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19 
серпня право-
славні христи-
яни відзнача-
ють  свято 

Преображення  Господнього, 
у народі — Яблучний Спас. 
Це одне із 12 найбільших 
християнських свят, що 
бере початок з четвертого 
століття, коли цариця 
Олена, мати імператора 
Костянтина Великого, збу-
дувала на горі Фавор храм 
на спомин про велику 
подію. 

Знаючи про майбутнє 
розп’яття на Хресті на  Голгофі, 
Ісус Христос за деякий час до 
цього зійшов на гору Фавор ра-
зом зі своїми учнями —  
апостолами Петром, Іоанном й 
Іаковом — і почав молитися. Учнів 
зморив сон, і вони поснули, а ко-
ли прокинулися, то побачили, що  
Ісусове обличчя просяяло, наче  
сонце, а одяг став білим і блис-
кучим, мов світло. У блаженному 
сяйві він здійнявся на небеса, й 
почули  учні голос Всевишнього, 
який сповістив, що Ісус є наміс-
ником Бога на землі.  Звідси й 
назва свята — Преображення 
Господнє.

У народі це свято більше відо-
ме як Яблучний Спас. Колись 
одягали цього дня білий одяг, 
брали великодні кошики з плода-
ми саду й городу та пишні букети 
з колоссям жита чи пшениці і ви-
рушати до церкви святити все 
те, що дала мати-земля: яблука, 
виноград, груші, горох, карто-
плю, огірки, помідори тощо.

Освячення різних плодів сим-

волізувало розквіт і пло-
дючість усього створе-
ного у безкінечному 
царстві життя 

Церковні правила за-
бороняли їсти яблука 
нового врожаю до дру-
гого Спаса. Особливо 
не рекомендувалося це 
робити жінкам, чиї діти 
померли. До свята вар-
то було поститися і мо-
литися, щоб усі майбут-
ні немовлята залишали-
ся живими.

Існувало повір’я, що 
на Спаса янгелочки 
спускаються до Ісуса (в 
деяких регіонах — до 
Богородиці), і той, чия 
мама їла яблука, часту-
вання не отримує.

Святу Спаса переду-
ють два тижні посту — 
Спасівка. Існує легенда, 
що Спасівка — це про-
довження Великого посту, для 
якого Бог призначив дев’ять тиж-
нів, але святі отці почали проси-
ти, що людям тяжко витримати 
такий довгий піст. Тоді Бог розді-
лив його на дві частини: сім тиж-
нів навесні перед Великоднем і 
два тижні наприкінці літа перед 
Спасом. Саме тому в народі вва-
жають, що у  Спасівку треба так 
само постити, як і у Великий 
піст.

Після освячення плодів у церк-
ві, господар  з освяченою свіч-
кою обходив пасіку й запрошу-
вав родину до столу. Спочатку 
їли яблука й мед, запиваючи ви-
ноградним або яблучним вином, 
“щоб садовина родила”, а потім 

переходили до інших страв. Го-
ловними на святковому столі бу-
ли печені яблука. Готували їх так: 
верхівку з хвостиком відрізали, 
виймали середину з насінням, 
клали туди мед чи цукор і запіка-
ли в печі. А ще господині готува-
ли пісні пироги й штруделі з 
яблучною начинкою й варили 
узвар або грушівник — кисіль зі 
свіжих груш.

Також існував звичай цього 
дня дарувати плоди бідним і вбо-
гим,  ділитися з родичами і сусі-
дами, щоб наступного року був 
щедрий урожай.

 Перед Яблучним Спасом се-
ляни косили траву, завершували 
викопувати цибулю й часник, бо 
17 серпня — Явдохи-сіногнійки, 

яка нагадувала, що залишені в 
грунті цибуля й часник можуть 
намокнути. Треба було зібрати й 
малину, бо вона втрачає смак.

Після Спаса ночі вже стають 
прохолодними, бо осінь на поро-
зі. Тому колись і казали: “Прий-
шов Спас, держи рукавиці про 
запас!” З цього часу вже не чути 
співу птахів, і у вирій починають 
відлітати ластівки. “Ластівка вес-
ну починає, осінь накликає”.

Звичайно, спостерігали цього 
дня і за погодою. Помічали: якщо 
день сухий, то й осінь буде суха, 
якщо дощ – то й осінь буде до-
щова. Ясно — зима буде сувора. 
А ще у давнину казали: “Який 
день на другий Спас, такою буде 
й Покрова”.

Прийшов Спас –  
пішло літо від нас

З днем 
народження тебе, 

Україно! 25

Відкритий мистецький фести-
валь Байковецької об’єднаної 
територіальної громади “Серп-
неві барви”  відбудеться 21 
серпня в с. Байківці. Початок свята 
о 12 год. 30 хв.

Програма 
фестивалю:
* урочистості з нагоди 25-тої 

річниці незалежності України;
* виставка майстрів-умільців 

декоративно–ужиткового мисте-
цтва;

* розваги й конкурси для дітей;
* виступи самодіяльних колек-

тивів та аматорів Байковецької  
об’єднаної  територіальної  грома-
ди.

Гості свята:
народний аматорський духовий 

оркестр “Доля” Тернопільського 
РБК;

народний ансамбль естрадної 
музики “Дікселенд” Тернопільсько-
го РБК;  

народний аматорський ан-
самбль народної музики “Настасів-
ські музики” Тернопільського РБК;

музичний гурт “Крута вежа” 
Байковецького БК;

Любов і Тетяна Шарган;
Василь та Ірина Хлистун;
заслужений артист естрадного 

мистецтва України Юрій Футуйма;
заслужений артист України Пав-

ло Мрежук;
народна артистка України Окса-

на Пекун.

21 серпня о 16 год. у примі-
щенні будинку культури смт Ве-
ликі Бірки відбудуться урочистос-
ті та святковий концерт з нагоди 
25-тої річниці незалежності нашої 
держави  “Україна — для 
всіх одна”. У програмі свята 
— виступи аматорських колекти-
вів закладів культури Тернопіль-
ського району. Вхід вільний.

Програма святкування 25-тої 
річниці незалежності України у 
Великогаївській територіальній 

об’єднаній громаді
20.08.2016 р. – с. Білоскірка
Концерт розпочнеться о 20 год. 

у сільському клубі.
21.08.2016 р. – с. Товтолуг і  

с. Застінка
Концерт розпочнеться о 16 год. 

біля стадіону.
21.08.2016 р. – с. Грабовець
Концерт розпочнеться о 16 год. 

біля школи.
21.08.2016 р. – с. Баворів
Концерт розпочнеться о 17 год. 

біля клубу.
21.08.2016 р. – с. Смолянка
Концерт розпочнеться о 17 год. 

в клубі.
21.08.2016 р. – с. Прошова
Концерт відбудеться о 17 год.  

в клубі.
21.08.2016 р. – с. Козівка
Концерт відбудеться о 20 год.  

в клубі.
23.08.2016 р. – с. Великі Гаї
Урочисте підняття Державного 

Прапора та відкриття пожежної 
частини о 13 год.

24.08. 2016р. – с. Великі Гаї
Фестиваль аматорських народ-

них ансамблів усіх сіл громади 
розпочнеться о 16 год. на Співочо-
му полі.

Цього ж дня відбудеться наго-
родження відомих і активних лю-
дей громади, а також бійців АТО, 
вручення їм премій. 

24.08. 2016 р. – с. Дичків і  
с. Красівка

Концерт відбудеться о 14 год. 
біля стадіону.

27.08.2016 р. – Застав’є
Концерт відбудеться о 17 год.  

в клубі.
28.08.2016 р. – с. Скоморохи
Концерт відбудеться о 17 год.  

в клубі.
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24 серпня — День Незалежності України

Шановні краяни! Двадцять п’ять років тому здійснилася споконвічна мрія нашого народу — Україна 
стала незалежною, самостійною державою. Виросло молоде покоління громадян, народжених у не-
залежній державі, і ми вже були впевнені, що кровопролиття за волю й утвердження української нації 
— в минулому. Проте двадцять п’яту річницю незалежності Україна зустрічає у час надскладних ви-
пробувань. Споконвічну мрію про соборну державу українцям сьогодні доводиться відстоювати зі 
зброєю в руках, платити за неї життям своїх найкращих синів. Боротьба 

українського народу проти агресора і його при-
бічників сьогодні демонструє усьому світові не-
зламне прагнення українців до волі, свободи, 
непереборне бажання жити у єдиній, соборній, 
демократичній Україні.

Впевнені, що наша мужня, духовно багата 
нація вистоїть у цих випробуваннях, а День не-
залежності — цей величний для українського 
народу день — стане єднанням заради пере-
моги.

З Днем незалежності вас, краяни! Миру, 
спокою та благополуччя. 

Слава Україні! Героям слава!

Дорогі краяни! 
Щиро вітаю вас із 25-тою річницею неза-

лежності України. Нехай це свято для нас ста-
не початком відродження, процвітання, миру і 
спокою у країні.

Попри усі негаразди, нині ми досягаємо но-
вих звершень і спостерігаємо позитивні зміни у 
житті нашої держави. Нехай Господь Бог обері-
гає вас, ваші домівки, серця і душі. Нехай у ва-
ших оселях палає незгасаючий вогонь добра, 
радості, умиротворення. Дай, Боже, Україні за-
жити краще.

З вірою у Бога і добро — Олег КОХМАН,  
голова Великогаївської об’єднаної громади  

Андрій ГАлАйКО,  
голова Тернопільської 

районної ради.

Олександр ПОХИлИй, 
голова Тернопільської 
райдержадміністрації.

Справи освітні ●

Галина ЮРСА –  
ТРР “Джерело”.

У Тернопільському ра-
йоні згідно з доручен-
ням голови РДА Олек-
сандра Похилого ство-
рено дві робочі групи 
з перевірки стану го-
товності навчально-
виховних закладів ра-
йону до нового на-
вчального року. 

Учасники груп, очолю-
вані першим заступником 
голови РДА Володимиром 
Осядачем та заступником 
Андрієм Колісником, 15 – 
16 серпня відвідали всі 
навчально-виховні закла-
ди. Як повідомив началь-
ник відділу освіти Терно-
пільської РДА Василь Цаль, 
комісія залишила лише по-
зитивні відгуки. На окре-
мих об’єктах ще ведуться 
роботи, які до 1 вересня 
будуть завершені. Проте є 
школи та садочки, де заплано-
вано складніші ремонти. Зокре-
ма, у Почапинській ЗОШ І-ІІІ ст. 
встановлюють шатровий дах. У 
Великобірківській гімназії ім. 
Степана-Максима Балея замі-
нюють усі вікна на енергозбері-
гаючі. У Великоберезовицькій 
ЗОШ І-ІІІ ст. проводять ремонт 
фасаду. До 1 січня у Довжанків-
ській ЗОШ І-ІІІ ст. планують від-
крити дошкільну групу і створи-
ти навчально-виховний комп-
лекс. Спортзали ремонтують у 
Настасівській ЗОШ І-ІІІ ст. та Ан-

гелівській ЗОШ І-ІІІ ст. У Петри-
ківській ЗОШ І-ІІ ст. закінчують 
ремонт стелі майстерні, заміню-
ють вікна на енергозберігаючі. 
Кошти виділено й на ремонт ди-
тячих дошкільних закладів. Зо-
крема, у Плотичі утеплюють фа-
сад, а в Смиківцях проводять 
капітальний ремонт. У Велико-
глибочецькому БТШ так само 
ремонтують приміщення.

Кошти на ремонт шкіл та до-
шкільних закладів виділено від-
повідно до програми соціально-
економічного розвитку, з бюдже-
тів сільських та селищних рад. 

Вагому допомогу надали місцеві 
підприємці та батьки учнів.

Тернопільська районна рада 
продовжує добру традицію – ви-
діляє гроші на поточні ремонти. 

До початку нового навчально-
го року закуплено дрова для опа-
лювання дитячих садочків, а до 1 
вересня в усі заклади завезуть 
вугілля. Для цього закладено ко-
шти у районному бюджеті.

Доброю новиною для дітей, 
які добираються до навчальних 
закладів, є те, що закуплено два 
шкільні автобуси для Почапинців 
та Мишкович.

Новий навчальний –  
не за горами

У Почапинській ЗОШ І-ІІІ ст. встановлюють шатровий дах.

Андрій ОМЕлЬНИЦЬКИй.

Вони виросли в одному бу-
динку, в одній країні. Обоє 
— ровесники незалежності. 
Мішина мама — українка, 
тато — бердичівський єв-
рей. Хадад — син вірменки 
й азербайджанки, які вте-
кли в Україну від Карабась-
кої війни. Позаду століття, 
попереду — нове життя.

Міша захоплювався музикою. 
Батьки навчили його любити 
класику. Бах, Бетховен, Вагнер, 
Шуберт… Спочатку ходив на 
скрипку. Полюбив грати 
“Yesterdаy” “бітлів”. Щоранку 
Міша виходив на вулиці, коли 
поливні машини в передсвітан-
кових сутінках відмивали вулиці 
від пилу, бруду, від поту і крові. 
Грав на скрипці у підземних пе-
реходах. Спостерігав за людь-
ми, дивувався їхній байдужості: 
“О люди добрі! І чого ви такі 
злі?”. Правоохоронці пильно 
вдивлялися в кожне обличчя. 

Хтозна, що вони хотіли там по-
бачити… Повітря тяжіло воло-
гою, пролітав мокрий сніг — 
легко й невимушено, немов у 
сповільненому кіно. Сніжинки 
падали на землю й одразу ста-
вали водою. Ранкове повітря 
пробуджувало відчуття змін. У 
динаміках шкварчала старенька 
пісенька “Аква Віти”: “А тепер 
усе інакше, інакше… просто, 
просто, просто навпаки”. Пада-
ють леніни, перейменовується 
все, що можна перейменувати, 
але фундамент залишається не-
змінним — життя й далі базуєть-
ся на брехні й неповазі до лю-
дини. Як і півстоліття тому, за-
мість правди — сто півправд. 
Моральна інфляція — не інак-
ше.

Хадада назвали на честь бо-
га грому з семітської міфології. 
По сусідству з хлопцем жив дід 
Іван — завзятий “рухівець”, во-
рог комунізму, апологет націо-
налізму, шукач національної 
ідеї, який займався статисти-
кою — вираховував, скільки ко-

штів вкладено, 
скільки вкрадено, а 
на зорі незалеж-
ності пошив онуко-
ві шаровари з чер-
воного радянсько-
го прапора. Після 
дідових історій Ха-
дад почав вивчати 
історію українсько-
го козацтва, за-
йматися боксом. 
Увесь час прово-
див у спортзалі. 
Віддавався трену-
ванням. Працював 
до поту і болю в 
м’язах. Усю свою 
злість, усі образи 
зганяв, нещадно, 
до синців на кіс-
точках пальців, б’ючи кулаками 
боксерську грушу, іноді навіть 
збиваючи руки до крові. Вкла-
дався в кожен удар. Від постій-
ної напруги на загартованому 
тілі, наче підшкірні змії, висту-
пали темно-сині жили. Хадад 
бився з азартом, із блиском в 

очах. Боровся, терпів. У козаків 
як було: впав із коня — вставай 
сам.

Кожен із них хотів бути неза-
лежним. Кожен став заручником 
незалежності. Кожне покоління 
має право на власний протест, 
власне життя. Міша рятував по-
ранених на Майдані. Хадад пішов 

добровольцем на фронт. “Голо-
вне, як сказати про все мамі”, — 
думали хлопці. Розтираючи паль-
ці від холоду, вони слухали, як 
під звуки пострілів народжується 
новий день, разом із ранковою 
прохолодою вдихали свіжість 
прийдешніх змін. Така вона, не-
залежність — у кожного своя.

Невигадані історії ●

Незалежність

Екологічна ситуація в Тер-
нопільській області поблизу 
Малашівського сміттєзва-
лища є стабільною, небез-
пек для здоров’я жителів 
області немає, пожежний 
стан – під постійним контр-
олем. Про це під час опера-
тивної наради заявив Голо-
ва Тернопільської ОДА Сте-
пан Барна.

“Пожежа на суміжній з Мала-
шівським сміттєзвалищем тери-
торії, яка мала місце 16 серпня, 
ліквідована. Масштабних наслід-
ків для екології вона не завдала. 
На сьогодні проблем з викорис-
танням сміттєзвалища немає. 
Обласна адміністрація здійснює 
постійний контроль ситуації та 
вживає попереджувальних захо-
дів”, - зазначив Степан Барна. 
Він також продемонстрував фо-
то з території Малашівського 
сміттєзвалища, зроблені вранці 
18 серпня, які засвідчують, що 
пожежі на даний час немає.

Водночас голова Тернопіль-
ської ОДА повідомив, що дав 
доручення структурним підроз-
ділам здійснити аналіз актуаль-
ної ситуації на всіх сміттєзвали-
щах області, в тому числі допо-
вісти про наявність стихійних 
осередків скупчення побутових 
відходів. “Правоохоронним ор-
ганам доручено забезпечити не-
допущення підпалів на територі-
ях сміттєзвалищ та прилеглих до 
них. Тернопільська міська рада, 

у свою чергу, має забезпечити 
рекультивацію Малашівського 
сміттєзвалища. Обласна адміні-
страція надаватиме всебічну до-
помогу та сприяння”, - уточнив 
Степан Барна.

Голова Тернопільської ОДА 
підкреслив, що тема виникнення 
пожеж на сміттєзвалищах не по-
винна ставати об’єктом інфор-
маційних та політичних спекуля-
цій. 

Як повідомив під час наради 
начальник управління ДСНС 
України у Тернопільській області 
Віктор Маслей, 16 серпня горін-
ня сміття зафіксоване на тери-
торії за межами Малашівського 
полігону. “Пожежа була у 5 точ-
ках, що свідчить про невипадко-
вий характер займання. Спіль-
ними зусиллями пожежу погаси-
ли менш ніж за добу, загрозу 
ліквідовано. Складнощів у гасін-
ні, як про це інформували деякі 
ЗМІ, не було. Нині на території 
Малашівського сміттєзвалища 
чергує пожежний відділ”, - уточ-
нив він.

За словами Ореста Сінгале-
вича, начальника управління 
екології та природних ресурсів 
Тернопільської ОДА, в результа-
ті займання жодних небезпек 
екологічній ситуації немає. “Все, 
як при звичайних пожежах. Си-
туація повністю контрольована. 
Проект з рекультивації сміттєз-
валища реалізовується і небез-
пек виникнення спонтанної по-
жежі немає”, — запевнив він.

 Ситуація на Малашівському 
сміттєзвалищі  

під контролем – небезпеки 
немає
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Президент Петро Порошенко допускає, що у разі заго-
стрення ситуації на сході країни та в Криму буде введено 
воєнний стан, а також оголошено мобілізацію. 

Ймовірність ескалації конфлікту залишається значною. Повно-
масштабного російського вторгнення за всіма азимутами ми аб-
солютно не виключаємо. Наші Збройні сили готові дати відсіч во-
рогові – і на сході, уздовж адміністративного кордону з Кримом.
Про це Петро Порошенко заявив під час перебування у місті Бро-
ди Львівської області в четвер, під час вшановування пам’яті льот-
чиків, які загинули в зоні проведення АТО.

У Тернополі відбулося позачергове засідання координа-
ційної групи Антитерористичного центру при регіональному 
управлінні СБУ. Учасники засідання додатково узгодили заходи з 
протидії ймовірним терористичним проявам у регіоні, повідомля-
ють у секторі взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопіль-
ській області.

У зв’язку з тим, що для Тернопільської області встановлено “сі-
рий” рівень терористичної загрози (можлива загроза), обласне 
управління СБУ звертається до мешканців та гостей регіону з про-
ханням бути пильними та невідкладно повідомляти на телефони 
довіри інформацію, яка може сприяти в попередженні вчиненню 
кримінальних правопорушень терористичного та диверсійного ха-
рактеру, виявленні зброї чи вибухових пристроїв. Цілодобові но-
мери телефонів довіри: (067) 352-31-00, (0352) 52-90-00.

У серпні Тернопільщину планує відвідати Петро Порошен-
ко. Ймовірні дати візиту – 26 серпня.У планах Президента – від-
відини Чорткова (заводу ТОВ “СЕ Борднетце-Україна”, на якому 
виготовлятимуть електричне обладнання для “Порш Каєн”), зер-
носховища Петра Гадза та урочисте відкриття в Тернополі інфек-
ційного відділення лікарні швидкої допомоги. Зустрінеться Петро 
Олексійович і з активом місцевого осередку БПП “Солідарність”. 
Можливо, він навіть стане свідком обрання нового очільника по-
рошенківців краю.

З першого вересня в Україні знову зростуть тарифи на 
електроенергію. Українцям доведеться платити у середньому на 
20% більше. Відтак, за споживання до 100 кВт/год. ціна одного 
кВт/год. збільшиться з 0,57 грн. до 0,714 грн. При обсязі спожи-
вання від 100 кВт/год. до 600 кВт/год. замість 0,99 грн. платити 
доведеться вже 1,29 за 1 кВт/год. Для тих же, хто споживає понад 
600 кВт/год. тариф з 1,56 грн. за 1 кВт/год. виросте до 1,638 грн.
Зазначимо, що це підвищення не є останнім із запланованих під-
йомів тарифів на електроенергію. Ще один стрибок цін очікує жи-
телів України вже 1 березня 2017 року. 

За даними  Державної служби статистики України, індекс 
споживчих цін по Тернопільській області в липні 2016 року по від-
ношенню до червня 2016 року становив 100,3%, з початку року – 
105,4%, по Україні – 99,9% та 104,8% відповідно. Дані по Україні 
– без урахування тимчасово окупованої території Автономної Рес-
публіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення анти-
терористичної операції.

Шановні громадяни! Якщо ви отримали податкове 
повідомлення-рішення на сплату податку на нерухоме майно і у 
вас виникли запитання з цього приводу – телефонуйте до Терно-
пільської об’єднаної державної податкової інспекції за номерами: 
43-46-30, (068) 85-86-073. 

Через спеку та брак опадів рівень води у Тернопільському 
ставі впав на 80 см. Окрім того, водойма потерпає від цвітіння 
синьо-зелених водоростей та стоків. Громадські активісти б’ють 
на сполох, адже такими темпами Тернопіль може взагалі втратити 
свою перлину в центрі міста. 

— На Ставі у Тернополі рівень води впав на 80 см, в Івачеві – на 
40 см, — розповів під час засідання комісії заступник начальника 
управління житлово-комунального господарства міськради - на-
чальник відділу благоустрою та екології Олег Соколовський. - З 28 
джерел вздовж річки залишилися тільки 6, і то їх джерелами на-
звати важко. 

