-
рила її колись розумного і кра-
сивого Григорія на морально-
го каліку. Не змогла навіть вона, 
та що вчить, виховує і наставляє 
на добрий шлях сотні дітей, вря-
тувати свого єдиного та кохано-
го. Напевно, спадковість взяла 
своє. Його батьки теж були за-
лежними. Жити з алкоголіком – 
це найбільша у світі мука. Люди-
на не знає, що вона діє, не відає, 
що з нею відбувається. Страш-

на агресія оволоді-
ває її єством і вона 
перетворюється на несамовито-
го звіра.

«Колишніх алкоголіків не бу-
ває», – кажуть люди. І це правда. 
Давно б лишила Ліда Григорія, та 
знає, що пропаде чоловік. Отож і 
несе свій хрест покірно і нікому 
не скаржиться, хіба Богу одному.

Доросла донька вийшла за-
між за поляка і тепер мешкає на 
його батьківщині. Двічі на рік на-
повнюється Лідина хата щебе-
том трьох онучок, і тоді жінка на-
бирається сили і снаги, та дякує 
Богові за все. Григорій в цей час 
стає тихим та сумирним, не чіпає 
нікого, наче побоюється зятя. До-
чка все розуміє, але не хоче пору-

шувати це болісне питання. Так і 
минає життя.

Ліда Петрівна глянула на го-
динник і зауважила, що ще двад-
цять хвилин тому закінчився її 
робочий час. Школа затихла. А 
вона сиділа в своєму кабінеті, за-
йнята документацією. За вікном 
стояла золота осінь. Кленові 
листки стукали в шибку, наче ку-
дись кликали. Ліда швидко закін-
чила справи і вийшла у двір, вди-
хаючи на повні груди свіже по-

вітря. Вирішила додому йти че-
рез міський парк, щоб помилува-
тися красою незайманої дощем 
осінньої природи. Вона наче зли-
лася з чудодійною аурою золото-
багряної осені. На душі було на-
прочуд тепло і легко. Весь тягар 
трудового дня наче рукою зняло. 
Людей в парку було мало. Зграй-
ки веселих студенток підстрибу-
вали, граючись листям. Перехо-
жий чоловік, порівнявшись із Лі-
дою, якось дивно глянув на неї. 

Проминув, озирнувся. Озирнула-
ся й вона. 

–  Ліда?..
–  Володя?..
Вмить життя закрутилося на-

зад, швидко-швидко, наче кіно-
плівка. Дитинство, школа, юність, і 
він – її вірний друг, помічник, рятів-
ник від сусідських собак, охоронець 
від усіх життєвих негараздів - без-
надійно закоханий у неї Володька…

Життя не жартувало з ним, 
дарувало свої сюрпризи, вчило 
виправляти помилки. Нині він 
залишився сам зі своєю нероз-
траченою любов’ю.

 Сиділи на лавці довго, аж за-
сутеніло. Золоті листки падали 
на землю, встеляючи її нерукот-
ворним килимом.

Володя тримав Лідину руку в 
своїй. Зігрівався вогником дале-
кого кохання, яке світило крізь 
роки, а нині розгорялося з новою 
сонцесяйною силою…

Раїса ОБШАРСЬКА. 

10 кращих цитат 
про щастя 

1. Той, хто сам щасливий, може 
дати щастя й іншим. Жюльен Офре 
де Ламетрі

2. Треба вірити в можливість щас-
тя, щоб бути щасливим. Л. Толстой 

3. Часто трапляється, що людина 
вважає щастя далеким від себе, а воно 
нечутними кроками вже прийшло до 
неї. Д. Боккаччо 

4. У щастя немає завтрашнього 
дня, немає у нього і вчорашнього... у ньо-
го є тільки сьогодення - і то не день, а 
мить. І. Тургенєв 

5. Кожен щасливий рівно настіль-
ки, наскільки він вміє бути щасливим. 
Дін Д. 

6. Людина щаслива лише тоді, коли 
вона на своєму місці. Л. Вовенарг 

7. Пам'ятайте, що щастя не зале-
жить від того, хто ви і що ви маєте; 
воно залежить виключно від того, що 
ви думаєте. Д. Карнегі 

8. Найщасливіша людина та, яка 
дарує щастя найбільшому числу людей. 
Дідро Д. 

9. Я народжений, і це все, що не-
обхідно, щоб бути щасливим. А. Ей-
нштейн 

10. Піклуючись про щастя інших, 
ми знаходимо своє власне. Платон

П’янкий аромат ЯБЛУК

Життєві сюжети Без винятку
«Сьогоднішній  день  буде 
наповнений коханням для усіх 
знаків зодіаку без винятку...»

«Чого ви, мамо, 
грошей не склали?»

гніздечкогніздечкоСімейне

- Всіх грошей не заробите.
- Не читайте моралі, мамо. 

- Треба було менше цукер-
ків дітям купувати.  
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*     *     *
Український дзюдоїст Яків 

Хаммо виграв золоту медаль на 
Гран-прі у Нідерландах. Трохи 
більше хвилини знадобилося на-
шому спортсмену, аби оформити 
дострокову перемогу у фіналі над 
Владутом Сімонеску з Румунії. Ще 
одну золоту нагороду у перший 
же день ЧС у Гаазі здобула укра-
їнська спортсменка Марина Чер-
няк. У блискучому стилі вона пе-
ремогла суперницю з Китаю.

*     *     *

Дарина Самчик стала пер-
шою в історії українкою, яка ви-
грала чемпіонат світу зі зміша-
них єдиноборств у Бахрейні. У 
фінальній сутичці українка розі-
бралася зі шведкою Ніною Бек. 
Бій завершився в третьому раун-
ді перемогою Самчик нокаутом. 
Оксана Пашкова в категорії до 48 
кг завоювала срібло. У кроці від 
перемоги на чемпіонаті світу в ка-
тегорії до 62 кг зупинився і Роман 
Сиркін. Катерина Добрознай (до 
66 кг), Владислав Дубков (до 61,2 
кг) і Баграт Адамія (до 120 кг) ве-
зуть з Бахрейна бронзові медалі.

*     *     *
Абсолютний чемпіон світу 

у важкій вазі українець Олек-
сандр Усик піднявся в рейтингу 
кращих боксерів світу незалеж-
но від вагової категорії, який 
публікує авторитетне видан-
ня «Ринг». Після яскравого ви-
ступу в Манчестері, де Усик нокау-
тував Тоні Беллью, українець під-
нявся в списку кращих. На першо-
му місці залишився інший україн-
ський боксер - Василь Ломаченко. 
Далі йдуть: 2. Теренс Кроуфорд 
(США); 3. Сауль Альварес (Мекси-
ка); 4. Олександр Усик (Україна).

*     *     *

Українка Оксана Оробець 
виграла перший чемпіонат сві-

ту серед професіоналів Elite 
IFBB в жіночих категоріях з су-
марним призовим фондом 100 
000 $. Першість пройшла в сто-
лиці Китаю - Пекіні. Оробець не 
залишила жодних шансів конку-
ренткам, продемонструвавши не-
ймовірну фізичну форму та підко-
ривши суддів і глядачів своїм ат-
летичним тілом.

*     *     *
Одразу після завершення ка-

лендарного матчу проти рівнен-
ського “Вереса” тернопільська 
«Нива» пішла на канікули. Наразі 
між керівництвом клубу та тре-
нерським штабом тривають кон-
сультації, після яких буде визна-
чено остаточний план підготов-
ки у період зимового міжсезон-
ня та дату виходу команди із від-
пустки. Весняна частина чемпі-
онату Другої ліги стартує 31 бе-
резня та складатиметься із 10-и 
матчів.

*     *     *

З 15 по 18 листопада у ки-
тайському місті Сямень прохо-
див фінальний етап Всесвітньої 
університетської ліги 3х3. Жі-
ноча команда України завершила 
виступ зі срібними нагородами. 
У фінальному матчі наші дівчата 
поступилися місцевим суперни-
цям з університету Циньхуа з ра-
хунком 14:17.

*     *     *
Збірна України, вигравши 

свою групу в дивізіоні Б Ліги на-
цій, буде сіяною у другому ко-
шику відбірного етапу до чем-
піонату Європи-2020. Разом з 
“синьо-жовтими” у другому ко-
шику опинилися: Росія, Іслан-
дія, Боснія та Герцеговина, Шве-
ція, Данія, Австрія та Уельс. У пер-
шу корзину потраплять 10 най-
кращих команд з дивізіону А, а в 
другій корзині - дві найгірші ко-
манди з дивізіону А і вісім кращих 
збірних з дивізіону Б. Жеребку-
вання кваліфікації Євро-2020 від-
будеться 2 грудня.

Спортивна арена

Спорт Тернопілля

Трагічно обірвалося життя люди-
ни, яка була і спортсменом, і настав-
ником водночас. Яка, безсумнівно, 
стане легендою ще для багатьох по-
колінь рукоборців, котрі своїми до-
сягненнями, силою та вірою прослав-
лятимуть Україну.

Родом Андрій з Кременця, мину-
лого серпня йому виповнилося 33 
роки.

Ще одинадцятирічним прийшов 
у спорт. Першими змаганнями, в яких 

узяв участь, були «Козацькі забави» у 
рідному місті. Тоді хлопчак підняв ко-
лоду з вагою 70 кг аж 52 рази. Пізніше 
до нього прийшли перемоги у гирьо-
вому спорті, паверліфтингу. А загалом 
Андрій Пушкар 15 разів був чемпіо-
ном світу, 16 разів - чемпіоном Європи, 
7 разів вигравав кубок світу серед про-
фесіоналів… В Україні на різних тур-
нірах завоював близько 200 медалей, 
ставав призером у 30 країнах світу.

Заслужений майстер спорту, він 

прославляв Україну на всіх конти-
нентах і навчав цьому своїх вихован-
ців – чи то у центрі фізичної культури 
і спорту Тернопільського національ-
ного економічного університету, де 
працював тренером, а чи у власному 
залі, де навчав дітей будь-якого віку і 
готував їх до змагань.

Кременчанин не дожив два дні до 
важливого матчу проти принципо-
вого суперника, уродженця Кривого 
Рогу, а нині москвича Дениса Циплен-
кова в рамках Кубка світу серед про-
фесіоналів “Золотий Тур”. Саме на ці 
змагання армрестлери Андрій Пуш-
кар, Олег Жох та його батько й поспі-
шали у Польщу.

Андрій ПУШКАР: «Мені добре в Україні. В мене 
тут багато друзів, я живу тут. Не знаю, напевне,  
я патріот. Однак жити я хочу лише в цій країні»
14 листопада у жахливій аварії на трасі Київ – Чоп між 

селами Гаї-Лев’ятинські та Крупець Радивилівського 
району Рівненської області близько 15 години загинув 

чемпіон світу та Європи з армрестлінгу Андрій Пушкар.

Команда Андрія Шевченка достроково гарантува-
ла собі перше місце у групі та вихід до найсильнішого 
дивізіону Ліги націй. Перед заключним матчем укра-
їнська збірна набрала 9 очок з 9 можливих та була не-
досяжною для конкурентів. Другою йшла Чехія, яка 
набрала 3 пункти, на останній позиції перебувала Сло-
ваччина, яка не мала жодного балу.

У матчі проти українців словаки вийшла вперед 
вже на 6-й хвилині. Господарі поля заробили штраф-
ний на лівому фланзі, Марек Гамшик неочікувано для 
українських футболістів відкотив м’яч під удар Аль-
берту Руснаку, який точно пробив у ближній від голкі-
пера Дениса Бойка кут.

На 26-й хвилині воротар збірної України припус-
тився результативної помилки. Юрай Куцка пробив 
з-за меж штрафного майданчика, Бойко не зміг зафік-
сувати м’яч в руках та випустив його у сітку. Коман-
да Андрія Шевченка вдало розпочала другий тайм 
та скоротила відставання у рахунку на 47-й хвилині. 
Олександр Караваєв прострілив справа на Євгена Ко-
ноплянку, який з лінії штрафного майданчика у один 
дотик відправив м’яч у лівий кут воріт.

Проте українці й надалі невдало діяли у оборо-
ні та на 52-й хвилині пропустили третій гол. Словаки 
завершили атаку ударом у штангу, м’яч відскочив до 
Руснака, після передачі якого з близької відстані воро-
та вразив Адам Зрельяк.

На 61-й хвилині Словаччина довела рахунок до 
розгромного. Роберт Мак отримав передачу з право-
го флангу, прибрав на замаху захисника та відправив 
м’яч у сітку.

Україна програла Словаччині 1:4 та залишилася з 
9 очками на першому місці. Словаки набрали 3 очка та 
вийшли на другу позицію. Чехія також з 3 пунктами на 
третьому місці, через гіршу різницю забитих та пропу-

щених м’ячів. У заключному турі Словаччина зіграє в 
гостях з Чехією.

За результатами цієї зустрічі можна висловити ба-
гато нарікань на адресу головного тренера нашої ко-
манди, який вирішив експериментувати з молодими 
гравцями. Проте, давши їм шанс показати свою май-
стерність на офіційному рівні у проміжній грі, Андрій 
Шевченко буде вправі розраховувати на них у наступ-
них відповідальних поєдинках. Це його право на по-
разку.

До речі, збірна України програла з різницею у три 
м’ячі вперше за п’ять років. Останній раз це трапилося 
19 листопада 2013 року у стиковому матчі за вихід на 
ЧС-2014 проти Франції (0:3). Також ця поразка стала 
найбільшою при головному тренері Андрії Шевчен-
ку. До того за його наставництва команда максималь-
но поступалася з різницею лише у два м’ячі: у матчах 
проти Ісландії (0:2) і Хорватії (0:2) у зустрічах групово-
го етапу кваліфікації на ЧС-2018.

А ще збірна України пропустила чотири голи в офі-
ційному матчі  учетверте в історії.

Перший раз - в 1995 році у відборі на Євро-1996 в 
матчі з Хорватією в гостях (0:4). Другий – у 2001 році 
в плей-офф відбору на ЧС-2002 у грі з Німеччиною на 
виїзді (1:4). Третій – у 2006 році на ЧС-2006 на групо-
вому етапі у зустрічі з Іспанією (0:4).

ФУТБОЛ
11 листопада «Гірник» з Но-

восілки здобув районний кубок 
«Золотої осені».

13 листопада «Тернопіль-
Педуніверситет» обіграв «Універ-
ситет» Чернівці з рахунком 6:1.

16 листопада бережанські 
юніори посіли четверте місце в 
турнірі «Кубок талантів».

СПОРТИВНА АЕРОБІКА
Тернополянка Марія Халупа 

стала третьою на Міжнародному 
відкритому Кубку Києва.

ВОЛЕЙБОЛ
«Галичанка» двічі програла 

запорізькій «Орбіті» – 0:3 в обох 
матчах.

«Галичанка-2» перемогла «Бу-
ковинці-2» та «Новатор-2».

