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Наша 
сторінка

www.facebook.com/ 
PodilskeSlovo

Запросіть 
“Подільське  

слово” у свій дім 
Триває передплата на часо-

пис. Тільки тут до уваги читачів 
актуальна інформація із життя 
району, розповіді про людей 
краю, цікаві поради, рецепти, 
спортивні новини, найсвіжіші 
оголошення, телепрограма, 
анекдоти, кросворди. А ще у 
“Подільському слові” ви можете 
привітати рідних і друзів.

Вартість передплати  
“Подільського слова”: 

3 місяці — 32 грн. для  
населення;

3 місяці — 38 грн. для  
організацій;

Передплатіть районку до кін-
ця року та отримайте знижку на 
розміщення вітань і оголошень. 
Маючи при собі квитанцію, яка 
засвідчує передплату газети на 
певний період, ви можете пода-
ти: приватне оголошення (ку-
плю, продам, послуги, вважати 
недійсним), вітання, подяку, 
співчуття — зі ЗНИЖКОЮ.

Передплата ●

День  
народження 

гривні. 
Читайте на 3 стор.

Анонс

Галина ЮРСА –  
ТРР “Джерело”. 

Фото автора.

17 
вересня Указом 
Президента від 
12.09.2008 року 
в Україні відзна-

чають професійне свято ряту-
вальники — працівники 
аварійно-рятувальних служб, 
пожежної охорони, які займа-
ються ліквідацією і поперед-
женням наслідків техноген-
них катастроф. Цього дня 
вшановуємо мужніх людей, 
які, ризикуючи власним, ряту-
ють життя інших.

Покровителькою тих, хто по-
трапив у біду, а так само тих, 
хто надає їм допомогу, є Ікона 
Божої Матері, іменована “Нео-
палима Купина”, яку право-
славна церква вшановує 17 ве-
ресня. 

Напередодні свого профе-
сійного свята рятувальники 
Тернопільської області тради-
ційно зібралися на Театральній 
площі. Вони демонстрували  
техніку, психологи проводили 
відповідні тренінги, медики на-
вчали правилам надання пер-
шої медичної допомоги в екс-
тремальних умовах.  На уро-
чисте зібрання завітали очіль-
ники області та міста, ряту-
вальники з Польщі. Хвилиною 
мовчання вшанували тих, хто 
віддав життя, захищаючи Укра-
їну та світ від Чорнобильської 

катастрофи, та рятувальників, 
які загинули у зоні проведення 
АТО на сході України. Праців-
ники Державної служби з над-
звичайних ситуацій та ветерани  
отримали відзнаки. Відбувся 
концерт за участі аматорів — 
рятувальників області.

Шановні люди найблагород-
нішої та наймужнішої професії! 
Разом із привітаннями у день 
вашого професійного свята 
прийміть побажання миру, спо-
кою. Хай у ваших сім’ях панує 
добробут, кожного дня вам 
усміхаються найрідніші, які ві-
рно чекають на вас. Здоров’я 
міцного, щастя вам і лише со-
нячних днів!

Рятувальник — це назавжди

Начальник ТРВ УДСНС України у Тернопільській  
області Юрій Ткачик, начальник ДПЧ № 3 Юрій Тофіль (у центрі) 

з рятувальниками Олегом Покритюком, Юрієм Козакевичем, 
Костянтином Єрьоменком, Вячеславом Губським та вірним 

помічником рятувальників — вівчаркою Сенді.
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Децентралізація влади ●

21 вересня — храмовий празник церкви Різдва Пресвятої 
Богородиці у селі Великий Глибочок Тернопільського району. 

Наша сільська святиня завжди об’єднувала нас і 
об’єднує зараз, тут у молитві ми знаходимо ду-
шевний спокій, тут отримуємо Господнє благо-
словення. З празником вас, дорогі односельча-
ни! Миру вам, радості, дитячих усмішок у кожній 
оселі, щастя, родинної злагоди. Нехай збуваєть-
ся все задумане, а добро завжди перемагає.

З повагою — Євген ГРИЦИШИН,  
депутат Тернопільської районної ради.

Шановні колеги!
Щиро вітаю вас із професійним святом — Днем рятівника! По-

рятунок людського життя — відповідальна, складна і дуже почесна 
робота, що вимагає високої кваліфікації, ініціативності, відповідаль-
ності та мужності. Відвага, чуйність, прагнення відгукнутися на чужу 
біду — ці якості відрізняють тих, хто несе службу в підрозділах 
ДСНС України. Піддаючи небезпеці своє життя, ви рятуєте долі ба-
гатьох людей, а за готовність у будь-яку хвилину прийти на допо-
могу, героїзм і відвагу ви здобули повагу і шану наших краян. Ба-
жаю усім, хто присвятив своє життя професії рятувальника, життє-
вої енергії, витримки і мужності у справі служіння державі та наро-

ду України. Щиро зичу вам міцного здоров’я, 
всіляких гараздів та побільше життєвих благ і 
якомога менше тривожних викликів. Нехай 
мир і злагода панують у ваших домівках, а 
Господь Бог оберігає вас від усіх негараздів. 

З повагою — Юрій ТКАЧИК, начальник 
Тернопільського РВ У ДСНС України у 
Тернопільській області, підполковник 

служби цивільного захисту.

Розпорядження  
голови Тернопільської районної ради від 14.09.2016 року № 25-од

Про скликання шостої сесії Тернопільської районної ради  сьомого скликання
1. Скликати шосту сесію Тернопільської районної ради сьомого скликання 28 вересня  2016 року в при-

міщенні районної ради.
Сесійне засідання розпочати о 10 годині ранку.
2. На розгляд районної ради внести питання:
- Про хід виконання програми розвитку дошкільної освіти Тернопільського району на 2013-2016 роки.
- Про внесення змін до районного бюджету на 2016 рік.
- Інші питання поточної роботи.
3. На сесію районної ради запросити депутатів обласної ради від Тернопільського району, сільських та 

селищних голів, керівників відділів та управлінь райдержадміністрації, керівників районних організацій, уста-
нов, промислових і сільськогосподарських підприємств, представників політичних партій, громадських ор-
ганізацій, редакторів газети “Подільське слово” та радіокомпанії “Джерело”. 

Андрій ГАЛАЙКО, голова Тернопільської районної ради.

Зоряна ДЕРКАЧ.

У неділю, 11 вересня, у 
Великогаївській громаді 
вибирали старост сіл. 
До цього дня готували-
ся довго і ретельно, 
адже було чимало кло-
піткої роботи.

Як минули вибори, чи бу-
ли якісь правопорушення з 
боку виборчої комісії, вибор-
ців тощо, розповіла нам го-
лова виборчої сільської комі-
сії Галина Петрівна Онуфер-
ко.

- Ми довго чекали цього 
дня. Готувалися, виконали 
чимало підготовчих робіт. Я 
проводила консультації, роз-
повідала людям, як мають 
відбуватися вибори згідно з 
законом. Усього було 12 ви-
борчих дільниць. Обирали 6 
старост у громаді. Деякі лю-
ди запитували, чому старо-
сту обирають не в кожному 

селі. Голова громади вирішив 
цьогоріч обирати так, як це було 
раніше: одна сільська рада відпо-
відає за два села. 

  Отже, за результатами вибо-
рів, обрані: с. Білоскірка і с. Гра-
бівці – Дорош Микола Миронович,  
с. Дичків і с. Красівка – Баньков-
ська Наталя Петрівна,  с. Товсто-
луг і с. Застінка – Присяжний 
Юрій Любомирович, с. Козівка – 

Дідик Тарас Андрійович, с. Баво-
рів і с. Застав’є – Салабай Надія 
Ярославівна, у селах Скоморохи, 
Теофілівка, Смолянка, Прошова – 
Прус Ігор Степанович. Офіційні 
протоколи із результатами вибо-
рів ми опублікуємо на сайті Вели-
когаївської громади та у районній 
газеті.

Щодо порушень, то про такі 
нам не повідомляли. А якщо, бо-
рони Боже, хтось собі дозволив 

піти проти закону, а отже, 
– проти людей, нехай це 
буде на його совісті”, - ска-
зала голова сільської ви-
борчої комісії.

Голова громади Олег Ан-
дрійович Кохман разом із 
народним депутатом Тара-
сом Юриком і головою Тер-
нопільської районної адміні-
страції Олександром Похи-
лим 11 вересня, у день ви-
борів, побували на кількох 
виборчих дільницях, поспіл-
кувалися з людьми, поціка-
вилися про хід виборів у 
членів дільниць і спостері-
гачів.

“Загалом ходом виборів 
я залишився задоволений. 
У нашій громаді живуть сві-
домі люди. Вони розуміють, 
що обирають не просто 
якогось чоловіка, який сиді-
тиме і видаватиме довідки, 
а людину, котра відстоюва-
тиме їхні інтереси, розвива-
тиме село. Я теж дещо хви-

лююся. Адже розумію, 
якщо у громаді старо-
стами сіл будуть гос-
подарі, люди, яким 
небайдужа доля свого 
села, ми працювати-
мемо пліч-о-пліч, ви-
рішуватимемо про-
блеми, тоді громада 
процвітатиме і розви-
ватиметься. Вірю, що 
так і буде!” - запевнив 
голова громади Олег 
Андрійович Кохман.

“Це — перші вибо-
ри сільських старост у 
Тернопільському ра-
йоні. Маю надію, що 
це вдалий старт для 

великої спільної праці. І маю по-
раду для майбутніх обранців: не 
обіцяйте людям того, що вам не 
під силу. Краще робіть дрібніші 
справи, але вдало, по-
господарськи. Ви маєте прекрас-
ного голову, який у будь-який 
момент підкаже, підтримає. Голо-
вне – працюйте!” — сказав голова 
Тернопільської районної адміні-
страції Олександр Похилий.