На Тернопільщині не вщухає скандал з атестацією поліції. 
Представники ВО “Автомайдан” Тернопільський осередок, Само-
оборона Майдану Тернопільщини, Молодіжний Націоналістичний 
Конгрес – МНК, Рада бізнесу Тернопілля, ГО “Правова допомога “ 
які беруть участь в атестаційній комісї особового складу терно-
пільської поліції, продовжують вимагати в керівництва поліції 
звільнення трьох високопоставлених посадовців Національної по-
ліції, яких вважають стовпами корупційної системи в органах вну-
трішніх справ Тернопільщини, а саме:

– Казимир Попіль, заступник начальника ГУНП;
– Олег Ляхович, заступник начальника ГУНП;
– Богдан Гульман, начальник відділу ГУНП.
Активісти також вимагають внести зміни до складу апеляційної 

комісії, яка своїм рішенням вернула на посади корупціонерів у по-
гонах.

Друге олімпійське золото. Українець Юрій Чебан завоював 
другу золоту медаль для України на Олімпіаді 2016 в Ріо-де-
Жанейро. У фіналі каное-одинаків на дистанції 200 метрів наш 
спортсмен першим прийшов до фінішу. Крім того, що український 
спортсмен завоював “золото”, він ще й встановив новий олімпій-
ський рекорд. Час Чебана – 39.279. Попередній олімпійський ре-
корд також належав Чебану. У 2012 році на Іграх в Ріо українець 
пройшов дистанцію за 42.291. 

Анатолій Тимощук завершив кар’єру в збірній України “Я 
прийняв важливе для себе рішення. Закінчити з виступами за на-
ціональну команду. Здавалося, що ще недавно все почалося, 
але, озирнувшись назад, я розумію, що в збірній вже з 2000 року. 
Це рішення я прийняв ще під час чемпіонату Європи 2016. І це 
непростий крок для мене. Хочеться сказати окреме спасибі всім 
вболівальникам, які завжди були поруч і підтримували нас у дні 
перемог і поразок. Спасибі всім тренерам, з яким вдалося по-
працювати за цей час і, звичайно, моїм партнерам по збірній. 
Для мене було величезною честю представляти Україну на фут-
больному полі і за його межами”, – написав Тимощук в одній із 
соціальних мереж.

Наші гроші ●

У кого заберуть субсидії? 
Чacтинa мешканців району 
пoзбyдeтьcя cyбcидiй. Вжe 
зapaз пeвнiй кiлькocтi 
зeмлякiв пpизyпинили 
виплaти. Пpo цe пoвiдoмляють 
пpaцівники Дeпapтaмeнтy 
coцiaльнoгo зaхиcтy 
нaceлeння.

Анoнcoвaнi пepeвipки 
cпpaвeдливocтi пpизнaчeння тa 
нapaхyвaння cyбcидiй нe oминyли 
й тepнoпoлян.

Зa cлoвaми  пpaцiвницi 
дeпapтaмeнтy coцiaльнoгo 
зaхиcтy нaceлeння ТОДА 
пaнi Нaтaлi, пeвнiй 
кiлькocтi зeмлякiв вжe 
пpизyпинили виплaчyвaти 
cyбcидiї. Зa peзyльтaтaми 
peвiзiї виникли пiдoзpи, 
щo цi люди нaдaли 
нeдocтoвipнi дaнi пpo cвoї 
дoхoди. Гpyбo кaжyчи, 
пpихoвaли їх.

Тoж нa cьoгoднi тpивaє 
пepeвipкa цих фaктiв i 
якщo вoни пiдтвepдятьcя, 
тo дeяким тepнoпoлянaм 
дoвeдeтьcя пoвepнyти 
дepжaвi виплaчeнy їм cyмy 
cyбcидiй.

Нaдaння paнiшe пpизнaчeнoї 
cyбcидiї пpипиняєтьcя:

* зa пoдaнням житлoвo-
eкcплyaтaцiйних opгaнiзaцiй, 
житлoвo-бyдiвeльних (житлoвих) 
кooпepaтивiв, oб’єднaнь 
cпiввлacникiв бaгaтoквapтиpнoгo 
бyдинкy тa opгaнiзaцiй, щo нaдaють 
житлoвo-кoмyнaльнi пocлyги, якщo 
гpoмaдянин, якoмy пpизнaчeнo 
cyбcидiю, нe cплaчyє вapтicть 
фaктичнo cпoжитoї пocлyги з 
ypaхyвaнням poзмipy пpизнaчeнoї 
cyбcидiї. Зa виняткoм випaдкiв, 
пoв’язaних iз зaтpимкoю виплaти 

зapoбiтнoї плaти, пeнciї тoщo, якa 
пiдтвepджyєтьcя вiдпoвiдними 
дoкyмeнтaми – з мicяця, в якoмy 
нaдiйшлo тaкe пoдaння;

* якщo гpoмaдянин пpихoвaв 
aбo cвiдoмo пoдaв нeдocтoвipнi 
дaнi пpo дoхoди (нe зaзнaчив oдин 
iз видiв дoхoдiв) тa мaйнoвий cтaн, 
щo вплинyли нa вcтaнoвлeння 
пpaвa нa cyбcидiю, внacлiдoк чoгo 
йoмy бyлa нaдмipy пepepaхoвaнa 
cyмa cyбcидiї – з мicяця, в якoмy 
виявлeнo пopyшeння;

* y paзi пepeїздy ciм’ї в iншy 
мicцeвicть тa нacтaння oбcтaвин, 
щo yнeмoжливлюють нaдaння 
cyбcидiї (зoкpeмa cмepть oдинoкoї 
ocoби) – з пoчaткy нacтyпнoгo 
мicяця;

* зa зaявoю yпoвнoвaжeнoгo 
влacникa (cпiввлacникa) житлa, 
нaймaчa житлa y дepжaвнoмy тa 
гpoмaдcькoмy житлoвoмy фoндi, 
члeнa житлoвo-бyдiвeльнoгo 
кooпepaтивy, влacникa 
(cпiввлacникa) житлoвoгo 
пpимiщeння – з пoчaткy нacтyпнoгo 
мicяця, якщo iншe нe oбyмoвлeнo 
зaявoю;

* якщo пiд чac вибipкoвoгo 
oбcтeжeння мaтepiaльнo-
пoбyтoвих yмoв дoмoгocпoдapcтвa 
дepжaвним coцiaльним 
iнcпeктopoм виявлeнo oзнaки 
пopyшeння нopм зaкoнoдaвcтвa 
щoдo пpизнaчeння cyбcидiї, якi 
вплинyли (мoгли вплинyти) нa 
пpaвo пpизнaчeння cyбcидiї aбo 
визнaчeння її poзмipy.

У paзi, кoли чepeз нecплaтy 
гpoмaдянинoм вapтocтi фaктичнo 
cпoжитoї пocлyги з ypaхyвaнням 

poзмipy пpизнaчeнoї 
cyбcидiї виплaтy 
cyбcидiї пpипинeнo, 
гpoмaдянин нaбyвaє 
пpaвo нa її пpизнaчeння 
нa нacтyпний пepioд 
пicля пoдaння 
дoкyмeнтiв, щo 
п i д т в e p д ж y ю т ь 
п o г a ш e н н я 
зaбopгoвaнocтi, якa 
виниклa зa пepioд 
oтpимaння cyбcидiї.

Сyмa cyбcидiї, 
п e p e p a х o в a н o ї 
(виплaчeнoї) нaдмipy 
внacлiдoк cвiдoмoгo 
п o д a н н я 

гpoмaдянинoм дoкyмeнтiв з 
нeдocтoвipними вiдoмocтями aбo 
нeпoвiдoмлeння гpoмaдянинoм 
пpo змiни, пoвepтaєтьcя ним зa 
вимoгoю opгaнy, щo пpизнaчив 
cyбcидiю.

У paзi, кoли гpoмaдянин 
дoбpoвiльнo нe пoвepнyв нaдмipy 
пepepaхoвaнy (виплaчeнy) cyмy 
cyбcидiї, питaння пpo її cтягнeння 
opгaни, щo пpизнaчaють cyбcидiї, 
виpiшyють y cyдoвoмy пopядкy.

Одepжyвaчiв cyбcидiй 
пoпepeджaють пpo вiдпoвiдaльнicть 
зa пpихoвyвaння вiдoмocтeй пpo 
дoхoди.

Президент України Указом 
від 2 липня 2016 року 
№284/2016 вніс зміни в По-
ложення про почесні звання 
України щодо присвоєння 
звання “Мати-героїня”.Зо-
крема, встановлено, що кло-
потання про присвоєння по-
чесного звання “Мати-
героїня”, що порушується 
органами місцевого само-
врядування згідно із заявою 
жінки, яка претендує на при-
своєння такого почесного 
звання, розглядаються від-
повідними місцевими дер-
жавними адміністраціями 
протягом місяця з дати над-
ходження такої заяви.

У нагородному листі про при-
своєння почесного звання “Мати-
героїня”, до якого додаються під-
тверджуючі документи, зазнача-
ються дані про кількість дітей, 
дати народження дітей, місце 
проживання або місце перебу-

вання кожної дитини із зазначен-
ням адреси житла, конкретні за-
слуги матері у вихованні дітей, а 
також у відповідних випадках – 
причини, обставини та дати смер-
ті дітей.

Також визначено перелік до-
кументів, які додаються до по-
дання і нагородного листа:

•копія паспорта громадянина 
України, копія паспортного доку-
мента іноземця та документа, що 
підтверджує місце перебування 
чи проживання іноземця або осо-
би без громадянства на терито-
рії України на законних підста-
вах;

•копії свідоцтв про народжен-
ня дітей, документи про освіту 
дітей;

•характеристики дітей з на-
вчального закладу, якщо дитина 
навчається, або з місця роботи, 
якщо працює (щодо кожної дити-
ни окремо);

•виданий органом внутрішніх 
справ документ про наявність чи 

відсутність відомостей стосовно 
дітей, які перебувають на обліку 
правопорушників, що не досягли 
18 років, у тому числі, звільнених 
зі спеціальних виховних установ;

•довідка про наявність або 
відсутність судимості в особи, яку 
представляють до нагородження, 
та в кожного з дітей, яким випо-
внилося 14 років;

•за наявності та за бажанням 
матері – копії грамот, дипломів, 
подяк, свідоцтв, листів для визна-
чення внеску жінки у розвиток 
творчих здібностей дітей, форму-
вання в них високих духовних і 
моральних цінностей.

Нагадаємо, що почесне звання 
“Мати-героїня” є найвищою фор-
мою нагородження жінок за ваго-
мий внесок у реалізацію держав-
ної політики з питань родини, 
материнства і дитинства. Це по-
чесне звання присвоюють жінкам, 
які народили та виховали до вось-
мирічного віку п’ятьох і більше ді-
тей, у тому числі всиновлених.

Змінено порядок присвоєння 
звання “Мати-героїня”

Візьміть до уваги ●

Колишній президент допус-
кає можливість повернення 
на пост глави НБУ.

“Потрібно перестати робити з 
НБУ козла відпущення і дати 
старт новій економічній політиці 
- з мотиваціями у суб’єктів гос-
подарювання і довірою до рин-
ку. В такому випадку я б поду-
мав про повернення”, - сказав 
екс-президент, відповідаючи на 
питання про можливе його по-
вернення на пост голови Нац-
банку.

При цьому він назвав своїм 
досягненням на держслужбі 
створення банківської системи 
України.

“Вважаю, що на кожному сту-
пені державної служби я робив 

те, що зміцнювало державу, по-
чинаючи з банківської справи. 
Сьогодні навіть важко пригада-
ти, що в 1993 році був Націо-
нальний банк України, який за-
блокував усі платежі. Білий ар-
куш паперу - не було кредитної 
політики, національних грошей, 
безпеки заходів банківської сис-
теми. Найважливіше досягнення 
- ми зробили національну бан-
ківську систему”, - зауважив 
Ющенко.

Екс-президент зазначив, що 
за його керівництва НБУ в 1999 
році рівень “сірої економіки” 
вдалося скоротити на 16% за 
чотири місяці “і це дало великі 
кошти”. 

У той же час, на думку Ющен-
ка, Нацбанк не можна одноосіб-

но звинувачувати в зниженні 
курсу гривні протягом останніх 
двох років.

“Багато хто звинувачує Націо-
нальний банк у глибокій деваль-
вації гривні за останні два роки 
- майже на 350%, але не розумі-
ють причинно-наслідкового 
зв’язку. Падіння української ва-
люти значною мірою пов’язано з 
покриттям тривалий час емісій-
ним шляхом дефіциту державно-
го бюджету”.

Ющенко вважає, що історія 
помилок влади в банківській 
сфері почалася з російської 
агресії, коли банки втратили де-
сятки ключових філій на окупо-
ваних територіях Криму і Донба-
су, а їм не було надано “реані-
маційну” допомогу.

Ющенко готовий змінити Гонтареву  
на посаді голови Національного банку

Колектив Довжанківської ЗОШ І-ІІІ ст. глибоко сумує з при-
воду важкої і непоправної втрати — смерті вчителя української 
мови і літератури Гринчій Оксани Стахівни і висловлює щире 
співчуття чоловікові, дітям, онукам і всій родині.



П’ятниця, 19 серпня 2016 року4 Актуально!
Паспортний стіл ●

Земельне питання ●

Податкові новини ●

У відділі адміністрування 
податку на доходи фізичних 
осіб і податків із громадян 
дали роз’яснення стосовно 
прийняття агрофірмою на 
сезонну роботу працівників, 
виплати їм зарплати та її 
оподаткування.

Як зазначила начальник відді-
лу Людмила Свистун, працівни-
ків, які працевлаштовуються на 
відповідні посади для виконання 
сезонних робіт (на період, не 
більший 6 місяців, та на роботи,  
зазначені у Списку сезонних), 
традиційно називають сезонни-
ми працівниками, а тимчасовими 
вважають працівників, яких при-
йняли на роботу на строк до 2 
місяців, а для заміщення тимча-
сово відсутніх працівників, за 
якими зберігається їх місце ро-
боти, – до 4 місяців. Договір,  
укладений із сезонними і тимча-
совими працівниками, має всі 
ознаки строкового трудового до-
говору. 

Нюанси таких трудових відно-
син регулюють статті 23, 36 та 39 
Кодексу законів про працю 
(КЗпП). Зокрема, як  зазначено у 
статті  23 КЗпП, укласти строко-
вий трудовий договір можна як 
на визначений строк, установле-
ний за погодженням сторін, так і 
на час виконання певної роботи 
(наприклад, на час збирання 
врожаю малини – з 1 липня до 30 
жовтня). Оформляють укладення 
трудового договору наказом або 
розпорядженням керівника про 
прийняття працівника на роботу, 
про ознайомлення з яким він під-
писується.

Працю сезонних і тимчасових 
працівників роботодавець опла-
чує відповідно до встановленої  
на агрофірмі системи оплати 

праці без жодних особливостей, 
тобто  так само, як і працю по-
стійних працівників. Людмила 
Свистун зазначила, що розмір 
окладу сезонного працівника не 
може бути нижчим від встанов-
леного законодавством рівня 
мінімальної зарплати (з 1 трав-
ня  — 1450 грн, а з грудня –  
становитиме 1600 грн). Зарпла-
та, нарахована сезонним чи 
тимчасовим працівникам, як і 
зарплата постійних працівників, 
підлягає індексації та компенса-
ції в разі затримки її виплати на 
один і більше календарних міся-
ців. Податок на доходи фізичних 
осіб утримують із таких виплат у 
розмірі 18 %, а військовий збір 
– 1,5 %.

Слід також нарахувати на такі 
виплати  єдиний соціальний вне-
сок у розмірі 22 % (на зарплату 
працівника - інваліда – у розмірі 
8,41 %.). При цьому агрофірма 
зобов’язана дотримуватися ви-
моги про сплату ЄСВ з мінімаль-
ної зарплати. Тобто, якщо база 
справляння ЄСВ, до якої засто-
совують ставку 22 %, виявиться 
нижчою від мінімальної зарплати, 
внесок необхідно сплатити саме 
із мінімальної зарплати. Випла-
чуючи заробітну плату сезонному 
чи тимчасовому працівнику, фір-
ма має право застосувати до неї 
податкову соціальну пільгу.

Суму нарахованої зарплати  
слід відобразити: 

• у розділі І Податкового роз-
рахунку за формою № 1 ДФ з 
ознакою доходу “101” та проду-
блювати її в розділі ІІ у рядку 
“Військовий збір”;

• у Звіті за формою № Д4 – в 
загальному порядку.

Відділ організації роботи 
Тернопільської ОДПІ.

Сезонний працівник  
на фірмі. Оплата праці  

та оподаткування

У відділі адміністрування 
місцевих податків Терно-
пільської ОДПІ дали 
роз’яснення, які дії повинна 
вчинити фірма, котра пере-
буває на спрощеній системі 
оподаткування (ІІІ група), 
якщо за січень–серпень су-
ма отриманого нею доходу 
становитиме 5 млн. грн.

Платники єдиного податку 
третьої групи – юридичні особи, 
які перевищили у звітному періо-
ді обсяг доходу, визначений для 
таких платників пунктом 291.4 
статті 291 Податкового кодексу, 
до суми перевищення застосову-
ють ставку єдиного податку у по-

двійному розмірі, а також 
зобов’язані у встановленому по-
рядку перейти на сплату інших 
податків і зборів (“загальну сис-
тему” оподаткування).

Заяву слід подати не пізніше 
20 числа місяця, наступного за 
календарним кварталом, у якому 
допущено перевищення обсягу 
доходу. В цьому випадку –  не 
пізніше 20 вересня. 

Детальніші консультації – у 
Центрі обслуговування платників 
за адресою: вул. Білецька, 1 та 
за телефоном: 43-46-10.

 
Відділ організації роботи 

Тернопільської ОДПІ.

“Набігло” 5 мільйонів.  
Що робити?

Нагадаємо, що на сьогодні 
документ нового взірця мо-
жуть отримати  лише  
16-річні, які  оформляють 
перший паспорт. Що  варто 
знати краянам про  
ID-паспорт, розповіли у мі-
граційній службі.

Новий паспорт неможливо 
підробити

ID-паспорт містить електро-
нний безконтактний чіп, який не-
можна змінити або скопіювати. А 
ще пластикові паспорти, на від-
міну від попередніх “книжечок”, 
видаватимуть на основі електро-
нної бази даних – Єдиного дер-
жавного демографічного реєстру, 
отже кожній особі лише один раз 
доведеться пройти процедуру 
ідентифікації, надалі інформація 
про неї буде міститися в реєстрі.

ID-паспорт  для всіх
Законом, який набуває чин-

ності в жовтні, забезпечено всі 
умови для видачі нового паспорта-
картки всім громадянам, які до-
сягли 14-річного віку. Оформлен-
ня першого паспорта громадяни-

на України, як і раніше, 
буде безкоштовним.

Обов’язкової замі-
ни документів не буде

Запровадження нових 
паспортів – тривалий 
процес, який в Україні, 
за прикладом європей-
ських держав, відбувати-
меться без примусу. 
Обов’язкової заміни до-
кументів, так само, як  і 
встановлення граничних термінів 
дії раніше виданих документів, не 
передбачено. Орієнтовний час,  
упродовж якого міграційна служ-
ба зможе видати нові документи 
для більшості громадян, – 4 ро-
ки.

У разі звернення громадянина 
щодо втрати, псування або необ-
хідності вклеювання фотографій 
за досягненням 25- або 45-
річного віку  оформлять новий 
документ. Також новий паспорт 
може бути оформлений за ба-
жанням особи.

Паспорт  можна отримати  
з 14 років

Це загальносвітова практика 

документувати громадян із на-
буттям часткової дієздатності. 
Після 14 років кожна особа мо-
же самостійно приймати певні 
рішення, наприклад, обирати 
місце проживання. У попередній 
версії закону “Про ЄДДР” було 
передбачено видачу паспорта 
громадянина України з наро-
дження.

Особи віком 14-18 років отри-
мають документ зі строком дії 4 
роки. Після досягнення 18 років 
паспорт видаватимуть на 10 ро-
ків. Обмежений строк дії доку-
мента для осіб віком 14-18 років  
відповідає світовій практиці та 
обумовлений суттєвими фізіоло-
гічними змінами у цьому віці.

Із жовтня пластиковий паспорт 
зможе оформити кожен

Фахівці Державної служби 
України з питань геодезії, 
картографії та кадастру за-
вершують підготовку до 
проведення першого елек-
тронного аукціону з прода-
жу земельних ділянок. 

 Під час розробки онлайн-
платформи  застосовано техно-
логію blockchain, яка на сьогодні 
визнана однією з найпрогресив-
ніших у частині захисту та збере-
ження даних. До розробки про-
грамного забезпечення залучені 
експерти Innovation and 
Development Foundation, які впро-
ваджували подібну систему в 
Грузії, а також брали участь у 
створенні системи ProZorro. 
Співпраця відбувається в рамках 
підписаного Меморандуму про 
розвиток та імплементацію сис-
теми децентралізованих елек-
тронних онлайн-аукціонів.

Передбачено,  що в режимі 
реального часу безперервно і 
відкрито для необмеженого кола 

осіб буде здійснюватися збір, ві-
зуалізація та зберігання інфор-
мації про об’єкти аукціонів, про-
водитися авторизація учасників 
аукціонів, а також надання, зі-
ставлення і прийняття цінових 
пропозицій (ставок) учасників 
аукціонів. Для відпрацювання ме-
ханізму в липні були проведені 
тестові торги з віртуальною зе-
мельною ділянкою, які підтвер-
дили коректне функціонування 
системи. 

Запуск електронних аукціонів 
дозволить значно розширити ко-
ло учасників за рахунок спро-
щення доступу та екстериторі-
альності, а також підвищить за-
гальну  прозорість  процесу роз-
порядження землями. Для запус-
ку електронних земельних торгів 
на національному рівні необхідне 
внесення змін до Земельного ко-
дексу України.

Прес-служба 
Держгеокадастру. 

e-mail: press@land.gov.ua

Держгеокадастр  
завершує розробку платформи 
для проведення електронних 

земельних аукціонів

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

“Патріотизм закінчується, 
коли йдеться про подат-
ки”, — іронізував свого ча-
су англійський письменник 
Джордж Орвелл. Українські 
чиновники й підприємці не-
одноразово наголошували 
на необхідності створення 
неупередженої, справед-
ливої та ефективної подат-
кової системи в нашій дер-
жаві, яка забезпечила б 
однакові умови для розви-
тку бізнесу. Зміни в подат-
ковій системі повинні бути 
результатом чесної і від-
критої дискусії. Минулого 
тижня Міністерство фінан-
сів України оприлюднило 
проект податкової рефор-
ми, над яким працювала 
спеціально створена робо-
ча група урядовців, нарде-
пів, представників бізнесу 
й експертів.