ЛЕГКА АТЛЕТИКА
На змаганнях пам’яті тренера 

Євгена Сюча Вікторія Мітюрьо-
ва виборола одразу дві нагороди, 
повівши другу й третю сходинки. 
Андрій Жук та Дарина Мостова 
вибороли «бронзи».

ЛЕГКОАТЛЕТИЧНИЙ КРОС
Жителька Бережан Тетяна 

Когут посіла другу сходинку на 
Чемпіонаті України з легкоат-
летичного кросу.

ДЗЮДО
На чемпіонаті України з дзю-

до серед спортсменів з вада-
ми слуху тернополяни здобули 

три нагороди. У вазі 57 кг тре-
тє місце посіла спортсменка з 
Кременеччини Софія Волянюк. 
Другою у вазі понад 78 кг ста-
ла майстер спорту Марія Бала з 
Теребовлянщини. А її землячка 
Іванна Стецюра здобула «брон-
зу». Серед чоловіків у вазі 66 кг 
п’яті місця посіли Роман Лис з 
Борщівщини та Андрій Думин 
із Монастириського району.

БАСКЕТБОЛ
БК «Тернопіль-ТНЕУ» з міні-

мальною перевагою за підсум-
ками двох матчів проти «Ніко-
Баксет» з Миколаєва проходить 
в 1/8 Кубку України серед чолові-
чих команд.

Право на поразку
Збірна України без шансів 
поступилася у гостях  
Словаччині в заключному матчі  
Ліги націй з рахунком 4:1
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У  Котюжинській  школі, що  
на Збаражчині, вже  стало  тра-
дицією  проводити  два  досить  
масштабних  осінніх  свята. Пер-
ше з  них – це  «Свято  гарбузо-
вої  каші» - проходить  декілька  
років  поспіль з  ініціативи  ди-
ректора школи Лідії  Воробець. 
Окрім  яскравої  тематичної  кон-

цертної  програми, яку  майстер-
но  готують педагог-організатор 
Ілона  Савчук, вчитель музики  
Мирослава Медвідь та керівник 
танцювального гуртка Євдо-
кія  Тимошенко, на  усіх  гляда-
чів  чекає,  як завжди, бездоган-
но  смачна і  корисна  гарбузова  
каша,   зварена  кухарем  Надією  

Степанівною. Не  давали ніко-
му сумувати  й ведучі осіннього  
дійства - Тетяна Швед та Надія 
Хільчук, залучаючи  до веселих  
конкурсів та змагань усіх бажа-
ючих . А на закінчення  свята -  
солодка  ярмарка, приготовлена  
з любов’ю  батьками та учнями  
усіх  класів, завжди  ще  більше 
піднімає хороший настрій, отри-
маний  від  побаченого.

Другий  захід – це  «Пісен-
ний  вернісаж», започаткований  
вчителем  музики Мирославою 
Медвідь, проводився  цього року 
вп’яте. На  сцені  можна  було  по-

бачити і  почути  усіх  учнів  шко-
ли  від  1-го по 9-ий  класи. Також  
мамів і дітей  молодших класів   у 
вокально-хореографічній компо-
зиції  «Долоньки»  зі  солісткою-
керівником, і  талановитих  ви-
пускниць – Іванну  Гороховську, 
Валерію Панчук,  Маргариту  Му-
сій, і солістів, і ансамбль  усіх  
працівників школи. Юні і стар-
ші артисти  радували   присутніх  
яскравими  пісенними   номера-
ми, деякі з  них  були  доповнені  
хореографією народного танцю-
вального гуртка «Пролісок» ( на-
віть  групою  25+). Тріо  ведучих 

– вчителька української  мови 
Тетяна Швед та учні 7 класу Таня 
Гороховська і Вітя Мусієвський 
–  уміло старалися донести  кож-
не  слово до глядача  перед  піс-
нями, а  їх  усього  було 22 . Таке  
яскраве  мистецьке  різнобарв’я, 
навіть у  невеличкому  селі,  ще  
раз  доводить, що:      

Наша дума, наша пісня
Не вмре, не загине...
От де, люде, наша слава,
Слава України!
Тож здоров’я  міцного  усім  

учасникам, організаторам, іні-
ціаторам та помічникам  і нових  
звершень!

Галина  БРЕГА, 
вчитель-пенсіонер.

Гарбузова каша, солодкий ярмарок, 
пісенний вернісаж…

У селі на Збаражчині креативно проводять осінні свята

Ось  і  завершує за декілька днів  своє  правління  
барвиста пані  Осінь.. Щедра і багата  вона  на  
всілякі  урожаї, які  вчасно і  завзято  збирає  наш  

працелюбний  народ. Та  поміж буденних  клопотів і 
роботи, не забуваємо  ми  про мистецтво й відпочинок, 
котрі  дають нам  силу  і  надихають.

Рукавичка
Того вечора місяць так і не присві-

тив на землю: його сховали велетен-
ські сиві хмари.

Ці поважні панянки зависли над 
землею і сперечалися, з котрої з них 
має впасти перший сніг.

- З мене, бо я найстарша. Я ношу 
воду вже два тижні і ніде не могла 
знайти сухого місця, щоб пролитися 
дощем.

- Та ні, з мене піде перший сніг, - 
сказала найбільша.

Саме вона й сховала майже всі зір-
ки і ріжок місяця.

- А можна мені посипати снігом. 
Я лише вчора народилася, і так хочу 
щось зробити цікавіше, ніж політати 
з вітром.

Хмари так зосереджено спереча-
лися, що ніхто з них не помітив: з кож-
ної почав падати сніг.

Малесенькі сніжинки відразу ж 
підхопив вітерець і закружляв їх у та-
ночку. Ці біленькі пухкенькі діти хма-
ринок легко підіймалися вгору й па-
дали донизу.

- Ура! Сніг пішов! - закричав з 
подвір’я маленький Богданчик, що по-

спішав з батьками від бабусі.
І батьки, посміхнувшись, згадали 

дитячу пісеньку:
- Падай, падай, сніженьку,
Простели доріженьку...
Перша сніжинка, схожа на крихіт-

ну павутинку приземлилася Богдан-
чику на носа. Хлопчик весело посміх-
нувся. І вже десятки й сотні інших сні-
жинок тонким шаром вкривали засо-
хле листя, траву, дерева, будинки і лю-
дей, що поспішали сховатися від мо-
розу за дверима домівок.

Тільки вгорі поважні хмари вже 
перестали сперечатися, а й далі всі ра-
зом посипали землю білим снігом.

Марія СОЛТИС-СМИРНОВА.

Падав перший сніг

Знайди 10 розбіжностей

Жила я у гномів, ласкава та ніжна,
І пташок я слухала спів дивовижний,
Мов вишні, мої губи, волосся – мов нічка,
А личко - як сніг… Мене звуть… (Білосніжка)

Я - бичок-третячок,
Солом’яний у мене бочок.
Із соломи дід зробив,
Бік смолою засмолив.

(Солом’яний бичок)

Рукавичка
ЗИМОНЬКА
Зимонько, голубонько, 
В білім кожушку, 
Любимо ми бігати 
По твоїм сніжку. 
Всім рум’яниш 
                    личенька 
Ти о цій порі 
І ладнаєш ковзанки 
В нашому дворі.

           Любов ЗАБАШТА.
ДВА ПЛЮС ДВА
Мені на долоню
Злетіли з хмаринки
Дві білі сніжинки
І ще дві сніжинки.
А разом виходить
Якась дивина -
А разом виходить
Краплина одна!

Анатолій КАЧАН.

           Любов ЗАБАШТА.
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– Як лямблії можуть по-
трапити в організм? 

А.К.: – Джерелом інфекції 
є люди, коти, морські свинки, 
щурі, собаки. Механізм зара-
ження – фекально-оральний. 
Шляхи зараження різні: вод-
ний, харчовий, через побуто-
ві контакти. Можливе і само-
зараження, сприяють цьому 
шкідливі звички – смоктання 
пальців, обгризання нігтів.

– Що роблять ці парази-
ти, потрапивши в організм 
людини?

О.Ш.: – В організмі лямблії 
існують у двох видах – вегета-
тивні форми і цисти. Вегета-
тивна форма лямблій рухлива, 
при цьому вони можуть міцно 
прикріплюватися до слизової 
оболонки кишечника. Руха-
ючись з тонкого кишечника 
в товстий, лямблії потрапля-
ють у несприятливе для них 
середовище і перетворюють-
ся в цисти, які мають овальну 
форму і не можуть рухатися. 
Розмноженню лямблій  в ор-
ганізмі сприяє вуглеводна їжа, 
дріжджові гриби та низька 
концентрація жовчі. Трива-
лість їх життя – 30-40 днів. 
Лямблії паразитують на мі-
кроворсинках кишечника, де 
проходять процеси всмокту-
вання вуглеводів, білків, жи-

рів, вітамінів, та порушують 
регенерацію слизового шару 
кишки. Хвора дитина щодобо-
во може виділяти з калом до 
900 мільйонів цист лямблій.

– Хто найчастіше хворіє 
на лямбліоз? 

А.К.: – Хворіють діти 
будь-якого віку, навіть ново-
народжені, найчастіше – до-
шкільнята. Хвороба протікає  
в гострій та хронічній формі,  
але можливий і безсимптом-
ний перебіг. 

– Як розпізнати, що в ор-
ганізмі є паразити?

А.К.: – З гострою формою 
лямбліозу діти, як правило, 
лікуються в інфекційному від-
ділі. Основними симптомами є 
пронос, підвищення темпера-
тури до субфебрильних цифр, 
нудота, іноді – блювота. Випо-
рожнення пінисті, до 10 разів 
на добу, супроводжуються ме-
теоризмом, здуттям і бурчан-
ням кишечника. При пальпа-
ції живота біль наче розлитий. 
Інколи картина супроводжу-
ється появою рожевої дрібної 
висипки на шкірі. Для хро-
нічного лямбліозу характер-
ні болі в животі, переважно в 
правому підребер’ї, пов’язані 
із фізичним навантаженням, 
нудота, головні болі, скрегіт 
зубами, відсутність апетиту, 

висипка на шкірі, ураження 
губ, субфебрильна темпера-
тура. При огляді помітна блі-
дість шкіри, жовті плями на 
бокових поверхнях живота, 
«тіні» під очима, сірість носо-
губного трикутника, іноді – 
судинні «зірочки» на шкірі, 
обкладений сіро-коричневою 
осугою язик, ослаблені серце-
ві тони (як прояв ендогенної 
інтоксикації). Для таких дітей  
характерні також перепади 
настрою. 

– Як сьогодні можна діа-
гностувати хворобу?

О.Ш.: – У загальному ана-
лізі крові може бути помірна 
анемія, еозинофілія, лейко-
цитоз, моноцитоз. Також для 
виявлення лямблій необхідно 
провести не менше 3-4 дослі-
джень калу з інтервалом в 2-3 
дні. Важлива оперативність 
доставки в лабораторію, адже 
вегетативні форми лямб-
лій гинуть у випорожненнях 
через 30-60 хвилин. Також 
доцільним було б перед об-
стеженням пройти 4-денний 
прийом жовчогінних препара-
тів (наприклад, настою куку-
рудзяних рилець). Застосову-
ють і серологічне обстеження 
– виявлення специфічних ан-
титіл до паразитів (IgA, IgM, 
IgG). IgA виробляється лише в 

перші 14 днів після контакту 
з паразитом і зникає протя-
гом місяця, IgG утримується 
6 місяців після проведеного 
лікування. При недостатності 
в організмі IgA лямбліоз має 
затяжний характер. Інфор-
мативною є ПЛР-діагностика 
калу, але через дорожнечу 
таке обстеження використо-
вують рідко. До речі, у разі ви-
явлення в дитини цист лямб-
лій обстежитися повинна й 
уся сім’я та разом лікуватися.

– Якщо паразитів вияви-
ли – як їх позбутися?

А.К.: – Варто почати з най-
простішого – переглянути 
раціон харчування. Потріб-
но вживати більше «сірих» 
каш (гречана, геркулесова, 
пшенична), висівок, печених 
яблук, груш, овочів (буряк, 
кабачки, морква, гарбуз), жу-
равлини, чорниці, рослинних 
олій. Слід пам’ятати, що білко-
ва їжа пригнічує ріст парази-
тів, а вуглеводна – стимулює. 
Обмежують прості вуглево-
ди (цукор, цукерки, випічка). 
Обов’язковим є рясне (до 1,5 
л) лужне пиття. Проводять 
сліпі зондування з сорбітом 
(0,2-0,4 г) чи мінеральною во-
дою з медом один раз в тиж-
день, тривалість  – 2 місяці, 
це сприяє розчиненню слизу і 
доступу препаратів в тіло па-
разитів. Взагалі, лямблії – це 
кишкові паразити, контролю-
ються жовчю. Тому для їх ви-
ведення насамперед потрібна 
регуляція відтоку жовчі

– Наскільки тривалим є, 
власне, лікування? 

О.Ш.: – Воно включає кіль-
ка етапів. Це пов’язане з тим, 
що загибель паразита супро-
воджується викидом у кров ве-
ликої кількості алергізуючих 
і токсичних продуктів розпа-
ду. І-й етап – підготовчий, що 
спрямований на зменшення 
токсикозу та відновлення про-
цесів травлення. Він становить 
3-7 днів. Під час цього етапу 
застосовують антигістамін-

ні, жовчогінні та ферментні 
препарати. Також вживають 
ентеросорбенти.  ІІ-й етап – 
протипаразитарний. Лікар уже 
призначає специфічну тера-
пію, спрямовану на знищен-
ня паразитів. Через 7-10 днів 
такий курс бажано повтори-
ти. ІІІ-й етап – відновний, що 
триває 2-3 тижні. Він включає 
призначення жовчогінних  фі-
топрепаратів і фітозборів, фер-
ментних препаратів, пробіоти-
ків і ентеросорбентів.

 – Чи завжди потрібне 
медикаментозне лікуван-
ня?

А.К.: – Здорові діти без 
клінічних проявів і при ви-
явленні у них цист в калі спе-
цифічної протипаразитарної 
терапії не потребують. Якщо 
присутність лямблій в орга-
нізмі не викликає симптомів, 
то рекомендовані гігієнічний 
і дієтичний режим, фітопрепа-
рати протягом 2 тижнів, сліпі 
зондування з холекінетиками 
раз у тиждень. 

– Як дізнатися, чи вдало-
ся подолати хворобу?

О.Ш.: – Обов’язковим є по-
вторне обстеження калу на 
цисти лямблій в кінці лікуван-
ня. Серологічне обстеження 
(визначення IgA) проводиться 
не раніше, ніж через 3 місяці, а 
визначення IgG є недоцільним.

– Відомо, що будь-яку не-
дугу краще попередити… Що 
робити, аби не допустити 
неприємного «сусідства»?