У Великогаївській громаді  
відбулися вибори старост

Голова Тернопільської районної адміністрації 
Олександр Похилий та Великогаївський 

сільський голова Олег Кохман на виборчій 
дільниці у Великих Гаях.

Великогаївська дільнична виборча комісія.

Станом на 15 вересня екс-
пертною комісією при Мін-
регіоні погоджено вже 1090 
заявок від 156 об’єднаних 
територіальних громад на 
проекти розвитку інфра-
структури, які будуть реалі-
зовані за рахунок державної 
субвенції. Загальна сума 
реалізації проектів, на які 
погоджено заявки, стано-
вить 902,7 млн. грн. (90,3% 
розміру субвенції).

Загалом до Мінрегіону надій-
шло вже 1119 проектних заявок 
від об’єднаних громад на загаль-
ну суму 930,1млн грн (93%).

Об’єднані громади Вінницької, 
Закарпатської, Кіровоградської, 
Львівської, Миколаївської та Сум-
ської областей вже розподілили 
між інфраструктурними проекта-
ми 100% виділених їм коштів суб-
венції.

Найбільший залишок невико-
ристаної субвенції в таких облас-
тях:

•Хмельницькій (32,37 млн. 
грн.),

•Тернопільській (11,62 млн. 
грн.),

•Одеській (9,98 млн. грн.),
•Житомирській (6,32 млн. 

грн.),
•Чернівецькій (6,29 млн. грн.),
•Полтавській (5,75 млн. грн.).
Від Київщини проектних зая-

вок все ще не надходило(розмір 
субвенції – 6,1 млн. грн.).

Нагадаємо, у 2016 році з Дер-
жавного бюджету об’єднаним 

територіальним громадам на 
розвиток інфраструктури перед-
бачено субвенцію у розмірі  
1 млрд. грн. Кошти субвенції 
розподілятимуться між 159 
об’єднаними громадами за чіт-
кою формулою: залежно від кіль-
кості сільського населення і пло-
щі громади. Від 960 тис. грн. для 
- найменшої об’єднаної громади 
до 23 млн. грн. — для найбіль-
шої.

Стратегії ●

Понад 90% інфраструктурної субвенції 
розподілено між проектами об’єднаних громад

17 вересня — День рятівника
Державна служба з надзвичайних ситуацій України не даремно 

має гасло “Запобігти. Врятувати. Допомогти”. Воно відображає 
нелегкі будні рятувальників. Запобігання та ліквідація пожеж, різ-
ного роду аварій і катастроф, стихійного лиха, знешкодження бо-
єприпасів, рятування людей на воді, під час дорожньо-транспортних 
пригод - ось далеко не повний перелік завдань, які доводиться 
виконувати працівникам цієї мужньої професії. Сьогодні на рахунку 
співробітників Міністерства з надзвичайних ситуацій величезна 
кількість проведених пошукових і рятувальних робіт, результат 
яких — десятки тисяч врятованих людей, збережені матеріальні 
цінності. 

Вітаємо всіх співробітників та ветеранів МНС із професійним 
святом і бажаємо міцного здоров’я, сімейного благополуччя, твер-
дості духу та успіхів у благородній справі служіння Україні. 

Андрій ГАЛАЙКО,  
голова Тернопільської 

районної ради.

Олександр ПОХИЛИЙ, 
голова Тернопільської 
райдержадміністрації.

Зарваниця, яка належить 
до 20 найбільших Марій-
ських відпустових місць 
Європи та є постійним чле-
ном Марійського європей-
ського зв’язку, цього року 
прийматиме високодостой-
них гостей та запрошує 
усіх вірних прибути на 
спільну молитву, яка за-
планована з цієї нагоди.

Архієпископ і митрополит 
Тернопільсько-Зборівський Ва-
силій Семенюк запрошує вірних 
долучитися до молитовних за-
ходів та через посередництво 
Зарваницької Матері Божої 
отримати благословення:

“Щороку ректори європей-
ських Марійських центрів зби-
раються в одній із країн, щоб 
пізнати її релігійні традиції, 
культуру, церковне мистецтво, 
щоб потім у своїх країнах роз-
повідати про побачене і пере-
жите. Цього року Зарваниця 
має честь приймати представ-

ників із Франції, Польщі, Ірлан-
дії, Словаччини, Угорщини, Ан-
глії, Румунії, Швейцарії, Латвії.

Така подія відбувається впер-
ше в Україні і має важливе зна-
чення для нашої Церкви і наро-
ду, адже у спільній молитві за 
Україну поєднаються представ-
ники цілої Європи і, повернув-
шись додому, вони будуть не 
тільки розповідати про Україну, 
але й в кожному Марійському 
центрі буде лунати молитва до 
Пресвятої Богородиці за Украї-
ну.

Тож звертаюся до вас, дорогі 
брати і сестри, із запрошенням 
на спільну молитву до Зарвани-
ці ввечері, 20 вересня, в 
Навечір’я Різдва Пресвятої Бо-
городиці на Архієрейську Боже-
ственну Літургію (початок о 
19.30) та в сам празник Різдва, 
21 вересня (9.00) на Архієрей-
ську Божественну Літургію. Ми, 
з Божої ласки, отримаємо на-
году, коли Європа об’єднається 
із нами у молитві за Україну”.

Повідомлення ●

До Зарваниці з’їдуться 
делегати найбільших 

духовних центрів Європи
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Кабмін направив законопроект про спецконфіскацію. 
“Український уряд вносить до Верховної Ради України проект 
закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо 
забезпечення вилучення до бюджету необгрунтовано отрима-
них активів”, — зазначив міністр юстиції Павло Петренко. Уряд 
заарештував 1,5 млрд. дол., що пов’язані з корупцією режиму 
екс-президента України Віктора Януковича. За словами міні-
стра, незважаючи на заклики уряду, парламент не міг ухвалити 
рішення про спецконфіскацію цих коштів на користь держбю-
джету. Він зауважив, що законопроект було розроблено за 
участю народних депутатів, також він отримав схвалення екс-
пертів Єврокомісії.

У рамках демобілізації зі Збройних сил України звіль-
нять близько 20 тисяч військовослужбовців. Про це в ефі-
рі “Радіо Свобода” повідомив виконувач обов’язків начальни-
ка Головного управління персоналу Генерального штабу Во-
лодимир Талалай. “Будуть звільнені військовослужбовці, які 
не побажають укласти контракти і продовжити службу, орієн-
товна кількість запланованих до звільнення – близько 20 ти-
сяч осіб”, – зазначив представник Генштабу. За словами Во-
лодимира Талалая, щомісяця контракт із ЗСУ підписують 
близько 6 тисяч людей. Призову на строкову службу у жовтні 
-листопаді підлягають 14 тисяч громадян (з них 8 тисяч – до 
ЗСУ, 5 – до Національної гвардії і 1 тисячі до Державної спе-
ціальної служби транспорту). 

З робочим візитом Тернопільщину відвідав міністр  
юстиції Павло Петренко. Високопосадовець взяв участь у 
колегії обласної державної адміністрації, де розглядали стан 
готовності нашого краю до осінньо-зимового періоду, також 
йшлося про реформування органів юстиції. Під час колегії 
окремо наголосили на питанні субсидій для населення, за-
вдяки яким, незважаючи на зростання тарифів, сімейні бю-
джети громадян не постраждають. Обговорювали й територі-
альну реформу. “Децентралізація — це щось нове для Украї-
ни, але вона вже починає давати свої плоди успіху. Найбільш 
важливо, щоб жителі обласних центрів, маленьких містечок та 
селищ знали про кошти, які надані для області, та, в свою 
чергу, мали можливість контролювати їхнє раціональне вико-
ристання”, — зазначив міністр. В рамках візиту Павло Петрен-
ко та голова ОДА Степан Барна відвідали Тернопільський об-
ласний перинатальний центр матері і дитини, де вручили 
свідоцтва про народження та подарунки 10 новим жителям 
Тернопільщини – шістьом хлопчикам і чотирьом дівчаткам.

У вівторок, 13 вересня, урочисто відкрили новий опе-
раційний блок в ортопедично-травматологічному відділенні 
обласного центру ендопротезування та новітніх ортопедо-
травматологічних технологій Тернопільської університетської 
лікарні. Тепер хірургічний сектор цього відділення оснащений 
сучасним обладнанням провідних європейських виробників. 
На будівельно-ремонтні роботи й апаратуру було спрямовано 
близько 2 млн. грн. Усі витрати покриті завдяки допомозі бла-
годійників. Як підкреслив голова ОДА Степан Барна, такий 
приклад відповідального ставлення та підтримка у вирішенні 
соціальних проблем Тернопільщини з боку підприємців, агра-
ріїв, промисловців – є вагомим внеском у розбудову краю. 