Торік попередній уряд підготу-
вав зміни до Податкового кодек-
су, які передбачали зниження 
ставки єдиного соціаль-
ного внеску з одночас-
ним підвищенням штра-
фів, зрівнянням прибут-
кового податку зі звичай-
них і великих зарплат,  
жорсткіших умов для 
платників за спрощеною 
системою. Однак значну 
частину пропозицій щодо 
змін податкової системи 
парламентарі не підтри-
мали, тому податкова ре-
форма так і не відбулася. 
Тепер почалася третя 
спроба реформувати Податковий 
кодекс. Згідно з новим проектом, 
плани проведення податкових 
перевірок оприлюднюватимуть 
на сайті Міністерства фінансів 
України. Перевірка проходитиме  
впродовж 30-ти календарних 
днів. Попереджати про неї будуть 
за 15 робочих днів, замість тепе-
рішніх 10. 

Мінфін матиме базу даних 
Державної фіскальної служби, 
займатиметься адмініструван-
ням податків, реєстрами від-
шкодування податку на додану 
вартість, обліком платників по-
датків, надаватиме консультації 
в письмовій чи електронній фор-
мах. За фіскальними службами 
закріплені  функції надання 
усних консультацій, проведення 
податкових перевірок, забезпе-
чення роботи “електронного ка-
бінету платника податків” — пер-
соналізованого, безпечного 
електронного сервісу, який за-
безпечуватиме безконтактні 

способи взаємодії з платниками 
податків. Окрім цього, заплано-
вано, замість податкової міліції, 
створити фінансову поліцію, ді-
яльність якої контролюватиме 
профільне міністерство.

Незмінними залишаться став-
ки податку на прибуток (18%) та 
акцизу на алкоголь і тютюнові 
вироби. Разом із цим буде вве-
дена нова ставка податку на до-
ходи фізичних осіб — 10%  роз-
міру мінімальної заробітної пла-
ти для тих, хто займається інди-
відуальною діяльністю без реє-
страції підприємцем із річним 
обсягом доходу не більше 250 
розмірів мінімальної заробітної 
плати, встановленої законом 
станом на 1 січня звітного року. 
В такий спосіб може з’явитися 
нова категорія платників подат-
ків. Реєстри відшкодування ПДВ 
планують об’єднати. Запропо-
новано  штраф за несвоєчасну 
реєстрацію податкових наклад-
них збільшити до 50% розміру 
податку на додану вартість, а 
також розмір добових до 40 єв-
ро за кожен день закордонного 
відрядження.

Нове податкове законодав-
ство потрібно ухвалити до за-
твердження бюджету на наступ-
ний рік, щоб знати, на якій основі 
формувати основний фінансовий 
документ держави. Варто зазна-
чити, що процедура затверджен-
ня податкового законодавства 
відбувається з порушенням зако-
нодавчих термінів. Адже, щоб по-
даткові зміни набули чинності з 1 
січня 2017 року, уряд мав би вне-
сти відповідний законопроект у 
парламент до 1 липня. Натомість 
Міністерство фінансів України 
планує подати проект податкової 
реформи на розгляд Верховної 
Ради восени.

— Переведення баз даних від 
Державної фіскальної служби до 
Міністерства фінансів дозволить  
чітко їх контролювати й уникати 
конфлікту інтересів, — перекона-
ний економічний експерт “Реа-
німаційного пакету реформ” 
Ілля Несходовський. — Перед-
бачена 10-відсоткова ставка міні-

мальної заробітної плати для тих, 
хто займається індивідуальною 
діяльністю без реєстрації підпри-
ємцем, позитивно вплине на під-
приємницьку діяльність. Потре-
бує розгляду податок на виведе-
ний капітал. Негативним момен-
том проекту змін до Податкового 
кодексу є перетворення податко-
вої міліції у фінансову поліцію без 
зміни функціоналу. Фактично — 
це звичайне перейменування, 
зміна вивіски. Наразі зарано го-
ворити про ефективність подат-
кової реформи.

— Не факт, що парламент 
після літніх канікул зможе за-
твердити нові ініціативи уряду, 
адже нині  у Верховній Раді по-
мітна чергова хвиля політичної 
кризи, — зазначає голова ко-
мітету економістів України, 
кандидат економічних наук 
Андрій Новак. — Запропонова-
ні до податкового законодав-
ства зміни — дріб’язкові. Вони 
швидше імітують діяльність чи-
новників, аніж вносять ефектив-
ні системні зміни. На мою дум-
ку, насамперед, необхідно кар-
динально спростити податкову 

систему, ліквідувати дрібні 
податки, які суттєво не на-
повнюють  державну казну, 
зменшити тиск на підпри-
ємців, децентралізувати 
бюджетну систему, щоб 
крупні податки залишалися 
на місцях. Це  забезпечило 
б розвиток української еко-
номіки. 

— В Україні звикли лише 
створювати видимість бурх-
ливої роботи, а не розро-
бляти платформу для роз-
витку, — каже голова комі-

тету підприємців Львівщини 
Андрій Гринчук. — Передбаче-
ні урядом зміни не дають пози-
тивного результату. Держава 
взяла в лещата малий і серед-
ній бізнес. Щоб зміни були діє-
вими, потрібно не покращувати, 
а викорінювати стару систему, 
засновану на хабарництві і не-
повазі до людей. Аби годинами 
не вистоювати довжелезні чер-
ги, не псувати настрій, не шука-
ти корупційні шляхи обходу бю-
рократії,  швидко і легко оформ-
ляти документацію, необхідно 
повністю реорганізувати фіс-
кальні служби, перейти на елек-
тронний сервіс. “Ви повинні 
зненавидіти корупцію. Якщо 
цього не відбудеться, цей цикл 
повторюватиметься, і ви будете 
злиденною країною”. Так гово-
рив автор економічних реформ 
у Грузії Каха Бендукідзе. Саме 
тому податкову реформу в 
Україні потрібно починати з чи-
стого аркуша.

Новації ●

Українське податкове 
законодавство очікує на зміни
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Ярослав 
БАЧИНСЬКИЙ. 
Фото автора.

До збирання пізніх  
культур сьогодні 
готуються механі-
затори ПП “Агро-
фірма “Медобо-
ри”. Вже історією 
стали цьогорічні 
спекотні й нелегкі 
жнива в одному із 
найкращих аграр-
них сільгосппід-
приємств області. 
Його директора, 
заслуженого пра-
цівника сільського 
г о с п о д а р с т в а 
України, депутата 
Тернопільської ра-
йонної ради Воло-
димира Крупніць-
кого у гарячу по-
ру хлібозбирання я застав 
у тракторній бригаді в  
с. Смолянка. 

У трудовій біографії досвід-
ченого керівника  це вже  трид-
цять шості жнива. Трудова дис-
ципліна, взаємодія всіх учасни-
ків жнивного комплексу в поєд-
нанні з організаторським та-
лантом Володимира Григоро-
вича дали вагомі плоди. Незва-
жаючи на спеку під час нали-
вання зерна,  врожай вирости-
ли гарний — 55-70 центнерів з 
гектара.

 ПП “Агрофірма “Медобори” 
— багатовекторне господар-
ство із надзвичайно рентабель-
ним рослинництвом, великим 
досвідом  переробки вироще-
ного зерна на крупи, стабіліза-
ційними процесами у тварин-
ницькій галузі, фінансовою та 
економічною незалежністю від 
кредиторів, банків тощо. У гос-

подарстві працівники отриму-
ють гідну зарплату. Майже пів-
тори тисячі пайовиків сіл Ско-
морохи, Прошова, Смолянка, 
Теофілівка, Мишковичі вчасно 
отримують оплату в натураль-
ному та грошовому вигляді за 
оренду земельних паїв.

Щороку витрачають  2 млн. 
грн. на закупівлю сучасної тех-
ніки. Силами власної будівель-
ної бригади будують новий цех 
і потужну лінію з виробництва 
гречаних круп, проводять ре-
конструкцію свинарника-
репродуктора у селі Прошова 
тощо.

Мають чималу пасіку, де гос-
подарює досвідчений бджоляр 
Ігор Олійник із Прошови, якого 
прошівчани обрали депутатом 
Великогаївської об’єднаної те-
риторіальної громади.

Цілорічно працює їдальня аг-
рофірми. Вже тридцять п’ять ро-
ків смачні обіди і вечері готують 
майстер-кухар Марія Галабуда й 

ветеран праці 
Уляна Чорна. За-
пашний скоморо-
хівський хліб пе-
чуть Ганна Гар-
ник, Марія Сисак, 
Надія Дацик.

— Головне на-
ше надбання, без-
перечно, не  ви-
сокі врожаї, новіт-
ні технології, які 
застосовуємо в 
усіх галузях агро-
фірми, нова логіс-
тика, а  люди, — 
каже Володимир 
Крупніцький. — 
Приємно, що до 
нас приходить 
молодь, якій стар-
ше покоління пе-
редає у спадок 
досвід хлібороб-
ського ремесла. 

Хліб совісті й сумління

Неодноразово ми писали 
про децентралізацію, 
об’єднання громад. Роз-
мовляли з головами ново-
утворених територіальних 
об’єднань. Часто цікави-
лись, як живеться окремим 
селам, як змінилося після 
реформи їхнє життя. З та-
кими ж запитаннями я заві-
тала до Наталії Баньков-
ської, яка з першого лютого 
2016 року обіймає посаду 
в.о. старости Дичківської і 
Красівської сільради.

Наталія Петрівна зізналася, 
що це новаторство далось їм ду-
же непросто. Пані Наталя раніше 
працювала бухгалтером, потім 
ще й секретарем сільради. Та, 
коли настав час об’єднуватись у 
громаду, тодішній голова напи-
сав заяву про звільнення, а на 
посаду виконувача обов’язків 
старости запропонував Наталію 
Баньковську.

“Для мене спершу було все 
нове. Я не знала, з чого почина-
ти роботу, як наводити лад у гос-
подарстві, доносити інформацію 
людям, які, до слова, не розуміли 
що коїться, протестували”, - роз-
повіла пані Наталя.

Жінка каже, що її у той момент 
дуже підтримав голова Велико-
гаївської громади Олег Кохман. 
Запевнив, що все налагодиться, 
пообіцяв підтримати, допомогти. 

Роботи було чимало. Чого 
тільки вартувало пояснити лю-
дям, що ці реформи — зміни до 
кращого, завдяки їм життя та 
благоустрій в селах зміниться. 
Одні погоджувались, інші ж упер-
то стояли на своєму.

“Коли ж надійшло фінансуван-
ня, почалися роботи, люди поба-
чили перші позитивні зміни. З ча-
су об’єднання у нас частково від-
ремонтували дорогу, проводиться 
ремонт даху у школах Дичкова і 
Красівки. Також встановлюємо 
дитячі майданчики, які вже будуть 
готові до Дня незалежності. Неа-
бияким плюсом я вважаю  частко-
ве освітлення вулиць”, — поділи-
лася в.о. старости.

До слова, Наталя Петрівна 
планує завершити роботи з 
освітлення до кінця року та вже 
будує плани на наступний рік.

А ще Наталія Петрівна щодня 
проводить активну роботу з мо-
лоддю. Та робить це мудро, по-
жіночому. Не повчає, а показує 
власним прикладом. Наприклад, 
бачить, що біля сільського 

пам’ятника бур’ян виріс, бере 
сапку і прибирає територію. 

“Я дуже пишаюся нашими 
молодими людьми, вони у нас 
молодці. Наприклад, у лісі по-
ставили гарну капличку. Там за-
вжди прибрано, ошатно. Вони 
самі стежать за порядком, чи-
стотою.  Недавно після святку-
вання Дня села, яке ми прово-
дили з ласощами, забавами, 
вони самі усе прибрали. Стара-
ються!” - тепло сказала Наталя 
Петрівна. 

У Дичкові також є сільська 
футбольна команда, яку фінансує 
громада. Хлопці з радістю про-
водять спортивні тренування, са-
мі доглядають за футбольним 
полем. 

“Я, спілкуючись з 
молоддю, завжди 
наголошую:  хочете 
жити у гарному, чи-
стому, сучасному 
селі – почніть із се-
бе. Це ж просто 
зробити. Передусім, 
не смітіть, догля-
дайте за власними 
подвір’ями. І поба-
чите, як усе змінить-
ся”, — додала пані 
Наталя.

Жінка також зі-
зналася, що зі стар-
шим поколінням  
проблемніше. Важ-
че пояснити, що не 
хтось має докласти 
зусиль для кращого 
життя, а вони самі. 

“Чомусь деякі на-
ші люди переконані, 
що має прийти 
якийсь дядько, при-
брати, погоспода-
рювати, і все буде 
добре. Ні! Ми самі 

маємо це зробити”.
Делікатно запитую Наталію 

Петрівну про співпрацю з голо-
вою громади, чи є обіцяна під-
тримка, допомога.

“Олег Андрійович – дуже суво-
рий, вимогливий керівник, яким і 
має бути справжній голова гро-
мади. А ще він добрий господар. 
Сам робить і від інших вимагає, 
щоб усюди панував порядок і чи-
стота. Та найголовніше, Олег 
Кохман – добра, щира, порядна 
людина. Він завжди підтримає, 
вислухає, дасть щиру пораду. Я 
більш ніж переконана, що зі 
мною погодяться всі, хто з ним 
працює”, - з гордістю зауважила 
Наталя Баньковська.

Вже виходячи із сільради, на 

порозі запитую:
— Пані Наталю, уявіть Дичків і 

Красівку через сім-десять років. 
Якими ви бачите свої села?

— Мені і довго уявляти не тре-
ба. Я знаю, що вони процвітати-
муть. Покращиться благоустрій, 
стане ще чистіше, гарніше. Люди 
краще житимуть, - з упевненістю 
відповіла в.о. старости. 

Нагадаємо, 11 вересня у се-
лах відбудуться вибори сільських 
старост. У Дичкові і Красівці, на 
разі,  Наталя Баньковська – єди-
ний кандидат. Тож, маємо надію, 
скоро Наталя Петрівна обійме 
посаду старости і належно гос-
подарюватиме.

Зоряна ДЕРКАЧ.

Справи у громаді ●

Наталія Баньковська:  
“Після об’єднання  

почалися зміни на краще”

Комбайнер Богдан Вітровий. Водій Михайло Курило.

Комбайнер Володимир Дубинецький  
та помічник комбайнера Валерій Федорович.

Сервіс онлайн-відстеження 
надає інформацію про:

— внутрішні реєстровані по-
штові відправлення, що пере-
силаються в межах України;

— міжнародні реєстровані 
поштові відправлення, що пе-
ресилаються за межі України;

— міжнародні реєстровані 
поштові відправлення, що на-
дійшли в Україну.

Для  детальнішої  інформації 
про пересилання таких відправ-
лень на території іноземних 
держав необхідно зайти на сайт 
поштової адміністрації країни 
призначення,  зазначити уні-
кальний трек-код відправлення 
і вся інформація про поточне 
місцезнаходження з’явиться на 
екрані.

Для відстеження відправлен-
ня необхідно ввести без про-
пусків та інших символів по-
вний 13-символьний номер 
(штрих-кодовий ідентифікатор) 
поштового відправлення, який 
зазначено на розрахунковому 
документі (касовому чеку, роз-
рахунковій квитанції тощо) та 
натиснути на кнопку “Пошук”. У 
спеціальному ідентифікаторі 
букви відображають код країни-
відправника (наприклад, UA — 
Україна, US — США, IL — Ізра-
їль тощо). Наприклад: 
CA123456789UА.

 
Адміністрація  

ТД УДППЗ  
“Укрпошта”.

Укрпошта інформує ●

Відстежити 
рекомендоване 

відправлення, яке 
пересилається 

територією України 
чи за її межі, можна 
на сайті Укрпошти 

через трекінг-сервіс

Олег Кохман — голова Великогаївської громади та в.о. старости сіл Дичків  
і Красівка Наталія Баньковська під час святкування Дня молоді.
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Марія Романюк – заступник голови обласної 
громадсько-просвітницької організації “Союз украї-
нок”: “Це був вихідний день – субота 24 серпня 1991 року. 
Я готувала своїх дітей до нового навчального року. У Тер-
нополі після подій серпневого путчу, коли купка змовників 
хотіла зробити у державі переворот та усунути від влади 
Михайла Горбачова, було неспокійно. Всі партійні та комсо-
мольські кабінети у місті опломбували. У районному викон-
комі, де був і мій кабінет, чергували хлопці з жовто-
блакитними та червоно-чорними пов’язками. Мене не пус-
кали на роботу, але коли я пояснила, що працюю у соціаль-
ній службі, до Комуністичної партії чи комсомолу не маю 
жодного стосунку та підтримую незалежність України, про-
пустили. 
Моєму дідусеві Дмитру було тоді 95 років, але він мав дуже 

добру пам’ять, цікавився всім, що відбувалося довкола. Коли я прийшла додому, він ра-
дісно вигукнув: “Марійцю, вже тепер Україна незалежна! На Верховній Раді 400 депутатів 

проголосували за це!” Треба було бачити, як іскрилися його очі! Скільки світла було 
у них!”

Андрій Галайко – голова Тернопільської ра-
йонної ради, депутат, заслужений працівник 
культури України: “Спогад про день 24 серпня 1991 
року – це повернення у мою юність, у мрію про Украї-
ну, яку завжди бачив вільною. У 1990 році разом зі 
своїми друзями-студентами брав участь у голодуванні 
в Києві. Ці події потім назвуть Революцією на граніті. 
Ми висунули п’ять вимог до тодішньої влади: недопу-
щення підписання нового союзного договору,  прове-
дення майбутніх виборів на багатопартійній основі, 
повернення в УРСР українських солдатів з інших рес-
публік і країн, націоналізація майна Комуністичної пар-
тії та відставка Голови Ради Міністрів УРСР Віталія 
Масола. А потім був серпневий путч, який усі сприйня-
ли як боротьбу за повернення до старого більшовиць-
кого режиму.

24 серпня 1991 року я, студент-практикант, пере-
бував у смт Дружба Теребовлянського району в піо-

нерському таборі. Там відпочивали тренери спортсменів-біатлоністів із Києва.  За подіями 
путчу 18 – 21 серпня 1991 року ми стежили, слухаючи  ночами американські та європейські 
хвилі. Бо наше радіо про це не давало достовірної інформації. З великим піднесенням усі 

зустріли  24 серпня – день підписання Акта проголошення незалежності України. Таку ра-
дість, яку ми відчули тоді, важко порівняти з чимось іншим…”

Підготувала Галина ЮРСА – ТРР “Джерело”.

Зеновій Сердюк – співголова Тернопільської 
районної спілки товариства політв’язнів та ре-

пресованих: “Мені дав Бог дожити на цій землі май-
же до 90 літ. Із п’ятнадцятирічного віку я член ОУН. 
У 1945 році вступив у сотню “Бурлаки” УПА. За свою 
діяльність, незважаючи на юний вік, був засуджений 
на 10 років виправно-трудових робіт і п’ять років по-
збавлення прав із конфіскацією майна. Через 9 років 
був звільнений. У 1991 році, коли оприлюднили  Акт  
проголошення  незалежності  України плакав, як ди-
тина. Збулось! Отже, недаремними були жертви. 
Україна стала вільною! Скільки ми про це мріяли, 
боролись, молодими без жалю віддавали життя  за 
те, щоб  наші нащадки вдихнули повітря свободи. 
Були труднощі. Ми розуміли, що без них не збудува-
ти вільну Україну, і  жили надією, що подолаємо їх. 
Хоч я був на той час уже пенсійного віку, активно 
включився у громадську роботу. Багато було поїздок 
на схід України. Мене запрошували в школи, органі-
зації, де розповідав людям про Українську повстан-
ську армію. А потім відчув потяг до поетичного сло-
ва. Писав навіть у полі, пасучи корів. Великих статків 
не нажив, тому дякую всім, хто давав кошти на вихід 
моїх поетичних збірок. У них переважає повстанська 
тематика, пишу про любов до України, не цураюся 
віршів про особисте. Коли мене запитують, чим жи-

ву, як жив, про що думав, мріяв, завжди відпові-
даю: “А ви прочитайте хоч одну мою книжечку. Там я весь…”

Казимир Ярема – голова Тернопільської районної організації товариства “Просвіта”, 
член Національної спілки журналістів України, член обласної організації товариства 

ім. Богдана Лепкого, голова Товариства української мови у селі Острів:  “День проголо-
шення  незалежності України  зустрів на Театральному майдані у Тернополі. Працював  тоді 
директором Острівської загальноосвітньої школи. Разом зі мною на площі були мої  колеги – 
директори Микола Табачук,  Богдан Зварич, педагог-історик  Ганна Шаварин, тодішній дирек-
тор музею Соломії Крушельницької у селі Біла Марія Федун та інші районні активісти. На площі 
було велелюдне зібрання. Пам’ятаю  на трибуні наших незабутніх патріотів Ігоря Герету, Левка 
Крупу, тодішнього голову обласної організації “Народний Рух України” Михайла Левицького, 
поета Григорія Петрука-Попика. Яке було тоді народне піднесення! Усі обіймали один одного і 
плакали. Звучали патріотичні твори. Це було свято душі. Усі відчували себе учасниками велико-
го історичного дійства. Так може  почуватися народ, який скинув рабське трьохсотлітнє ярмо і 
вдихнув на повні груди. Багато людей тоді розуміли, що хоча незалежність дуже легко нам да-
лась, але боротьба не закінчена, бо Росія ніколи не змириться з тим, що у неї під боком — со-
борна держава.
У складі делегації Тернопільського району я часто їздив на схід України. Напередодні референ-
думу побували з агітаційними групами в Донецьку, Краматорську, Слов’янську. З нами був на-
родний лемківський хор із Соборного (тоді – село Жовтневе) та його керівник Михайло Рапіта. 
На сході так само панувало національне піднесення. Не можу сказати, що донеччани підтриму-
вали націоналістів-бандерівців, але всі вони були за вільну Україну. На референдумі більше 60% 
голосів віддали за це. 
Важкі були перші кроки незалежної України. Народ не розумів помилок тодішньої влади, яка так просто віддала росіянам контроль над 
Чорноморським флотом, здала  ядерну зброю, не поспішала зі вступом до НАТО. Події, які сталися потім, лише підтвердили, що Укра-
їну так званий старший брат  не відпустить з-під свого впливу. Проте Помаранчева революція та революція Гідності показали, що наш 
народ вже ніколи не загнати у ярмо. Цього року вийшла моя книга “Кривава боротьба за волю України”. Присвячую її тим, хто поліг, 

здобуваючи незалежність, і тим, хто живе і працює для її блага…”

Галина Петріченко – сільський голова Романівки 
та Ангелівки: “У ті доленосні для вільної України дні ми 
з моїм чоловіком Леонідом та сином жили у Києві. Я працю-
вала в організації “Держкомспорт”. До нас часто за інвента-
рем приїздили з Тернопільської області. Мені були особли-
во приємні такі зустрічі з земляками (моє рідне село – Ро-
манівка). Чим могла, допомагала їм. Бо сама колись висту-
пала як спортсменка-лижниця. Тож, могла і порадити, що 
краще. Багато чула від них про національне піднесення в 
Західній Україні, про зростання громадської активності. Від-
чувалося, що нас чекають великі зміни. Радянський Союз як 
тоталітарна країна рушився. Моя сім’я підтримувала само-
визначення України як самостійної держави. Чоловік ходив 
на зібрання, а у день проголошення Акта проголошення не-
залежності України з жовто-блакитним прапором стояв пе-
ред Верховною Радою. Мій чоловік брав участь у ліквідації 
аварії на Чорнобильській АЕС. Зараз його вже немає в жи-
вих. Син хворів. Тож нам порадили змінити місце проживан-

ня. І я повернулась у рідні краї. Син одужав, змужнів. Уже тішуся маленькою онучкою. 
Дуже хочу, щоб вона жила у вільній та заможній державі”.   