А.К.: – Профілактика лямб-
ліозу - це своєчасне виявлен-
ня і лікування хворих дітей. 
Існують групи ризику – це ті, 
які живуть у неблагополуч-
них родинах, у кого вдома є 
домашні тварини… Необхід-
но здійснювати контроль за 
якістю питної води та харчо-
вих продуктів, дотримуватися 
санітарно-гігієнічних норм. 
Також варто регулярно обсте-
жувати дітей щодо виявлення 
цист у калі. Найкраще робити 
це двічі на рік. 

В Україні щорічно реєструють 30-40 тисяч випадків лямбліозу, з них у дітей - 65%. У 
дитячих колективах інфікованість лямбліями може сягати 80%. Ці паразити – дуже 
живучі. Наприклад, вони зберігаються аж до 3-х днів на рушниках, якими витирають 
руки. Тому у кожного члена сім‘і має бути свій рушник. 

Незважаючи на досягнення сучасної медицини, існують інфекції, які погано виявля-
ються і діагностуються, серед них і лямбліоз. Це кишкова інфекція, що викликається 
одноклітинними джгутиковими паразитами – лямбліями.  При інфікуванні страждає 
весь організм, оскільки вони викликають токсичні та алергічні реакції. 

За якими ознаками розпізнати, що в організмі оселилися паразити, і як вилікуватись? 
 Про це «Нашому ДНЮ» розповіли  голо-

вний дитячий гастроентеролог області, 
кандидат медичних наук Анна Кабакова 
і доцент кафедри педіатрії з дитячою хі-
рургією №1 Тернопільського державного 
медичного університету, кандидат медич-
них наук Олександра Шульгай.

ЛЯМБЛІЇ У ДІТЕЙ: 
як їх лікувати 

і чим вони небезпечні

5 рецептів використання олії чайного дерева
Усі чули про корисні 

властивості 
чайного дерева. 

Позбутися від лупи, болю 
у вусі, застуди, нежиттю, 
кашлю, зубного болю 
та мозолів допоможуть 
прості та діючі рецепти 
з використанням цього 
цілющого засобу. Проте, 

людям з алергією на 
олію чайного дерева 
запропоновані рецепти 
використовувати не 
можна.

ЗАСІБ ВІД ЛУПИ
Додайте 5 крапель олії чай-

ного дерева в разову порцію 
вашого шампуню та кондиці-
онера. Використовуйте доти, 

доки лупа зникне.
ЗАСІБ ВІД БОЛЮ У ВУСІ
Трошки підігрійте оливко-

ву олію з олією чайного дере-
ва в пропорції 2:1, закапайте 
1-2 краплі у вухо. Повторюйте 
в разі необхідності. 

 ЗАСІБ ВІД ЗАСТУДИ, 
НЕЖИТТЮ ТА КАШЛЮ
Додайте 10 крапель олії 

чайного дерева в інгалятор та 
зробіть інгаляцію перед сном. 
При нежиттю змастіть шкіру 
перенісся та чола 1-2 крапля-
ми засобу.

 ЗАСІБ ВІД ЗУБНОГО БОЛЮ
На одну склянку теплої 

води додайте 10 крапель олії 
чайного дерева. Полощіть 
зуби таким розчином двічі на 

день після їжі. Після процеду-
ри не їжте та не пийте нічого 
протягом 20 хв.

ЗАСІБ ВІД МОЗОЛІВ
Змащуйте очищені ділян-

ки шкіри, де з’явились мозолі, 
олією чайного дерева. Корис-
но також додавати 10 крапель 
олії у ванночку для ніг.
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УТ-1
06.00 М/с "Ведмедi-сусiди".
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 

13.00, 15.00, 21.00, 03.00 
Новини.

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

09.30, 14.20, 19.25, 22.45, 01.10, 
02.50, 03.55, 05.25 Погода.

09.40 Т/с "Елiза".
11.25, 14.05 Телепродаж.
11 . 50  Щоденник  Дитячо го 

пiсенного конкурсу "Євро-
бачення-2018".

12.00 Енеїда.
13.10, 14.30 РадiоДень.
13.35 Д/с "Свiт дикої природи".
15.15 Дитячий пiсенний конкурс Єв-

робачення-2018. Фiнал.
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.
03.35 Тема дня.
04.00 #NeoСцена з Олегом 

Вергелiсом.
Êанал “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, 11.20, 12.20 "Одруження 

наослiп".
13.10 "Мiняю жiнку 8".
14.45 "Сiмейнi мелодрами".
15.45 Т/с "Моє чуже життя".
17.10 Т/с "Величне столiття. Нова 

Володарка".
19.20 "Секретнi матерiали".
20.35 "Чистоnews".
20.45 Т/с "Жити заради кохання".
21.45 "Мiняю жiнку 14".
23.30, 00.50 "Танцi з зiрками".
ICTV
04.30 Скарб нацiї.
04.40 Еврика!
04.45 Служба розшуку дiтей.
04.50 Т/с "Вiддiл 44".
05.40 Громадянська оборона.
06.30 Факти тижня. 100 хвилин з 

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

К. Стогнiєм.
10.15 Антизомбi.
11.15, 13.25 Х/ф "Ясон та арго-

навти".

12.45, 15.45 Факти. День.
15.35, 16.20 Х/ф "Мiцний горiшок 

3: Помирати з пiснею".
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.15 Прорвемось!
21.25 Т/с "Пес".
22.40 Свобода слова.
00.50 Х/ф "Шоугьолз".
СТБ
05.55 Все буде добре! (16+).
08.05 Х/ф "Вам i не снилося".
10.00 Зваженi та щасливi.
13.05 Битва екстрасенсiв. Чоловiки 

проти жiнок.
15.25 Все буде добре!
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Один за всiх.
19.00, 23.50, 00.45 Т/с "Коли ми 

вдома".
20.00, 22.50 Хата на тата.
Новиé êанал
03.00 Зона ночi.
03.10 Служба розшуку дiтей.
03.45 Абзац.
05.25, 06.40 Kids` Time.
05.30 М/с "Том i Джерi шоу".
06.45 М/ф "Втеча з планети Зем-

ля".
08.20 Х/ф "Супернова".
10.00 Х/ф "Вiрус".
12.00 Х/ф "Зорянi вiйни: Пробу-

дження сили".
15.00 Х/ф "Бунтар один. Зорянi 

вiйни: Iсторiя".
17.40, 02.00 Таємний агент.
19.00 Ревiзор.
21.45 Пристрастi за ревiзором.
00.15 Пост шоу. Таємний агент.
Êанал «Уêра¿на»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-

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

23.00, 02.20 Сьогоднi.
09.30, 03.10 Зоряний шлях.
10.30 Свекруха чи невiстка.
11.20, 03.50 Реальна мiстика.
13 .20 ,  15 .30 ,  04 .45 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?", 9 i 10 с.
23.30 Х/ф "Хронiки Рiддiка".
Êанал «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 "Помста природи".
09.30, 18.15 "Спецкор".
10.10, 18.50 "ДжеДАI".
10.50 Т/с "Опер за викликом 2".
14.45 Х/ф "Тактична сила".
16.20 Х/ф "Робокоп".
19.25, 20.30 Т/с "Ментiвськi вiйни. 

Харкiв".
21.35, 23.20 Т/с "Кiстки 2".
01.00 Х/ф "Крижанi акули".
НТН
04.45, 04.50 "Top Shop".
05.20 Х/ф "Розплата".
06.55 Х/ф "Гетьманськi клейноди".
08.35, 18.20 "Свiдок. Агенти".
09.10 Х/ф "П`ять хвилин страху".
10.55, 19.30 Т/с "Коломбо".
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.40 

"Свiдок".
12.50, 03.20 "Речовий доказ".
15.55, 16.50, 21.25 "Легенди кар-

ного розшуку".
23.45 Х/ф "Доберман".
01.50 "Легенди бандитського Ки-

єва".
03.10 "Випадковий свiдок".
МЕГА
06.00 Бандитська Одеса.
07.40, 13.45 Правда життя.
08.30 Дикi острови.
09.30, 17.35 Наглядачi заповiдника.
10.40 Скептик.
11.40 Прихована реальнiсть.
12.35, 19.40 Речовий доказ.
14.50, 23.40 Великi танковi битви.
15.45, 21.45 Полювання на рибу-

монстра.
16.40, 22.45 Цiкаво.com.
18.45 Битва цивiлiзацiй.
20.45 Їжа богiв.
00.20 Мiстична Україна.

Ôутáол. (Уêра¿на)
06.00 Ювентус - СПАВ. Чемпiонат 

Iталiї.
07.45, 21.25 Журнал Лiги чемпiонiв.
08.15 Александрiя - Динамо. 

Чемпiонат України.
10.00 "Великий футбол".
11.45, 17.00, 02.45 Топ-матч.
12.00 Лацiо - Мiлан. Чемпiонат 

Iталiї.
13.50 Борнмут - Арсенал. Чемпiонат 

Англiї.
15.40, 22.45 Футбол News.
16.05, 04.50 Журнал Лiги Європи.
17.05 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
18.00, 21.20 Передмова до "Мiлан 

- Iнтер" (2004/05). Золота 
Колекцiя Лiги чемпiонiв з А. 
Шевченком.

18.05 Мiлан - Iнтер. 1/4 фiналу 
(2004/05). Золота Колекцiя 
Лiги чемпiонiв з А. Шев-
ченком.

19.55 Iнтер - Мiлан. 1/4 фiналу 
(2004/05). Золота Колекцiя 
Лiги чемпiонiв з А. Шев-
ченком.

21.55 Live. Бернлi - Ньюкасл. 
Чемпiонат Англiї.

00.00 Чемпiонат Англiї. Огляд туру.
00.55 Iнтер - Фрозiноне. Чемпiонат 

Iталiї.
03.00 Олiмпiк - Зоря. Чемпiонат 

України.

УТ-1
06.00 М/с "Ведмедi-сусiди".
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 

13.00, 15.00, 21.00, 03.00 
Новини.

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

09.30, 11.50, 14.20, 22.45, 01.10, 
02.50, 03.55 Погода.

09.40 Т/с "Елiза".
11.25, 14.05 Телепродаж.
12.00 Д/с "Смаки культур".
13.10 РадiоДень.
13.35 Д/с "Свiт дикої природи".
14.30 52 вiкенди.
15.15 Т/с "Галерея Вельвет".
16.55 Сильна доля.
18.00 Iнформацiйна година.
19.00 Шахтарська змiна.
19.30 Д/с "Життя з левами".
20.05 Т/с "Монро".
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.
01.25 Розсекречена iсторiя.
02.25 Нашi грошi.
03.35 Тема дня.
04.00 #KiноWALL з С. Тримбачем.
04.30 Koktebel Jazz Festival.
05.30 Д/с "Незвичайнi культури".
Êанал “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, 11.20, 12.20 "Одруження 

наослiп".
13.20 "Мiняю жiнку 8", 8 с.
14.45 "Сiмейнi мелодрами".
15.45 Т/с "Моє чуже життя".
17.10 Т/с "Величне столiття. Нова 

Володарка".
19.20 "Секретнi матерiали".
20.35 "Чистоnews".
20.45 Т/с "Жити заради кохання".
21.45, 22.55 "Свiт навиворiт 10: 

Бразилiя".
00.05, 00.50 Х/ф "Холодне лiто 

53-го".
02.20 Х/ф "Життя i доля".
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, 10.05 Громадянська обо-

рона.
06.30 Ранок у великому мiстi.

08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з 

К. Стогнiєм.
12.00, 13.20 Х/ф "Вiдчинiть, 

полiцiя! 3".
12.45, 15.45 Факти. День.
14.45, 16.25, 21.25 Т/с "Пес".
17.40 Т/с "Марк+Наталка".
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.15 Секретний фронт.
22.45 "На трьох".
23.40 Х/ф "Сонце, що сходить".
02.10 Т/с "Прокурори".
02.55 Т/с "Патруль. Самообо-

рона".
СТБ
06.55 Все буде добре!
08.55, 19.00, 00.05, 01.10 Т/с 

"Коли ми вдома".
10.00, 20.00, 22.35 МастерШеф.
13.10 Битва екстрасенсiв. Чоловiки 

проти жiнок.
15.30 Все буде добре! (12+).
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Один за всiх.
Новиé êанал
03.00, 01.05 Зона ночi.
04.45 Абзац.
06.35, 07.55 Kids` Time.
06.40 М/с "Том i Джерi шоу".
08.00, 00.00 Київ вдень i вночi.
09.00 Т/с "Любов напрокат".
09.50 Т/с "Вiдчайдушнi домогос-

подарки".
17.00, 19.00 Екси.
21.00 Пацанки. Нове життя.
22.10 Х/ф "Пiдпiльна арена".
01.00 Служба розшуку дiтей.
Êанал «Уêра¿на»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-

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

23.00 Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
10.30 Свекруха чи 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?", 13 i 14 с.
23.30, 02.00 Т/с "CSI: Маямi".
01.30 Телемагазин.
Êанал «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".
15.15 Х/ф "Робокоп 3".
19.25, 20.30 Т/с "Ментiвськi вiйни. 

Харкiв".
21.35, 23.20 Т/с "Кiстки 2".
01.00 Х/ф "Наднова".
03.25 "Облом.UA".
НТН
05.45 Х/ф "Два капiтани", 6 c.
07.00 Х/ф "Вклонись до землi".
08.30 "Ранковий "Свiдок".
09.00 Х/ф "Загадка Ендхауза".
11.00, 19.30 Т/с "Коломбо".
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.25 

"Свiдок".
12.50, 03.35 "Речовий доказ".
15.55, 16.50, 21.25 "Легенди кар-

ного розшуку".
23.45 Т/с "Альпiйський патруль".
01.35 "Легенди бандитського Ки-

єва".
02.55 "Випадковий свiдок".
04.05 "Правда життя. Професiї".
05.05 "Top Shop".
МЕГА
06.00 Бандитська Одеса.
07.40, 13.45 Правда життя.
08.40 Дикi острови.
09.40, 17.30 Наглядачi заповiдника.
10.50 У пошуках iнновацiй.
11.40 Прихована реальнiсть.
12.35, 19.40 Речовий доказ.
14.50, 23.40 Великi танковi битви.
15.45, 21.45 Полювання на рибу-

монстра.
16.40 Iдеї, що перевернули свiт.
18.40, 20.45 Їжа богiв.
22.35 Цiкаво.com.
00.30 Мiстична Україна.
02.05 Мiсто, яке зрадили.
02.50 Два Миронових.
03.35 Юрiй Нiкулiн.
04.15 Зворотний бiк Мiсяця.
05.00 Дракула та iншi.

Ôутáол. (Уêра¿на)
06.00 Олiмпiк - Зоря. Чемпiонат 

України.
07.45, 13.55 Огляд вiвторка. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
08.15 Рома - Реал. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
10.00, 15.40, 22.45 Футбол News.
10.25 Лiон - Ман Сiтi. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
12.10 Александрiя - Динамо. 