Тернопільське державне науково-технічне підприєм-
ство “Промінь”, що входить до складу ДК “Укроборонпром”, 
отримало можливість відновити свої потужності й інвестувати 
у виробництво. Про це повідомив заступник генерального ди-
ректора  ДК “Укроборонпром” Володимир Кострицький. За 
сприяння “Укроборонпрому” та Тернопільської обласної дер-
жавної адміністрації, державне підприємство розробило план 
санації до порушення провадження у справі про банкрутство. 
Господарським судом  Тернопільської області цей план за-
тверджено. До цього така процедура застосовувалась ви-
ключно для підприємств приватного сектору економіки. Такі 
заходи дають змогу уникнути порушення провадження у спра-
ві про банкрутство “Промінь”, а також підприємство отримує 
можливість розблокувати свої рахунки та відновити виробни-
чу діяльність. ТДНКП “Промінь” спеціалізується на розробці та 
виробництві передавальної апаратури, виготовленні антенних 
систем з різним діаметром дзеркал для наземних станцій су-
путникового телебачення та зв’язку. Нині його продукція за-
требувана для виробництва систем ПВО, а також для авіацій-
ної навігації.

Індекси споживчих цін у серпні 2016 року. За даними 
Державної служби статистики України, індекс споживчих цін у 
Тернопільській області в серпні 2016 року відносно липня 
2016 року становив 99,4%, з початку року – 104,7%, по Укра-
їні – 99,7% та 104,5% відповідно. Дані по Україні – без ураху-
вання тимчасово окупованої території Автономної Республіки 
Крим, м. Севастополя й частини зони проведення антитеро-
ристичної операції.

Городина від населення: як оформити видачу готівки. 
У Тернопільській ОДПІ повідомили, що підприємці, котрі за-
куповують сільськогосподарську продукцію в населення, мо-
жуть видавати готівку тим, хто здає таку продукцію за відо-
мостями, де зазначено: ПІП здавачів, номери їхніх облікових 
карток платників податків, адреси, найменування та обсяг 
зданої продукції, суму виплачених коштів. Також такі виплати 
можна здійснювати з оформленням акта закупівлі. Детальні-
ше із даного питання можна проконсультуватись у Центрі об-
слуговування платників за адресою: вул. Білецька, 1 та за 
телефоном: 43-46-10.

Спільний внесок у місцеві скарбниці. Понад 99 млн. 
грн. податкових надходжень отримав бюджет Тернопільсько-
го району впродовж восьми місяців поточного року. Про це 
інформував начальник Тернопільської ОДПІ Петро Якимчук. 
Він зазначив, що це на 42,5 млн. грн. більше ніж за анало-
гічний період 2015 року. 51,5 млн. грн. становлять надхо-
дження податку на доходи фізичних осіб, а акцизний пода-
ток, який “прямою гривнею” надходить до бюджетів сіл і 
селищ, збагатив місцеву казну майже на 19,4 млн. грн. 
“Єдинники” внесли до бюджету 13,7 млн. грн., з яких 3,1 
млн. грн. сплатили аграрії, а власники й орендарі земельних 
ділянок – понад 12,0 млн. грн. Сплата податку на нерухоме 
майно фізичними особами становить 404,3 тис. грн., а от 
юридичні особи-власники нерухомості уже сплатили з почат-
ку року  більш як 2,0 млн. грн.

Слалом — спуск з гори на 
лижах трасою завдовжки 
450-500 м, розміченою во-
ротами. Перепад висот між 
стартом і фінішем – 60-150 
м. Ця траса для лижників 
чимось нагадує і шлях укра-
їнської гривні. Усе своє 
життя національна грошова 
одиниця практикує слалом. 
За цей час гривня тричі різ-
ко знецінювалася, а її купі-
вельна спроможність зни-
зилася майже в 14 разів. 
Нові гроші повинні були 
внести у життя екс-
мільйонерів спокій 
і стабільність. Од-
нак уже через два 
роки їхні ілюзії 
розчавила криза в 
Південно-Східній 
Азії і подальший 
дефолт у Росії. Це 
був лише початок. 
Що відбувалося 
далі, усім відомо: 
будь-які зовнішні 
потрясіння, не ка-
жучи вже про укра-
їнські революції та 
війну, гривня дуже 
важко переживала.

Трохи історії
Як і багато чого іншого 

в Україні, гривні теж не 
вчора надрукували. 
Уперше гривнями нази-
вали коштовні намиста 
у Київській Русі, які 
згодом стали робити з 
монет, хоча самі гроші 
звалися злотими й 
срібняками.

Потім в обігу були 
переважно іноземні 
гроші, аж до почат-
ку минулого сто-
ліття, коли Україн-
ська Центральна 
Рада у березні 1918 
року запровадила карбованці, 
а потім і гривні. Якщо у 
квітні того ж року геть-
ман Скоропадський від-
новив карбованець як 
грошову одиницю, то у 
грудні гривня поверта-
ється вже завдяки Ди-
ректорії, але знову нена-
довго. Після падіння Ди-
ректорії аж до здобуття 
незалежності в 1991 р. 
гривні не було в обігу. 
Замість неї невід’ємною 
частиною життя україн-
ців стали радянські ру-
блі.

Коли ми нарешті ста-
ли вільними, наші друзі з 
Канади надрукували 
першу партію свіженьких папір-
ців. Назву взяли історичну, а з 
монетами вирішили не заморо-
чуватися й залишили копійки. 
Втім, через кризу перехідного 
періоду, тодішній уряд увів тим-
часову валюту — карбованці, во-
ни ж купони, з якими кожен із 
громадян почувався мільйоне-
ром. Щоправда, купити за ці 
мільйони можна було мало що. У 
1995 році 1 долар коштував 147 
463 купоно-карбованців.

Створений нашвидкуруч “ки-
шеньковий” Національний банк 
був одним зі співучасників гіпе-
рінфляції тих років. Парламент 
незалежної України та її пер-
ший Президент Леонід Кравчук 
вирішували проблеми за раху-
нок бюджету і НБУ. Найбільшої 
шкоди завдали безкоштовні 
субсидії з держбюджету й на-
дання кредитів під дуже низькі 
ставки різним секторам еконо-
міки. Ще однією причиною за-
пустити друкарський верстат 
стало регулярне підвищення 
мінімальної зарплати. Парла-
мент на свій розсуд і всупереч 
активним протестам Кабміну 
регулярно підвищував соцстан-
дарти, не враховуючи можли-
вості бюджету їх фінансувати. 
Так, гіперінфляція в Україні у 

1992 році досягла 2730%, у 
1993 році — 10155%.

Грошова реформа
25 серпня 1996 року Леонід 

Кучма підписав Указ “Про гро-
шову реформу в Україні”, який 
вводив в обіг сучасну гривню і її 
соту частину — копійку. Грошова 
реформа тривала з 2 до 16 ве-
ресня. 100000 купоно-
карбованців обмінювали на 1 
гривню. Одночасно відбулося 
зменшення у тій самій пропорції 
всіх цінових показників і грошо-
вої маси. Це ніяк  не вплинуло 

на формування нової економіч-
ної реальності, крім того, що 
нові гроші були краще захищені. 
А також усі знали, що ці гроші 
постійні, тому реформа виклика-
ла більше довіри до національ-
ної грошової одиниці. На момент 
введення в обіг гривні курс НБУ 
становив 1,76 гривні за долар. 
Два роки курс тримався на по-
значці 2 гривні за долар, та не-
забаром гривня пробила перше 
“дно”.

Фінансово-
економічна криза 

1998 року
Відносна стабільність закінчи-

лась у 1998 році з приходом Азі-
атської кризи, внаслідок якої на 
світових ринках почали дешев-
шати сировинні товари і паливо. 
Паралельно впали світові ціни 
на основний експортний продукт 
України — сталь. Передусім, 
криза вдарила по Росії, але 
українській економіці, тісно пе-
реплетеній з економікою сусідів, 
довелося несолодко. Заходи 
Нацбанку, спрямовані на обме-
ження грошової маси в країні, 
залишили підприємства без 
вільних коштів, що спричинило 
кризу неплатежів. Росія змуше-

на була оголосити дефолт, а 
Україна обійшлася реструктури-
зацією своїх суверенних боргів. 
Загалом, внаслідок економічних 
потрясінь, українська валюта 
знецінилась у 2,7 раза. Проте в 
подальшому це допомогло укра-
їнській економіці оговтатись та 
на певний час вирішити хронічну 
проблему платіжного балансу.

Світова криза  
2008 року

Друга серйозна хвиля деваль-
вації української валюти також 

має зовнішнє по-
ходження. У світі 
почалась фінан-
сова “іпотечна 
криза”. Україна 
на той час нако-
пичила в економі-
ці багато макрое-
кономічних дис-
балансів. Однією 
з найбільших про-
блем для гривні 
було те, що ім-
порт набагато пе-
ревищував екс-
порт. Інвестиції 
нерезидентів час-
то були спрямо-
вані у банківський 

сектор, що породжувало 
надмірне роздування по-
питу. Українська економі-

ка на той момент нагадува-
ла “бульбашку”, що осо-
бливо проявлялось у цінах 
на нерухомість. Гривня по-
чала просідати через відтік 

капіталу з країни. Також зна-
чно постраждав банківський 
сектор, який, як з’ясувалося з 
часом, був насичений великою 
кількістю “токсичних” активів. 

Загалом ВВП України тоді впав 
на 14%, а інфляція вийшла за 
межі однозначних чисел. У пікові 
моменти кризи, вартість гривні 
просідала на короткий термін до 
12 грн. за долар, проте потім 

курс стабілізували на 
позначці 8 грн. за до-
лар.

Криза  
2014 року

З початку 2014 року 
знецінення гривні мало 
систематичний харак-
тер. Після Революції 
Гідності Україна отри-
мала у спадок від по-
передньої влади до-
сить складні макроеко-
номічні дисбаланси та 
борги, які можна було 
покривати лише за ра-
хунок нових позик. Ва-
ріанти з отриманням 

політичних кредитів від РФ ста-
ли неможливими або недоціль-
ними. Розпочався колосальний 
відтік капіталу з України. Ком-
пенсувати це повинна була про-
грама повноцінної співпраці з 
МВФ — Stand-by обсягом у 17 
млрд. дол.