Роман Сидяга – громадський  
діяч, перший представник Президента Укра-
їни у Тернопільському районі (1992 – 1994 
рр.): “Події у тодішньому СРСР, які передували 
Актові проголошення  незалежності України, 
глибоко врізались у пам’ять. 1991 рік – це час 
мого золотого ювілею. Я був активним членом 
Української Гельсінської спілки, а потім – Укра-
їнської Республіканської партії. Особливо на-
пруженими й тривожними були дні з 18 по 21 
серпня 1991 року, які у народі називають ГКЧП 
(рос.) або серпневий путч. Не всі тоді до кінця 
усвідомлювали трагізм ситуації. Багато хто ро-
зумів, що це — війна з демократією. Але коли в 
Москві на вулицях з’явились танки, то стало 
справді страшно. Що коїться? Ми з побратима-
ми, активними учасниками націоналістичного 
руху, розробляли стратегію наших подальших 
дій. Одні казали, що треба лояльно ставитися до 
всього, що відбувається в країні, і зайняли очіку-
вальну позицію. Так думали ті, хто на той час 

уже був у Тернопільській обласній раді. Ми ж готувалися до більш радикальних дій. Розуміли, 
якщо переможе ГКЧП, то в Радянському Союзі будуть переслідувати людей, які боролися 
проти тоталітарної системи. Тому для початку радили нашим активістам збиратися групами 
по 3-4 особи, і в жодному разі не ночувати вдома. Друзі-поляки створили для нас на кордо-
ні вікно-перепустку, через яке ми могли покинути державу. Проте багато хто з наших патрі-
отів, особливо, молодих, були готові до збройної боротьби. Вони вважали за краще полягти 
за Україну в бою, 
ніж бути закатова-
ними у тюрмах. 
Нас тоді активно 
підтримував під-
полковник Воло-
димир Радченко, 
якого звільнили зі 
Служби безпеки 
СРСР як такого, 
що підтримував 
вихід України з 
Радянського Сою-
зу. 24 серпня  для 
мене й усієї моєї 
родини, товари-
шів по боротьбі – 
свято справедли-
вості, волі. За-
вжди з трепетом у 
душі відзначаю 
його”.

Василь Коломийчук — заслужений економіст України, го-
лова ОДА (1999 – 2002 рр.): “Старшу сестру моєї мами, 
Ганну Паращич, та її чоловіка Михайла засудили на 25 років 
за те, що були зв’язковими УПА, тож тема вільної України за-
вжди в моїй родині асоціювалася саме з ними. Вони були при-
кладом,  як любити свою Вітчизну, бути стійкими, незламни-
ми. Тому розпад Радянського Союзу сприйняли з великою 
радістю й надією, що Україна, позбувшись кандалів рабства, 
стане могутньою європейською державою. У час, коли підпи-
сали Акт проголошення незалежності України, я працював на-
чальником управління сільського господарства у Тернопіль-
ському районі. Пам’ятаю всенародне піднесення, люди вихо-
дили на вулиці, всюди линули пісні, було багато жовто-
блакитних прапорів. І знаєте, що я зауважив? У час, який на-
зивають економічною кризою, закривалися промислові гіган-
ти, а люди села завжди працювали. Тому нині схиляю голову 

перед українськими аграріями, які роблять вагомий внесок у розвиток нашої держави. Хай 
праця їхніх мозолистих рук буде оцінена сповна. Вітаю всіх зі святом незалежності! І нехай 
подальша доля України буде щасливою, а її громадяни живуть заможно.

Іван Круп’як – тернопільський астролог: 
“Дуже добре пам’ятаю цей доленосний для 

України день. Був теплий вечір. Близько 18-ої 
години. З днем підписання Акта проголошення 
незалежності України мене першою привітала 
моя давня приятелька — полька пані Радковська, 
якій на той час було 80 років. Вона мені сказала 
польською такі слова: “Україна, пане Іване, стала 
вільною. Я вітаю вас і вітаю себе”. Цікава доля у 
цієї жінки. Вона народилася під Варшавою. Її 
графський рід мав свій герб. Батько був поль-
ський генерал. А вона перед війною працювала в 
адміністрації польського президента. Жінка будь-
коли могла покинути Україну, але не зробила 
цього, бо дуже любила її. Коли вона вітала мене 
з проголошенням незалежності України, я зрозу-
мів, що таке справді щаслива людина!
Мене часто запитують, а яке майбутнє в України? Відповідаю однозначно – прекрасне! 
Але почалася незалежність у складний астрологічний час. 24 серпня був повний місяць, 
а все, що відбувається при повному місяці, буде емоційно нестабільним, особливо 25 і 
26 рік незалежності. Нам треба бути пильними. Адже у цей час на пострадянському про-
сторі відзначатимуть 100 років жовтнево-листопадових подій 1917 року. Ситуація в Укра-
їні залишається складною, але після 2017 року все зміниться на краще. Головне — не 
очікувати цього, склавши руки. Потрібно працювати, не бути байдужими, заздрісними, 
любити одне одного, створювати прекрасну ауру над нашою землею. А ще – шанувати 
себе, свій народ, цінувати його, розмовляти українською мовою. Й обов’язково поверну-

тися до природи – живої матерії, з якої всі ми вийшли. Нищимо природу – вбиваємо 
себе. Ніби все просто, зрозуміло. То чому ж не виконуємо?”

23 серпня 1991 року — після про-
валу путчу в Москві — група народ-
них депутатів внесла синьо-жовтий 
український прапор у сесійний зал 
Верховної Ради. Освячення Націо-
нального прапора  провів священик 
УАПЦ Петро Бойко. Саме до цієї по-
дії і прив’язаний Указ Президента 
України Леоніда Кучми “Про День 
Державного Прапора України” № 
987/2004. Цей прапор, як реліквія, 
урочисто зберігається під склом в 
музеї ВРУ. Наступного дня Україна 
проголосила незалежність.

Зі стенограми 
засідання 

позачергової сесії 
Верховної Ради 

України
Лубківський Р. М.: “Шановні народні 

депутати, український народ! Сьогодні 
завершується торжество історичної спра-
ведливості. Ми повертаємося в лоно ци-
вілізованих держав, опираючись на бага-
товікову традицію нашої державності – 
демократичної, миролюбивої і відкритої 
для всього світу. Виходячи з цієї традиції 
і з традиції пошани до національних свя-
тинь, а також традицій боротьби за неза-
лежну Українську соборну демократичну 
державу, пропоную внести національний 
український жовто-синій прапор і встано-
вити в приміщенні і на куполі Верховної 
Ради України…

Чорновіл В. М.: “Шановні колеги! Я 
хочу запропонувати невеличке доповне-
ння. Мені сказали, що на вулиці є той 
прапор, з яким українці стояли на бари-
кадах біля Думи Росії. Я прошу, щоб са-
ме цей прапор був встановлений у нашо-
му залі. І ще я пропоную, щоб до того, 
коли приймемо рішення про національну 
символіку, про національний прапор, наш 
прапор був піднятий над куполом Верхо-
вної Ради”. Ігор Хомко – 

приватний підпри-
ємець з села Під-
городнє, депутат 
Тернопільської 
районної ради: 
“Моя професія, яку 
здобув в училищі, 
– різьбяр по дере-
ву. З неї, власне, 
потім почався і мій 
бізнес. Події кінця 
80-их – початку 90-
их років пам’ятаю 

дуже добре, хоч не можу сказати, що осо-
бливо цікавився політикою. Я завжди був 
виробничником, таким і залишився. В Укра-
їні, а на наших теренах зокрема, панували 
ейфорія та піднесення. Після горбачовської 
перебудови люди стали дихати вільніше. 
З’явилось нове слово “гласність”. Багато 
тоді говорили про нашу справжню україн-
ську історію та Греко-католицьку церкву, яка 
вийшла з підпілля. Пам’ятаю, у день прого-
лошення незалежності України наші міста і 
села були прикрашені жовто-блакитними 
стягами. Люди плакали, дивлячись на свій 
прапор та співаючи гімн. Моя мама радісно 
сказала: “Сину, та ж Україна вільна!” Це за-
бути неможливо…” 

Олег Бригадир – начальник відділу технічного 
контролю та лабораторії ПАТ “Березовицький ком-
бінат “Будіндустрія”: “Якщо комусь розповідаю про 
свою патріотичну родину, люди дивуються, що на її до-
лю випало стільки випробувань. Але правду кажуть: 
“Бог дає такий хрест, щоб людина могла його нести”. 
Почну з того, що мій батько був членом ОУН. Його бра-
та, Василя Бригадира, було засуджено до 25 років за 
націоналістичну діяльність. Він переховувався у криївці. 
Як ми довідалися пізніше з архівів, дядько по матері, 
Петро Атаманюк, ще студентом був кинутий до в’язниці, 
там і загинув. Про свого троюрідного дядька знаю, що 
був в УПА та мав псевдо “Крига”. Його доля нам донині 
не відома.

 У 1991 році я був директором комбінату “Будінду-
стрія”. Підприємство працювало стабільно. Я цікавився 
подіями, що відбувалися у країні, але не можу сказати, 
що брав у них безпосередню участь. Ми думали про те, 
як виконувати план. Звістку, що Україна виходить зі 
складу Радянського Союзу та буде соборною, незалеж-
ною державою, сприйняли з душевним піднесенням. 
Ми вірили, що, маючи такий промисловий потенціал, 
дуже скоро станемо заможною державою. Проте бага-
то людей говорили, що незалежність так легко не дається, що і довели подальші події. Ро-
весники незалежності України нині воюють в АТО. Кожному доля посилає свої випробуван-
ня, які треба гідно перенести”.

19 серпня 1991 року почався серп-
невий путч - спроба державного пе-
ревороту в СРСР, коли самопроголо-
шений “Державний комітет із над-
звичайного стану” (ДКНС) намагався 
усунити від влади Президента 
СРСР. 

19 серпня о 6 годині ранку теле- і раді-
оканали передали повідомлення з Москви 
про створення ДКНС і його звернення до 
радянського народу. Для надання своїм 
діям видимості легітимності путчисти за-
явили, що Президент СРСР Михайло Гор-
бачов не може виконувати свої обов’язки 
за станом здоров’я. Його функції було по-
кладено на віце-президента Янаєва. До 
Москви було введено війська, а Горбачо-
ва заблокували на дачі в Криму. Заборо-
нили діяльність опозиційних громадських 
об’єднань і випуск демократичної преси, 
відновлювали цензуру.

 Керівництво Російської Федерації на 

чолі з Президентом РРФСР Борисом Єль-
циним, маючи підтримку росіян, переду-
сім москвичів, вчинило опір путчистам. У 
зіткненнях із введеними до Москви вій-
ськами загинуло 3 людини.

 Реакція на путч у різних республіках 
була неоднаковою. Лідери Литви, Латвії 
та Естонії не визнали ДКНС не тільки то-
му, що він не відповідав радянському 
Основному Закону, а й тому, що більше 
не вважали себе частиною СРСР. Дина-
мічно розвивалися події в Україні. Вранці 
19 серпня Кабінет Міністрів УРСР ухвалив 
постанову “Про створення тимчасової ко-
місії для запобігання надзвичайним ситу-
аціям”, яку підписав перший віце-прем’єр 
Костянтин Масик. У всіх виступах держав-
них посадовців України 19-20 серпня 
озвучувалась турбота “про врожай”. На 
цьому, зокрема, наголошував у виступі по 
республіканському телебаченню тодішній 
Голова Верховної Ради УРСР Леонід Крав-
чук. Однозначно і негайно засудили мос-

ковських заколотників політики та партії з 
націонал-демократичного і націоналістич-
ного таборів: НРУ, УРП, “Союз українсько-
го студентства”, “Меморіал”, “Товариство 
Лева”, СНУМ. 

Учасників подій підтримали донецькі 
шахтарі, які також постановили не визна-
вати розпорядження ДКНС, оголосили про 
безстроковий політичний страйк, вимага-
ючи заборони КПРС та КПУ. 

21 серпня в Києві на площі Жовтневої 
революції (майдан Незалежності) відбувся 
багатолюдний мітинг на підтримку демо-
кратичних сил Росії. Підтримали путчистів 
лише партійні функціонери ЦК КПУ.

 Та вже 24 серпня 1991 року Верховна 
Рада України, “виходячи зі смертельної 
небезпеки, яка нависла над Україною в 
зв’язку з державним переворотом в 
СРСР...”, ухвалила Акт проголошення не-
залежності України. За це проголосували 
майже всі депутати. 

Юрій Березовський 
– виконавчий ди-
ректор ПП “Агрон”, 
депутат Тернопіль-
ської обласної ра-
ди: “У 1991 році я 
служив у залізничних 
військах у Набереж-
них Човнах (Казах-
стан). Вдома на ме-
не чекала юна дру-
жина Наталя з ма-
леньким Романом, 
якому зараз 26 ро-

ків, і він продовжує мою справу. Разом зі мною 
служили вірмени, азербайджанці, грузини, ка-
захи, чеченці. Час неспокійний, невизначений. 
Під час так званого “ГКЧП” з армії повтікали 
вірмени у Нагірний Карабах. Їх ніхто не ловив і 
не карав. Союз, як тоталітарна держава, трі-
щав по швах. Україна однією з перших заде-
кларувала своє  бажання стати незалежною. 
24 серпня 1991 року про це стало відомо всім, 
хто служив зі мною. Хлопці дивилися на мене 
з повагою, як на представника особливої нації. 
Це був добрий приклад для всіх інших.

З днем 
народження тебе, 

Україно! 

Надія Тищук – директор КЗ “Великоглибочецька ЗОШ 
І-ІІІ ст. ім. Я.Стецька”, депутат Тернопільської районної 
ради шести скликань (1991-2015 рр.): “У день, коли було 
зачитано Акт проголошення незалежності України, я працю-
вала директором Великоглибочецької загальноосвітньої 
школи і чекала народження своєї другої дитини. Знала, що  
буде син. Коли побачила по телевізору, як В’ячеслав Чорно-
віл зі своїми побратимами внесли до зали Верховної Ради 
жовто-блакитний прапор, заплакала від щастя і сказала, об-
нявши лоно: “Синочку, ти будеш дуже щасливий, бо жити-
меш у вільній Україні!”  Коли йому йшов 23-тій рік, був од-
ним із перших, як український офіцер, мобілізований у зону 
проведення АТО. Михайло побував у гарячих точках – Доне-
цьку, Мар’їнці, Іловайську. Повернувся додому поранений. 
Зараз у мене зростають  шестеро онуків. Я хочу, щоб вони 
не знали слова “війна”.  



П’ятниця, 19 серпня 2016 року8 Важливі повідомлення
Оголошення ●

Милосердя ●

ПРОДАМ
* приватизовану дачу 6 сот., двоповерховий будинок, вода біля бу-

динку. Тел. (093) 305-30-48. 

* мотоблоки нові (потужністю від 4 до 15 к. с.), трактори  
(від 12 к. с.), мототрактори, двигуни різних потужностей,  
навісне обладнання. Гарантія, з/ч, безкоштовна доставка. Зна-
йдете дешевше — віддамо ще дешевше. Тел. (098) 598-94-84, 
(0352) 49-30-00, (098) 259-19-58, 066 665-36-06.  
Сайт: www.tractor_c.com ua 

ПОСЛУГИ
* лікування на бджолиних вуликах, бджолоужалення, інгаляція,  

пилок, воскова міль. с. Чернелів-Руський Тернопільського району. 
Тел.: (067) 945-51-86, (068) 539-25-33, (097) 207-65-23 (Орест  
Михайлович Лук’янець). 

РОБОТА
* у кондитерський цех потрібні: кондитери, фасувальники, різноро-

бочі. Висока заробітна плата. Тел. (098) 426-26-48.

Купон безкоштовного 
оголошення

тел./код:

Текст оголошення

Щоб ваше оголошення було надруковане в черговому номері "Подільського слова",  
треба заповнити купон і надіслати або принести в редакцію в СЕРЕДУ до 12 год.  

Наша адреса: 46 000, м. Тернопіль, вул. Бродівська, 17.

Рубрики:
1. Куплю
2. Продам
3. Послуги
4. Вважати недійсним

Справи приватні ●

У нашу багатодітну сім’ю 
прийшло велике горе. У 
старшої доньки Кристини 
виявили  рідкісне захворю-
вання – гамартома  гіпота-
ламуса (пухлина головного 
мозку), яке  супроводжуєть-
ся  частими нападами епі-
лепсії, під час яких дитина 
втрачає свідомість, падає і 
травмується. 

Ліки майже не допомагають,  
вітчизняна медицина безсила. 
Допомогти нам погодилася фран-
цузька клініка, але сума рахунку 

— 26 тис.  євро — надто велика 
для нашої сім’ї. 

Звертаюся до вас від безви-
ході. Для нас зараз важлива кож-
на гривня, бо час невблаганно 
працює проти життя моєї дити-
ни. Щодня вона терпить страш-
ний біль і дуже хоче жити… 

Буду щиро вдячна за  допо-
могу.

Реквізити для допомоги: 
ПриватБанк — картка № 5168 
7423 5233 1767; Укрсиббанк — 
картка № 5169 3049 0135 5273; 
Ощадбанк — 4790-7010-0419-
0947 Отримувач: Погоріла  

Вікторія (мама). Тел. мами: 
(093)-541-32-62; (050)-911-59-
74; (097)-63-83-108.

Допоможіть 
врятувати життя!

Подяка ●

Романівська сільська рада визнала ПП “ЕКОТЕРН” виконав-
цем із надання послуг і вивезення побутових відходів та єдиним 
надавачем зазначених послуг на території Романівської сільської 
ради Тернопільського району. Встановити тарифи для вивезення 
побутових відходів у розрахунку за 1 куб. м. 

— для населення — 67,31 грн.;
— для бюджетних установ — 67,31 грн.;
— для інших споживачів — 80,00 грн.

Романівський сільський голова Г.Я. ПЕТРІЧЕНКО.

Великоберезовицька селищна рада проводить громадські об-
говорення містобудівної документації “Детальний план території 
земельної ділянки площею 0, 0930 га під будівництво житлового 
будинку Мельник О.І. кадастровий номер земельної ділянки 
6125255200:02:002:2378.” Громадські слухання відбудуться 18 ве-
ресня о 17 год. у приміщенні Великобезовицької селищної ради за 
адресою: вул. Микулинецька, №42, смт Велика Березовиця.

Великоберезовицький селищний голова І. І. КОСТЮК.

Рішення  
Дев’ятої сесії сьомого скликання №127 Великоберезовицької 

селищної ради від 04 серпня 2016 року
“Про ініціювання добровільного об’єднання громад”

Із метою створеннчя спроможної територіальної громади, яка в ін-
тересах місцевого населення безпосередньо та через органи місцево-
го самоврядування зможе надавати якісні послуги у сфері освіти, куль-
тури, медицини, соціального захисту, житлово-комунального госпо-
дарства, забезпечення охорони громадського порядку та в інших 
життєво важливих сферах і буде забезпечена достатніми фінансовими, 
інфраструктурними й кадровими ресурсами, відповідно до Законів 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про добровільне 
об’єднання територіальних громад”, селищна рада вирішила:

1. Ініціювати добровільне об’єднання територіальних громад сели-
ща Велика Березовиця з територіальними громадами:

• Петриківська сільська рада (село Петриків);
• Острівська сільська рада (село Острів);
• Буцнівська сільська рада (село Буцнів, село Серединки).
2. Запропонувати визначити адміністративним центром об’єднаної 

територіальної громади селище Велика Березовиця, а її назву — Ве-
ликоберезовицька територіальна громада.

3. Затвердити Положення про порядок проведення громадського 
обговорення щодо проведення ініціювання добровільної об’єднаної 
територіальної громади. (Положення додається).

4. Громадське обговорення провести впродовж 15 днів і дня опо-
блікування рішення.

5. Селищному голові Костюку І.І. забезпечити вивчення пропозиції 
щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад  та 
її громадське обговорення. 

6. Ухвалене рішення підлягає опоблікуванню в газеті “Подільське 
слово”.

7. Скерувати звернення щодо ініціювання добровільного об’єднання 
територіальних громад головам територіальних громад, зазначених у 
пункті 1 цього рішення.

8. Створити робочу ініціативну групу  селища В.Березовиця для 
проведення консультацій із представниками суміжних населених  пунк-
тів і підготовки пропозицій щодо добровільного об’єднанна територі-
альних громад: 

Костюк І.І., Галайко А.В., Луців В.П., Малецький Ю.Б., Крупа І.В., 
Сковронський П.Т.,  Намісняк П.Р., Четвертак Т.О., Цюник Г.С., Пеле-
хатий Я.О., Данилюк В.Д., Гураль Р.В.

9. Зобов’язати ініціативну робочу групу на кожній сесії селищної 
ради звітувати про проведену роботу.   

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
комісію селищної ради з питань регламенту, депутатської етики, за-
конності та правопорядку, забезпечення діяльності ради.

 Великоберезовицький селищний голова І. І. КОСТЮК.

Великоберезовицька селищна рада Тернопільського району 
проводить громадські  слухання,  які відбудуться  04.09.2016 року  
в  Народному домі  селища Велика Березовиця за адресою: вул. 
Шевченка, 2  о 16 год.

Письмові пропозиції із зазначенням прізвища, імені, по батькові 
особи, яка їх надає, надіслати або надати особисто за адресою: 
смт Велика Березовиця, вул. Микулинецька, 42 впродовж строку, 
передбаченого процедурою обговорення, але не менше, як 5 днів 
від дати опублікування повідомлення про громадські слухання. 

Призваний до Збройних cил України, молодший сержант Жданович Олег Станіславович заре-
комендував себе як сумлінний, дисциплінований воїн. Він є прикладом для військовослужбовців 
підрозділу в оволодінні своєю спеціальністю, робить дуже важливий внесок у зміцнення обороноз-
датності нашої Батьківщини, у захисті її суверенітету в зоні проведення АТО на території Доне-
цької і Луганської областей.