Чемпiонат України.
15.10 "Ситкорiзи".
16.05, 18.50 "Нiч Лiги чемпiонiв".
17.00 Хоффенхайм - Шахтар. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
19.40 Live. Атлетiко - Монако. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
21.50 Live. ПСЖ - Лiверпуль. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
23.55 Тоттенхем - Iнтер. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
01.45 Огляд середи. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
03.10 Журнал Лiги Європи.
04.05 Локомотив - Галатасарай. 

Лiга чемпiонiв УЄФА.
05.50 Програма передач.

УТ-1
06.00 М/с "Ведмедi-сусiди".
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 

13.00, 15.00, 21.00, 03.00 
Новини.

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

09.30, 11.50, 14.20, 22.45, 01.10, 
02.50, 03.55 Погода.

09.40 Т/с "Елiза".
11.25, 14.05 Телепродаж.
12.00 Д/с "Смаки культур".
13.10, 14.30 РадiоДень.
13.35 Д/с "Свiт дикої природи".
15.15 Т/с "Галерея Вельвет".
16.55 UA:Фольк.
18.00 Iнформацiйна година.
19.00 Плiч-о-плiч.
19.30 Д/с "Життя з левами".
20.05 Т/с "Монро".
21.25, 03.20 UA:Спорт.
21.45 Нашi грошi.
22.15 Д/с "Елементи".
22.55, 01.25 Розсекречена iсторiя.
00.00 Телепродаж Тюсо.
02.25 Складна розмова.
03.35 Тема дня.
04.00 #БiблiоFUN з Р. Семкiвим.
04.30 Концертна програма класич-

ної музики з Будинку звуко-
запису Українського радiо. 
In Paradisum.

05.15 Koktebel Jazz Festival.
05.30 Д/с "Незвичайнi культури".
Êанал “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, 11.10, 12.20 "Одруження 

наослiп".
13.05 "Мiняю жiнку 8", 7 с.
14.40 "Сiмейнi мелодрами".
15.45 Т/с "Моє чуже життя".
17.10 Т/с "Величне столiття. Нова 

Володарка".
19.20 "Секретнi матерiали".
20.35 "Чистоnews".
20.45 Т/с "Жити заради кохання".
21.45, 23.45, 00.50 "Iнспектор. 

Мiста".
01.45 Х/ф "Гiркi жнива".
ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.30 Факти.
04.50 Т/с "Вiддiл 44".
05.35, 20.15 Громадянська обо-

рона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.

09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з 
К. Стогнiєм.

10.10 Прорвемось!
11.10 Антизомбi.
12.35, 13.20 Х/ф "Командос".
12.45, 15.45 Факти. День.
14.55, 16.20, 21.25 Т/с "Пес".
17.40 Т/с "Марк+Наталка".
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
22.45 "На трьох".
23.50 Х/ф "Пограбування по-

iталiйськи".
02.00 Т/с "Прокурори".
02.45 Т/с "Патруль. Самообо-

рона".
СТБ
07.00, 15.25 Все буде добре!
09.05, 19.00, 00.00, 01.05 Т/с 

"Коли ми вдома".
10.05, 20.00, 22.35 МастерШеф.
13.05 Битва екстрасенсiв. Чоловiки 

проти жiнок.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Один за всiх.
Новиé êанал
03.15, 01.25 Зона ночi.
04.45 Абзац.
06.35, 07.55 Kids` Time.
06.40 М/с "Том i Джерi шоу".
08.00, 00.25 Київ вдень i вночi.
09.00 Т/с "Любов напрокат".
09.50 Т/с "Вiдчайдушнi домогос-

подарки".
17.00, 19.00 Вар`яти.
21.00 Пацанки. Нове життя.
22.10 Х/ф "Iноземець".
Êанал «Уêра¿на»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-

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

23.00, 02.15 Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
10.30 Свекруха чи 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".
21.00 Т/с "Хто ти?", 11 i 12 с.
23.20 Без панiки.
00.00 Т/с "CSI: Маямi".
01.45 Телемагазин.
Êанал «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 "Помста природи".
08.25, 02.50 Т/с "Мушкетери".
09.30, 18.15 "Спецкор".
10.10, 18.50 "ДжеДАI".
10.50, 17.15 "Загублений свiт".
12.55 Вiдеобiмба.
13.10 Х/ф "Посилка".

15.05 Х/ф "Робокоп 2".
19.25, 20.30 Т/с "Ментiвськi вiйни. 

Харкiв".
21.35, 23.20 Т/с "Кiстки 2".
01.00 Х/ф "Королi вулиць 2".
03.40 "Облом.UA".
НТН
05.20 Х/ф "Два капiтани", 5 c.
06.45 Х/ф "Дорога на Сiч".
08.30 "Ранковий "Свiдок".
09.00 Х/ф "Хазяїн тайги".
10.35, 19.30 Т/с "Коломбо".
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.45 

"Свiдок".
12.50, 03.20 "Речовий доказ".
15.55, 16.50, 21.10 "Легенди кар-

ного розшуку".
23.45 Т/с "Альпiйський патруль".
01.50 "Легенди бандитського Ки-

єва".
03.15 "Випадковий свiдок".
03.45 "Правда життя. Професiї".
04.45 "Top Shop".
МЕГА
06.00 Бандитський Київ.
07.40, 13.40 Правда життя.
08.50 Дикi острови.
09.45, 17.35 Наглядачi заповiдника.
10.55 У пошуках iнновацiй.
11.45 Прихована реальнiсть.
12.40, 19.40 Речовий доказ.
14.50, 23.40 Великi танковi битви.
15.45, 21.45 Полювання на рибу-

монстра.
16.40 Правда про вiтамiни.
18.45, 20.50 Їжа богiв.
22.45 Цiкаво.com.
00.35 Теорiя Змови.
05.00 Смарт-шоу.

Ôутáол. (Уêра¿на)
06.00, 16.05 "Європейський 

weekend".
06.45, 20.30 Журнал Лiги чемпiонiв.
07.15 Чемпiонат Англiї. Огляд туру.
08.10 Уотфорд - Лiверпуль. 

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

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

Iталiї.
16.55 Шахтар - Львiв. Чемпiонат 

України.
18.40 Тоттенхем - Челсi. Чемпiонат 

Англiї.
21.00, 23.55 "Нiч Лiги чемпiонiв".
21.55 Live. Хоффенхайм - Шахтар. 

Лiга чемпiонiв УЄФА.
00.45 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
02.10 АЕК - Аякс. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
04.00 Лацiо - Мiлан. Чемпiонат 

Iталiї.
05.50 Програма передач.

УТ-1
06.00 М/с "Ведмедi-сусiди".
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 

13.00, 15.00, 21.00, 03.00 
Новини.

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

09.30, 11.50, 14.20, 16.45, 22.45, 
01.10, 02.50, 03.55 Погода.

09.40 Т/с "Елiза".
11.25, 14.05 Телепродаж.
12.00 Д/с "Смачнi iсторiї".
13.10, 14.30 РадiоДень.
13.35 Д/с "Свiт дикої природи".
15.15 Т/с "Галерея Вельвет".
16.55 Концертна програма Марiї 

Бурмаки "Нове та улюбле-
не".

18.00 Iнформацiйна година.
19.00 #ВУкраїнi.
19.30 Д/с "Життя з левами".
20.05 Т/с "Монро".
21.25, 03.20 UA:Спорт.
21.45 Схеми. Корупцiя в деталях.
22.15 Д/с "Погляд зсередини".
22.55 Сильна доля.
00.00 Телепродаж Тюсо.
01.25 Розсекречена iсторiя.
02.25 Складна розмова.
03.35 Тема дня.
04.00 #МузLove з Любою Моро-

зовою.
04.25 Koktebel Jazz Festival.
05.30 Д/с "Незвичайнi культури".
Êанал “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, 11.20, 12.20 "Одруження 

наослiп".
13.20 "Мiняю жiнку".
14.45 "Сiмейнi мелодрами".
15.45 Т/с "Моє чуже життя".
17.10 Т/с "Величне столiття. Нова 

Володарка".
19.20 "Секретнi матерiали".
20.35 "Чистоnews".
20.45 Т/с "Жити заради кохання".
21.45 "Грошi".
22.30 "Право на владу".
00.50 Х/ф "Життя i доля".
ICTV
04.00 Скарб нацiї.
04.10 Еврика!
04.25 Студiя Вашингтон.
04.30 Факти.
04.50 Т/с "Вiддiл 44".
05.35 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.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.25 Х/ф "Каратель".
15.00, 16.25, 21.25 Т/с "Пес".
17.45 Т/с "Марк+Наталка".
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.15 Багач-Бiдняк.
22.45 "На трьох".
23.45 Х/ф "Ланцюгова реакцiя".
01.55 Т/с "Прокурори".
02.40 Т/с "Патруль. Самообо-

рона".
СТБ
06.55 Все буде добре! (12+).
09.00, 19.00, 00.00, 01.05 Т/с 

"Коли ми вдома".
10.05 МастерШеф.
13.10 Битва екстрасенсiв. Чоловiки 

проти жiнок.
15.30 Все буде добре!
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Один за всiх.
20.00, 22.45 Зваженi та щасливi.
Новиé êанал
03.00, 01.10 Зона ночi.
04.45 Абзац.
06.35, 07.55 Kids` Time.
06.40 М/с "Том i Джерi шоу".
08.00, 00.05 Київ вдень i вночi.
09.00 Т/с "Любов напрокат".
09.50 Т/с "Вiдчайдушнi домогос-

подарки".
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Пацанки. Нове життя.
22.10 Х/ф "З Парижа з любов`ю".
01.05 Служба розшуку дiтей.

Êанал «Уêра¿на»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-

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

23.00 Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
10.30 Свекруха чи 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?".
23.20 Контролер.
00.00 Т/с "CSI: Маямi".
01.45 Телемагазин.
Êанал «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 "Помста природи".
08.25, 02.50 Т/с "Мушкетери".
09.30, 18.15 "Спецкор".
10.10, 18.50 "ДжеДАI".
10.50, 17.15 "Загублений свiт".
12.55, 04.25 "Облом.UA".

15.30 Х/ф "Наднова".
19.25, 20.30 Т/с "Ментiвськi вiйни. 

Харкiв".
21.35, 23.20 Т/с "Кiстки 2".
01.00 Х/ф "Королi вулиць 2".
03.40 Т/с "Опер за викликом 2".
НТН
06.05 Х/ф "Богдан-Зиновiй Хмель-

ницький".
08.30 "Ранковий "Свiдок".
09.00 Х/ф "Прощальна гастроль 

"Артиста".
10.35, 19.30 Т/с "Коломбо".
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.35 

"Свiдок".
12.50, 03.20 "Речовий доказ".
15.55, 16.50, 21.05 "Легенди кар-

ного розшуку".
23.45 Т/с "Альпiйський патруль".
01.45 "Легенди бандитського Ки-

єва".
03.05 "Випадковий свiдок".
03.50 "Правда життя. Професiї".
04.50 "Top Shop".
МЕГА
06.00 Бандитський Київ.
07.40, 13.45 Правда життя.
08.50 Дикi острови. Японiя.
09.50, 17.35 Наглядачi заповiдника.
11.00 У пошуках iнновацiй.
11.50 Прихована реальнiсть.
12.35, 19.40 Речовий доказ.
14.45, 21.45 Полювання на рибу-

монстра.
14.55, 23.45 Великi танковi битви.
15.45 Цiкаво.com.
18.45 Їжа богiв.
20.45 Битва цивiлiзацiй.
22.45 Правда про вiтамiни.
00.35 Мiстична Україна.
02.10 Великi українцi.
05.05 Смарт-шоу.

Ôутáол. (Уêра¿на)
06.00 Лiон - Ман Сiтi. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
07.45, 14.30 "Ситкорiзи".
08.15 Атлетiко - Монако. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
10.00, 15.40, 20.40, 22.45 Фут-

бол News.
10.25, 02.15 ПСЖ - Лiверпуль. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
12.15 "Лiга чемпiонiв. Online".
14.55 "Моя гра". М. Девiч.
16.05 Тоттенхем - Iнтер. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
17.55 Огляд матчу "ПСЖ - 

Лiверпуль". Лiга чемпiонiв 
УЄФА.

18.05 Журнал Лiги Європи.
19.00, 21.55 "Шлях в Баку".
19.50 Live. Ворскла - Арсенал. Лiга 

Європи УЄФА.
23.00 Live. "Лiга Європи. Online".
00.25 Бетiс - Олiмпiакос. Лiга Єв-

ропи УЄФА.
04.05 Мальме - Генк. Лiга Євро-

пи УЄФА.
05.55 Програма передач.

Понеділоê

Середа

Вівтороê

Четвер

26 листопада 

28 листопада 

27 листопада 

29 листопада 

nday.te.ua
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   TV-4
Понеділоê, 26 листопада
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Серцю 

не накажеш» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Про-

вінційні вісті
08.00 Вікно в Америку 
08.30, 20.00 Єдина країна 
09.00 Час-Tайм
09.30 Справжня ціна
09.45 Про кіно
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10 У фокусі Європа
12.40 Євромакс
13.10 Хіт-парад 
14.00 Х.ф.«Провулок Д’ю Ка-

шало» 
17.00 Відкрита зона
19.20, 22.20 На гарячому
19.30, 21.00 Наші вітання 
20.30 ТНЕУ - калейдоскоп подій 
20.40 Дім книги 
21.30 Погляд зблизька
22.40 Х.ф. «Золотий лицар»
Вівтороê, 27 листопада
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Серцю 

не накажеш» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Про-

вінційні вісті
07.20, 19.20, 22.20 На гарячому
07.35 Погляд зблизька
08.05 Українські традиції
08.20 ТНЕУ - калейдоскоп подій 
08.30 Єдина країна 
09.00 Час-Tайм
09.30 Відкрита зона 
11.00, 16.10 Дитяча година
11.45 «Чарівний ключик»
12.15 Виклик долі
12.20 Про кіно
12.30 Євромакс 
13.00 Хіт-парад 
14.00 Х.ф. «Кати з Шаоліня» 
17.00 Відкрита зона
17.30 ПроОбраз із Наталкою 

Фіцич
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Межа правди
22.35 Х.ф. «Аватар» +16 
Середа, 28 листопада
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Серцю 

не накажеш» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Про-

вінційні вісті
07.20, 19.20, 22.20 На гарячому
07.35 Межа правди
08.30 Калейдоскоп
09.00 Час-Tайм
09.30, 17.00 Відкрита зона
11.00, 16.10 Дитяча година
12.40, 17.30 Українські традиції
13.00 Хіт-парад 
14.00 Х.ф. «Перепустка» 1с. 
16.40 «Чарівний ключик»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Щоденник для батьків
21.30 ПроОбраз із Наталкою 

Фіцич
22.40 Х.ф.«Закон сили» 