Непопулярним заходом про-
грами для вирішення проблеми 
платіжного балансу була відмо-
ва від фіксованого курсу валюти, 
та перехід до “ринкового” у рам-
ках режиму інфляційного тарге-
тування, суть якого полягає у 
контролі інфляції, але не курсу 
національної валюти. Представ-
ники уряду й Національного бан-
ку приховували правду про курс, 
декларуючи, що за долар по-
трібно буде віддавати 10 грн., 
потім 12 грн., потім 16 грн. Вре-
шті влада взагалі відмовилася 
від будь-яких прогнозів, оскільки 
зрозуміла, що “вільний ринок” 
свого “еквілібріуму” не знахо-
дить навіть за курсу 20 грн. за 
долар.

Тепер українцям радять не 
дивитись на курс долара, а в хо-
лодильник, та й аналітики вже 
неохоче прогнозують майбутнє 
національної валюти, яка продо-
вжує знецінюватися…

20 років у слаломі
Гривні — 20 років. У вересні 1996 року стартувала  

грошова реформа, на яку українські купоно-карбованцеві 
мільйонери покладали великі сподівання

Срібляник Ярослава Мудрого (1019-1054 рр.)
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Зоряна ДЕРКАЧ.

Як ми уже повідомляли, міністр фі-
нансів  України Олександр Данилюк 
виступив із пропозицією, щоб із 
2017 року розділити студентські 
стипендії на академічні і соціальні. 
Чим ошелешив молодь. Знайшлися 
як прихильники, так і ті, які вислови-
лися категорично проти такої своє-
рідної реформи.

“Ми пропонуємо поміняти підхід до ви-
плати стипендій. Порівняно з іншими євро-
пейськими країнами Україна – унікальна. 
Стипендії отримують майже всі. В нас 82% 
випускників шкіл вступають до ВНЗ. В Єв-
ропі цей показник — в середньому 30%. 
Підходи до стипендій теж відрізняються: в 
Європі їх виплачують не всім, як у нас, а 
тільки малозабезпеченим або за особливі 
академічні заслуги. І при цьому якість жит-
тя і наукові досягнення у них набагато ви-
щі, ніж у нас”, – пояснив Данилюк.

У ЗМІ було багато різних думок і емоцій. 
Експерти переконані, що цей крок ніяк не 
допоможе українській економіці, а лише 
викличе хвилю супротиву з боку студент-
ства. Міністерство освіти і науки теж проти 
таких новацій. Міністр освіти Лілія Грине-
вич на засіданні Кабміну заявила, що сту-
денти мають отримувати стипендії 
обов’язково, і до тих новацій, що пропонує 
Мінфін, ми ще не готові.

На що відповів заступник міністра фі-
нансів Сергій Марченко:

— Ми не будемо зберігати ситуацію, ко-
ли підтримується сірість, і 75% студентів 
отримують стипендію тільки тому, що вони 
вчаться. Тому будемо підтримувати кра-
щих а стипендіальний фонд мінятися не 
буде. 

Ось такі баталії точаться у стінах Кабмі-
ну, а що з приводу цього думають терно-
пільські студенти й викладачі? З цим пи-
танням ми вирушили у Тернопільський на-
ціональний педагогічний університет 
ім. В. Гнатюка.

Григорій Васи-
льович ТЕРЕЩУК, 
перший прорек-
тор: 

— Я категорично 
проти відміни сти-
пендій. Адже це 
нонсенс — позбав-
ляти студента засо-
бів існування, сти-
мулу. Проте, якщо 
йдеться про зміну критеріїв нарахуван-
ня стипендії, відміну застарілої систе-
ми, то я обома руками “за”. Нині нара-
ховують стипендію усім, хто має серед-
ній бал 4,0. Студенту не варто дуже 
напружуватись, тільки дотягнути до того 
балу, і є стипендія. Але ж є й такі, які 
мають набагато вищі оцінки, ще й за-
ймаються громадською, науковою робо-
тою, беруть участь в олімпіадах, міжна-
родних програмах тощо. І вони мають 
таку саму стипендію. Хіба це справед-
ливо? Я вважаю, дуже правильним є 
розподілити студентську стипендію на 
академічну і соціальну. Тобто нарахову-
вати кошти тим дітям, яким без них бу-
де сутужно, і тим, які заслужили її важ-
кою працею. Решті залишається або 
братися за навчання і рівнятися на кра-
щих, або ж бути позаду, але вже без 
грошової винагороди.

Також хотів би згадати про студентів-
контрактників. Чимало з них під час 
вступу просто недобрали кілька балів. 
Тож вони змушені були піти на платну 
форму навчання. Багато з них також 
гарно вчаться, відвідують лекції, стара-
ються. І коли контрактник бачить, як 
байдуже ставиться до навчання той чи 
інший одногрупник, який вчиться на 
державній формі, ледь дотягнувшись до 
балу 4,0, ще й отримує стипендію, йому 
стає образливо. І стимул до навчання 
теж зникає. Тому я вважаю, що для 
студентів-контрактників теж варто зро-
бити певні зміни. Зокрема, враховуючи 
певні критерії щодо освіти, громадської, 

наукової діяльності тощо, замість ви-
плати стипендій, наприклад, зменшува-
ти плату  за навчання. Це, я гадаю, буде 
справедливо.

А що думають студенти? Для цього ми 
вирушили у профком.

Андрій КИДАНЮК, 
голова студентсько-
го профкому: 

— Я дещо скептич-
но ставлюся до таких 
нововведень. Працюю 
в профкомі з 2006 ро-
ку, тож чув чимало 
обіцянок і пропозицій. 
Більшість із них так і 
не виконані досі. До 
прикладу, є закон у якому прописано, що 
стипендія має бути у розмірі прожитково-
го мінімуму. А насправді, вона майже вдві-
чі менша. Також стипендія не індексуєть-
ся, а згідно з законом мала б.

Якщо залишити соціальну й академіч-
ну стипендії, то я вважаю, що це неспра-
ведливо як щодо тих, хто вступив на 
перший курс, так і тих, хто уже навчаєть-
ся. Адже під час вступу їх інформували 
про одне, а вийшло зовсім інше. Якщо 
студент, його батьки розраховували на 
обіцяні кошти, то що нині вони мають 
робити? Звичайно, протестувати. Звіс-
но, що потрібно реформувати освіту у 
європейському напрямку. Але робити це 
треба правильно, відстоюючи, переду-
сім, права студентів. 

Поспілкувалися ми і зі студентами. Це 
питання виявилося для них дуже болю-
чим. Вони запевнили, що протестувати-
муть проти такого рішення.

Микола ПІГОВСЬКИЙ, 
студент інституту пе-
дагогіки і психології 
(магістратура): 

— Під час вступу я 
недобрав кілька балів, 
тому батьки змушені 
були платити за на-
вчання. Та незважаю-

чи на це, з першого курсу я добре вчив-
ся, був активним. Мене запросили пра-
цювати у профком. Мені до вподоби 
організаторська робота. Тож навчання 
трішки відійшло на другий план. Проте 
на третьому курсі, коли з’явилося віль-
не державне місце, мене перевели з 
платної форми навчання на державну. Я 
почав отримувати стипендію. Зізнаюся, 
вона стала неабияким стимулом до на-
вчання. Тепер я поселився в гуртожит-
ку, за який оплачую зі стипендії. Вона 
дуже важлива для студента.   

М а р г а р и т а  
ДЕПУТАТ, сту-
дентка геогра-
фічного фа-
культету: 

— Для бага-
тьох студентів 
стипендія є єди-
ним засобом 
для виживання. 
В країні і так 
складна ситуа-
ція. Батькам 
важко зводити 
кінці з кінцями. 
А коли ще студент приїде додому і за-
явить, що він більше не отримуватиме 
стипендії, а щомісяця мама з татом ма-
ють  платити за гуртожиток і т.д… Боля-
че навіть подумати. Вважаю, тоді сту-
денти занедбають навчання, бо підуть 
працювати. Якість освіти знизиться. По-
годьтеся, що до академічного рівня до-
тягуватимуть одиниці. Соціальних кате-
горій у нас приблизно 6-7%. А решта? 
Буде бунт. Будуть протести. Ми не мов-
чатимемо.

Було ще багато думок, історій з жит-
тя. Та все зводилось до одного – всі 
хочуть до Європи, але хочуть іти пра-
вильною дорогою.

Що ж, тема стипендій — на стадії об-
говорення. Ми обов’язково повідомимо, 
як буде вирішено цю проблему.

Стипендії отримуватимуть найрозумніші

Зазначимо, що конкретної 
відповіді на це питання не 
дасть ніхто. Батьки само-
стійно вирішують, чи варто 
вакцинувати своїх дітей. І 
мають повне право відмови-
тися. Однак, немає гарантії, 
що потім не буде проблем 
як зі здоров’ям дитини, так і 
з відвідуванням дитсадка чи 
школи. Бо там, передусім, 
дивляться на наявність про-
філактичних щеплень.

Що таке щеплення?
Це формування імунітету шля-

хом введення в організм ослабле-
ного або вбитого хвороботворно-
го агента (антигена), відповідно 
до якого імунна система починає 
утворювати специфічні антитіла 
для боротьби зі збудником захво-
рювання. У разі потрапляння збуд-
ників в організм, антитіла впро-
довж тривалого часу захищають 
його від виникнення хвороб, проти 
яких проводили щеплення. 