Глибоко переконаний, що і надалі Олег Станіславович буде з такою ж наполегливістю і відпо-
відальністю буде виконувати свої службові обов’язки.  

Шановний військовий комісаре Тернопільського ОМВК, висловлюю вам щиру вдячність за під-
готовку і добір військових спеціалістів для потреб Збройних сил України, продовжувачів славних 
бойових традицій нашого народу, свідомих патріотів незалежної, суверенної України. Прошу вас, 
через місцеві ЗМІ висвітлити інформацію про виконання військового обов’язку вашим земляком 
— Ждановичем О.С. 

З повагою — командир військової частини, підполковник Д. А. Тітенко.

Вітаємо з днем 
народження ди-
ректора ТОВ 
“Стегниківське”, 
заслуженого пра-
цівника сільського 
господарства Украї-
ни Мирона Михай-
ловича КУБАНТА.

Хай Вам щасливо

                    стеляться дороги,

Життя, неначе щедрий сад, цвіте,

Хай обминають прикрощі й тривоги,

А в долю світить сонце золоте.

З повагою – колектив ТОВ 
“Стегниківське”.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження Буцнівського сільського 
голову Марію Петрівну МАЦ.

Хай здоров’я, радість і достаток

Сипляться, немов вишневий цвіт, 

Хай малює доля з буднів свято, 

І дарує Вам багато літ! 

З повагою — члени виконкому 
Буцнівської сільської ради, 

колеги, друзі.

Вітаємо щиро із днем наро-
дження керівника гуртка ракето-
моделювання Романа Михайло-
вича МЕЛІША.

В святковий день

Прийміть вітання

Та найщиріші побажання:

Здоров’я, щастя та добра,

Наснаги, успіхів, тепла.

І повсякденно, повсякчас

Хай буде все у Вас гаразд!

З повагою колектив 
Великоглибочецького будинку 

технічної творчості школяра.

 Вітаємо з днем народження 
тракторист ПП “Агрон” Степан 
Михайлович ГІНАС.

Хай щастя сонцем усміхається

І життя сповнює теплом,

Усе омріяне — збувається

Й дорога стелиться добром.

З повагою — працівники  
ПП “Агрон”.

Педагогічний колектив Баво-
рівської ЗОШ І-ІІІ ступенів щиро 
вітає з днем народження заступ-
ника директора з виховної робо-
ти, практичного психолога   
Марію Йосипівну ДМИТЕРКО та 
з ювілеєм колишнього вчителя 
біології  Ольгу Іванівну ВОВК.

Нехай щасливо стеляться дороги,

Життя, неначе щедрий сад, цвіте,

Хай обминають прикрощі й тривоги,

А в долю світить сонце золоте.

Нехай здоров’я завжди добрим буде,

Хай у роботі ладиться усе,

За справи добрі хай шанують люди,

В сім’ю хай доля затишок несе.

Від щиро-
го серця  
в і т а є м о  
д о р о г о г о  
тата, дідуся, 
свата  з  
6 0 - р і ч ч я м 
Г р и г о р і я 
Миколайо-
вича ДУМУ  
з с. Дубівці 
Тернопільського району.

Сьогодні рівно шістдесят 

у Вашому житті минає,

А скільки їх ще на шляху, 

про це ніхто не знає,

Тож зичимо в здоров’ї вік довгий 

прожити,

Щоб усіх на сторіччя могли запросити,

Щоб у мирному небі Вам сонце 

всміхалося,

А всі Ваші мрії та плани 

                                збувалися,

Хай здоров’я, щастя і достаток

Сиплються, як липи цвіт,

Хай малює доля з буднів свято,

А Господь дарує ще багато літ!

З повагою та любов’ю  —  син 
Андрій, невістка Зоряна, 

внучка Анастасійка, сваха 
Марія. 

Колектив Почапинської ЗОШ 
І-ІІІ ст. щиро вітає з днем наро-

дження голову профкому, вчителя 
початкових класів Галину  
Богданівну КОВДРИН.

Сонця променистого — 

на Вашому обрії,

Долі Вам бажаємо щедрої та доброї,

Хай всі мрії Ваші збуваються,

Бажаємо того, що щастям називається!

Колектив Територіального цен-
тру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) Тер-
нопільського району щиро вітає з 
днем народженням соціального 
робітника                                   з с. Івачів 
Долішній Надію Ярославівну 
ЧОРНУ, Марію Ярославівну 
ВОЙНАРОВСЬКУ з смт Велика 
Березовиця.

Нeхай цвiтуть пiд небом синьооким, 

Ще довго-довго днi й лiта, 

А тиха радість чиста i висока, 

Щоденно хай до хати заверта. 

Щиро вітаємо з днем наро-
дження люблячу маму, дорогу 
бабусю, дружину Ганну Петрівну 
БАРАН із с. Смиківці Тернопіль-
ського району.

Бажаємо Вам щастя і достатку,

Ясного неба, сонця і тепла.

В житті щодень лиш злагоди й порядку,

Щоб доля Ваша світлою була.

З повагою — дочка Оксана з 
чоловіком Юрієм, онуки 
Андрій та Ольга, чоловік 

Мирослав.

Колектив Довжанківської ЗОШ 
І-ІІІ ст. щиро вітає з ювілеєм вчи-
теля зарубіжної літератури Світ-
лану Ярославівну БРУГЕР,  
вчителя початкових класів Світ-
лану Йосипівну БУРМУ, вчителя 
іноземної мови Оксану Олегівну 
ТВЕРДОХЛІБ, соціального педа-
гога Галину Миколаївну  
БРИЛІНСЬКУ.

Хай щастя сонцем усміхається

І життя сповнює теплом,

Усе омріяне — збувається

Й дорога стелиться добром.

Вітаємо! ●

ТОВ  «Тернопіль Екопак» має намір одержати дозвіл на викид  
забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними дже-
релами цеху з виготовлення упаковки, який розташований за адре-
сою: вул. Садова, 2 с. Домаморич, Тернопільський район.

Підприємство спеціалізується на виробництві пакувальної тари з 
полімерної сировини (поліетиленових пакетів, стрейч-плівки) в 
асортименті.

Викиди забруднюючих речовин в атмосферу від виробничої ді-
яльності цеху становлять — 5,245 т/рік.

Перевищення технологічних та санітарно-гігієнічних  нормативів 
в процесі виробничої діяльності немає.

Зауваження приймають протягом 30 календарних днів з дня опу-
блікування інформації за адресою: м. Тернопіль, майдан  
Перемоги, 1, Тернопільська райдержадміністрація.
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ПОНЕДІЛОК

22 СЕРПНЯ
ВІВТОРОК

23 СЕРПНЯ
СЕРЕДА
24 СЕРПНЯ

ЧЕТВЕР
25 СЕРПНЯ

П’ЯТНИЦЯ
26 СЕРПНЯ

СУБОТА
27 СЕРПНЯ

НЕДІЛЯ
28 СЕРПНЯ

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 21.00, 

05.30 Íîâèíè

06.05, 07.05, 08.05 Ñïîðò

06.10, 07.10 ÀãðîÅðà

06.20, 07.50, 08.20 Ñìàêîòà

07.20 Åðà áóäiâíèöòâà

07.25, 23.50 Íà ñëóõó

08.30 Ïàñïîðòíèé ñåðâiñ

09.00 ÕÕÕI Îëiìïiéñüêi iãðè. Ïîâòîð 

íàéöiêàâiøèõ çìàãàíü

12.20 Ïåðøà øïàëüòà

13.30 Êàçêè Ëiðíèêà Ñàøêà

13.40 Ñóñïiëüíèé óíiâåðñèòåò

14.05 Ì/ô “ßê êîçàêè êóëiø âàðèëè”, 
“ßê êîçàêè ó õîêåé ãðàëè”

14.55 Ôîëüê-musiñ

Ïåðøà Íåçàëåæíiñòü”

17.00 Âiêíî â Àìåðèêó

17.30 ÕÕÕI Îëiìïiéñüêi iãðè. 

Öåðåìîíiÿ çàêðèòòÿ

21.30 Íàéÿñêðàâiøi ìîìåíòè ÕÕÕI

Îëiìïiéñüêèõ iãîð

21.50 Ðîçñåêðå÷åíà iñòîðiÿ. Ñïåöïðîåêò. 

Çà ëàøòóíêàìè Íåçàëåæíîñòi

23.00 Ïiäñóìêè

23.25 Çîëîòèé ãóñàê

01.20 Ò/â “ßê ÷îëîâiêè ïðî æiíîê ãîâîðèëè”

02.00 Óðÿä íà çâ’ÿçêó ç ãðîìàäÿíàìè

02.30 Âiðà. Íàäiÿ. Ëþáîâ

03.20 Ò/ñ “Ðîêñîëàíà”

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 

16.45, 19.30 ÒÑÍ

06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10 

“Ñíiäàíîê ç 1+1”

07.35 “Ìàøà i âåäìiäü”

09.30 “×îòèðè âåñiëëÿ 5”

10.55, 12.20 “Ìiíÿþ æiíêó - 4”

13.45, 14.20 “Ñëiïà”

14.45, 15.45 “Ñiìåéíi ìåëîäðàìè - 6”

17.10 Ò/ñ “Óëàìêè ùàñòÿ” 
20.15 Ò/ñ “Ñâàòè - 5”
21.15 Ò/ñ “Öåíòðàëüíà ëiêàðíÿ” 
23.10 Õ/ô “Ïðàâäèâà áðåõíÿ”
01.55 Õ/ô “Áiëèé ïòàõ ç ÷îðíîþ 

îçíàêîþ”
03.35 Õ/ô “Öâiòiííÿ êóëüáàáè”
05.25 “Øiñòü êàäðiâ”

05.40, 20.00, 00.40, 05.20 “Ïîäðîáèöi”

06.10, 11.15, 12.25 “Ñëiäñòâî âåëè... 

ç Ëåîíiäîì Êàíåâñüêèì”

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 

12.00, 14.00, 17.40 Íîâèíè

07.15, 07.35, 08.10, 08.35 “Ðàíîê ç 

IÍÒÅÐîì”

09.20 Ò/ñ “Âàðåíüêà. Âñóïåðå÷ äîëi” 
13.35, 14.20 “Ñóäîâi ñïðàâè”

15.05 “Ñiìåéíèé ñóä”

16.05 “Æäè ìåíÿ. Óêðàèíà”

21.00 Ò/ñ “ßáëóíåâèé ñàä”

02.20 Ò/ñ “Ñóñiäè”

ICTV
05.05, 04.35 Ïðîâîêàòîð

06.00 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà

07.00, 04.10 Ôàêòè

07.45, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 

08.45 Ôàêòè. Ðàíîê

09.15 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè. Ïiäñóìêè 

10.10 Äèâèòèñü óñiì!

11.10, 13.20 Õ/ô “Àãåíò Äæîíi Iíãëiø”
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü

13.35 Õ/ô “Àãåíò Äæîíi Iíãëiø 2. 
Ïåðåçàâàíòàæåííÿ”

15.35, 16.10 Õ/ô ÁÎÍÄIÀÍÀ: “Ïîìðè, 
àëå íå çàðàç”

18.45, 21.10 Ôàêòè. Âå÷ið

20.20 Ä/ô “Íîâîðîñiÿ. Öiíà ïðîåêòó”

21.30 Ò/ñ “Ïåñ”
22.35 Ò/ñ “Âiääië 44”
23.30 Õ/ô ÁÎÍÄIÀÍÀ: “Êîðàáåëü 

“Ìiñÿ÷íèé ãîíùèê”
02.10 Õ/ô “Ñàáîòàæ”

06.45, 16.00 “Âñå áóäå äîáðå!”

08.45 “Çiðêîâå æèòòÿ”

09.40 Õ/ô “Ëàáiðèíòè êîõàííÿ”
11.15 Õ/ô “Îäðóæåíèé õîëîñòÿê”
13.05, 20.00, 01.35 “Ñëiäñòâî âåäóòü 

åêñòðàñåíñè”

18.00, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”

18.30 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà”

22.35 “Âàãiòíà ó 16”

23.45 “Äîíüêè-ìàòåði”

00.45 “Îäèí çà âñiõ”

03.00 Ñâiò òâàðèí

03.35 Çîíà íî÷i

05.45, 07.02 Kids Time

05.45 Ì/ñ “Ïiíãâiíè Ìàäàãàñêàðó”
07.05, 00.40 Õ/ô “Êðàñóí÷èê”
09.20 Õ/ô “Êðàñóí÷èê 2” 
12.00 Õ/ô “Ïðàâèëà çíàéîìñòâà: 

Ìåòîä Õiò÷à”
14.20 Ò/ñ “Íå ðîäèñü âðîäëèâà”
18.00 Àáçàö

19.00 Ðåâiçîð

21.50 Ñòðàñòi çà ðåâiçîðîì

02.55 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

09.15 Çiðêîâèé øëÿõ. Íîâèé ñåçîí

11.00, 05.10 Ðåàëüíà ìiñòèêà

12.00 Õ/ô “ß òåáå íiêîëè íå çàáóäó”
14.00, 15.30 Ò/ñ “Òåñò íà ëþáîâ”
18.00, 04.10 Ò/ñ “Ñïiâà÷êà”

21.00 Ò/ñ “Ïîòðiéíèé çàõèñò” 

02.25 Çiðêîâèé øëÿõ

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.40, 

21.00, 01.30, 05.30 Íîâèíè

06.05, 07.05, 08.05 Åðà áiçíåñó

06.15, 07.15 ÀãðîÅðà

06.25, 07.50, 08.25 Ñìàêîòà

07.25, 23.50 Íà ñëóõó

08.30 Ïàñïîðò.Ua

09.00 Óðî÷èñòå ïiäíÿòòÿ Ïðàïîðà 

10.50 ÐÅ:ÔÎÐÌÀ

11.30, 19.20 Âèïðîáóâàííÿ 

13.30 Êàçêè Ëiðíèêà Ñàøêà

13.40 Ñóñïiëüíèé óíiâåðñèòåò

14.05 Ì/ô “ßê êîçàêè ñiëü êóïóâàëè”, 
“ßê êîçàêè ó ôóòáîë ãðàëè”

15.40 Ä/ô “Êåíãið. 40 äíiâ ñâîáîäè”

17.10 Õ/ô “Áîðîäà”, “Âiîëîí÷åëü”, 
“Äîðîãà”

18.25, 01.20 Íîâèíè. Ñâiò

19.00, 01.45 Íîâèíè. Êóëüòóðà

20.05 Õ/ô Ì/ô “Àòðàêöiîí”, “Ñêàæè 
êóêóðóäçà”, “Äàâàé íå ñüîãîäíi”

21.30 Íàéÿñêðàâiøi ìîìåíòè ÕÕÕI 

Îëiìïiéñüêèõ iãîð

21.50 Ðîçñåêðå÷åíà iñòîðiÿ. 

Ñïåöïðîåêò. Ìiôè ïðî Íåçàëåæíiñòü

23.00 Ïiäñóìêè

23.25 Çîëîòèé ãóñàê

02.00 Óðÿä íà çâ’ÿçêó ç ãðîìàäÿíàìè

Ïåðøà Íåçàëåæíiñòü”

03.30 Ò/ñ “Ðîêñîëàíà”

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 

16.45, 19.30 ÒÑÍ

06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10 

“Ñíiäàíîê ç 1+1”

07.35 “Ìàøà i âåäìiäü”

09.30 “×ÎÒÈÐÈ ÂÅÑIËËß 5

10.55, 12.20 “Ìiíÿþ æiíêó - 4”

13.45, 14.20 “Ñëiïà”

14.45, 15.45 “Ñiìåéíi ìåëîäðàìè - 6”

17.10 Ò/ñ “Óëàìêè ùàñòÿ”
20.15 Ò/ñ “Ñâàòè - 5”
21.15 Ò/ñ “Öåíòðàëüíà ëiêàðíÿ”
23.10 Õ/ô “Îïåðàöiÿ “È” òà iíøi 

ïðèãîäè Øóðèêà”
01.05 Õ/ô “Ïðîïàëà ãðàìîòà”
02.20 Õ/ô “Íåñïîäiâàíà ðàäiñòü” 

06.05 “Ñëiäñòâî âåëè... ç Ë.Êàíåâñüêèì”

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 12.00, 

14.00, 17.40 Íîâèíè

07.15, 07.35, 08.10, 08.35 “Ðàíîê ç 

IÍÒÅÐîì”

09.00 Îôiöiéíà öåðåìîíiÿ ïiäíÿòòÿ 

10.00, 12.25, 14.20 Ò/ñ “Ïîëóíè÷íèé ðàé” 
15.30 “Äàâàé îäðóæèìîñÿ”

20.00, 00.55, 05.20 “Ïîäðîáèöi”

21.00 Ò/ñ “Ïåðøà ñïðîáà”
01.55 Äîê.ïðîåêò “Êâiòêà. Ãîëîñ i 

02.45 Ò/ñ “Ñóñiäè”

ICTV
05.25, 20.20 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà

06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi

08.45 Ôàêòè. Ðàíîê

11.00, 13.20 Õ/ô ÁÎÍÄIÀÍÀ: 
“Êîðàáåëü “Ìiñÿ÷íèé ãîíùèê”

12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü

13.55 Ò/ñ “Âiääië 44”
14.50, 21.25 Ò/ñ “Ïåñ”
16.30 Ò/ñ “Ïiä ïðèêðèòòÿì” 
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið

19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 

22.30 Ò/ñ “Âiääië 44”
23.25 Õ/ô ÁÎÍÄIÀÍÀ: “Òiëüêè äëÿ 

02.05 Ò/ñ “Ïîñëiäîâíèêè”
03.15 Ñòóäiÿ Âàøèíãòîí

03.20 Ôàêòè

03.50 Õ/ô “Ëåãåíäà ïðî êíÿãèíþ Îëüãó”

07.00, 16.00 “Âñå áóäå äîáðå!”

09.00 “Óðî÷èñòîñòi ç íàãîäè Äíÿ 

10.00 “Âàãiòíà ó 16”

11.00 “Äîíüêè-ìàòåði”

18.00, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”

18.30 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà”
20.00 “Ñëiäñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè”

Êîñòiöèíèì”

22.35 “Âðÿòóéòå íàøó ñiì’þ - 3”

02.00 “Îäèí çà âñiõ”

03.00 Çîíà íî÷i

04.55, 18.00 Àáçàö

05.52, 07.12 Kids Time

05.55 Ì/ñ “Ïiíãâiíè Ìàäàãàñêàðó”
07.10 Ò/ñ “Äðóçi”
08.10 Ò/ñ “Ìîëîäÿòà”
10.15 Ò/ñ “Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíüêà”
14.25 Ò/ñ “Íå ðîäèñü âðîäëèâà”
19.00 Ïîëîâèíêè

21.00 Õ/ô “Áëàêèòíà ëàãóíà”
23.00 Õ/ô “Ñåêñ ïî äðóæái” 

06.00, 05.10 Ðåàëüíà ìiñòèêà

10.00 Çiðêîâèé øëÿõ. Íîâèé ñåçîí

11.40, 21.00 Ò/ñ “Ïîòðiéíèé çàõèñò” 
13.40, 15.30 Ò/ñ “Æiíî÷èé ëiêàð 2” 
18.00, 04.10 Ò/ñ “Ñïiâà÷êà”

23.30 Ò/ñ “C.S.I.: Íüþ-Éîðê 1 ñåçîí”

06.05, 07.05 ÀãðîÅðà

06.10, 07.10, 07.35, 08.05, 08.25 

Ñïåöïðîåêò äî Äíÿ Íåçàëåæíîñòi

06.50, 07.50, 08.20 Ñìàêîòà

07.30 Åðà áóäiâíèöòâà

08.40 Ïàñïîðò.Ua

09.00 Äîêóìåíòàëüíèé ôiëüì

09.40, 16.20 Ìàðø Íåçàëåæíîñòi

11.30 Íà ïàì’ÿòü

13.00, 18.40, 21.00, 01.30, 05.30 Íîâèíè

13.30 Ôîëüê-musiñ. Ñïåöâèïóñê

14.40 Ì/ô “ßê êîçàêè...”
17.30 Ðîçñåêðå÷åíà iñòîðiÿ. Ñïåöïðîåêò. 

Çà ëàøòóíêàìè Íåçàëåæíîñòi

18.25, 01.20 Íîâèíè. Ñâiò

19.00, 01.45 Íîâèíè. Êóëüòóðà

19.45 Ðîçñåêðå÷åíà iñòîðiÿ. 

Ñïåöïðîåêò. Ìiôè ïðî Íåçàëåæíiñòü

21.25 “Íàðîäæåíi íåçàëåæíèìè”. 

Êîíöåðòíà ïðîãðàìà

22.15 Ä/ô “Âiçèòiâêà Êàðïàò”

23.00 Ïiäñóìêè

23.25 Çîëîòèé ãóñàê

23.50 Íà ñëóõó

02.00 Ä/ô “Êåíãið. 40 äíiâ ñâîáîäè”

03.30 Ò/ñ “Ðîêñîëàíà”

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30 ÒÑÍ

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê 

ç 1+1”

09.30, 11.00 “Òñí. Ñïåöâèïóñê”

10.00 “Óðî÷èñòîñòi äî Äíÿ 

11.45 Õ/ô “ß ç òîáîþ” 
13.25 Õ/ô “Îïåðàöiÿ “È” òà iíøi 

ïðèãîäè Øóðèêà”
15.15 Õ/ô “Äiàìàíòîâà ðóêà”
17.10 Õ/ô “1+1” 
20.05 Õ/ô “Äåíü Íåçàëåæíîñòi” 
22.45 Êîíöåðò “Îêåàí Åëüçè. Áåç ìåæ”

01.40 Õ/ô “Íåñêîðåíèé”
03.20 Õ/ô “Ïðîïàëà ãðàìîòà”
04.35 “Øiñòü êàäðiâ”

06.05 “Ñëiäñòâî âåëè... ç Ë.Êàíåâñüêèì”

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 

Íîâèíè

07.15, 07.35, 08.10, 08.35 “Ðàíîê ç 

IÍÒÅÐîì”

09.10 Äîê.ïðîåêò “Êâiòêà. Ãîëîñ i 

10.00 Îôiöiéíi çàõîäè äî 25-ði÷÷ÿ 

11.30 Õ/ô “Ïåñ Áàðáîñ òà 
íåçâè÷àéíèé êðîñ”

11.50, 04.50 Õ/ô “Ñàìîãîííèêè”
12.10, 05.20 Õ/ô “Iâàí Âàñèëüîâè÷ 

14.00 Ò/ñ “Ñâîÿ ïðàâäà”

20.00, 04.05 “Ïîäðîáèöi”

À äî ß””

23.30 Ò/ñ “Ãåòüìàí” 
03.15 Ä/ï “Ãåòüìàí. Ôiëüì ïðî ôiëüì”

ICTV
06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi

08.45 Ôàêòè. Ðàíîê

11.30, 13.10 Õ/ô “Ïîâîäèð”
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü

14.35 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà

16.05 Õ/ô “Ï’ÿòèé åëåìåíò”
18.45 Ôàêòè. Ñïåöâèïóñê

19.25 Õ/ô “Ëåîí”
22.05 Õ/ô “Íiêiòà”
00.20 Êîíöåðò ãóðòó “Îêåàí Åëüçè”

02.25 Ò/ñ “Ïîñëiäîâíèêè”
04.20 Ñòóäiÿ Âàøèíãòîí

04.35 Ïðîâîêàòîð

07.00, 16.00 “Âñå áóäå äîáðå!”