Четвер, 29 листопада
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Серцю 

не накажеш» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Про-

вінційні вісті
07.20, 19.20, 22.20 На гарячому
07.35 Щоденник для батьків 
08.30 Калейдоскоп
09.00 Час-Tайм
09.30, 17.00 Відкрита зона
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Формула здоров’я
13.00 Хіт-парад 
14.00 Х.ф. «Перепустка» 2с.
18.45 Виклик долі
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 У фокусі Європа
20.30 Євромакс
21.30 Смачна мандрівка
22.35 Х.ф.«Майже ідеальне по-

грабування» +16 
П’ятниця, 30 листопада
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Серцю 

не накажеш» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Про-

вінційні вісті
07.20, 19.20, 22.20 На гарячому
07.35 У фокусі Європа
08.00 Євромакс
08.30 Смачна мандрівка
09.00 Час-Tайм
09.30, 17.00 Відкрита зона
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.50 «Чарівний ключик»
12.40 Українські традиції
13.00 Хіт-парад
14.00 Х.ф.«Молоді яскраві 

речі» +12 
17.30 ПроОбраз із Наталкою 

Фіцич
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 ТНЕУ - калейдоскоп подій 
20.10 Погляд зблизька
20.40 Слід
21.30 Єдина країна 
22.35 Х.ф.«Тиша стає тобою» 
Суáота, 1 грудня
06.00 Про кіно 
07.00 Провінційні вісті
07.20 На гарячому
07.35 Х.ф.«Остання воля» 
09.00 Час-Tайм
09.30, 19.00 Єдина країна 
10.30 Євромакс 
11.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
12.00 Смачна мандрівка
12.30 Х.ф. «Пам’ятай про мене» 
14.30 Мультфільми
14.50 Х.ф.«Нові Робінзони» 
16.30 Дім книги
17.00 Хіт-парад
17.50 ТНЕУ - калейдоскоп подій 
18.00 Наші вітання
19.30 Виклик долі
19.35 У фокусі Європа
20.10 Queen, «Справжня магія»
21.30 Х.ф. «Вседозволеність»
Неділя, 2 грудня
06.00 Х.ф.«Остання воля» 
07.30, 16.30 Українські традиції
08.00 Єдина країна

08.40 Час-Тайм 
09.00 Повнота радості життя
09.30 Справжня ціна
10.15 Пряма трансляція Боже-

ственної Святої Літургії з 
Архикатедрального Со-
бору УГКЦ м.Тернополя 

11.40 Дім книги
12.05 Х.ф.«Нові Робінзони»
13.30 «Чарівний ключик»
14.00 Сільський календар 
14.30 Межа правди
15.30 Виклик долі
15.35 Слід 
16.00 ПроОбраз із Наталкою 

Фіцич
17.00 Вікно в Америку
18.00 Наші вітання
19.00 Провінційні вісті
21.30 Єдина країна
22.15 Х.ф. «Будинок для від-

починку» 

   ТТБ
Понеділоê,  26 листопада
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 , 16.29 Орегонський пу-

тівник”
17.10 “Пліч-о-пліч” 
17.36 Д/с”Незвичайні куль-

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

Тримбачем
20.11 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом

Вівтороê ,  27 листопада
7.00 “Файний ранок”
9.00  “Дешевий відпочинок”
9.33 Д/с “Смаки культур”
13.30, 17.00, 19.00, 20.40 “Новини”
13.40, 19.20 “Тема дня”
14.09 “Українська читанка”
14.17 РадіоДень “Модуль знань” 
15.00 Д/с “Незвідані шляхи”
16.00, 16.29 “Орегонський пу-

тівник”
17.10 “Своя земля”
17.36 “100 років історії”
18.00 Т/с “За службовим 

обов’язком”
19.45 #БібліоFUN з Ростисла-

вом Семківим
20.11 #МузLove з Любою Мо-

розовою
Середа, 28 листопада
7.00 “Файний ранок”
9.00  “Дешевий відпочинок”
9.33 Д/с “Смаки культур”
13.30, 17.00, 19.00, 20.40 “Новини”
13.40, 19.20 “Тема дня”
14.09 “Українська читанка”
14.17 РадіоДень “Модуль знань” 
15.00 Д/с “Неповторна природа”
15.26 Д/с “Таємниці підводно-

го світу”
16.00 “Орегонський путівник”

17.10 “Наші гроші”
17.36 “100 років мистецтва”
18.00 Т/с “За службовим 

обов’язком”
19.45 Д/с “Океан Вет”
Четвер, 29 листопада
7.00 “Файний ранок”
9.00  “Дешевий відпочинок”
9.33 Д/с “Смаки культур”
13.30, 17.00, 19.00, 20.40 “Новини”
13.40, 19.20 “Тема дня”
14.09 “Українська читанка”
14.17 РадіоДень “Модуль знань” 
15.00 Д/с “Неповторна природа”
15.26 Д/с “Таємниці підводно-

го світу”
16.00 “Орегонський путівник”
17.10 “Складна розмова”
17.36 “100 років кіно”
18.00 Т/с “За службовим 

обов’язком”
19.45 Д/с “Сироти дикої природи”
П’ятниця, 30 листопада
7.00 “Файний ранок”
9.00  “Дешевий відпочинок”
9.33 Д/с “Смаки культур”
13.30, 17.00, 19.00, 20.40 “Новини”
13.40, 19.20 “Тема дня”
14.09 “Українська читанка”
14.17 РадіоДень “Модуль знань” 
15.00 Д/с “Неповторна природа”
15.26 Д/с “Таємниці підводно-

го світу”
16.00 “Орегонський путівник”
17.10 “Схеми. Корупція в деталях”
17.36 “100 років літератури”
18.00 Т/с “За службовим 

обов’язком”
19.45 Д/с “Акулячий маг”
Суáота, 1 грудня
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”
Неділя, 2 грудня
7.00 М/с“Принцеса Сіссі” 
8.00 “Додолики”
8.30 “Файний ранок”
9.34 “Енеїда”
13.30 “Українська читанка”
13.40 “Тема дня”
14.09 “Світ навколо”
14.10, 19.00 “Розсекречена іс-

торія”
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”
19.52 “Візитівки Карпат”
20.00 Д/с “Земні катаклізми”

Програма місцевих телеêаналів
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УТ-1
06.00 М/с "Ведмедi-сусiди".
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 

13.00, 15.00, 21.00, 03.00 
Новини.

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

09.30, 11.50, 14.20, 16.45, 01.10, 
02.50 Погода.

09.40 Т/с "Елiза".
11.25, 14.05 Телепродаж.
12.00 Д/с "Смачнi iсторiї".
13.10, 14.30 РадiоДень.
13.35 Д/с "Свiт дикої природи".
15.15 Т/с "Галерея Вельвет".
16.55 Енеїда.
18.00 Iнформацiйна година.
19.00 Перший на селi.
19.30 Д/с "Життя з левами".
20.05 Т/с "Монро".
21.25, 03.20 UA:Спорт.
22.00 Перша шпальта.
22.30 Букоголiки.
23.00 Д/с "Гордiсть свiту".
00.00 Телепродаж Тюсо.
01.25 Розсекречена iсторiя.
02.25 Роздягалка.
03.45 Тема дня.
04.10 Koktebel Jazz Festival.
05.30 Д/с "Незвичайнi культури".
Êанал “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, 11.20, 12.20 "Одруження 

наослiп".
13.15 "Мiняю жiнку 8".
14.45 "Сiмейнi мелодрами".
15.45 Т/с "Моє чуже життя".
17.10 Т/с "Величне столiття. Нова 

Володарка".
19.20 "Секретнi матерiали".
20.30 "Лiга смiху".
22.30 "#Гуднайтшоу Валерiя Жид-

кова".
23.15 "Розсмiши комiка".
01.15 "Вечiрнiй Київ".
05.20 "Чистоnews".
ICTV
04.00 Скарб нацiї.
04.10 Еврика!
04.15 Служба розшуку дiтей.
04.20 Студiя Вашингтон.
04.25 Факти.
04.45 Т/с "Вiддiл 44".
05.35 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з 

К. Стогнiєм.
10.05 Багач-Бiдняк.
12.05, 13.20 Х/ф "Ланцюгова 

реакцiя".

12.45, 15.45 Факти. День.
14.55, 16.25 Т/с "Пес".
17.45, 00.30 Т/с "Марк+Наталка".
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Антизомбi.
21.30 Дизель-шоу.
03.40 Т/с "Патруль. Самообо-

рона".
СТБ
06.35 Хата на тата.
11.20 Х/ф "Не можу сказати "про-

щавай".
13.15 Т/с "Кафе на Садовiй".
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Один за всiх.
19.00 Т/с "Коли ми вдома".
20.00 Цiєї митi рiк потому.
22.50 Ультиматум.
Новиé êанал
03.00 Абзац.
04.35, 05.25 Kids` Time.
04.40 М/с "Хай живе король 

Джулiан".
05.30, 00.50 Київ вдень i вночi.
06.30 Ревiзор.
09.00 Пристрастi за ревiзором.
11.45, 21.40 Пацанки. Нове життя.
16.15, 19.00 Топ-модель.
23.00 Екси.
01.50 Служба розшуку дiтей.
01.55 Зона ночi.
Êанал «Уêра¿на»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-

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

23.00, 03.40 Сьогоднi.
09.30, 04.30 Зоряний шлях.
10.30 Свекруха чи невiстка.
11.20 Реальна мiстика.
13.25 Т/с "Слiди в минуле", 1 i 2 с.
15.30 Т/с "Слiди в минуле".
18.00 Т/с "Доктор Ковальчук 2".
19.50 "Говорить Україна".
22.00 Т/с "Вибираючи долю", 1 с.
23.20 По слiдах.
00.00 Т/с "Вибираючи долю", 

2 i 3 с.
02.00 Телемагазин.
02.30 Т/с "Вибираючи долю".
Êанал «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 "Помста природи".
08.25, 01.40 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 "Мисливець  на 

крокодилiв".
19.25 Х/ф "Балiстика: Екс про-

ти Сiвер".
21.15 Х/ф "Бейтаун поза зако-

ном".

23.10 "Змiшанi єдиноборства. UFC 
¹225".

02.45 "Облом.UA".
04.10 "Цiлком таємно".
НТН
05.20 Х/ф "Суто англiйське вбив-

ство".
08.30 "Ранковий "Свiдок".
09.00 Х/ф "Iз життя начальника 

карного розшуку".
10.55, 19.30 Т/с "Коломбо".
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.35 

"Свiдок".
12.50, 03.15 "Речовий доказ".
15.55, 16.55, 21.10 "Легенди кар-

ного розшуку".
23.45 Т/с "Альпiйський патруль".
01.45 "Легенди бандитського Ки-

єва".
03.05 "Випадковий свiдок".
03.45 "Правда життя. Професiї".
04.45 "Top Shop".
МЕГА
06.00 Бандитська Одеса.
07.40, 13.45 Правда життя.
08.45 Дикi острови.
09.45, 17.35 Наглядачi заповiдника.
10.55 У пошуках iнновацiй.
11.55 Прихована реальнiсть.
12.35, 19.40 Речовий доказ.
14.50, 23.40 Великi танковi битви.
15.45, 21.45 Полювання на рибу-

монстра.
16.35 Цiкаво.com.
18.45 Їжа богiв.
20.50 Битва цивiлiзацiй.
22.45 Iдеї, що перевернули свiт.
00.30 Мiстична Україна.
02.00 Бандитський Київ.

Ôутáол. (Уêра¿на)
06.00 Локомотив - Галатасарай. 

Лiга чемпiонiв УЄФА.
07.45 Огляд середи. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
08 . 15 ,  23 . 20  Рейнджерс  - 

Вiльярреал. Лiга Європи 
УЄФА.

10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.25, 01.40 Бетiс - Олiмпiакос. Лiга 

Європи УЄФА.
12.15 "Моя гра". М. Девiч.
13.00 Тоттенхем - Iнтер. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
14.45 Огляд матчiв. Лiга Євро-

пи УЄФА.
16.05, 18.45, 19.35, 22.00 "Шлях 

в Баку".
16.55 Ворскла - Арсенал. Лiга Єв-

ропи УЄФА.
20.15 Астана - Динамо (К). Лiга Єв-

ропи УЄФА.
22.50 Чемпiонат Iталiї. Передмо-

ва до туру.
01.10 Свiт Прем`єр-лiги.
03.30 "Ситкорiзи".
04.00 Кардiфф - Вулверхемптон. 

Чемпiонат Англiї.
05.50 Програма передач.

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

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

03.00 Новини.
09.30, 19.50, 00.30, 03.20 По-

года.
09.35 Х/ф "Iсус. Бог i Люди-

на", 2 с.
11.15 Д/с "Свiт дикої природи".
11.50 Енеїда.
12.55, 21.55 Бiатлон. Кубок 

свiту. I етап. Iндивiдуальна 
змiшана естафета.

13.50, 18.00 Телепродаж.
14.10 Лайфхак українською.
14.20 Перший на селi.
14.55 Шахтарська змiна.
15.25, 23.00 Бiатлон. Кубок 

свiту. I етап. Змiшана ес-
тафета.

17.00 UA:Фольк.
18.20 Т/с "Галерея Вельвет".
20.00 Д/с "Iгри iмператорiв".
21.25 #@)?$0 з Майклом Щу-

ром.
00.35 Д/с "Незвичайнi куль-

тури".
01 .35 Д/с "Орегонський 

путiвник".
02.05 Д/с "Смаки культур".
03.30 Свiтло.
04.20 Вiйна i мир.
05.05 Розсекречена iсторiя.
Êанал “1+1”
06.00 "ТСН".
07.00 "Українськi сенсацiї".
08.00 "Снiданок. Вихiдний".
09.00 "Лото-Забава".
09.45 М/ф "Маша i ведмiдь".
10.05 "Свiт навиворiт 10: 

Бразилiя".
11.15, 12.20 "Свiт навиворiт 2: 

Iндiя".
13.25 Х/ф "Екiпаж".
16.20 Х/ф "Втеча з Шоушенка".
19.30, 04.45 "ТСН-Тиждень".
21.00 Х/ф "Iнший".
00.50 "Вечiрнiй Київ".
ICTV
05.25 Скарб нацiї.
05.35 Еврика!
05.45 Факти.
06.10 Iнсайдер.
08.15 Антизомбi.
09.15 Т/с "Вiддiл 44".
12.10, 13.00 Х/ф "Перший 

удар".
12.45 Факти. День.
1 4 . 05  Х/ф "Механ i к  2 : 

Воскресiння".

16.00 Х/ф "Мiцний горiшок 4".
18.45 Факти тижня. 100 хвилин 

з О. Соколовою.
20.35 Х/ф "Мiцний горiшок: 

Хороший день, щоб по-
мерти".