Обов’язкові щеплення
Як зазначає районний педіатр 

Ганна Федорівна Пиндус, у кож-
ній країні є свій перелік щеплень. 
В Україні обов’язковою є вакци-
нація проти шести інфекційних 
захворювань: дифтерії, кашлюка 
(коклюшу), кору, поліомієліту, 
правця й туберкульозу. Однак, за 
державною програмою імунопро-
філактики, за рахунок національ-
ного бюджету здійснюють 10 вак-
цинацій, окрім згаданих шести, 
ще проти таких захворювань: ге-
патиту B, гемофільної інфекції, 
краснухи й епідемічного пароти-
ту, або, як його в народі назива-
ють, “свинки”. Плюс ще одна вак-
цинація, яка не зазначена у ка-
лендарі профілактичних щеплень, 
— проти сказу у разі укусу твари-
ни, у якої підозрюють наявність 
цього захворювання.

Обов’язковість щеплень в Укра-
їні можна трактувати  по-різному. 
З одного боку, це має бути забез-
печене державною національною 
програмою. З іншого – обмежує 
певні права і свободи людини, як-

що вона відмовляється від ще-
плення.

Якщо вирішили 
відмовитися

Особі, яка досягла чотирнад-
цяти років, щеплення проводять 
за її згодою. Щодо пацієнта віком 
до 14 років, а також пацієнта, ви-
знаного в установленому законом 
порядку недієздатним, медичне 
втручання здійснюється за зго-
дою їх законних представників, 
тобто батьків або опікунів. Це 
означає, що від щеплень можна 
відмовитися, але тоді виникають 
труднощі з допуском дитини до 
дитячого колективу. Згідно зі ст. 
15 Закону України “Про захист 
населення від інфекційних хво-
роб”, невакцинована дитина не 
має права відвідувати дитячий 
колектив, за винятком рішення 
консиліуму лікарів щодо конкрет-
ного випадку при наявності про-
типоказань або якщо дитині було 
проведено вакцинацію з пору-
шенням календаря профілактич-
них щеплень через наявність про-
типоказань. У цьому разі навіть 
без усіх щеплень малюка можуть 
прийняти в садок.

Але в законі не йдеться, як бу-
ти у випадках, коли батьки від од-
них щеплень відмовляються, а на 
інші погоджуються. Або дитина 
вакцинована з порушенням не з 

причини медичних протипока-
зань, а через відмову батьків.

В Україні будь-яку маніпуляцію, 
в тому числі вакцинацію, прово-
дять за письмовою згодою пацієн-
та. Якщо раніше було достатньо 
усної згоди, то з літа 2010 року за-
проваджено письмову. За слова-
ми районного педіатра, це вста-
новлює правові стосунки між ме-
диками і пацієнтами. Однак прак-
тика письмової згоди не пошире-
на в світі.

«Я вважаю, що така форма на 
сьогодні нам потрібна. Вона до-
зволяє розподіляти зобов’язання, 
а також покладає відповідальність 
і на пацієнта», — наголошує Ганна 
Федорівна.

Нагадаємо, батьки мають пра-
во відмовитися вакцинувати дити-
ну. Тоді постає питання: чи пору-
шується право дитини на здобуття 
освіти, адже, якщо батьки відмов-
ляються від щеплення, то таких 
дітей не допускають у колектив. У 
такому разі, на переконання ліка-
ря, батьки повинні надати дитині 
освіту власними силами, примі-
ром, найняти репетиторів або за-
йматися за спеціально розробле-
ними програмами самостійно.

Якщо вирішили 
погодитися

Звичайно, у державній лікарні 
календарні щеплення – безко-
штовні. Однак нерідко вакцини не-
має. Батьки можуть або чекати, 
поки буде закупка, або звернутися 
в приватні медичні центри й зро-
бити щеплення за власний кошт.

Також за рецептом лікаря 
можна придбати вакцину в ап-
течній мережі, яка має на це лі-
цензію і, знову ж таки, звернути-
ся в медзаклад, щоб пройти 
вакцинацію не лише 10 інфек-
ційних захворювань, а й тих, що 
не входять до календаря ще-
плень. Це, власне, також за свої 
гроші та за власним бажанням.

Чого бояться батьки?
Основна проблема, на думку 

лікарів, криється в медичній спіль-
ноті. Бо дуже часто джерелом мі-

фів щодо вакцинації є самі медич-
ні працівники, котрі не володіють 
знаннями, надають неправдиву ін-
формацію та часто роблять висно-
вки з чуток.

Звичайно, усіх не переконаєш, 
кожен вирішує самостійно, що ро-
бити чи не робити зі своїм 
здоров’ям або здоров’ям своїх ді-
тей. Однак проконсультуватися у 
кваліфікованих фахівців і з’ясувати 
усі небезпеки вакцинації та її пе-
реваги – зайвим не буде.

Як підготуватися?
Це зробити можна ще під час 

вагітності. За словами Ганни Фе-
дорівни, тоді у жінки більше часу 
для того, щоби дізнатися про вак-
цинацію, поспілкуватися на цю 

тему з лікарем: які щеплення про-
водять у пологовому будинку, які 
після виписки, розпитати про по-
ширені міфи.

Здавати аналіз крові або роби-
ти інші лабораторні обстеження 
не потрібно. 

Міфи про вакцинацію
Один із них: вакцинувати мож-

на лише здорову дитину. За сло-
вами головного дитячого імуно-
лога столиці, робити щеплення 
можна, якщо відсутні протипока-
зання до конкретної вакцини або 
існують загальні протипоказання.

Вони поділяються на три 
групи.

Перша – гостра хвороба або 

загострення хронічної хвороби. 
Тобто після хвороби щеплення 
проводити вже можна, а під час 
загостреня хронічної хвороби – 
відкладати до настання ремісії 
(ослаблення хвороби або її зник-
нення).

Друга група протипоказань – 
це тяжкі алергічні реакції на вак-
цину або на її компоненти.

Третя – імунна супресія, коли 
пацієнт має пригнічену імунну від-
повідь внаслідок прийому меди-
каментів або має вроджені про-
блеми з імунітетом.

У ЄС, якщо в дитини, примі-
ром, застуда і температура не ви-
ща 38,5 градусів, вакцинацію про-
водять без будь-яких проблем, 
стверджує районний педіатр. В 

Україні прояви гострої 
хвороби є протипока-
заннями до вакцинації. 
І це пов’язано не з ри-
зиком для пацієнта, а з 
ефективністю щеплен-
ня: чи буде сформова-
ний імунітет у стані за-
гострення хвороби.

Хто закуповує 
вакцину?

До 2015 року Мініс-
терство охорони 
здоров’я купувало вак-
цину у внутрішніх 
дистриб’юторів під час 
щорічного тендеру. 

Тепер право на закупівлю вакцин 
для національної програми іму-
нопрофілактики (проти 10 інфек-
ційних захворювань і ще одна – 
проти сказу) тимчасово було пе-
редане міжнародним організаці-
ям — до 2018 року включно. До 
того часу, поки Україна не ре-
формує систему закупівель пре-
паратів на національному рівні. 
Звісно, закупка вакцини в міжна-
родних організацій — не ідеаль-
ний варіант. Однак допоки в 
Україні відбувається реформу-
вання медичної галузі, такий крок 
– хоча б невеликий шанс мати 
необхідні вакцини для тих, хто 
цього потребує.

На прийом до лікаря ●

Вакцинація дітей: відмовитися чи робити?

Ганна Пиндус,  
районний педіатр.
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Допомогу держави – суб-
сидію – може отримати 
більшість українських ро-
дин, якщо їхні комунальні 
витрати перевищують у 
середньому 15% щомісяч-
ного сукупного доходу. 

Субсидію розраховують, ви-
ходячи з доходу зареєстрова-
них у будинку (квартирі) осіб, і 
оформляють на будь-кого з 
членів сім’ї. 

Держава зробила крок назу-
стріч і тим людям, які оренду-
ють житло. Такі сім’ї, на підста-
ві договору найму (оренди) 
житла, теж можуть оформити 
субсидію і значно менше пла-
тити за комунальні послуги.

Громадяни, які одержували 
субсидію протягом 2015-2016 
рр., автоматично отримувати-
муть її  в наступному (2016-
2017рр.) опалювальному сезо-
ні.

Як оформити субсидію?
Механізм оформлення жит-

лових субсидій суттєво спро-
щено. Для отримання держав-
ної допомоги на сплату 
житлово-комунальних послуг 
необхідно заповнити лише за-
яву та декларацію про доходи. 
Жодних інших документів не 
потрібно.

Готові документи можна:
* самостійно подати до міс-

цевих управлінь праці й соці-
альної політики;

* самостійно подати до сіль-
ських і селищних рад;

* надіслати рекомендованим 
листом до органів соціального 
захисту населення за місцем 
проживання.

* надіслати через Інтернет 
(заповнити заяву та декларацію 
можна на сайті subsidii.mlsp.
gov.ua).

Протягом кількох тижнів чи 
днів з моменту отримання до-
кументів соціальна установа 
письмово повідомить про рі-
шення з приводу надання допо-
моги та її розміру. Субсидію 
безповоротно призначають на 
12 місяців, а не на півроку, як 
було раніше. Її автоматично пе-
рераховують на наступний тер-
мін вже без додаткових заяв.

Грунтовні роз’яснення з при-
воду оформлення житлово-
комунальних субсидій можна 
отримати у фахівців урядової 
гарячої лінії за номером 15-45. 
Працює безкоштовно та ціло-
добово зі стаціонарних і мо-
більних телефонів.