09.00, 00.10 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà”
10.00 “Äåíü Íåçàëåæíîñòi. 

Âiéñüêîâèé ïàðàä”

18.00, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”

18.30 “Äåíü Íåçàëåæíîñòi. Íåñêîðåíi”

20.50, 22.35 Õ/ô “Çíàõàð”
01.45 “Îäèí çà âñiõ”

03.00, 02.45 Çîíà íî÷i

04.55 Àáçàö

05.52, 07.12 Kids Time

05.55 Ì/ñ “Ïiíãâiíè Ìàäàãàñêàðó”
07.10 Ì/ô “Îç: Ïîâåðíåííÿ â 

Ñìàðàãäîâå ìiñòî”
09.00 Õ/ô “Êíèãà äæóíãëiâ”
11.15 Õ/ô “Ëåìîíi Ñíiêåò: 33 íåùàñòÿ” 

14.50 Õ/ô “Òiíi íåçàáóòèõ ïðåäêiâ” 
16.55 Õ/ô “Ñàìîòíié çà êîíòðàêòîì”

21.00 Õ/ô “Êîõàííÿ ó âåëèêîìó ìiñòi 2” 
22.45 Õ/ô “Ñåëôiïàòi”
00.45 Õ/ô “Ëîìáàðä”
02.40 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé

07.15, 08.15, 09.15 Ðàíîê ç 

16.10, 20.00 Ò/ñ “Ùîá ïîáà÷èòè 
âåñåëêó”

21.00 Ò/ñ “Ïîòðiéíèé çàõèñò”
23.00 Ä/ô “ÄÍÊ. Ïîðòðåò íàöié”

00.20 Ä/ô “ÄÍÊ. Â ïîøóêàõ æiíêè”

02.25 Ä/ô “Êîä íàöié”

03.45 Ä/ô “Ïëàíåòà ìàâï. Êóäè 

çíèêàþòü ðîçóìíi äiòè?”

05.10 Ðåàëüíà ìiñòèêà

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.40, 

21.00, 01.30, 05.30 Íîâèíè

06.05, 07.05, 08.05 Åðà áiçíåñó

06.10, 07.10, 08.10 Ñïîðò

06.15, 07.15 ÀãðîÅðà

06.20, 07.20, 08.20, 10.35, 22.50, 

23.20, 00.15 Ïîãîäà

06.25, 07.50, 08.25 Ñìàêîòà

07.25, 23.50 Íà ñëóõó

08.30 Ïàñïîðò.Ua

08.45, 00.20 Òåëåìàãàçèí

09.00 Ò/ñ “Òàêñi”
10.40 Ä/ô “Íîâèé Îðëåàí”

11.45 Ïåðåñåëåíöi

12.15 Ä/ô “Âiçèòiâêà Êàðïàò”

13.30 Êàçêè Ëiðíèêà Ñàøêà

14.00 Õî÷ó áóòè

14.15 Ñóñïiëüíèé óíiâåðñèòåò

15.00 Íàäâå÷ið’ÿ. Äîëi

15.55 Òåàòðàëüíi ñåçîíè

16.30 Ä/ô “Îáëè÷÷ÿ Àìåðèêè”

17.30 Ä/ñ “Íàöiîíàëüíi ïàðêè 

Àìåðèêè”

18.25, 01.20 Íîâèíè. Ñâiò

19.00, 01.45 Íîâèíè. Êóëüòóðà

19.30 Ïðî ãîëîâíå

20.00 Ïåðøà ñòóäiÿ

21.30 Ä/ô “Êàïåëàíè”

23.00 Ïiäñóìêè

23.25 Çîëîòèé ãóñàê

02.00 Ôîëüê-musiñ. Ñïåöâèïóñê

03.00 Ä/ô “Âiäëóííÿ âiêiâ. 

Îëåêñàíäðiÿ”

03.30 Ò/ñ “Ðîêñîëàíà”

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 

16.45, 19.30 ÒÑÍ

06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10 

“Ñíiäàíîê ç 1+1”

07.35 “Ìàøà i âåäìiäü “

09.30 “×îòèðè âåñiëëÿ 5”

10.55, 12.20 “Ìiíÿþ æiíêó - 4”

13.45, 14.20 “Ñëiïà”

14.45, 15.45 “Ñiìåéíi ìåëîäðàìè - 6”

17.10 Ò/ñ “Óëàìêè ùàñòÿ”
20.15 “Iñòîðiÿ òèñÿ÷îëiòíüîãî îáìàíó”

22.15, 03.00 Õ/ô “Ïiñëÿçàâòðà”
00.30 Õ/ô “Ëiêàð: ó÷åíü Àâiöåííè” 
05.25 “Øiñòü êàäðiâ”

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 

12.00, 14.00, 17.40 Íîâèíè

07.15, 07.35, 08.10, 08.35 “Ðàíîê ç 

IÍÒÅÐîì”

09.20, 12.20 Ò/ñ “Ïåðøà ñïðîáà”
14.35 “Ñiìåéíèé ñóä”

15.30 “Äàâàé îäðóæèìîñÿ”

20.00, 01.00, 05.20 “Ïîäðîáèöi”

21.00 Ò/ñ “Çíàõàðêà” 
02.00 Äîê.ïðîåêò “Àíàòîìiÿ ãîëîñó. 

Äæàìàëà”

02.30 Ò/ñ “Ñóñiäè”

ICTV
05.25 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà

06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi

08.45 Ôàêòè. Ðàíîê

09.15 “Äîáðîâîëüöi”. 

Äîêóìåíòàëüíèé ôiëüì

10.10 Õ/ô “Íiêiòà”
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü

13.05 Ò/ñ “Âiääië 44”
14.55 Ò/ñ “Ïåñ”
16.35 Ò/ñ “Ïiä ïðèêðèòòÿì” 
18.45, 21.15 Ôàêòè. Âå÷ið

19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 

20.20 Iíñàéäåð

21.35 Ò/ñ “Ïåñ”
22.40 Ò/ñ “Âiääië 44”
23.35 Õ/ô ÁÎÍÄIÀÍÀ: “Âîñüìèíiæêà”
02.20 Ò/ñ “Ïîñëiäîâíèêè”
04.00 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé

04.05 Ñòóäiÿ Âàøèíãòîí

04.10 Ôàêòè

04.40 Ïðîâîêàòîð

07.00, 16.00 “Âñå áóäå äîáðå!”

09.00 “Äåíü Íåçàëåæíîñòi. Íåñêîðåíi”

11.10 “Âðÿòóéòå íàøó ñiì’þ - 3”

18.00, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”

18.30 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà”
20.00, 02.20 “Ñëiäñòâî âåäóòü 

åêñòðàñåíñè”

Êîñòiöèíèì”

22.35 “ß ñîðîìëþñü ñâîãî òiëà 2”

03.00, 02.55 Çîíà íî÷i

04.55, 18.00 Àáçàö

05.52, 07.10 Kids Time

05.55 Ì/ñ “Ïiíãâiíè Ìàäàãàñêàðó”
07.12 Ò/ñ “Äðóçi”
08.10 Ò/ñ “Ìîëîäÿòà”
10.15 Ò/ñ “Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíüêà”
14.25 Ò/ñ “Íå ðîäèñü âðîäëèâà”
19.00 Ëþáîâ íà âèæèâàííÿ

21.00 Õ/ô “Ïîâåðíåííÿ â áëàêèòíó 
ëàãóíó”

23.00 Õ/ô “Áîÿðèí íàïðîêàò” 

02.50 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé

06.00, 10.40, 05.10 Ðåàëüíà ìiñòèêà

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

09.15 Çiðêîâèé øëÿõ. Íîâèé ñåçîí

11.40 Ò/ñ “Ïîòðiéíèé çàõèñò” 
13.40, 15.30 Ò/ñ “Æiíî÷èé ëiêàð 2” 
18.00 Ò/ñ “Ñïiâà÷êà”

“Øàõòàð” - “Iñòàíáóë Áàøàêøåõið”

00.15 Ò/ñ “C.S.I.: Íüþ-Éîðê 2 ñåçîí”
04.10 Ò/ñ “Ñïiâà÷êà”

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.40, 

21.00, 01.30, 05.30 Íîâèíè

06.10, 07.10 ÀãðîÅðà

06.20, 07.20, 08.20 Ñìàêîòà

07.25 Åðà áóäiâíèöòâà

07.30, 23.50 Íà ñëóõó

08.30 Ïàñïîðò.Ua

09.00 Ò/ñ “Òàêñi”
09.45 ÐÅ:ÔÎÐÌÀ

10.15, 19.30, 03.00 Ïðî ãîëîâíå

10.40 Ä/ô “Íîâèé Îðëåàí”

12.00 Ïåðøà ñòóäiÿ

13.30 Êàçêè Ëiðíèêà Ñàøêà

13.40 ßê öå?

14.00 Øêîëà Ìåði Ïîïïiíñ

14.15 Ñóñïiëüíèé óíiâåðñèòåò

15.00 Âiðà. Íàäiÿ. Ëþáîâ

15.55 Ãðà äîëi

16.30 Ä/ô “Îáëè÷÷ÿ Àìåðèêè”

17.30 Ä/ñ “Íàöiîíàëüíi ïàðêè Àìåðèêè”

18.25, 01.20 Íîâèíè. Ñâiò

19.00, 01.45 Íîâèíè. Êóëüòóðà

20.00 Íà ïàì’ÿòü

20.30 Ïëàí íà çàâòðà” ç À. Ðiíãiñ

21.30 Íàéÿñêðàâiøi ìîìåíòè ÕÕÕI 

Îëiìïiéñüêèõ iãîð

21.50 Âiéíà i ìèð

23.00 Ïiäñóìêè

23.25 Çîëîòèé ãóñàê

02.00 Ìóçè÷íå òóðíå

03.30 Ò/ñ “Ðîêñîëàíà”

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 

16.45, 19.30 ÒÑÍ

06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10 

“Ñíiäàíîê ç 1+1”

07.35 “Ìàøà i âåäìiäü”

09.30 “×îòèðè âåñiëëÿ 5”

10.55, 12.20 “Ìiíÿþ æiíêó - 4”

13.45, 14.20 “Ñëiïà”

14.45, 15.45 “Ñiìåéíi ìåëîäðàìè - 6”

17.10 Ò/ñ “Óëàìêè ùàñòÿ”
20.15 “Ðîçñìiøè êîìiêà. Äiòè”

22.00 “Ñâiòñüêå æèòòÿ”

23.00 Õ/ô “Äiàìàíòîâà ðóêà”
00.55  Õ/ô “Òiíi çàáóòèõ ïðåäêiâ”
02.30 Õ/ô “Àííè÷êà”
05.00 Õ/ô “1+1” 

06.05 “Ñëiäñòâî âåëè... ç Ë.Êàíåâñüêèì”

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 

12.00, 14.00, 17.40 Íîâèíè

07.15, 07.35, 08.10, 08.35 “Ðàíîê ç 

IÍÒÅÐîì”

09.20, 12.20 Ò/ñ “Ñâîÿ ïðàâäà” 
14.20 “Ñiìåéíèé ñóä”

15.30 “Äàâàé îäðóæèìîñÿ”

20.00, 00.55 “Ïîäðîáèöi”

21.00 Ò/ñ “Äèâàí äëÿ ñàìîòíüîãî 
÷îëîâiêà” 

01.55 Ò/ñ “Ãåòüìàí”
05.25 “Æäè ìåíÿ. Óêðàèíà”

ICTV
05.25 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà

06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi

08.45 Ôàêòè. Ðàíîê

09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 

09.45 Õ/ô ÁÎÍÄIÀÍÀ: “Âîñüìèíiæêà”
12.25, 13.20 Ò/ñ “Âiääië 44”
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü

14.50 Ò/ñ “Ïåñ”
16.35 Ò/ñ “Ïiä ïðèêðèòòÿì”
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið

20.20 Àíòèçîìái

21.25 Ñêåò÷êîì “Íà òðüîõ”

23.30 Õ/ô ÁÎÍÄIÀÍÀ: “Âèä íà âáèâñòâî”
02.10 Ò/ñ “Ïîñëiäîâíèêè”
04.05 Ïðîâîêàòîð

04.55 Ôàêòè

06.10 Õ/ô “Çíàéäà”
08.10 Õ/ô “Çíàéäà 2”
14.00 Õ/ô “Âiòåð â îáëè÷÷ÿ”
18.00, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”

18.30, 00.30 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà”
20.00 Õ/ô “Íiêîëè íå çàáóäó òåáå”
22.35 Õ/ô “Äîìðîáiòíèöÿ”
02.00 “Ñëiäñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè”

04.55, 18.00 Àáçàö

05.50, 07.10 Kids Time

05.55 Ì/ñ “Ïiíãâiíè Ìàäàãàñêàðó”
07.12 Ïîëîâèíêè

14.55 ßê ñòàòè ñóïåðìîäåëëþ

21.40 Õ/ô “Áëàêèòíà ëàãóíà 3”
23.15 Õ/ô “Äîðîæíÿ ïðèãîäà” 
01.10 Õ/ô “Äîðîæíÿ ïðèãîäà 2”

06.00, 10.40 Ðåàëüíà ìiñòèêà

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

09.15 Çiðêîâèé øëÿõ. Íîâèé ñåçîí

11.40, 21.00 Ò/ñ “Ïîòðiéíèé çàõèñò”
13.40, 15.30 Ò/ñ “Æiíî÷èé ëiêàð 2” 
18.00, 04.10 Ò/ñ “Ñïiâà÷êà”

23.30 Ò/ñ “C.S.I.: Íüþ-Éîðê 2 ñåçîí”
05.10 Çiðêîâèé øëÿõ

06.50 Õ/ô “Ñàøêà”
08.30 Ðàíêîâèé “Ñâiäîê”

09.00 “Êðèìiíàëüíi ñïðàâè”

09.55, 17.25 Ò/ñ “Äåòåêòèâè”

13.20, 14.20, 21.30 Ò/ñ “CSI: Íüþ-
Éîðê - 6” 

14.00, 19.00, 23.15, 02.35 “Ñâiäîê”

15.10 Ò/ñ “Äîêòîð Áëåéê”
19.30 Ò/ñ “Êóëàãií òà ïàðòíåðè”
23.45 Ò/ñ “Åëåìåíòàðíî - 3”
00.40 Ò/ñ “Êîðîëiâñòâî” 

06.00 Ïiäñóìêè

06.20 Ó ïðîñòîði áóòòÿ

07.05 ÀãðîÅðà. Ïiäñóìêè

07.55, 23.40 Çîëîòèé ãóñàê

08.15 Ñìàêîòà

08.40 Ñâiò on line

09.00 Ì/ô “Ïðî êîçàêiâ”
11.20 ßê öå?

12.10 Õî÷ó áóòè

12.30 Øêîëà Ìåði Ïîïïiíñ

12.50 Êàçêè Ëiðíèêà Ñàøêà

13.20 Ñóñïiëüíèé óíiâåðñèòåò

14.20 Ìèñòåöüêèé ïóëüñ Àìåðèêè

15.15 Ä/ñ “Íàöiîíàëüíi ïàðêè Àìåðèêè”

17.15 Õ/ô “Ìèëèé äðóã”

íà ÕV ëiòíi Ïàðàëiìïiéñüêi iãðè â 

Ðiî-äå-Æàíåéðî

21.00, 05.30 Íîâèíè

22.10 Íàéÿñêðàâiøi ìîìåíòè ÕÕÕI 

Îëiìïiéñüêèõ iãîð

23.00 Òåðèòîðiÿ çàêîíó

23.20 Âïåðåä íà Îëiìï!

01.20 Ìóçè÷íå òóðíå

02.40 Íàäâå÷ið’ÿ. Äîëi

03.30 Ò/ñ “Ðîêñîëàíà”

1+1
07.05, 19.30 ÒÑÍ

08.00 “Ñíiäàíîê. Âèõiäíèé”

10.00 “Ñâiòñüêå æèòòÿ”

11.10 Õ/ô “Äåíü Íåçàëåæíîñòi”
14.05, 21.15 “Âå÷iðíié êâàðòàë”

16.30 “Ðîçñìiøè êîìiêà. Äiòè”

18.30 “Ðîçñìiøè êîìiêà”

23.20 Õ/ô “Âîãíåì i ìå÷åì”
02.35 Ò/ñ “Êîðîëüîê - ïòàøêà 

ñïiâî÷à”

07.00, 20.00 “Ïîäðîáèöi”

Ðàíåâñüêà. Êðàñà - ñòðàøíà ñèëà”

10.50 Õ/ô “Ïiäêèäüîê”
12.15 Ò/ñ “Çíàõàðêà” 

À äî ß”

20.30 Õ/ô “Ìîëîäÿòà”
22.35, 03.45 Äîê.ïðîåêò “Áîãäàí 

Ñòóïêà. Çàáóäüòå ñëîâî “ñìåðòü”

23.35 Ò/ñ “Âîãíåì i ìå÷åì” 

ICTV
05.15 Ì/ô “Òîì i Äæåði ó äèòèíñòâi”
06.05 Ñòîï-10

07.00 Ïðîâîêàòîð

08.00 Ä/ô “Íîâîðîñiÿ. Öiíà ïðîåêòó”

09.05 Ñåêðåòíèé ôðîíò

10.00 Àíòèçîìái

11.00 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà

12.00, 13.00 Iíñàéäåð

12.45 Ôàêòè. Äåíü

13.25 Õ/ô “Ëåîí”
16.05 Õ/ô “Ï’ÿòèé åëåìåíò”
18.45 Ôàêòè. Âå÷ið

19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè. Ïiäñóìêè 

20.05 Õ/ô ÁÎÍÄIÀÍÀ: “Êàçèíî “Ðîÿëü”
23.00 Õ/ô ÁÎÍÄIÀÍÀ: “Êâàíò ìèëîñåðäÿ”
01.05 Õ/ô ÁÎÍÄIÀÍÀ: “Âèä íà 

âáèâñòâî”
03.35 Ò/ñ “Ïîñëiäîâíèêè”

06.00 “ÂóñîËàïîÕâiñò”

08.00 “Êàðàîêå íà Ìàéäàíi”

09.00 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”

11.10 “Íîâi ñïîñîáè ç öèêëó 

“Çíàéîìñòâà ç Äàøåþ Òðåãóáîâîþ”

13.05 Õ/ô “Íiêîëè íå çàáóäó òåáå”
15.00 Õ/ô “Äîìðîáiòíèöÿ”
17.00 Õ/ô “Äiàìàíòîâà ðóêà”
19.00 “Õ-Ôàêòîð - 7”

22.10 “Ìîÿ ïðàâäà. Áîãäàí Ñòóïêà. 

23.05 Õ/ô “Çíàõàð”
01.50 “Ñëiäñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè”

03.05 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé

03.10 Çîíà íî÷i

05.05 Àáçàö

06.02, 08.30 Kids Time

06.05 Ì/ñ “Ìîíñòðè ïðîòè 
ïðèáóëüöiâ”

08.32 Ðåâiçîð. Ñïåöâèïóñê

10.40 Ðåâiçîð

13.15 Ñòðàñòi çà ðåâiçîðîì

16.10 Ëþáîâ íà âèæèâàííÿ

18.00 Õ/ô “Õëîïåöü ó äiâ÷èíi” 
20.00 Õ/ô “Âîíà  ÷îëîâiê” 
22.00 Õ/ô “Çàëiêîâèé ïðåïiä” 
00.10  Õ/ô “Ãîëi ïåðöi” 
01.55 Õ/ô “Ñåëôiïàòi” 

07.10, 05.10 Çiðêîâèé øëÿõ

09.15 Ò/ñ “Ùîá ïîáà÷èòè âåñåëêó” 
13.00, 15.20 Ò/ñ “Ïðîöåñ”
17.10, 19.40 Ò/ñ “Ãiðêå ùàñòÿ”
21.50 Õ/ô “ß òåáå íiêîëè íå çàáóäó”
23.45 Ðåàëüíà ìiñòèêà

02.15 Ò/ñ “C.S.I.: Íüþ-Éîðê 2 ñåçîí”

06.00 Õ/ô “Êîðóïöiÿ”

11.30, 03.45 “Ðå÷îâèé äîêàç”

15.00 Ò/ñ “Äåòåêòèâè” 
19.00, 03.10 “Ñâiäîê”

19.30 Õ/ô “Àçiàò” 
21.30 Õ/ô “Ìiñiÿ íåçäiéñíåííà - 4: 

Ïðîòîêîë Ôàíòîì” 
23.55 Õ/ô “Àìåðèêàíñüêèé íiíäçÿ  3: 

êðèâàâå ïîëþâàííÿ”
01.35 Ò/ñ “Óáèâ÷èé âiääië. Ñòàìáóë”
03.40 “Âèïàäêîâèé ñâiäîê”

06.00 Ñâiò ïðàâîñëàâ’ÿ

06.30, 07.05, 08.10, 09.00, 23.15, 

00.05 Ïîãîäà 

06.35 Íà ñëóõó

07.55 Çîëîòèé ãóñàê

08.15 Ñìàêîòà

08.40 Ñâiò on line

Ïàðàëiìïiéñüêi iãðè â Ðiî-äå-Æàíåéðî

11.20 Õ/ô “Ìèëèé äðóã”
13.00 Òåàòðàëüíi ñåçîíè

13.30 Ñïîãàäè

14.15 Ãðà äîëi

14.50 Ôîëüê-musiñ

16.00 Ïîäîðîæíi

16.45 Ä/ô “Äîáðîâîëåöü Àíòîí” iç 

öèêëó “Ãåðîÿì ñëàâà”

17.20 Õ/ô “Ãåòüìàíñüêi êëåéíîäè”
18.50 Ä/ô “Íîâèé Îðëåàí”

21.00, 05.30 Íîâèíè

21.40 Ïåðøà øïàëüòà

22.20 Êíèãà ua

ëiòåðàòóðè

23.00 Ïàñïîðòíèé ñåðâiñ

23.20 Äåíü ßíãîëà

01.20 Ìóçè÷íå òóðíå

02.40 Âiðà. Íàäiÿ. Ëþáîâ

03.30 Ò/ñ “Ðîêñîëàíà”

1+1
08.00 “Ñíiäàíîê. Âèõiäíèé”

09.00 “Ëîòî-çàáàâà”

09.40 Ì/ô “Ìàøà i âåäìiäü”
10.05 ÒÑÍ

11.00, 12.15 “Ñâiò íàâèâîðiò - 3: 

Òàíçàíiÿ, Åôiîïiÿ”

13.15 Ò/ñ “Öåíòðàëüíà ëiêàðíÿ” 
17.10 Ò/ñ “Ñâàòè - 5”
19.30, 04.45 “ÒÑÍ-Òèæäåíü”

21.00 Õ/ô “Çíàõàðêà”
00.50 Õ/ô “Åä Âóä” 
03.00 “Ñâiòñüêå æèòòÿ”

06.00 Õ/ô “Ïiäêèäüîê”
07.40, 20.00, 00.20, 04.35 “Ïîäðîáèöi”

08.10 “óÄà÷íèé ïðîåêò”

10.00 “Îðåë i ðåøêà. Íàâêîëîñâiòíÿ 

ïîäîðîæ”

11.00 “Îðåë i Ðåøêà. Øîïiíã”

12.00 Ò/ñ “Äèâàí äëÿ ñàìîòíüîãî 
÷îëîâiêà”

16.10 Õ/ô “Ìîëîäÿòà”
18.00, 20.30 Ò/ñ “Äðóæèíà ãåíåðàëà” 
22.40 Õ/ô “×àñ çáèðàòè êàìiííÿ”

03.05 Õ/ô “Äåíü ïåðøèé, äåíü îñòàííié”

ICTV
05.25 Ôàêòè

05.55, 04.55 Ì/ô “Òîì i Äæåði ó 
äèòèíñòâi”

06.50 Ñòîï-10

07.45, 04.00 Ïðîâîêàòîð

08.45 Çiðêà YouTube

09.50 Äèâèòèñü óñiì!