22.50 Х/ф "Константiн".
01.10 "На трьох".
СТБ
06.55 Т/с "Коли ми вдома".
09.00 Все буде смачно!
10.00 Караоке на Майданi.
11.00 МастерШеф.
17.55 Слiдство ведуть екстра-

сенси.
19.00 Битва екстрасенсiв.
21.00 Один за всiх.
22.15 Х-Фактор.
02.40 Х-Фактор. Пiдсумки го-

лосування.
Новиé êанал
03.10, 01.05 Зона ночi.
06.15 Стендап-шоу.
07.10, 09.35 Kids` Time.
07.15 М/с "Том i Джерi шоу".
09.40 М/ф "Барток Неперевер-

шений".
11.00 М/ф "Шрек 2".
12.45 М/ф "Кiт у чоботях".
14.20 Х/ф "Персi Джексон i ви-

крадач блискавок".
17.00 Х/ф "Персi Джексон: 

Море чудовиськ".
19.00 Х/ф "Земля тролiв".
21.00 Х/ф "Учень чародiя".
23.00 Х/ф "Не стукайте двiчi".
Êанал «Уêра¿на»
06.30 Сьогоднi.
07.30 Зоряний шлях.
08.55 Т/с "Замкнуте коло".
12.45 Т/с "Вибираючи долю".
1 7 . 0 0  Т/ с  " Любо в  п i д 

мiкроскопом", 1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Оле-

гом Панютою.
20.00 Головна тема.
2 1 . 0 0  Т/ с  " Любо в  п i д 

мiкроскопом".
23.00 Х/ф "Перевiрка на лю-

бов".
01.00, 02.30 Iсторiя одного зло-

чину 4.
02.00 Телемагазин.
05.30 Реальна мiстика.
Êанал «2+2»
06.00 М/ф.
08.20 "102. Полiцiя".
09.15 "Загублений свiт".
13.05 "Шаленi перегони".
14.05 Х/ф "Мисливець на 

крокодилiв".
15.55 Х/ф "Наутiлус: Володар 

океану".
17.25 Х/ф "Балiстика: Екс про-

ти Сiвер".
19.15 Х/ф "Кiкбоксер".
21.10 Х/ф "Захисник".
23.00 "ПроФутбол".
00.00 "Змiшанi єдиноборства. 

UFC ¹225".
02.30 "Облом.UA".
03.00 "Цiлком таємно".
03.30 Т/с "Опер за викликом 2".
НТН
05.45 Х/ф "Дикий пляж".
07.00 Т/с "Коломбо".
10.40 Х/ф "Це було в Пеньковi".
12.30 Х/ф "Висота".
14.10 Х/ф "Гуру".
17.05 Х/ф "Хронiки месника".
19.00 Х/ф "Кубанськi козаки".
21.10 Х/ф "Зайчик".
22.55 Х/ф "Заборонена зона".
00.40 Х/ф "Арес".
02.10 "Речовий доказ".
МЕГА
06.00 Бандитська Одеса.
06.40, 18.00 Iлюзiї сучасностi.
09.25 Великi танковi битви.
11.10, 21.00 Найбiльшi обмани 

в iсторiї.
14.10 Iдеї, що перевернули свiт.
16.00 Дикi острови.
00.00 У пошуках iнновацiй.
01.00 Мiстична Україна.
02.30 Скептик.

Ôутáол. (Уêра¿на)
06.00 Ворскла - Арсенал. Лiга 

Європи УЄФА.
07.45 Свiт Прем`єр-лiги.
08.15 Арсенал-Київ - Карпати. 

Чемпiонат України.
10.00, 16.15, 20.55 Футбол 

News.
10.25 "Моя гра".
10.55 Саутгемптон - МЮ. 

Чемпiонат Англiї.
12.40 Огляд матчiв. Лiга Євро-

пи УЄФА.
13.30, 15.55, 16.35, 18.55 "Тур 

Online".
13.55 Live. Львiв - Марiуполь. 

Чемпiонат України.
14.45, 17.45, 19.45 Футбол 

Tables.
16.55 Live. Шахтар - Олiмпiк. 

Чемпiонат України.
19.20 Live. К`єво - Лацiо. 

Чемпiонат Iталiї.
21.20 "Великий футбол".
23.00 Челсi - Фулхем. Чемпiонат 

Англiї.
00.50, 03.10, 05.15 "Check-in".
01.15 Арсенал - Тоттенхем. 

Чемпiонат Англiї.
03.25 Лiверпуль - Евертон. 

Чемпiонат Англiї.
05.45 Програма передач.

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

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

03.00 Новини.
10.00 Лайфхак українською.
10.10 Д/с "Цiкаво.com".
11.05, 16.35 Телепродаж.
11.30 Хто в домi хазяїн?
12.00 Сильна доля.
13.00 Х/ф "Iсус. Бог i Люди-

на", 2 с.
14.50, 16.00, 03.20 Погода.
15.00 По обiдi шоу.
16.10 Спiльно.
17.00 Т/с "Галерея Вельвет".
20.00, 05.05 Розсекречена iсторiя.
21.25 Промiнь живий.
22.30 Д/с "Неповторна природа".
23.00, 03.30 Свiтло.
00.05 Д/с "Незвичайнi культури".
01.35 Д/с "Орегонський путiвник".
02.05 Д/с "Смаки культур".
04.20 Вiйна i мир.

Êанал “1+1”

06.00, 19.30 "ТСН".
07.00 "Грошi".
08.00 "Снiданок. Вихiдний".
10.00, 10.35 "Їмо за 100".
11.15, 23.25 "Свiтське життя".
12.20 Х/ф "Мiж нами, дiвчатами".
16.25, 21.30 "Вечiрнiй квартал".
18.30, 04.35 "Розсмiши комiка".
20.15 "Українськi сенсацiї".
00.30 "Лiга смiху".

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

нацiональної роботи 4.
12.45 Факти. День.
13.00, 02.15 "На трьох".
14.25 Т/с "Пес".
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф "Мiцний горiшок 4".
2 1 . 5 0  Х / ф  " М е х а н i к  2 : 

Воскресiння".
23.45 Х/ф "Сонце, що сходить".
04.20 Т/с "Прокурори".

СТБ
06.30 Т/с "Коли ми вдома".
07.25 Караоке на Майдан.
08.25 Все буде смачно!
09.25 Битва екстрасенсiв.
11.30 Т/с "Одружити не можна по-

милувати".
15.50 Хата на тата.
19.00 Х-Фактор.
23.35 Х-Фактор. Пiдсумки голо-

сування.
00.25 Ультиматум.
Новиé êанал
03.00 Зона ночi.
05.25, 06.40 Kids` Time.
05.30 М/с "Лунтiк i його друзi".
06.45 Гастарбайтери.
08.45 Вар`яти.
12.45 Хто зверху? (12+).
16.45 М/ф "Шрек 2".
18.40 Х/ф "Персi Джексон i викра-

дач блискавок".
21.00 Х/ф "Персi Джексон: Море 

чудовиськ".
23.00 Х/ф "Угода з дияволом".
01.00 Х/ф "Iноземець".
Êанал «Уêра¿на»
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
07.15, 05.20 Зоряний шлях.
09.10 Т/с "Хто ти?", 9-14 с.
15.20 Т/с "Хто ти?".
17.10 Т/с "Замкнуте коло", 1-3 с.
20.00 Т/с "Замкнуте коло".
22.00 Т/с "Один єдиний i наза-

вжди".
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с "CSI: Маямi".
03.40 Реальна мiстика.
Êанал «2+2»
06.00 М/ф.
07.55, 01.40 "102. Полiцiя".
08.50, 04.10 "Цiлком таємно".
09.20 "Загублений свiт".
14.30 Т/с "Вуличний боєць".
17.25 Х/ф "Операцiя "Удар".
19.50 Х/ф "Придорожнiй заклад".
22.00 Х/ф "Придорожнiй заклад 

2: Останнiй виклик".
23.45 Х/ф "Бейтаун поза зако-

ном".
02.35 "Облом.UA".
НТН
05.45 Х/ф "Операцiя "Хольцауге".
07.25 Х/ф "Бiлоруський вокзал".
09.20 Х/ф "Фронт за лiнiєю 

фронту".

12.30 Т/с "Коломбо".
16.15 "Речовий доказ".
16.55 "Легенди карного розшуку".
18.05 "Переломнi 80-тi".
19.00, 02.05 "Свiдок".
19.30 Х/ф "Три плюс два".
21.15 Х/ф "Хронiки месника".
23.20 Х/ф "Арес".
00.55 "Таємницi кримiнального 

свiту".
02.35 "Випадковий свiдок".
03.20 "Правда життя. Професiї".
04.20 "Легенди бандитської Оде-

си".
04.45 "Top Shop".
МЕГА
06.00 Бандитський Київ.
06.40, 18.00 Iлюзiї сучасностi.
09.25 Великi танковi битви.
11.10, 21.00 Найбiльшi обмани в 

iсторiї.
14.10 Iдеї, що перевернули свiт.
16.00 Дикi острови.
00.00 У пошуках iнновацiй.
01.00 Мiстична Україна.
02.15 Нашi.
04.30 Там, де нас нема.

Ôутáол. (Уêра¿на)
06.00 Рома - Реал. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
07.45, 15.10 Чемпiонат Iталiї. Пе-

редмова до туру.
08.15 Мальме - Генк. Лiга Євро-

пи УЄФА.
10.00, 15.40, 22.15 Футбол News.
10.25 Чемпiонат Англiї. Передмо-

ва до туру.
10.55 Хоффенхайм - Шахтар. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
12.45, 21.00 Свiт Прем`єр-лiги.
13.15 Ворскла - Арсенал. Лiга Єв-

ропи УЄФА.
15.55 Live. СПАВ - Емполi. 

Чемпiонат Iталiї.
16.45, 19.45 Футбол Tables.
17.55, 01.15 Огляд матчiв. Лiга Єв-

ропи УЄФА.
18.50 Топ-матч.
18.55 Live. Фiорентiна - Ювентус. 

Чемпiонат Iталiї.
21.25 Live. Сампдорiя - Болонья. 

Чемпiонат Iталiї.
23.25 Астана - Динамо (К). Лiга Єв-

ропи УЄФА.
02.10 Десна - Зоря. Чемпiонат 

України.
04.00 Рейнджерс - Вiльярреал. Лiга 

Європи УЄФА.
05.50 Програма передач.

П’ятниця

Неділя

Суáота30 листопада 

2 грудня

1 грудня 
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Понад 500 жителів 
Тернопільщини не 
отримують зарплату 

вже майже шість місяців. 
«Наш ДЕНЬ» вже писав 
про протест працівників 
ДП «Тернопільський 
облавтодор», які 25 
жовтня перекривали 
дорогу «Тернопіль-
Підволочиськ». Люди 
вимагали виплатити 
зароблені ними гроші. 
Тоді посадовці їм 
пообіцяли – до середини 
листопада кошти 
повернуть. Однак досі 
ситуація не зрушилася з 
місця – борги зросли, але 
жодних коштів люди не 
отримали.  

Минулого тижня у центрі 
Тернополя знову зібралися до-
рожники. Спершу перекрили 
вулицю Руську, а далі виру-
шили у Тернопільську ОДА. З 
протестувальниками зустрівся 
заступник голови облдержад-
міністрації Олег Валов. Посадо-
вець попросив людей написати 
звернення до голови ОДА Сте-
пана Барни та пообіцяв, що си-
туацію візьмуть під контроль.

- Наше підприємство просто 
знищують, - каже Петро Табака, 

керівник об'єднаної профспіл-
кової організації працівників 
шляхових господарств області. 
– Як можна залишити людей 
без засобів для існування на та-
кий тривалий час? Наші праців-
ники виконують свою роботу, а 
заробітну плату не отримують 
ще з червня. Кошти нам боргує 
Служба автомобільних доріг за 
виконані роботи. У травні ас-
фальтобетонний завод у Дере-
нівці, який належить нашому 
підприємству, віддали в оренду 
приватникам за 38 тисяч гри-
вень в місяць. Там було вста-

новлене сучасне обладнання, 
проведений ремонт за кошти 
облавтодору. І потім віддати в 

оренду за такі смішні гроші? 
Ми зверталися і до Прем’єр-
міністра, і у Верховну Раду, і в 

прокуратуру, але результатів 
жодних. Це вже остання крапля 
у знищенні нашого підприм-
ства. 

Служба автомобільних до-
ріг (САД) сьогодні боргує ДП 
«Тернопільський облавтодор» 
близько 27 мільйонів гривень. 
З них майже половина – зарп-
лати людей. 

Як зазначає начальник 
юридичного відділу ДП «Тер-
нопільоблавтодор» Наталя 
Дем’яновська, рішення суду 
про стягення із САД  5,6 міль-
йона гривень за надані послу-
ги вже вступило в дію. Є ще рі-
шення суду на відшкодування 
900 тисяч гривень, але воно 
ще не вступило в дію. Також 
підприємство подало позовну 
заяву на виплату 9,5 мільйона 
гривень за надані послуги.

- Розгляди таких справ 
тривають в суді довго,- каже  
Наталя Дем’яновська. – Така 
процедура. Але підприємство 
може добровільно виплатити 
ці кошти, без судового позову. 
На жаль, воно цього не робить.

У найблищі дні дорожникам 
обіцяли виплатити зарплатню. 
Якщо ж цього не станеться, то 
люди знову вийдуть на протест.

Юля ТОМЧИШИН.

Тернопільські дорожники знову протестують
Півроку без зарплати: борги ростуть, а гроші на кредитках закінчуються

НАДЗВИЧАЙНІ НОВИНИ

Знайшовши на вулиці 
гаманець, 32-річна 
жителька Тернополя не 

спокусилася на його вміст, 
а поспішила розшукати 
власника. Проте коли це їй 
не вдалося, жінка віднесла 
знахідку до поліції.

Як розповіла тернополянка пра-
воохоронцям, гаманець вона знайшла 
на території центрального автовок-
залу. Йшовши у справах, помітила на 
землі чуже майно. У портмоне вияви-
ла платіжку з іменем чоловіка. Тож по-
чала встановлювати його власника. 
Жінка обійшла найближчі заклади, 

поблизу яких знайшла гаманець, та 
запитувала, чи ніхто такого не знає. 
Проте пошуки звелися нанівець. Тоді 
тернополянка вирішила віднести га-
манець до співробітників Тернопіль-
ського відділу поліції.

Правоохоронці оперативно роз-
шукали власника завдяки тому, що у 
гаманці було водійське посвідчення. 
Ним виявився 34-річний житель об-
ласного центру. За словами чолові-
ка, він не одразу виявив зникнення 
майна. Портмоне зберігав у верхній 
кишені куртки і не помітив, коли 
воно випало. Окрім понад 20 тисяч 
гривень, за які чоловік мав намір ку-

пити оргтехніку, в гаманці були до-
кументи та банківські картки. 

Поліцейські подякували жінці за 
те, що не спокусилася на знайдений 
гаманець, а повідомила про знахід-
ку правоохоронців.