10 міфів  
про субсидії

Міф 1. Субсидію доведеться 
повертати, а її оформлення мо-
же перешкодити продажу квар-
тири, будинку чи оформленню 
спадку.

Насправді, субсидія є безпо-
воротною державною допомо-
гою, а її отримання НЕ пов’язане 
і НЕ тягне за собою зміни влас-
ника житла.

Міф 2. Необхідно викорис-
товувати в повному обсязі газ, 
воду та інші комунальні послу-
ги, на які призначено житлову 
субсидію, інакше її перестануть 
надавати.

Насправді, якщо люди не ви-
користали всю норму ресурсів 
на сім’ю, заощаджені кошти 
субсидії залишаються на ра-
хунках сім’ї і можуть бути вико-
ристані в подальші місяці, в 
тому числі і для погашення 
обов’язкової частки платежу.

Міф 3. Клопоту з оформлен-
ням субсидії багато, а в реаль-
ності вона може становити мі-
зерну суму.

Насправді, субсидію розра-
ховують на основі середньомі-
сячного сукупного доходу сім’ї, 
і у середньому вона становить 
1500-2000 гривень.

Міф 4. Субсидію не надають 
безробітним працездатним 
громадянам або сім’ям, у скла-
ді яких є такі особи.

Насправді, якщо здорові мо-
лоді люди працездатного віку 
не навчаються, не перебувають 
на військовій службі, не працю-
ють і не декларують доходів, 
але на якісь же кошти живуть, 
то для розрахунку субсидії їм 
буде враховано умовний дохід 
у розмірі двох прожиткових мі-
німумів для працездатної осо-
би — з 1 травня 2016 року 2900 
грн. І субсидія їм буде призна-
чена.

 Міф 5. Субсидію не призна-
чають за наявності заборгова-
ності за оплату комунальних 
послуг.

Насправді, заборгованість з 
оплати за житлово-комунальні 
послуги НЕ впливає на оформ-
лення субсидії. І ніхто не буде 
позбавляти українців власності 
через несплату комунальних 
тарифів.

Міф 6. За помилки під час 
заповнення декларацій будуть 
штрафувати або навіть забира-
ти субсидії.

Насправді, жодних штрафів 
за помилки в деклараціях НЕ 
буде. Важливо не приховувати 
інформацію про свої доходи.

Міф 7. Громадяни можуть 
втратити субсидію, якщо бу-

дуть купувати валюту.
Насправді, субсидію не при-

значають, якщо будь-хто з чле-
нів домогосподарства протягом 
12 місяців перед зверненням 
про призначення субсидії здій-
снив одноразову купівлю това-
рів робіт та послуг на суму, яка 
перевищує 50 тисяч гривень. 
Купівля валюти НЕ входить в 
перелік вартісних покупок, здій-
снення яких позбавляє права 
на субсидію.

Міф 8. Субсидій позбавляють 
ті сім’ї, які мають депозити.

Насправді, депозити в бан-
ках НЕ враховуються як доходи 
і не входять в перелік критеріїв, 
на підставі яких може бути від-
мовлено в наданні субсидії.

Міф 9. Субсидію не призна-
чаєть батькам-пенсіонерам, в 
помешканні яких зареєстровані 
повнолітні діти, які проживають 

в іншому місці.
Насправді, рішення комісії 

приймається з урахуванням до-
кумента, що підтверджує тим-
часову відсутність зареєстро-
ваних осіб. За відсутності до-
кумента – на підставі акта об-
стеження матеріально-
побутових умов проживання 
сім’ї.

Міф 10. Сім’я не може пре-
тендувати на субсидію, якщо у 
будь-кого з членів родини у 
власності є земельний пай.

Насправді, наявність будь-
якого майна, в тому числі квар-
тири, машини, трактора, коро-
ви, земельних паїв, НЕ впливає 
на право отримання субсидії. 
Під час розрахунку субсидії 
враховується дохід, що його 
приносить це майно. Якщо пай 
не здають в оренду, то й дохо-
ду немає.

Це важливо ●

Непрацюючим пенсіонерам змінили 
правила призначення субсидії

На засіданні уряду 8 вересня було ухвалене рішення, що під час при-
значення житлової субсидії для непрацюючих з цього року пенсіонерів 
повинен враховуватися їх дохід тільки за попередній перед зверненням 
місяць, а не за попередній рік. Цим рішенням уряд відреагував на чис-
ленні звернення українців, які в 2015 році працювали і отримували за-
робітну плату або зарплату і пенсію, а в 2016 році з тих чи інших причин 
залишили роботу і отримують єдиний вид доходу — пенсію.

“У людей це викликало нерозуміння, чому беруть до уваги їх дохо-
ди, що не відповідають сьогоднішньому дню. Мовляв, чому при роз-
рахунку розміру субсидії у 2016 році враховується дохід за весь 2015 
рік, якого в реальності у людини сьогодні немає. Тому прийнято соці-
ально справедливе рішення — піти назустріч пенсіонерам, адже їхні 
доходи знизилися порівнянно з минулим роком”, — заявив міністр со-
ціальної політики Андрій Рева.

Таким чином, усім непрацюючим пенсіонерам, які звернуться за 
призначенням субсидій з вересня, субсидія буде призначена за нови-
ми правилами - виходячи тільки з розміру щомісячної пенсії, а не су-
купного доходу за весь 2015 рік.

Ще раз про субсидії

Продаж квартири чи будинку НЕ входить в перелік критеріїв, 
які позбавляють права на отримання субсидії. Більше того, про 
факт продажу квартири громадяни НЕ зобов’язані інформувати 
органи соціального захисту.

Водночас, звертаємо увагу, що дохід від продажу квартири 
має бути задекларований у наступному році. Його врахують під 
час розрахунку розміру субсидії на наступний період, скажімо, у 
2017-2018 рр.

Якщо родина здійснила покупку, що перевищує 50 тис. грн. на 
момент отримання субсидії, безповоротну державну допомогу у 
сплаті житлово-комунальних послуг їй НЕ припинять надавати. 
Підтвердженням цьому є діючий нормативно-правовий акт http://
zakon2.rada.gov.ua/laws/show/848-95-%D0%BF. Факт такої купів-
лі впливає на право на призначення субсидії на наступний тер-
мін.

На оформлення субсидії також НЕ впливає вартість майна, 
отриманого у спадок або у подарунок. Цей дохід НЕ включається 
до сукупного доходу сім’ї і НЕ береться до уваги під час розра-
хунку розміру субсидії.

Також звертаємо увагу, що наявність у власності двох житло-

вих приміщень, двох автомобілів також НЕ впливає на право 
отримання субсидії. Береться до уваги офіційний дохід, який 
приносить це майно.

Якщо сім’я придбала квартиру у кредит, то під час визначення 
її права на субсидію враховується сума першого внеску. Якщо ця 
сума перевищує 50 тис. гривень, субсидія може бути призначена 
за рішенням Комісії на підставі акта обстеження матеріально-
побутових умов проживання.

Виключенням також є і медичні послуги. Якщо людина оплати-
ла операцію і сума перевищує 50 тис. грн. – це НЕ позбавляє її 
права на субсидію.

Субсидію не призначаєть у випадку, якщо будь-хто із зареє-
строваних у житловому приміщенні членів сім’ї протягом 12 мі-
сяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії здій-
снив купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), автомобіля, 
будівельних матеріалів або одноразово оплатив послуги з будів-
ництва, ремонту квартири чи будинку, автомобіля на суму, що 
перевищує 50 тис. гривень. Однак і тут є виключення. Держава 
готова йти назустріч тим сім’ям, які реально потребують допо-
моги у сплаті житлово-комунальних послуг.

Роз’яснення Міністерства соціальної політики України  
з приводу такого обмеження для оформлення субсидії,  

як одноразова покупка, що перевищує 50 тис. грн.
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— Пане Андрію, будь ласка, 
розкажіть трохи про себе.

— Якщо захочете привітати ме-
не з днем народження, то це буде 
22 жовтня (усміхається – ред.). 
Саме тоді, у 1974 році, батьки 
привели мене на цей світ. Моє 
рідне село — Настасів Тернопіль-
ського району. Тут у великій друж-
ній родині з трьома братами, сіль-
ськими друзями – хлопчиками й 
дівчатками — минуло моє дитин-
ство, тут закінчив школу. Потім 
навчався у Дрогобицькому педа-
гогічному інституті. А у 1997 році 
повернувся вчителем трудового 
навчання і фізики. Спочатку викла-
дав ці предмети у Мар’янівці та 
Йосипівці. А через два роки був 

призначений директором Йоси-
півської школи. І, як бачите, з того 
часу тримаюсь цього місця. Лю-
блю дітей, люблю свою роботу. 
Школа в нас маленька. Дітей не-
багато. Усі знають один одного. 
Ми – велика і дружна родина!

— То скількох дітей ви бать-
ко? Маю на увазі домашніх і 
шкільних?

— З дружиною Надією виховує-
мо п’ять донечок — Марію, Софію, 
Соломію, Любов і Віру. 30 вересня 
кожного року у нас великі родинні 
іменини. Відзначаємо День Софії 
та її дочок - Віри, Надії, Любові. 
Наймолодшій Вірі два роки. А 
старша Марієчка народилася в 
день початку Помаранчевої рево-
люції — 26 грудня 2004 року. Тоді 
в Україні було особливе піднесен-
ня. Обрано народного Президента 
Віктора Ющенка. У нас в сім’ї ба-
гато про це говорилося. Ми самі 
були активними учасниками рево-
люції. Наші діти зростали в атмос-
фері причетності до великих істо-
ричних подій у житті держави.