10.50 Áåç ãàëüì

11.15, 13.00 Õ/ô “Áëàêèòíà áåçîäíÿ”
12.45 Ôàêòè. Äåíü

13.20 Õ/ô ÁÎÍÄIÀÍÀ: “Êâàíò ìèëîñåðäÿ”
16.05 Õ/ô ÁÎÍÄIÀÍÀ: “Êàçèíî “Ðîÿëü”
18.45 Ôàêòè òèæíÿ

20.25 Õ/ô ÁÎÍÄIÀÍÀ: “007: 
Êîîðäèíàòè “Ñêàéôîëë”

23.15 Õ/ô “Òàêñi”
01.10 Õ/ô “Íiíäçÿ. Íåçëàìíå ñåðöå”
03.05 Ò/ñ “Ïîñëiäîâíèêè”

05.55 “ÂóñîËàïîÕâiñò”

07.00 “Âñå áóäå äîáðå!”

09.00 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”

11.00 “Êàðàîêå íà Ìàéäàíi”

12.00 “Õ-Ôàêòîð - 7”

Êîñòiöèíèì”

19.00 “Ñëiäñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè”

23.00 “ß ñîðîìëþñü ñâîãî òiëà 2”

03.55 Çîíà íî÷i

06.05, 07.25 Kids Time

06.10 Ì/ñ “Êiò ó ÷îáîòÿõ”

09.15 Õ/ô “Ñàìîòíié çà êîíòðàêòîì”
11.20 Õ/ô “Êîõàííÿ ó âåëèêîìó 

ìiñòi 2” 
13.10  Õ/ô “Áëàêèòíà ëàãóíà”
15.15 Õ/ô “Ïîâåðíåííÿ â áëàêèòíó 

ëàãóíó”
17.15 Õ/ô “Áëàêèòíà ëàãóíà 3”
19.00 Õ/ô “50 ïåðøèõ ïîöiëóíêiâ”
21.00 Õ/ô “Áëîíäèíêà â çàêîíi”
22.50 Õ/ô “Áëîíäèíêà â çàêîíi 2”
00.45 Õ/ô “Ãîëi ïåðöi” 
02.35 Ñâiò òâàðèí

07.30 Çiðêîâèé øëÿõ

13.00 Ò/ñ “Ãiðêå ùàñòÿ”
17.00, 20.00 Ò/ñ “Ñîíÿ÷íå 

çàòåìíåííÿ”

Ïàíþòîþ

21.45 Ò/ñ “Ïðîöåñ”
02.25 Ò/ñ “Ñïiâà÷êà”

05.15 Õ/ô “Ñàøêà”
06.50 Õ/ô “Àçiàò” 
08.45 Ò/ñ “Áðàòè” 
12.45 “Ðîçñìiøè êîìiêà”

14.30 Õ/ô “Ìiñiÿ íåçäiéñíåííà  4: 
Ïðîòîêîë Ôàíòîì” 

16.45 “Ëåãåíäè êàðíîãî ðîçøóêó”

19.00 Ò/ñ “Çàïîâiäíèê ñòðàõó”
23.00 Õ/ô “Îñòðiâ ñìåðòi” 
00.30 Õ/ô “Ëóçãà” 
02.00 Õ/ô “Àìåðèêàíñüêèé íiíäçÿ  3: 

êðèâàâå ïîëþâàííÿ” 
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Притча ●

Останнього дня липня  у Ве-
ликобританії вийшла з  друку 
нова книжка про всесвітньо-
відомого чарівника Гаррі По-
ттера. Авторка книжок про 
пригоди юного мага — відома 
британська письменниця 
Джоан Роулінг досягла попу-
лярності несподівано для се-
бе. Її вважають найвпливові-
шою жінкою Великобританії 
після королеви. Проте не все 
в її житті складалося так лег-
ко, як може здатися на пер-
ший погляд. 

Джоан Роулінг звикла до роз-
чарувань і, що найгірше, розчаро-
вувати. Ще з дитинства вона не 
відчувала підтримки батьків. Вони 
не раз давали їй зрозуміти, що во-
ліли б мати хлопчика. Одного разу, 
коли  маленька Джоан запитала, чи 
хотіли б вони, щоб вона взагалі не 
народжувалася, батьки лиш мовч-
ки дивилися на її сльози. Нато-
мість, маленька Джоан Роулінг 
знаходила втіху в написанні казок, 
адже  могла вигадати світ, який 
був потрібен їй у той, чи інший мо-
мент. Свою першу казкову історію 
Джоан  написала в шість років. Го-
ловним героєм став кролик на ім’я 
Кролик, який захворів на кір і його 
провідували друзі, серед яких була 
величезна Міс Бджола. 

Окремим персонажем в усіх 
книжках Джоан  Роулінг є ліс. І це 
не випадково, оскільки будинок, в 
якому  жила їхня  сім’я, стояв на 
околиці лісу. Тут  Джоан  знаходила  
спокій і могла зануритись у світ 
власних фантазій. Таке усамітнен-
ня давало час на навчання. Саме 
тому Джоан Роулінг завжди непо-
гано вчилась, а образ “заучки” 
Герміони, як авторка згодом зізна-
лася, списала з себе. 

Коли Джоан  виповнилося 15 
років, її матері діагностували роз-
сіяний склероз і дівчині довелося 
вперше прийняти той факт, що ніх-
то в цьому світі не вічний. Це зро-
било її ще більш замкнутою.

Після закінчення університету 
Джоан Роулінг переїхала до Лон-
дона. Там у неї розпочалося до-
росле життя з усіма його принада-
ми. Як любить згадувати письмен-
ниця, образ Гаррі Поттера наро-
дився в її голові випадково, коли 
вона їхала в переповненому потязі 
метро. Епізоди про хлопчика, який 
навіть не підозрював, що він чарів-
ник, виникали один за одним. Ім’я 
своєму персонажу Джоан підібра-
ла майже одразу. Гаррі —  її улю-

блене чоловіче ім’я, Поттер — пріз-
віще близнюків, з якими вона това-
ришувала в дитинстві.

Джоан Роулінг було 25 років, 
коли вона сіла писати перші рядки 
відомого бестселеру. Тоді ж по-
мерла її мама, яка так і не дізна-
лася, що дочка почала писати кни-
гу.  По смерті мами стосунки з 
батьком, які й до того були доволі 
напруженими, припинилися взага-
лі, а в книзі про Гаррі Поттера 
з’явилися перші злі істоти. 

Джоан Роулінг вирішує розпо-
чати своє життя з чистого аркуша і 
їде в Португалію, щоб викладати 
там англійську мову. На Піренеях  
знайомиться із журналістом Жор-
жем Арантесом і через кілька  мі-
сяців закохані одружуються. Проте 
шлюб не був щасливим. У 27 років 
Джоан  завагітніла і чоловік, зля-
кавшись відповідальності, зник з її 
життя.

Із маленькою дитиною на руках 
жінка переїхала жити до сестри в 
Едінбург. Через постійну втому й 
безгрошів’я у неї почалася депре-
сія, та, попри все, вона продовжу-
вала писати  книгу. Саме на цьому 
етапі її життя  на сторінках майбут-
нього роману з’явилися дементо-
ри, що висмоктували з людей ра-
дість і позитивні емоції. 

Після п’яти років роботи, Джоан 
завершує книгу  “Гаррі Поттер та 
філософський камінь”. Проте ніхто 
не погоджувався брати її книгу, по-
яснюючи це тим, що хлопчики не 
захочуть читати роман, написаний 
жінкою, а дівчаткам  буде нецікаво 
читати історію про хлопчика. Та до-
ля таки була прихильною до моло-
дої письменниці, знайшовся агент, 
якому вдалося продати майбутній 
бестселер, замінивши ім’я авторки 
на ініціали: Дж. К. Роулінг.

 Гонорар письменниці становив 
4 тисячі доларів, а книга про при-

годи Гаррі Поттера одразу отрима-
ла титул “Найкраща дитяча книга 
року Великобританії”. Незабаром   
велике американське видавництво 
викупило права на публікацію ро-
ману за 110 тисяч доларів.  До 
2000 року були продані понад 35 
мільйонів екземплярів, книгу пере-
клали   35-ма мовами світу. Шале-
ний успіх книги про хлопчика-
чарівника  докотився й до Голліву-
ду,  і в  2001 році на екрани вий-
шов перший фільм про Гаррі По-
ттера.

Статки Джоан Роулінг почали 
стрімко зростати. Світ ще не 
встиг  оговтатися  від появи в йо-
го житті юного чарівника, як Джо-
ан у 2001 році стала єдиною у 
світі письменницею, яка досягла 
півмільярдного статку. Разом із 
фінансовим становищем налаго-
дилося й особисте життя — Джо-
ан  вийшла заміж за анестезіоло-
га Ніла Мюррея, якому подарува-
ла двох дітей: сина й донечку. А 
невдовзі Джоан  очолила фонд,  
якому пожертвувала понад 150 
мільйонів доларів. Нині за кошти  
фонду підтримують матерів-
одиначок і досліджують розсіяний 
склероз.

Коли Джоан Роулінг запитують 
про  її  шлях до успіху, вона нія-
ковіє. “Я почуваюся  обманщи-
цею, адже моя слава випадкова. 
Я з дитинства писала вигадані 
казкові історії замість того, щоб 
вести щоденник, як це робить 
більшість дівчаток”, — сміється 
письменниця. Проте результат 
свідчить сам про себе. Остання 
частина історії про Гаррі Поттера 
розходилася з неймовірною 
швидкістю —  викуповували по 7 
тисяч екземплярів за хвилину. І 
це лише в перший день прода-
жу.

Джоан Роулінг чи не найбагат-
ша британська жінка-мільйонер. 
Вона стала однією з найоплачу-
ваніших жінок у Великобританії, 
увійшовши в п’ятнадцятку най-
впливовіших осіб шоу-бізнесу. Її 
ім’я відоме в  усьому світі, а її 
книжки стали бестселерами не 
лише в Європі, а й у США. Пись-
менниця отримала чимало наго-
род, почесний ступінь Абердін-
ського університету (Шотландія). 
Крім того, Джоан Роулінг є офіце-
ром лицарського Ордену Британ-
ської імперії.

 
Підготував Андрій 
ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Історія успіху ●

Джоан Роулінг:  
від розчарувань до слави

Соломія ДМИТРІЄВСЬКА. 
Фото автора.

На світі, мабуть,  нема 
людини, котра  не лю-
била б казок. Адже за-
вдяки їм ми змалечку  
вчилися  мріяти, раді-
ти, сумувати і співпе-
реживати. 

Нещодавно у будинку 
культури с. Лозова  відбу-
лося казкове дійство, яке 
зібрало чимало глядачів. 
Поринути у дивовижний 
світ казки дітям допомогла  
українська народна казка 
“Кіт, Кріт, Курочка та Ли-
сичка”  у постановці  юних 
лозівчан.

“Під час планування ро-
боти будинку культури  хо-
тілося врахувати інтереси всіх ві-
кових категогорій, зокрема й най-
молодших. Так і виникла ідея по-
становки казки, — розповіла ди-
ректор БК с. Лозова Ніна Івахів. 
—  А народну казку  “Кіт, Кріт, Ку-
рочка та Лисичка”  вибрали тому, 
що це найбільш вдалий варіант 
для постановки мюзиклу”.

В інсценізації казки  були заді-
яні  тринадцять  юних акторів: 
Таня Хомко повела всіх  піснею в 

“Країну дитинства”,  Казкарка 
(Христина Івахів),  Баба Яга  (Ве-
роніка Луцак),  Циганка  (Наталя 
Миц),  Казка  (Таня Гриньків),  Кіт 
(Устим Бутрин),  Кріт  (Павло Со-
лонинка),  Курочка  (Катя Логін),  
Лисичка (Юля Климів),  її дочки  
(Юля Гриньків, Діана Найда,   
Вікторія та Діана Маркути).

Підготовка  до виступу  трива-
ла два тижні, костюми  шили  
учасники та їхні батьки. За слова-
ми Ніни Іванівни, під час поста-

новки казки труднощі виникли 
лише з декораціями, але й цю 
проблему  вдалося вирішити, за-
вдяки Тетяні Гураль і Мирославу 
Гордію.

Загалом глядачі високо оціни-
ли виступ творчого колективу 
бурхливими аплодисментами і 
схвальними відгуками. 

Наступна постановка, яку готу-
ють  для малечі, — музична казка 
“Золоте курча”,  окрім цього, бу-
дуть ще й розваги із клоунами. 

На самодіяльній сцені ●

“Кіт, Кріт, Курочка  
та Лисичка” у Лозові

Один подорожній затри-
мався поблизу мальовничо-
го села, що розкинулося 
між полями. Його зацікавив 
невеликий цвинтар, обне-
сений дерев’яним плотом. 
Було там багато дерев, пта-
хів і чудових квітів. Подо-
рожній поволі ходив між 
могилами зі світлими над-
гробками, наче розкидани-
ми попід деревами.

Почав читати написи. На пер-
шому було: “Ян Taпер, жив 8 
років, 2 тижні, 3 дні”. Така мала 
дитина тут похована...

Чоловік прочитав на сусідній 
могилі: “Денис Каліб, жив 5 ро-
ків, 8 місяців, 3 тижні”. Ще одна 
дитина...

Далі читав написи на інших 
могилах. Усі були подібні: пріз-
вище, докладний вік упокоєної 
особи. Найдовше жила дитина, 
якій заледве виповнилося 11 ро-
ків... Подорожній дуже засму-
тився. Присів і заплакав.

Старий чоловік, який прохо-
див неподалік, побачивши його, 
спитав, чи оплакує когось із ро-
дини.

— Ні, немає тут нікого з моїх 
рідних, — відповів подорожній. 
— Але що коїться у цьому селі? 
Що за жах тут відбувається?

Яке страшне прокляття нави-
сло над мешканцями, що вмира-
ють лише діти?”

Старенький усміхнувся і мо-
вив:

— Заспокойтеся, будь ласка. 

Немає жодного прокляття. Про-
сто ми тут дотримуємося старо-
давнього звичаю. Той, кому ви-
повниться 15 років, отримує від 
батьків записничок, такий, як у 
мене висить на шиї. За традиці-
єю, кожний, хто переживає силь-
не і глибоке почуття, відкриває 
записничок і занотовує, як довго 
воно тривало. Закохався... Як 
довго тривало це велике почут-
тя? Тиждень? Два? Три з поло-
виною? А далі емоції, пов’язані з 
першим поцілунком, як довго 
тривали? Мить? Два дні? Тиж-
день? А шлюб? А вагітність і на-
родження первістка? Омріяна 
подорож? А зустріч із братом, 
котрий повернувся з далеких 
країв? Як довго тривала радість 
від цих подій? Години? Дні? Так 
записуємо у зошит кожну хвили-
ну щастя... кожну мить щастя.

Коли хтось помирає, за на-
шим звичаєм, відкриваємо його 
записник, підсумовуємо час, ко-
ли почувався справді щасливим, 
і цей час пишемо на його могилі. 
Вважаємо, що лише це насправ-
ді прожитий час.

Не обмежуйся існуванням... 
Живи!

Не обмежуйся дотиком...  
Відчувай!

Не обмежуйся споглядан-
ням... Побач!

Не обмежуйся слуханням... 
Почуй!

Не обмежуйся мовленням... 
Скажи щось!

Бруно ФЕРРЕРО.

Вартість  
нашого життя

Квітка ця на сонце схожа, 
На олію вона гожа, 
Жовті пелюсточки має, 
Їх до сонця повертає.

(Соняшник)

* * *
Щось на небі гуркотить, 
Наче звір страшний летить. 
Сильний дощ на землю 

ллється, 
Звір у руки не дається. 
Очі світяться яскраво —
Всі у дім тікайте жваво! 

 (Грім і блискавка)

* * *
Хтось відкрив на небі душ, 
Повно на землі калюж. 
І на нас водиця ллється. 
Як це явище зоветься?

 (Дощ)

* * * 
В небі ластівка летить,
З вітром листя шелестить,
Воду п’є лелека.
Сонце палить. Спека.
Дозріває жито.
Яка пора?

(Літо)

Загадки ●

У бобра добра багато.
* * *

Галасливі гави й галки 
в гусенят взяли скакалки.

Гусенята їм гелгочуть, 
що й вони скакати хочуть.

* * *
Дрова рубали два дроворуби.

* * * 
Біжать стежини поміж ожини.

* * *
Захар заліз
На перелаз.
— Захарку, злізь!
— Захарку, злазь!
Зумів залізти —
Знай, як злізти.

* * *
Ой, збирала Маргаритка мар-

гаритки на горі. Розгубила мар-
гаритки Маргаритка у дворі.

* * *
Не турбуйте курку — клює 

курка крупку.

* * *
Пиляв Пилип поліна з лип.

* * *
Фірма ферму будувала. 
Фірмі фарби було мало.

* * * 
Хтось хитренький хитрував —
Нашу хвіртку поламав.

* * *
Забажала жабка в жбанку
На базар везти сметанку.
Їжакам
І жукам
У банки
Наливає жабка сметанки.
А коли розпродасть
цілий жбанчик —
На зелений заробить 

жупанчик.
* * *

Смужечка на смужечці -
Наша Мура мружиться.
Мружиться — не журиться,
А муркоче й жмуриться.

Дитячий майданчик ●

Відгадай “по колу”
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Усміхніться

Спорт ●
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від Івана Круп'яка  
з 22 по 28 серпня

Астрологічний 
прогноз

Двоє малих граються:
— Вова, скажи “лук”.
— Лук.
— По голові стук!
Той розізлився:
— Вася, а скажи “арбалет”.
— Арбалет.
— По спині лопатою геп!

Два будівельника перевіряють звуко-
ізоляцію стін щойно зведеного будинку:

— Коля, ти мене чуєш?
— Не кричи, я тебе бачу.

В окуліста:
— Яку букву я показую?
— А де ви?

Ех, і де той золотий час, коли мене 
хвалили за те, що я поспав і добре по-
їв?

— Нам потрібно переглянути наші сто-
сунки...

— З якого сезону?

— Синку, як іспити?
— Подорожчали, тату.

Під час перебирання мотлоху головне 
— не почати його розглядати.

Прапорщик показує солдатам новий 
танк:

— Перед вами бойова машина, устат-
кована за останнім словом техніки. На її 
борту встановлено комп’ютер…

— Товаришу прапорщик, а в 
комп’ютера яка швидкість?

— Вочевидь, комп’ютер рухається зі 
швидкістю танка!

®

Гороскоп ●

ОвеН (21 березня — 20 квітня)
Вас можуть переслідувати різні здогад-

ки, а вчинки будуть імпульсивними і нео-
бдуманими. Зайва наполегливість при-
зведе до сварок і конфліктів, особливо на 
кінець тижня і у вихідні. Ви будете агре-
сивні, захочеться чогось нового і пригод. 
Фінансові операції цього тижня мають бу-
ти успішними. 

Телець (21 квітня — 20 травня)
Космічна ситуація сприятиме тим, хто 

пов’язаний з купівлею і продажем. Отри-
маєте спадщину або дарчі документи. 
Цього тижня будь-які справи, пов’язані з 
придбанням або продажем нерухомості, 
матимуть для вас позитивний ефект. Хоча 
літо йде до фінішу, більшість представни-
ків цього знаку відчуватимуть приплив 
творчої енергії. На молодих чекають ро-
мантичні зустрічі.

БлизНяТА (21 травня — 21 червня)
Час вимагатиме від вас особливих зу-

силь, щоб мати те, чого бажаєте. Шанси 
будуть, але потрібно уміло їх використати. 
На передній план вийдуть інтелектуальні 
плани. Якщо ви творча особистість, то буде-
те завантажені новою ідеєю і пізнанням чо-
гось цікавого. Спілкування і відпочинок тіль-
ки на користь. 

РАК (22 червня — 22 липня)
Вам вдасться вирішити важливу спра-

ву, щось замінити чи купити довгоочікува-
ну річ. До вас приїде або зателефонує 
дорога серцю людина. На молодих чека-
ють сюрпризи наприкінці літа. У високих 
інстанціях і державних установах на почат-
ку наступного тижня зможете вирішити 
нагальні питання.

лев (23 липня — 23 серпня)
По-справжньому щасливими будуть 

почуватися ті левиці, котрі зустрінуть ци-
ми днями партнера, народженого під 
знаком Терезів або Близнят. Ваше життя 
зміниться і піде іншим руслом. У декого 
може бути цікаве відрядження або подо-
рож. Беріться за роботу, якої ще доне-
давна побоювалися. Добре купувати те, 
що є необхідним для вас саме тепер. 

ДівА (24 серпня — 23 вересня)
Цього тижня вам потрібно бути спокійни-

ми. Іноді захочеться взятися за нелегку 
справу, раптом кудись поїхати, а інколи все 
відкласти і просто не робити нічого. Якщо ви 
керівник, можете отримати цікаву пропози-
цію про співпрацю з поважними інвесторами 
або закордонними партнерами. 