 - Там була неабияка сума гро-
шей, це не 200-300 гривень, а біль-
ше 20 тисяч гривень,  - зазначив 
слідчий Тернопільського відділу 
поліції Сергій Заблоцький. – Не 
кожна людина могла б побороти 
таку спокусу і могла залишити га-
манець собі, але нам приємно, що 
ми працюємо у місті, де є такі свідо-
мі громадяни.

Купівля-продаж 
в інтернеті: 

як не втратити товар 
та гроші

Правоохоронці закликають  
бути вкрай обережними при 
проведенні операцій купівлі-

продажу через інтернет. Останнім 
часом почастішали випадки 
шахрайств, коли люди продають 
товар через мережу та залишаються 
ні з чим.

 Від такої афери потерпів 25-річний меш-
канець Тернополя. На одному із сайтів чо-
ловік  розмістив оголошення про продаж 
ноутбука. Йому одразу зателефонував незна-
йомець.  Домовилися, що  покупець перерахує 
гроші на рахунок продавця, а останній пере-
дасть товар автобусом.

  Через декілька хвилин тернополянин 
отримав смс-повідомлення, що на його карт-
ку надійшло 10500 гривень. Замість того, аби 
піти до фінустанови  та переконатися, що ко-
шти дійсно на рахунку, чоловік поспішив пе-
редати автобусом ноутбук «покупцеві». Вже 
згодом, коли пішов до банкомату, виявив, що 
коштів на рахунку немає. Правоохоронці роз-
шукують зловмисника. 

- Щоб не потрапити у схожу шахрайську 
пастку, проявляйте пильність, - розповіли в 
обласному управлінні поліції. - Якщо є мож-
ливість зустрічатися і передавати товар з 
рук в руки, то вимагайте розрахунок готів-
кою або йдіть разом і знімайте гроші. Лише 
після цього віддавайте товар. Не довіряйте 
смс-повідомленням та іншим оповіщенням 
про нібито надходження грошей на рахунок. 
Не полінуйтеся піти до банку і перевірити, чи 
кошти дійсно на картці.   

Гранату, прикріплену до поштової 
скриньки, виявив у тернопільській  
багатоповерхівці місцевий житель. 

Інцидент стався минулої суботи. У поліцію зателе-
фонував тернополянин і  розповів, що у житловому 
будинку на вулиці 15 Квітня між першим та другим по-
верхами знайшов предмет, схожий на гранату Ф-1.

На місце події виїжджали вибухотехніки, аварійно-
рятувальні служби. 

- Небезпечний предмет лежав на дні поштової 
скриньки, - розповів начальник вибухотехнічного від-
ділу обласного управління поліції Ігор Васьків. - До 
кільця чеки запалу невідомі прикріпили рибацьку во-
лосінь, а другий її кінець прив'язали до замка. 

Гранату фахівці вилучили й передали на експерти-
зу. Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до 
даного злочину.

Одна з версій - "жартівники", які принесли гранату 
у багатоповерхівку, вчинили це з метою залякування 
власника поштової скриньки. Останній притягувався 

свого часу до відповідальності за незаконне поводжен-
ня зі зброєю. 

Кримінальну справу розпочали за фактом погрози 
вбивством. 

Знайшла 20 тисяч і - віддала 

У багатоповерхівці - розтяжка з бойової гранати
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Класичний  
львівський сирник

ПОТРІБНО: 500 г кисломо-
лочного жирного сиру (не мо-
крого!), склянка цукру, 130 г 
вершкового масла, 4 яйця, 1 ст. 
л. манної крупи, 50 г родзинок, 
3 ст. л. сметани, 2 ст. л. какао, це-
дра одного лимона.

ПРИГОТУВАННЯ: збити 
жовтки з цукром, додати ман-
ку, масло, родзинки і цедру ли-
мона, все ретельно вимішати. 
До отриманої суміші додати сир 
(якщо сир крупинками, пропус-
тити через м’ясорубку або змо-
лоти у блендері), усе збити мік-
сером на низькій швидкості не 
більше хвилини. Білки збити до 
густої білосніжної піни і додати 
в сирну масу, акуратно перемі-
шати і викласти у форму для за-
пікання. У розігріту духовку по-
ставити сирник, випікати 40-60 
хв. при температурі 180º. 

Поки сирник печеться, при-
готувати глазур. Столову ложку 
масла і 2 ст. л. цукру переміша-
ти, поставити на невеликий во-
гонь, постійно помішуючи, роз-
топити. Додати 3 ст. л. сметани 
і 2 ст. л. какао, вимішати до од-
норідності і довести до кипін-
ня. Готовий сирник полити шо-
коладною глазур’ю і помістити 
в холодильник мінімум на 5 го-
дин.

Сирник з чорницями 

ПОТРІБНО: 500 г кисло-
молочного сиру, 200 г цукру, 4 
яйця, 120 г вершкового масла, 
півсклянки чорниць (можна за-
морожених), 1 ст. л. манної кру-
пи, 3 ст. л. сметани, 2 ст. л. какао, 
цедра лимона, ванільний цукор 
до смаку. 

ПРИГОТУВАННЯ: сир, ман-
ку, ванільний цукор, 100 г мас-
ла, цедру лимона і перетерті 
жовтки з цукром добре збити 
міксером. Окремо збити білки 
до білосніжної густої піни і по-
троху ввести в сирну масу. До-
дати чорниці і обережно пере-

мішати. Викласти отриману су-
міш в форму для запікання і по-
містити в розігріту духовку. Ви-
пікати сирник протягом годи-
ни при температурі 190º. Коли 
спечеться, перевернути догори 
дном і залишити в формі, поки 
повністю не охолоне. 

Тим часом приготувати шо-
коладну глазур. Змішати в ка-
струлі 1 ст. л. масла, 3 ст. л. сме-
тани, 2 ст. л. цукру і стільки ж 
какао. Довести до одноріднос-
ті, постійно помішуючи на ма-
ленькому вогні. Полити сирник 
шоколадною глазур’ю, поста-
вити в холод на кілька годин, а 
краще на ніч.

Сирник  
у шоколадному тісті 

ПОТРІБНО: 750 г сиру, 7 
яєць, півсклянки цукрової пу-
дри, 2 склянки борошна, 1 ст. 
л. крохмалю, ванільний цу-
кор, 175 г вершкового масла, 1 
склянка молока, 2 ст. л. какао, 
півсклянки цукру, 50 г молоч-
ного шоколаду, 1 ч. л. розпушу-
вача для печива. 

ПРИГОТУВАННЯ: щоб 
приготувати сирну масу, по-
трібно сир пропустити через 
м’ясорубку або збити у блен-
дері, додати 4 жовтки, цукро-
ву пудру, столову ложку борош-
на, ванільний цукор, 50 г мас-
ла і крохмаль вимішати до од-
норідності. Білки збити до кон-
систенції крутої стійкої. Части-
ну з’єднати із сирною масою. 

Для приготування шоколад-
ної маси необхідно в каструлю 
вилити молоко, додати цукор, 
какао, 125 г масла і шоколад. 
Варити на маленькому вогні 
до утворення однорідної маси, 
постійно помішуючи. Просіяне 
борошно, розпушувач і жовтки 
додати до охолодженої шоко-
ладної маси, все вимішати і на-
прикінці додати частину зби-
тих білків, акуратно переміша-
ти. У форму для запікання спер-
шу викласти половину шоко-
ладної маси, на неї ложкою рів-
номірно викласти сирну масу і 
залити все шоколадною суміш-
шю, що залишилась. Випікати 
близько години при температу-
рі 180º. Охолоджувати у напів-
відчиненій духовці, щоб сирник 
відразу не осів. 

Сирник з вишнями

ПОТРІБНО: 500 г кисломо-
лочного сиру, 3 яйця, 120 г цу-
кру, цедра одного лимона, 1 ст. 
л. крохмалю або стільки ж ман-
ної крупи, 0,5 ч. л. куркуми, пів-
склянки сушених вишень без 
кісточок, ванільний цукор до 
смаку. 

ПРИГОТУВАННЯ: сир, яйця, 
цукор і ванільний цукор пере-
мішати у блендері. Додати кур-
куму, цедру лимона, крохмаль 
(манку) і збивати до однорід-
ності. Залити сушену вишню 
окропом на 10 хв., обсушити і 
додати в сирну масу, переміша-
ти і викласти у форму для за-
пікання. Пекти протягом 50 хв. 
при температурі 180º. Після ви-
пікання сирник необхідно осту-
дити, не виймаючи з форми, 
щоб він не розвалився. За ба-
жання можна полити шоколад-
ною глазур’ю. 

Сирник з маком

ПОТРІБНО: 1 кг кисломо-
лочного сиру, 250 г цукру, 4 
яйця, 180 г вершкового масла, 
100 г маку, по 1 ст. л. манної кру-
пи і крохмалю, 100 г родзинок, 
цедра одного лимона, ваніль-
ний цукор до смаку, цукрова пу-
дра для оздоблення. 

ПРИГОТУВАННЯ: сир пере-
терти з цукром і додати окремо 
збиті яйця, добре вимішати. До 
сирної маси додати манку, крох-
маль, ванільний цукор, масло, 
цедру лимона і вимішати мік-
сером. Додати декілька столо-
вих ложок сирної суміші до по-
передньо запареного і перетер-
того маку, ретельно вимішати і 
викласти у форму для запікан-
ня. Зверху викласти сирну масу, 
змішану з родзинками, і поміс-
тити в розігріту духовку. Випі-
кати близько години при тем-
пературі 180º. Коли сирник охо-
лоне, полити його шоколадною 
помадкою і притрусити цукро-
вою пудрою. 

Сирник із вареною 
картоплею

 ПОТРІБНО: 800 г кисло-
молочного сиру, 350 г цукру, 6 
яєць, 150 г вершкового масла, 3 
варені картоплини, півсклянки 
родзинок, цедра одного апель-
сина, ванільний цукор.

ПРИГОТУВАННЯ: сир, ва-
нільний цукор і картоплю по-
дрібнити у блендері до одно-
рідності або пропустити через 
м’ясорубку. Додати масло, цу-
кор і жовтки яєць, усе добре 
збити і наприкінці додати ро-
дзинки з тертою цедрою апель-
сина. Окремо збити білки до 
густої білосніжної консистен-
ції і акуратно вмішати їх у сир-
ну масу, викласти сирне тісто 
у форму для випікання. Запіка-
ти при температурі 180º протя-
гом 40 хв. Полити шоколадною 
глазур’ю. Бажано, щоб перед по-
дачею на стіл сирник постояв 
5-6 годин у холоді.

Краківський сирник з 
апельсиновим смаком

ПОТРІБНО: для тіста: борош-
но – 300 г, пудра – 200 г, масло 
м’яке – 200 г, жовтки – 2 штуки, 
щіпка солі, сметана – 2 ст. л. Для 
сирної маси: змелений сир – 800 г, 
масло м’яке – 50 г, яйця – 4 штуки, 
сметана – 100 мл, пудра цукрова – 
100 г, пудинг ванільний або верш-
ковий – 1 упаковка, апельсин – 2 
штуки. Для глазурі: цукрова пу-
дра – 1 склянка, сік з 1 апельсина 
та з 1 лимона, цукати з апельси-
нової шкірки – для посипки.

ПРИГОТУВАННЯ: 
ТІСТО: у миску просіяти бо-

рошно, додати цукрову пудру, 
сіль, яєчні жовтки, сметану і 
нарізане масло. Замісити тіс-
то, сформувати кулю та поста-
вити в холодильник на 30-60 
хв. Вийняти тісто з холодиль-
ника, розкачати товщиною 5 
мм. Викласти у форму (20х20),  
сформувати  невеличкі борти-
ки. Проколоти тісто виделкою 
та поставити в розігріту до 180 
градусів духовку на 10 хв.

СИРНА МАСА: сир переміша-
ти з маслом, сметаною та пудин-
гом до однорідності. Жовтки пе-
ретерти з цукровою пудрою та 
додати в сир. До сирної маси до-
дати терту цедру та сік з апельси-
нів, вимішати (можна додати ще 
2-3 ложки цукрової пудри, якщо 
вам маса видається не солодкою).

Білки збити до жорстких 
піків, акуратно перемішати їх 
із сирною масою. Викласти на 
охолоджений підпечений корж. 

Поставити сирник до нагрітої 
до 160 градусів духовки, випі-
кати близько години. Сирник 
має бути злегка коричнювато-
го кольору. Вимкнути духовку 
та відкрити. Через 15 хв. вийня-
ти сирник з духовки і залишити 
остигати, холодний сирник ви-
йняти з форми.

ГЛАЗУР: цукрову пудру змі-
шати з лимонним та апельси-
новим соком і змастити цією 
глазур’ю сирник. Зверху поси-
пати зацукрованою цедрою.

Відправити сирник в холо-
дильник на кілька хвилин та рі-
зати на порційні шматочки до 
столу.
Простий рецепт сирника

ПОТРІБНО: для тіста - 2 
жовтки, 3 ст. л. цукру, 100 г 
м'якого масла, 1 ч. л. порошку до 
печива, 1 ст. л. сметани, 1 склян-
ка борошна. Для сиру: 1,5 кг 
сиру, 250 г м’якого масла, 8 яєць, 
1,5 склянки цукру, сік і цедра од-
ного лимона, 2 ст. л. манки, 2 ст. 
л. крохмалю, 1 пакетик ваніль-
ного цукру, родзинки, курага. 

ПРИГОТУВАННЯ: розтерти 
жовтки з цукром, додати мас-
ло, сметану і просіяне борошно 
з порошком до печива, замісити 
вільне м'яке тісто, розподілити 
його по формі з високими бор-
тами, у якій будете пекти сир-
ник, і поставити в холодильник. 

Тим часом змолоти сир на 
м'ясорубці з дрібними вічка-
ми. Запарити родзинки і кура-
гу кип'ятком. Жовтки збити з 
половиною цукру, білки - з дру-
гою половиною цукру і ваніль-
ним цукром. 

У сир додати м'яке масло, 
манку, крохмаль, сік і цедру 1 
лимона, жовтки, добре відтис-
нені з води родзинки і курагу, 
все добре вимішати. Потім до-
дати білки і акуратно перемі-
шати рухами зверху вниз, ви-
класти на тісто. Пекти при 190 
гр. у попередньо розігрітій ду-
ховці приблизно 1 - 1 год. 15 хв. 
Вийняти і дати вистигнути в 
формі, а вже потім нарізати.

Цей рецепт можна змінюва-
ти за власним смаком. Якщо сир 
кислуватий, то додати 2 склян-
ки цукру. Можна замість крох-
малю додати пакетик пудингу. 
Можна між тістом і сиром по-
класти мак розтертий з цукром 
або насипати шар какао. Добре 
полити спечений сирник шоко-
ладною помадкою або подати з 
вишнями у власному соці.