У Йосипівській школі нині на-
вчаються 29 дітей. Розумію, що це 
дуже мало. Але останніми роками 
народжуваність зросла. Віримо, 
що з часом наша школа буде на-
повнена. Правда, молоді не хочуть 
залишатися у селі, бо немає ро-
боти. Але здорову дитину, впевне-
ний у цьому, можна виростити 
лише серед розкішної природи, 
яка є у нас, на благодатному пові-
трі, біля чистих джерел. Учні, вчи-
телі – моя шкільна родина. Усіх 
люблю, за всіх хвилююся, вболі-
ваю. Приємно, коли отримую від 

них гарну звістку. Сумую, якщо в 
них щось не так. І вони мене, від-
чуваю, також люблять.  

— А яким був ваш батько? 
Що доброго ви перейняли від 
родини батьків у власну сім’ю?

— Мій батько Ярослав, уже, на 
жаль, покійний, народився у 1945 
році у Польщі. У 1947 був пересе-
лений із сім’єю в Україну. Пам’ятаю 
його чесним, справедливим навіть 
у дрібницях. У ті далекі більшо-
вицькі часи він зберіг віру в Бога. 
Виховав нас християнами. Трьох 
синів поставив на ноги. Допоміг 
усім здобути вищу освіту. Батько 
працював у колгоспі водієм по-
жежної машини. За добру вдачу 
його любили. Був душею будь-
якої компанії. Правду, якою б вона 
не була, завжди говорив у вічі. Це 
не завжди всім подобалось. Але 
за це його найбільше поважали. Зі 
свого дитинства пам’ятаю, що 
батько все гладив, до всіх лагідно 
промовляв: тварин, рослин, де-
рев. Тому, напевне, у нас усе ве-
лося – в господарці, в полі, на 
городі. Тато мав гарний голос. 
Співав у Настасівському народно-
му хорі. Хотів би і про своїх дідусів 
сказати добре слово. Дідусь по 
батькові був скрипалем-віртуозом, 
а по матері – керував церковним 
хором. Любов до музики, духовно-
го передалася усім їхнім дітям та 
онукам. 

Щодо сімейних традицій, які 
почерпнув у родині батька й мате-
рі, то це спільна вечірня молитва. 
Ми з дружиною і п’ятьма дівчатка-
ми дякуємо Господу за день, що 
минув, просимо благословення 

прокинутись у добрі та здоров’ї. 
Всією великою родиною відзнача-
ємо великі релігійні свята. У дру-
жини у Йосипівці живе батько, а в 
Настасові – моя мама. У свята і 
празники відвідуємо їх разом із 
донечками.

— Чи важко бути главою та-
кого великого сімейства? Які 
мали труднощі у вихованні до-
чок?

— Не просто. Складно виховати 
одну дитину. А у мене їх 29 плюс 
5.

З дітьми були і є труднощі, які 
називаю “батьки і діти”. Але за-
вжди казав і собі, й іншим: “Про-
блеми починаються тоді, коли від-
ходимо від Бога. У вірі вирішуєть-
ся все ніби само собою. Так учили 
мене батьки. А їх - їхні батьки…” 
Тому ніяких таємниць з того не 
роблю. Хто відчув любов Господа, 
той мене зрозуміє. 

— Діти для вас - головне в 
житті?

— Усе геніальне – просте. Дітей 
треба любити. Дитина, яку лю-
блять, ніколи не виросте чер-
ствою, бездушною. Це великий 
труд – любити. Дітям маємо при-
діляти достатньо уваги, часу. Коли 
ти сам чиниш добре, правильно, 
особливе виховання і не потрібне. 
Як бачите, таємниць особливих у 
вихованні нема.

— Ви щаслива людина?
— Я безмежно щаслива люди-

на, за що вдячний, перш за все, 
Богові.

— А є таке, чого вам не ви-
стачає у житті?

— Є. Хочу, щоб усі були щасли-
ві. А в Україні й у всьому світі хай 
припиниться війна.

— Дякую за розмову, Андрію 
Ярославовичу. Приємно було з 
вами спілкуватися. Хай у вас і 
надалі буде все якнайкраще!

 
Спілкувалася Галина ЮРСА.

Андрій Злонкевич:  
“Проблеми починаються тоді, 

коли людина відходить від Бога”
Коли у директора Йосипів-
ської ЗОШ І-ІІ ст., депута-
та Тернопільської районної 
ради Андрія Ярославовича 
Злонкевича запитують, 
скільки в нього дітей, він 
завжди просить уточнити: 
“Ви маєте на увазі домаш-
ніх чи шкільних?” І це — не 
жарт, педагог завжди вва-
жав, що чужих дітей не бу-
ває і бути не може. Напе-
редодні Всенародного Дня 
батька, який відзначають у 
третю суботу вересня, по-
спілкувалася з Андрієм 
Ярославовичем. Чому се-
ред такої різноманітності 
дійсно гідних людей ви-
брала саме його, дізнає-
тесь, дочитавши інтерв’ю 
до кінця.

Про досягнення ювіляра розпо-
відали ті, хто прийшов на святкуван-
ня 90-ліття Богдана Головина до 
Тернопільського обласного краєз-
навчого музею.

Прошова, Велика Лука, Буцнів – 
села, де вперше в області, й Терно-
пільському районі зокрема, працю-
вав учителем, директором Богдан 
Головин. Педагог, окрім викладаць-
кої праці, активно займався краєз-
навством і туризмом. Його сім’я 
була під пильним оком більшовиць-
ких спецслужб. Директора звільня-
ли з роботи навіть за те, що він ко-
лядував на Різдвяні свята. Дивно 
нині це чути, але в ті часи це було 
нормою. За “інакомисліє”, а ще, ко-
ли було воно націоналістичним, ка-
рали дуже суворо. Свої краєзнавчі 
та історичні дослідження Богдан Го-
ловин намагався публікувати, але, 
бачачи в його творах загрозу біль-
шовицьким підвалинам, місцеве 
партійне керівництво забороняло 
нашій районці, іншим виданням пу-
блікувати його матеріали. Тому 
з’явились псевдоніми: Богдан Ку-
зик, Теодор Хуторянин, Тарас Чепі-
га й інші. Це давало змогу газетам 
друкувати цінні краєзнавчі дослі-
дження.

Богдан Головин любить пожар-
тувати, мовляв, не дали йому себе 
сповна показати в молодості, він 
наздогнав прогаяне на пенсії. Час 

його виходу на заслужений відпо-
чинок збігся з піднесенням націо-
нальної свідомості українців, розва-
лом радянської імперії та наро-
дженням соборної держави Україна, 
про яку його батьки — національно 
свідомі сільські трудівники — лише 
мріяли. Богдан Головин поринув у 
громадське життя. Став активним 
просвітянином. Бо вважав, що саме 
ця організація завжди була смолос-
кипом правди. Згодом  він стане 
активним членом багатьох поваж-
них товариств, спілок, об’єднань. 
Знайдуть його і заслужені нагороди, 
прийде слава. Але не загордиться 
серце, яке невтомно б’ється, пра-
цюючи для просвіти людей. Колись  
мати Богдана Головина бачила його 
священиком. Не судилося, хоч як 
духовний просвітитель він багато 
зробив для свого народу. Але, якби 
вона могла знати, що її син у вже 
досить поважному віці напише ре-
зонансні навіть у наш час книги 
“Мученики та ісповідники Україн-
ської Церкви ХХ століття…”, “Хрис-
тові обручниці”, а також нариси про 
учасників визвольних змагань  
50 — 60-х років ХХ століття — під-
пільників ОУН та вояків УПА,  вона 
вважала б, що її Богдан виконав 
материнську волю. Адже розповів 
гірку, часом жорстоку правду про 
переслідування Української греко-
католицької церкви, її ревних духо-
вних пастирів, про знищення всього 
національного, чим інші держави 
пишалися б, а у нас тоді це все пе-
реслідували. У цьому, на мою дум-
ку, чи не найбільший духовний  
подвиг Богдана Головина.   

Ювілеї ●

Не загордиться серце,  
яке невтомно б’ється

Галина ЮРСА –  
ТРР “Джерело”.

Його енергії по-доброму 
може позаздрити і моло-
дий. У свої дев’яносто за-
служений працівник освіти, 
історик, педагог, публіцист, 
громадський діяч Богдан 
Головин — повний енергії та 
планів. Директор Тернопіль-
ського краєзнавчого музею 
Степан Костюк якось ска-
зав: “Якби зібрати усіх учнів 
Богдана Головина, а вони б 
узялись за руки, то був би 
живий ланцюг від Тернопо-
ля до Перемишля…” Це, 
напевно, найвища оцінка 
для педагога, науковця. 
Адже виховати навіть одно-
го гідного учня – справа 
значна.

Війна перетворила колись 
мальовничі українські села в 
руїни. Нині тут, на так званій 
другій лінії оборони, несуть 
службу бійці батальйону па-
трульної служби поліції особли-
вого призначення “Тернопіль”. 
Ці відвідини – подорож від мир-
ного життя до воєнного, зустріч 
із безстрашними бійцями, які 
охороняють наш мир і спокій. 
Це можливість ще раз зустріти-
ся з моїм сином Романом, який 
вже третій рік там, де вирішу-
ється доля української неза-
лежності, її європейського ви-
бору.