ТеРези (24 вересня — 23 жовтня)
 До кінця тижня визначте, що ваше, а що 

ні, бо зупинитесь перед дилемою. З’явиться 
впевненість, про яку так довго мріяли. З ва-
ми можуть не погоджуватися ті, хто ще до-
недавна підтримував. Зрадієте приїзду ко-
гось із близьких. Не вирішуйте питань, не 
відчуваючи впевненості.

СКОРПіОН (24 жовтня — 
                                22 листопада)
Налагоджуйте контакти з потрібними 

людьми, усувайте ті проблеми, які нещодав-
но дошкуляли вам. Настав час, коли потріб-
но подумати, чого ви хочете від життя, як 
маєте далі діяти. Вирішуйте матеріальні і фі-
нансові проблеми. Літо закінчується — бажа-
но не змарнувати вдома його останні дні.  

СТРілець (23 листопада — 
                                   21 грудня)
Тепер особливо потрібно вміти відчувати 

темп життя, поступово залагоджувати ризи-
ковані справи. Жартуйте помірно і дотепно, 
не сперечайтесь. Обережно з електропри-
ладами.

КОзеРіГ (22 грудня — 20 січня)
 Зірки будуть прихильними до вас. Наван-

тажуйте себе справами на роботі і вдома. 
Зумійте залучити до своїх починань друзів і 
родичів. Якщо ви підприємець, то маєте чу-
дову нагоду відкрити ще одну точку, аби 
розвивати свій бізнес. На любовному фронті 
з’явиться нове захоплення.

вОДОлій (21 січня — 19 лютого)
 Через фінансові проблеми можливі свар-

ки  з кимось із рідних або партнерів. Цього 
тижня не варто вирішувати важливі справи. 
Намагайтесь позбутися боргів. У вихідні за-
хочете щось змінити, але на заваді може 
стати ваша примха.

РиБи (20 лютого — 20 березня)
Сконцентруйте свої думки у матеріально-

му напрямку. Зумійте заручитися підтрим-
кою ділових людей. Беріть кредит і розпо-
чинайте нову справу. Дехто серйозно заду-
мається над тим, щоб змінити роботу або 
поїхати на заробітки. У вихідні можете зу-
стрітися з потрібною вам особою.

Тернопільський район у чемпіонаті 
представлений двома командами: 
“Агрон ОТГ” (в. Гаї) та ФК “ДСО-
Поділля”.

У десятому  турі команда “Агрон ОТГ” 
(В. Гаї) у виїзному  матчі зустрічалася із  
ФК “Нива” (м. Бережани). Матч закінчив-
ся нічиєю 0:0. ФК “ДСО-Поділля”  прово-
див  домашній  поєдинок  із ФК “Копи-
чинці” та переміг з рахунком 3:0. Після 
десяти турів турнірну таблицю очолює 
Теребовлянська “Нива”— 25 очок, на дру-
гій сходинці “Агрон ОТГ” — 22 очки, на 
третю позицію перемістилася команда 

ФК “ДСО-Поділля” — 17 очок. 
Результати інших матчів туру:
“Дністер” Заліщики — ФК “Чортків” — 

0:6.
ФК “Нива” Теребовля — ФК “Козова” 

— 3:1.
ТПФК “Нива” Тернопіль — ФК “Збруч” 

— 0:0.
Команда “Агрон ОТГ” (В.Гаї) домашні 

матчі проводить у Великих Гаях, а ФК 
“ДСО-Поділля” — у Великій Березовиці.

завідувач сектору молоді та спорту 
Тернопільської  райдержадміністрації   

василь зАТОРСьКий

14 серпня cтартувало друге коло чемпіонату 
Тернопільської області з футболу

Календар ігор чемпіонату Тернопільської 
області з футболу, ІІ коло 

Хі ТУР 21.08.2016 р.
ФК “ДСО-ПОДІЛЛЯ” — ТПФК “НИВА” 
ФК “КОЗОВА” — ФК “ЗБРУЧ” 
“АГРОН ОТГ” — “ДНІСТЕР” ЗАЛІщИКИ 
ФК “ЧОРТКІВ” — ФК “НИВА” Т. 
ФК “КОПИЧИНЦІ” — ФК “НИВА” Б. 
Хііі ТУР 04.09.2016 р.
ФК “НИВА” Б. —  ТПФК “НИВА” 
ФК “КОПИЧИНЦІ” — ФК “НИВА” Т. 
“АГРОН ОТГ” — ФК “ЗБРУЧ” 
ФК “ЧОРТКІВ” — ФК “КОЗОВА” 
ФК “ДСО-ПОДІЛЛЯ” — “ДНІСТЕР” 
ХV ТУР 18.09.2016 р.
“ДНІСТЕР” — ТПФК “НИВА” 
ФК “ДСО-ПОДІЛЛЯ” — ФК “ЗБРУЧ” 
ФК “НИВА” Б. — ФК “НИВА” Т. 
“АГРОН ОТГ” — ФК “ЧОРТКІВ” 
ФК “КОПИЧИНЦІ” — ФК “КОЗОВА” 
ХVіі ТУР 02.10.2016 р.
ФК “НИВА” Б. — ФК “КОЗОВА” 
ФК “ДСО-ПОДІЛЛЯ” — ФК “ЧОРТКІВ” 
“ДНІСТЕР” — ФК”ЗБРУЧ”
ФК “НИВА” Т. — ТПФК “НИВА” 
ФК “КОПИЧИНЦІ” - “АГРОН ОТГ” 
Хіі ТУР 28.08.2016 р.
“ДНІСТЕР” — ФК “КОПИЧИНЦІ”  
ФК “НИВА” Т. — “АГРОН ОТГ” 

ТПФК “НИВА” — ФК “КОЗОВА” 
ФК “НИВА” Б. — ФК “ДС0-ПОДІЛЛЯ” 
ФК “ЗБРУЧ” — ФК “ЧОРТКІВ” 
ХіV ТУР 11.09.2016  р.
ТПФК “НИВА” — ФК “ЧОРТКІВ” 
ФК “НИВА” Т. — ФК “ДСО-ПОДІЛЛЯ” 
ФК “ЗБРУЧ” — ФК “КОПИЧИНЦІ” 
ФК “КОЗОВА” — “АГРОН ОТГ” 
“ДНІСТЕР” — ФК “НИВА” Б.
ХVі ТУР  25.09.2016 р.
ФК “НИВА” Т. — “ДНІСТЕР” 
ФК “ЧОРТКІВ” — ФК “КОПИЧИНЦІ” 
ФК “КОЗОВА” — ФК “ДСО-ПОДІЛЛЯ” 
ФК “ЗБРУЧ” — ФК “НИВА” Б. 
ТПФК “НИВА” —  “АГРОН ОТГ” 
ХVііі ТУР 09.10.2016 р.
ТПФК “НИВА” — ФК “КОПИЧИНЦІ” 
ФК “КОЗОВА” — “ДНІСТЕР” 
ФК “ЧОРТКІВ” — ФК “НИВА” Б. 
“АГРОН ОТГ” — ФК “ДСО-ПОДІЛЛЯ” 
ФК “ЗБРУЧ” — ФК “НИВА” Т. 
Початок матчів о 16 год.
Резервні дні — середа, четвер,  

початок матчів о 17 год.
виконком Тернопільської  

обласної федерації футболу.

Великий Глибочок — Товстолуг — 3:0
Прошова — Грабівці — 1:0
Плотича — Шляхтинці — 1:1
Великі Бірки — Озерна — 4:5
Дубівці — Дичків — 3:4
Біла — Острів — 2:0

Результати чемпіонату 
району з футболу  
(вища ліга, ІІ коло)  

12-го туру 14 серпня 

21 серпня 2016 року на волейбольних 
майданчиках стадіону села великі Гаї  
відбудуться змагання на Кубок Тернопіль-
ського району з волейболу серед чолові-
чих команд з нагоди Дня Незалежності 
України. Початок змагань о 10 год.

Запрошуємо волейбольні команди ра-
йону взяти участь у змаганнях. 

Контактний телефон: 43-59-92.

Кубок Тернопільського 
району з волейболу



ПорадницяП’ятниця, 19 серпня 2016 року

Сам собі лікар ●

Цікаво ●

Аджика  
по-київськи

Інгредієнти: 400 г помідо-
рів, 2 солодких червоних перці, 
2 середніх моркви, 2 кислих 
яблука, 2 стручки гострого пер-
цю, 2 гілочки базиліку, 1 голо-
вка часнику, 3 ст.л. суміші пря-
нощів для аджики, 1 ст.л. со-
няшникової олії, 1/2 склянки 
цукру, сіль.

Приготування. Всі овочі по-
мити, солодкий перець і помі-
дори очистити від насіння, а 
томати й від шкірки. Гострий 
перець розрізати вздовж, очис-
тити від насіння, часник і морк-
ву почистити.

Усі підготовлені овочі дрібно 
нарізати, з’єднати з очищеними 
і нарізаними яблуками, виклас-
ти в каструлю, варити 20 хв. на 
сильному вогні, періодично по-
мішуючи.

Зняти каструлю з плити, вси-
пати у варені овочі 
цукор, прянощі і сіль, 
перемішати, остуди-
ти, потім подрібнити 
за допомогою блен-
дера або сита.

Базилік подрібни-
ти, додати в аджику 
разом з олією,  ще 
раз усе перемішати і 
розлити в стерилізо-
вані банки.

Аджика  
з хроном і 
зеленню

Інгредієнти: 3 л перемеле-
них через м’ясорубку помідорів, 
200 г часнику, 200 г соняшнико-
вої олії, корінь хрону, 6 болгар-
ських перців, 3-4 гірких перці, 3 
пучки петрушки, 3 пучки кропу.

Приготування. Овочі помити 
й очистити. Потім усі разом пе-
ремолоти в м’ясорубці або по-
дрібнити за допомогою бленде-
ра.

 Овочеву суміш викласти в 
каструлю і тушкувати протягом 
години. Далі аджику розкласти 

в стерилізовані банки.

Традиційна аджика 
(без помідорів)

Інгредієнти: 800 г солодкого 
червоного перцю, 200 г гіркого 
червоного перцю, 100 г часни-
ку, 1 ст. л. оцту, 1 ст. л. солі, 
насіння коріандру, насіння кро-
пу, хмелі-сунелі.

Приготування. Перетерти у  
блендері або перемолоти у  
м’ясорубці  перець, попередньо 
зрізавши плодоніжки, видалив-
ши насіння. Додати часник, пе-
ремішати ще раз, додати всі 
спеції, знову  перемолоти, по-
солити. Має вийти однорідна 
маса.

Поставити суміш на вогонь, 
додати оцет і довести до кипін-
ня, не кип’ятити — відразу роз-
лити аджику в банки.

Виходить дуже гостра тради-
ційна аджика.

Бурякова аджика
Інгредієнти: 5 кг помідорів, 

4-5 кг буряків, 1 кг моркви, 1 кг 
солодкого перцю, 200 г часни-
ку, 200 г олії, 150 г 6% оцту, 150 
г солі, 150 г цукру, 4-5 стручків 
гіркого перцю.

Приготування. Помити,  бу-
ряк, помідори, моркву і перець 
перемолоти на м’ясорубці, до-
дати  часник.

Варити суміш в алюмінієвому 
посуді 1,5 години при постійно-

му помішуванні, додавши олію, 
цукор і сіль.

За півгодини до закінчення 
варіння додати оцет.

Далі бурякову аджику розли-
ти в стерилізовані банки і за-
крутити.

Аджика з 
баклажанів

Інгредієнти: 3 кг помідорів, 
2,5 кг баклажанів, 12 солодких 
перців, 4 головки часнику, 2 гір-
ких перці, 2,5 ст. л. солі, 1,5 ст. 
л. цукру, 1 ст. л. оцту, 1 ст. л. 
олії.

Приготування. Все, крім ба-
клажанів, перемолоти на 
м’ясорубці, з’єднати, переміша-
ти, поставити на вогонь, 
прокип’ятити протягом 10 хв.

Баклажани очистити, дрібно 
нарізати або перекрутити, дода-
ти до решти овочів. Кип’ятити 
ще 25-30 хв. Коли закипить, до-
дати оцет. Аджику  розлити в 
стерилізовані банки і закатати.

Аджика  
без варіння

Інгредієнти: 3 кг помідорів, 
500 г солодкого перцю, 200 г 
часнику, 150 г хрону, 150 г гір-
кого перцю, 1 ст. л. оцту, 1 ст. 

л. цукру, сіль (за смаком).
Приготування. Всі ін-

гредієнти  перемолоти в 
м’ясорубці,  додати цукор, 
сіль, оцет, перемішати. 
Консервування за цим ре-
цептом роблять без варін-
ня, аджику відразу  по-
трібно розкласти в банки.

Зберігати таку аджику 
краще в холодильнику. 

До слова! Вважається, 
що аджика — приправа ко-
рисна. Вона підвищує апе-
тит, поліпшує обмін речо-
вин і нормалізує травлен-

ня. Також в класичному варіанті 
ця приправа з часнику і гостро-
го перцю ефективно зміцнює 
імунітет, бореться з вірусами,  
активізує кровообіг. Крім того, 
аджика покращує стан крово-
носних судин, очищає їх від хо-
лестеринових бляшок і сприяє 
поліпшенню клітинного кисне-
вого обміну. Ще один плюс 
аджики в тому, що це — низько-
калорійна приправа з яскравим 
смаком,  її рекомендують дода-
вати до рибних і овочевих страв 
у дієтичному харчуванні.

Смачного! ●

Кавказька аджика  
для українського столу

Чудодійний напій

Виявляється,  цей напій має не лише стимулюючий ефект, 
що допомагає нам остаточно прокинутися, кофеїн ефективно 
знімає втому, додає сил і покращує кровопостачання мозку, ак-
тивізує процес запам’ятовування.

Кава не тільки бадьорить, а й поліпшує настрій. Це поясню-
ється тим, що кофеїн сприяє виробленню в організмі дофаміну 
– гормону радості і задоволення. Кофеїн також підвищує кіль-
кість жирних кислот у  крові, що є додатковим джерелом енер-
гії.

Кава помітно покращує пам’ять у літніх людей. Це довели вче-
ні з університету Арізони, які провели експеримент серед людей 
похилого віку.

Згідно з різними дослідженнями, вона є потужним афродизі-
аком і викликає сексуальний потяг як у жінок, так і в чоловіків. 
Тут велику роль відіграє насичений кавовий аромат, який здат-
ний пробудити почуття. Статистика доводить, що споживачі кави  
сексуально активніші, ніж ті, хто віддає перевагу чаю чи міне-
ральній воді. Більше того, вчені довели, що у чоловіків-кавоманів 
частіше народжуються здорові діти.

Кава є одним із головних джерел антиоксидантів. Вони запо-
бігають окисленню — процесу, який є причиною старіння і руй-
нування клітин, і допомагають нам зберігати молодість і красу, 
особливо за умови активного способу життя.

Регулярне вживання натуральної кави знижує ризик розвитку 
раку і цирозу печінки, цукрового діабету, хвороби Альцгеймера, 
хвороби Паркінсона. Крім того, позитивно впливає на травну й 
імунну системи. Цей смачний напій сприяє виділенню шлунково-
го соку, що допомагає кращому засвоєнню їжі.

Дієтологи стверджують, що кава також покращує роботу ни-
рок, легенів і зменшує кількість нападів астми.

Також кава допомагає зберігати фігуру і не набирати зайвих 
кілограмів. Існує чимало кавових дієт, які сприяють схудненню. 
Фізичні вправи ще більше підвищують термогенний ефект кофе-
їну, тому рекомендується випивати чашку кави перед тренуван-
нями. Це також  зменшує м’язовий біль.

Не варто забувати і про каву як косметичний засіб. З його до-
помогою можна швидко позбутися целюліту, зміцнити волосся і 
повернути молодість шкірі.

Охолоджена кава корисна чоловікам, які страждають від імпо-
тенції. Вчені з США, які провели низку досліджень, з’ясували, що 
щоденне вживання холодної кави допомогло 67% чоловіків. Вва-
жають, що таке лікування найефективніше в літній період. Ко-
рисніша та кава, яка зварена в турці і охолоджена в холодильни-
ку протягом кількох годин.

Оцет пом’якшує структуру тка-
нини, що особливо актуально для 
прання речей із жорстких або за-
надто щільних тканин.

Оцет – відмінний засіб для ви-
ведення плям, зокрема від поту, 
жиру, деяких фруктів. Їх треба по-
передньо обробити оцтом, а потім 
налити ще 50 мл у відсік пральної 
машинки.

Усунути стійкі, в’їдливі запахи з 
одягу, наприклад, поту, можна, за-
ливши в відділення для ополіску-
вача 100 мл оцту.

Відомо, наскільки складно по-
збутися специфічного запаху ре-
чей, придбаних у магазинах секонд-
хенду. Оцет і в цьому разі поміч-
ний: варто лише сполоснути одяг 
після прання в звичайному режимі.

Оцет допоможе позбутися плям 
від іржі на одязі. Потрібно приготу-
вати кашку з оцту і кам’яної солі й 
утерти її в пляму, залишити на кіль-
ка хвилин, а потім випрати річ.

Виявляється, додавати оцет 
до прання корисно і для машин-
ки: цвіль не заведеться, а від 
вапняного нальоту не залишить-
ся й сліду!

Неймовірні  
властивості оцту

Злісний ворог господаря – кріт!

– Один із найдієвіших перевірених засобів 
– аміачна вода, – розповідає фітосанітарний 

інспектор Володимир Шевель. – Це азотне добриво для овочевих та 
зернових культур, але його можна використовувати також і в бороть-
бі з кротами. Для цього потрібно взяти приблизно літр аміачної води 
і налити її в пластикову пляшку. Закріпити її над кротячою норою 
горлечком донизу, але не під прямим кутом, а з деяким нахилом, 
щоб добриво повільніше стікало в грунт. Кротам дуже не подобаєть-
ся його запах, тому вони швидко переберуться в інше місце.

Якщо цього добрива немає, то можна використати аміачну селі-
тру. Її потрібно всипати по жмені в кожну нору, а потім залити не-
великою кількістю води.

Ще один дієвий засіб — нашатирний спирт. Використовують його 
так само, як аміачну воду.

У США і Канаді лікарі ре-
комендують вживати насіння 
льону щодня.

Воно містить вітаміни E, 
D, B2, B3, B4, B5, B6, B9, 
бета-каротин, мінеральні ре-
човини, токофероли, каль-
цій, калій, залізо, магній, 
цинк, селен, алюміній, мар-
ганець, хром, нікель, мідь, 
бор, йод та ін. Це найбагат-
ше джерело незамінних по-
ліненасичених жирних кис-
лот Омега-3,  Омега-6 та 
Омега-9. Жоден продукт не 
містить такої кількості цих 
кислот. 

Медики рекомендують вжи-
вати насіння або олію льону 
для профілактики і лікування 
багатьох захворювань:    
серцево-судинних,  цукрового 
діабету, атеросклерозу, печін-
ки, шлунково-кишкового трак-
ту, щитоподібної залози, а та-
кож для зміцнення імунітету,  
покращення стану волосся і 
шкіри, виведення токсинів. Для 
профілактики достатньо 1 ч.л. 
насіння в день, для лікувально-

го ефекту дозу збільшують у 
кілька разів. Насіння льону  — 
це джерело рослинних естро-
генів – аналогів жіночих гормо-
нів. Вчені дослідили, що насін-
ня льону є м’яким замінником 
гормональної терапії для по-
легшення легких симптомів 
менопаузи, таких як дратівли-
вість, припливи та нічна пітли-

вість. Достатньо 40 грамів на-
сіння в день. Обмежити вжи-
вання до 1 чайної ложки в день 
бажано вагітним та жінкам, які 
годують грудьми. 

Високий вміст клітковини 
забезпечує підсилення перис-
тальтики кишечника, зменшує 
ризики виникнення закрепів, 
пришвидшує виведення з ор-
ганізму надлишкового холес-
терину. 

Вітамін А, що міститься в 

насінні льону,  вважають осно-
вним компонентом молодості і 
краси, а вітамін В забезпечує 
здоровий стан нервової систе-
ми людини, має заспокійливий 
ефект і допомагає подолати 
депресію.

Крім того, насіння льону ви-
користовують при захворюван-
нях дихальних шляхів, нирок, 

сечового міхура і 
сечовивідних шля-
хів, при кашлі, пода-
грі та геморої. Зо-
внішньо лікують 
шкірні захворюван-
ня, термічні та  со-
нячні опіки, рани, 
використовують у 
косметології для по-
кращення стану шкі-
ри.

Щоденне вживан-
ня льону підвищує 
опірність вірусам і 
бактеріям, сприяє 
загальному зміцнен-

ню імунної системи, знижує 
рівень холестерину.  Корисні 
речовини, що містяться в на-
сінні льону, позитивно вплива-
ють на серцево-судинну сис-
тему, підвищують еластичність 
судин, запобігають інфаркту 
міокарда, атеросклерозу, зни-
жують можливість виникнення 
інсультів і утворення тромбів, 
запобігають виникненню гіпер-
тонічної хвороби та ішемічної 
хвороби серця.

Включіть льон у свій раціон
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Сьогодні аджика залишається дуже популярною приправою 
для страв у багатьох народів світу. І в кожній країні до рецепту 
аджики додають інгредієнти, характерні для місцевих звичаїв і 
кухні. Мало не автентичною стравою аджика стала і для укра-
їнських господинь. Як тільки починається сезон закрутки помі-
дорів, україночки  готують цю гостру кавказьку приправу. Ми 
поспілкувалися з кількома господинями і вивідали в них найці-
кавіші рецепти приготування аджики.

Насіння льону є дієтичним 
продуктом підвищеної біо-
логічної цінності. У бага-
тьох країнах світу — це 
продукт   здорового харчу-
вання, адже за умови  ре-
гулярного вживання  льону 
ви збережете молодість, 
красу і здоров`я.

Багато кому відомі 
оці  ранкові відчуття: 
важко підняти голову 
з подушки, спланува-
ти день, змусити се-
бе піти на роботу. Та 
лише ковток цього чу-
додійного напою і ви 
— мов нова копійка. 
Тієї миті здається, що 
вам під силу все. 
Звісно, йдеться про 
каву. Ми перечитали 
безліч літератури,  
поспілкувалися з ме-
диками і були вражені.

Дивує, скільки корисних якос-
тей має звичайний столовий 
оцет! Він додає блиск кахлю, 
дзеркалам і келихам, очищає 
крани і змішувачі від вапняно-
го нальоту, в тандемі з содою 
ефективно відбілює ракови-
ну. Але прати речі з додаван-
ням оцту?! Що ж, спробуємо 
переконати.

Війна між людьми та підсліпуватими 
земляними копачами загострюється 
тоді, коли вони починають підривати 
коріння молодих рослин на городі. Ві-
домо, що лише один кріт за добу мо-
же прокопати 15-25 метрів тунелів. А 
якщо таких заведеться три? Як же від-
лякати їх від своєї ділянки?