Цей десерт подають у багатьох українських кав’ярнях, його часто готують 
на свята вдома. Важко знайти людину, яка б хоч раз не куштувала сирник. 
Ніжний, смачний, солодкий – для багатьох з нас сирник асоціюється з приємними 
спогадами дитинства. Сьогодні пропонуємо вам кілька рецептів сирника  від 
звичного всім - класичного, до оригінальних рецептів, про які ви ніколи не чули.

Що може бути краще 
за СИРНИК?за за за СИРНИК?СИРНИК?СИРНИК?СИРНИК?СИРНИК?СИРНИК?СИРНИК?СИРНИК?СИРНИК?
Що може бути краще Що може бути краще Що може бути краще 
Ніжний, м’який, до кави, на десерт, для гостей і рідних... 
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Оцінка ринку нерухомості за результатами 3-го кварталу

Міністерство юстиції опри-
люднило щоквартальний звіт про 
кількість угод з нерухомим май-
ном, укладених державними (14,2 
тис. договорів) та приватними 
(167 тис. договорів) нотаріусами. 
Загалом 180тис. угод стосували-
ся купівлі-продажу нерухомості, 
що на 10,01 % більше ніж минуло-
го року (163 880). Самі ж забудов-
ники стверджують, що від почат-
ку року кількість продажів зросла 
орієнтовно на 25%. 

За даними Аналітичного цен-
тру будівельної компанії «Бла-
го» за липень-вересень 2018 року 
ціни за квадратний метр зрос-
ли на 4,7%, з перспективою плав-

ного зростання ще на 2-3% до 
кінця року. Причиною підви-
щення вартості житла девело-
пери називають збільшення 
цін на паливо, енергоносії, вар-
тість будівельних матеріалів та 
будівельно-монтажних робіт. 

У фаворитах за кількістю при-
дбаних квартир залишається пер-
винний ринок. Головними крите-
ріями при виборі житлового май-
на є якість та комфорт, сучасне 
планування та розвинена інфра-
структура.

За підрахунками експертів, 
89% продажів належать нерухо-
мості економ та комфорт класу. 
Найбільшою популярністю корис-

туються двокімнатні квартири сі-
мейного типу площею до 70 кв м. 
Трохи менший попит на однокім-
натні малогабаритні помешкан-
ня до 40 кв.м. Елітні апартаменти 
стабільно популярні і складають 
5-6% від всіх покупок на первин-
ному ринку нерухомості.

Близько 75% інвесторів при-
дбали нерухомість у приміських 
житлових комплексах, з умовою 
наявності розвиненої транспорт-
ної розв‘язки та інфраструктури 
майбутнього житлового комплек-
су. Середня вартість такого житла 
стартує від 10 тис. грн за квадрат-
ний метр. Чималим попитом ко-
ристуються ЖК «Паркова Алея», 

містечко «Соборне» та ЖК «Ком-
форт Парк», що розмістилися у пе-
редмісті Івано-Франківська, у мі-
крорайонах з відмінною зеленою 
зоною та розвиненою інфраструк-
турою. Все більше інвесторів заці-

кавлені у квартирах типу “смарт”, у 
яких архітектори втілюють євро-
пейський підхід у плануванні про-
стору. Даний сегмент нерухомості 
представлений у ЖК «Manhattan» 
від будівельної компанії «Благо».

Третій квартал поточного року відзначився зростанням 
кількості укладених угод з нерухомістю на 10%.

Байковецька сільська рада проводить громадське 
обговорення містобудівної документації детального 
плану території земельної ділянки гр. Лебонтова С.В. 
(кадастровий номер 6125287600010011101) в селі Стег-
никівці Байковецької сільської ради Тернопільського ра-
йону Тернопільської області -землі промисловості, тран-
спорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призна-
чення.

Обговорення відбудеться 21 грудня  2018 року о 11 
год. в приміщенні адміністративної будівлі с.Стегниківці 
за адресою: вул.І.Франка, 115а. З документацією мож-
на ознайомитися в сільській раді. Телефон для довідок: 
0352 296265. 

-------------------------------------------------------
Байковецька сільська рада проводить громадське 

обговорення містобудівної документації детально-
го плану території земельної ділянки гр. Гоя О.В. (када-
стровий номер  6125287600010011103) в селі Стегників-
ці Байковецької сільської ради Тернопільського району 
Тернопільської області - землі промисловості, транспор-
ту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

Обговорення відбудеться  21 грудня  2018 року о 11 
год. в приміщенні адміністративної будівлі с.Стегниківці 
за адресою: вул.І.Франка, 115а. З документацією мож-
на ознайомитися в сільській раді. Телефон для довідок: 
0352 296265. 

-------------------------------------------------------
Байковецька сільська рада проводить громадське 

обговорення містобудівної документації детально-
го плану території земельної ділянки гр. Гоя О.В. (када-
стровий номер  6125287600010011098) в селі Стегників-
ці Байковецької сільської ради Тернопільського району 
Тернопільської області - землі промисловості, транспор-
ту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

Обговорення відбудеться 21 грудня  2018 року о 11 
год. в приміщенні адміністративної будівлі с.Стегниківці 
за адресою: вул.І.Франка, 115а. З документацією мож-
на ознайомитися в сільській раді. Телефон для довідок: 
0352 296265.

Відповіді
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ГОРОСКОП
З 21 ПО 28 ЛИСТОПАДА

ОВЕН 
Приготуйтесь вирішувати справи, 

пов’язані з бізнесом, переїздом або 
придбанням нерухомості. Доведеться 
витратитися на дiтей або близьких 
людей.

ТЕЛЕЦЬ 
Довіряйте своїм внутрішнім від-

чуттям і чиніть так, як вважаєте за 
потрібне. Тоді ви зможете домогтися 
успіху в усіх ваших починаннях. Ближ-
че до вихiдних чекайте важливi нови-
ни.

БЛИЗНЮКИ 
Постарайтеся не прогавити можли-

востей, хто знає, коли вони з’являться 
наступного разу. Не сумнівайтеся і ді-

йте - нехай це буде вашим девізом на 
весь тиждень.

 РАК 
Тиждень принесе чудові нові пере-

живання в коханнi та дружбi. Однак 
вірність не буде вашою основною ри-
сою впродовж цього періоду. Попереду 
новi знайомства i новi враження.

 ЛЕВ 
Тиждень принесе нові можливості 

для професійного і кар’єрного зрос-
тання. Можливо, вам варто змінити 
роботу. У будь-якому випадку вас че-
кає багато різних ділових пропозицій.

 ДІВА 
Вам доведеться попрацювати, щоб 

стабілізувати ситуацію. Намагайтеся 
більше часу проводити разом зі сво-
єю другою половиною, ведіть світське 
життя. Сварки виникатимуть через 
дрібниці, не ображайтеся і намагайте-

ся дивитися на речі з гумором.
 ТЕРЕЗИ 

Якщо ви самотні, то зараз неспри-
ятливий період для нових романів. Як 
побудувати своє особисте життя, вам 
підкаже серце. Не дозволяйте сторон-
нім людям втручатися у ваші стосун-
ки.

СКОРПІОН 
Радимо утриматися від необдума-

них обіцянок. Ваша обачність допо-
може захиститися   від неприємних 
любовних переживань. Настане спри-
ятливий період у сiмейному життi, 
але не виставляйте свої стосунки на-
показ.

 СТРІЛЕЦЬ 
Нинішні стосунки з коханою люди-

ною чекають серйознi випробування. 
Можливо, вам варто обмежити себе і 
не гнатися за примарними мріями, ри-

зикуючи зруйнувати сім’ю?
КОЗЕРІГ 

Не бійтеся помилитися з вибором 
і довіртеся своїй інтуїції - вона вас не 
підведе. У будь-якому випадку знайте, 
фортуна - на вашому боцi. Зірки про-
рокують ділові поїздки, можливо, за-
кордонні.

 ВОДОЛІЙ 
Вашій кар’єрі нічого не загрожує. 

Хоча будьте готові, що непередбачені 
обставини можуть змінити звичний 
хід подій. Зберігайте спокій і впевне-
ність у своїх силах, і ви будете у вигра-
ші.

РИБИ 
На вас чекає великий успiх, ризи-

куйте і втілюйте в життя будь-які свої 
проекти. Несподiвано можуть виник-
нути конфлiкти з колегами по роботі, 
але удача вас не покине.

Інколи здається, все у нашій 
долі складається гарно. 
Затишок в домі, люблячий 

чоловік, пристойна робота, 
чудова родина і друзі… Та 
правду у народі кажуть, біда 
приходить несподівано.  І тоді 
тьмяніє світ, і не хочеться 
жити. Тож надзвичайно 
важливо, аби хтось вчасно 
простягнув руку допомоги. 
Подібний сюжет трапився й з 
Іванною із Чорткова. Недавно 
молода жінка завітала до 
редакції і розповіла свою 
життєву історію і про ту 
людину, яка допомогла 
подолати усі труднощі. 

Іванні лише 25 років. У 18 років 
вийшла заміж, а в неповних 22 уже 
овдовіла. Страшне горе  горе опусто-
шило душу, та й фінансові проблеми 
давалися взнаки. Життя котилося 
шкереберть. На той час у неї на руках 
була дворічна донечка. Куди б не по-
далася, до кого б не зверталася, ніхто 
не спішив допомогти. Від безвиході хо-
тіла навіть вкоротити собі віку. Однак 
не давала вчинити такий відчайдуш-
ний вчинок маленька дитина, котра 
горнулася до матері, шукаючи   ласки 
і тепла.

Останньою краплею у життєвих 
негараздах стала хвороба дівчинки. 
Дитину   мучили нічні страхіття, зник 
апетит, маля перестало усміхатися, 
ніби замкнулося у собі. Лікарі, до яких 
водила донечку Іванна, запевняли, що 
дівчинка – здорова. Та донечка згасала 
на очах. Бідна Іванна щоночі плакала у 
подушку, молилася, благала про хоча б 
якийсь вихід із біди.

Аж якось жінка прочитала у газе-
ті про Василину. Звернулася до ціли-
тельки за допомогою. І вже невдовзі її 
життя почало змінюватися. Василина 
допомогла Іванні звільнитися від дав-
ніх поробів, очистити карму, провела 
потужний обряд на привернення успі-
ху.

Після цього сонечко знову загля-
нуло у їхній осиротілий дім. Донечка 
Іванни одужала. Жінка влаштувалася 
на хорошу роботу. За якийсь час у її 
житті з'явився коханий чоловік. Моло-
да пара одружилася. Зараз очікують на 
народження синочка.

«А все це – завдяки пані Василині, 
- каже, не стримуючи радісних емоцій 
Іванна. - Ви не уявляєте, що це за лю-
дина! Тому й хочу, аби більше людей 

довідалося про неї.  Адже сьогодні на-
стільки складний час. Є чимало людей, 
котрі, як і я колись, перебувають на 
роздоріжжі. Василина, повірте, допо-
може, підтримає. Не варто звертатися 
до різних шарлатанів. Треба шукати 
помочі у тієї людини, котра зможе її на-
дати. Для мене Василина стала справ-
жнім порятунком. Вона дуже добра, 
порядна і чуйна людина! А зв’язатися 
з Василиною можна за телефоном: 
 (068) 280-20-90».

Як з'ясувалося, феноменальні зді-
бності Василини вивчають в інсти-
тутах нетрадиційної медицини в різ-
них куточках світу та міжнародному 
науково-дослідницькому центрі ака-
демії ясновидців, навчаються за її уні-
кальною методикою.

Пані Василина - магістр яснобачен-
ня. Завдяки особливому Божому дару 
та спадку таїнства, що передані від 
пращурів, Василина може зчитувати ін-
формацію про людину за фотокарткою, 
або й узагалі — за датою народження 
та ім'ям людини, використовуючи ме-
тоди білої магії, зберігає сім'ю, обері-
гає від сварок, конфліктів, розлучень. 
Окрім цього, професійно знімає поро-
би, вроки, проводить потужні обряди 
на успіх у бізнесі, встановлює захист 
від усіх видів поробів, знімає родове 
прокляття, вінець безшлюбності тощо. 
До кожної людини знаходить особли-
вий, індивідуальний підхід і якщо до 
неї звернулися із чистими помислами 
- обов'язково допоможе.

Вітаю!
Мудру, розсудливу, привітну, розуміючу жінку, чудову 

порадницю і подругу 
Антоніну Петрівну Хабурську

з Теребовлі
з Днем народження!

«Василина стала для мене 
справжнім порятунком»

Цей день хай дарує усмішок багато,
Щоб серце раділо чудовому святу!
Хай сонце промінням ласкавим вітає,
Хай щира любов усе світлом осяє!
Хай удача й здоров’я не зрадять ніколи,
Збудуться мрії, бажання, думки,
Кохання і миру, чистого неба
І теплого сонця – на довгі роки!
Нехай оминають невдачі і грози
І тільки від сміху з’являються сльози.
Нехай Матір Божа, Цариця Свята,
Дарує щасливі і многії літа!

 Вітаємо!
Дорогого, люблячого сина

Михайла Івановича Пшоняка
з Тернополя

з Днем народження і з Днем ангела!

Хай удача й здоров’я не зрадять ніколи,Хай удача й здоров’я не зрадять ніколи,Хай удача й здоров’я не зрадять ніколи,

Вітаємо!
Адміністрація та колектив ФГ 

«Вікторія-92» щиро вітають
 Бориса Юрійовича 

Шарвана
з Днем народження!

Хай стелиться довга
 життєва дорога,

Чистого Вам неба, миру в рідній хаті,
Будьте веселі, зігріті любов’ю,
Щасливі й на добро багаті!
Хай Господь здоров’я посилає,
Мати Божа хай благословить,
Веселково доля розквітає,
І дарує радість кожна мить!

Тато Іван, мама Галина 
та вся родина.

Вітаємо!
Колектив Козівського районного 

сектору та 18-ї ДПРЧ УДСНС України 
щиро вітає

Олега Олексійовича Іваника
з Днем народження!

Нехай цвітуть під небом синьооким
Ще довго-довго дні й літа,
А тиха радість чиста і висока,
Щоденно хай до хати заверта.
Бажаємо здоров’я, сонця у зеніті,
Любові, доброти і щастя повен дім,
Нехай у серці розкошує літо
І соняхом квітує золотим!

Хай літа пливуть під мирним небом
У добрі і спокої – до ста.
Хай дає Господь усе, що треба,
Душу благодаттю огорта.
Хай сльоза не заступає сонця
І самотність серця не гнітить.
Хай завжди до Вашого віконця
Добра звістка птахою летить. 
Зичу Вам родинної любові,

Радості на кожен день і мить. 
Зичу, щоб у доброму здоров’ї
Внуків до вінця благословить.
Хай надія і глибока віра
Витіснять із серця біль тривог.
І до ста через молитву щиру
Нехай Вас оберігає Бог!

З любов'ю, повагою і безмежною 
вдячністю - Марія Маліцька
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