Живуть і відпочивають наші 
хлопці у землянках. Тут обла-
штували свій побут. Мають 
харчоблок, душ, санвузол. Са-
мі собі готують просту солдат-
ську їжу. Кажуть, що тутешні 
люди все частіше приносять 
українським воякам продукти, 
навіть ласощі. А нас пригоща-
ли картопляним пюре зі шквар-
ками, салатом із овочів – про-
стою та здоровою їжею. Ко-
мандир батальйону Володимир 
Катрук (позивний “Койот”) до-
помагав хлопцям готувати тра-
пезу для гостей – волонтерів. 
Тут, як ми побачили, нема 
старших чи молодших. Вони 
всі побратими, яких об’єднала 

війна. Познайомилися з грузи-
ном Зурабом Туліані. Хлопець 
свого часу захищав рідну зем-
лю від московських зайд, а ни-
ні воює за Україну, яку любить 
усім серцем.

Ми вручили бійцям ювілейні 
медалі “25 років незалежності 
України”. Передали те, що до-
помогли зібрати добрі люди, 
також передачі від рідних. Во-
ни тішились, як діти. Розпові-
дали, що перед Днем незалеж-
ності ворог слав “вітання”. Але 
нині українська армія вже не 
та, що була донедавна. Тут є 
новітня техніка, а головне – 
бійці-професіонали і патріоти. 
Тож ворог шансів уже не має. 
Хлопці розповіли, що недавно 
вилучили у противника велике 
сховище зброї та боєприпасів, 
які мали бути використані про-
ти нас. Затримано також трьох 
місцевих жителів, які здійсню-
вали в зоні проведення АТО 
розбійні напади і пограбуван-
ня. Бійці батальйону “Терно-

піль” і зведеного загону в Крас-
ному Лимані, де ми також по-
бували, розповіли про різні не-
безпечні ситуації, у які потра-
пляли, проте щастило, бо їм 
допомагає велика віра у нашу 
перемогу, молитви матерів та 
оберіг – напис на шевронах “З 
нами Бог та Україна”. Цього 
дня я отримав подяку від ко-
мандира батальйону “Терно-
піль” Володимира Катрука по-
дяку за добре виховання сина. 
Пишаюся ним і всіма Романо-
вими побратимами.

Героям слава! ●

Вони люблять 
 Україну усім серцем

Михайло ДРЕБОТ,  
волонтер, голова ради 

ветеранів 
Тернопільського  

РВ поліції.

Зруйновані будинки,  
мости, заводи, поорані 
снарядами поля… Таки-
ми побачили ми разом із 
Ігорем і Дмитром – во-
лонтерами громадської 
організації “Спілка бійців 
та волонтерів АТО “Сила 
України” — села Станиця 
Луганська, Кримське,  
Лутугіне, Сокольники, 
Мирна Долина Луганської 
області. 

Михайло Дребот (другий зліва) зі своїми побратимами.

Від редакції.  Як стало ві-
домо, у день виходу газети 
“Подільське слово” командир 
батальйону патрульної служ-
би поліції “Тернопіль” Воло-
димир Катрук відзначає день 
народження. Усім журналіст-
ським колективом вітаємо 
українського патріота. Миру 
вам, добра, щасливого по-
вернення додому, шановний 
Володимире!
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Телепроект ●

Недавно заявку на участь у 
цьому проекті надіслала сім’я 
з Великих Гаїв. Чоловік з дру-
жиною і троє гарних дівчаток 
переконалися, що телевізійне 
життя дуже непросте. Коли 
маму несподівано забрали з 
дому і відвезли на курорт, 
“конфіскувавши” у неї усі за-
соби зв’язку, мужній батько 
почав виконувати її роботу. 

А ще герой передачі —  
знаний у селі спортсмен, бо-
гатир. Він бере участь у всіх 
спортивних змаганнях, захи-
щає честь села і на рівні об-
ласті.

Тож продюсери “Хати на та-
та” вирішили, щоб передача бу-
ла ще більш цікавою, організу-
вати такі собі жартівливі зма-
гання силачів, які назвали “Тер-
нопільські богатирі”. Відбували-
ся вони 10 вересня в селі Сми-
ківці. Як пояснила знімальна 
група каналу СТБ, у Великих Га-
ях не знайшли відповідної від-
критої місцевості, тому оренду-
вали знімальний майданчик у 
сусідів.

Про змагання попередили 
трішки запізно, тому глядачі були 
здебільшого з Великих Гаїв.

Але який позитив отримали 
люди, словами не передати!  
Гостей свята розважав хор  

Великих Гаїв. Орга-
нізатори змагань ви-
гадали для учасників 
цікаві конкурси. 
Спершу вони моло-
тами забивали в 
землю великі важкі 
колоди. Далі голова-
ми розбивали каву-
ни. Потім через спе-
ціально викопаний 
басейн з багнюкою 
перетягували канати 
і, звісно ж, добряче в 
ньому “викупались”. 
А на останок, на ра-

дість публіці, яка щиросердечно 
вболівала за учасників, через 
цей басейн богатирі переноси-
ли колоритних жіночок. Умова 
конкурсу була така: якщо жіноч-
ка впаде в “басейн”, конкурсант 
вибуває зі змагань. Сміху, рего-
ту було досхочу.

Далі богатирі змагались в ін-
телектуальних конкурсах, відпо-
відаючи на складні запитання 
суддів. Словом, до вечора лунав 
сміх, люди вболівали за своїх 
улюбленців.

Більше деталей — у програмі 
“Хата на тата”. Буде неймовірно 
цікаво.

“Хата на тата” організувала 
битву великогаївських богатирів

Зоряна ДЕРКАЧ.

Напевне, немає в країні 
такої сім’ї, яка не диви-
лася гумористичну те-
лепередачу “Хата на та-
та”. Чоловіки співчува-
ють героям-татам, ко-
трі, залишившись без 
жінки, мужньо долають 
господарські труднощі, 
готують їсти, роблять з 
дітьми уроки і т.д. А 
жінки, спостерігаючи їх-
ні старання, примовля-
ють: “Бачиш, як мучить-
ся! Ось чого варта жін-
ка!” І разом сміються з 
труднощів, з якими до-
водиться стикатися ге-
роям передачі.

А нині цього 
місця не впізна-
ти! Тут бавлять-
ся діти. І мають 
де. Для них об-
лаштували дитя-
чий майданчик. 
Обійшовся він, 
правда, набага-
то дешевше від 
тих, які нині 
встановлюють у 
наших селах. 
Але душі в нього 
вкладено стіль-
ки, що перевер-
шить десятки 
тисяч гривень. 
Е н т у з і а с т а м и 
доброї справи стало подружжя 
Галина й Іван Палюшкевичі. До 
них долучилися родини Стахур-
ських, Бойко, а також Марія 
Черняк, Марія Романюк, Софія 
Свіргун, Стефанія Романюк, Во-
лодимир Вітровий, Роман Ту-
ранський та інші. Одні оформ-
ляли відповідні документи, інші 
розчищали ділянку, завозили 
матеріали, зварювали, фарбу-
вали. Коштами допоміг дирек-
тор ПАП “Агрофірма “Медобо-
ри” Володимир Крупніцький. 

А першої вересневої неділі 
відбулось урочисте відкриття 
дитячого майданчика. Чин освя-
чення здійснив о. Ігор. Він по-
благословив добру працю енту-
зіастів, побажав, щоб служила 
вона на благо всіх, хто тут буде 
проводити час. Адже живе спіл-
кування нині навіть у селі – рід-
кість. Молодь свій час витрачає 
за комп’ютером. Діти, ледве ви-
скочивши з пелюшок, вже ма-
ють планшет і мобільний, які 
крадуть дорогоцінний час…

Відкриття дитячого майдан-
чика у Скоморохах у районі, 

який називають Грузією, став 
справжнім святом для села. Піс-
ля освячення почався концерт. 
Сподобалася присутнім чарівна 
ведуча Алла Юзва, незабутні 
враження подарували аматори 
сцени з Козівки — брат і сестра 
Іван та Оксана Рій, інші самоді-
яльні митці. Як завжди, непере-
вершеними були Ірина й Василь 
Хлистун. Багато радості прине-
сли сільські артисти, які пере-
втілилися у різних персонажів і 
розважали людей. Кажуть, ме-
ценат свята Володимир Круп-

ніцький дотепер вірить, що тан-
цював із справжньою циганкою, 
а не з сільською аматоркою. Ну, 
і нехай!

А дитячий майданчик, як по-
відомили редакції із села Ско-
морохи, використовують не ли-
ше для дитячих ігор. Тут вечо-
рами збираються односельці, 
щоб погомоніти, призначають 
побачення закохані. Мріють лю-
ди, щоб відновити зруйновану у 
більшовицькі часи капличку. 
Мріям властиво збуватись. Адже 
дитячий майданчик донедавна 
також був нездійсненою мрією 
для песимістів, та її втілили у 
життя мудрі й працьовиті ентузі-
асти.

P.S. Читача може зацікавити, 
чому район у Скоморохах на-
звано Грузією? Свого часу тут 
працював житель цієї завжди 
дружньої з Україною держави. 
Зачарований природою села, 
він вигукнув: “Низина, а під не-
бом – гори! Так само, як у моїй 
Грузії!” З того часу район біля 
зупинки так і називають — Гру-
зія.    

З 5 по 9 вересня в школі три-
вав тиждень, присвячений Дню 
незалежності України. Бібліоте-
карем було підготовлено тема-
тичну виставку літератури “Кві-
туча, славна Україно!”, присвя-
чену 25-й річниці незалежності 
України. Пройшли уроки Муж-
ності під девізом “Герої живуть 
поряд”, проведені класними ке-
рівниками закладу. Відбувся 
конкурс малюнків та поезії  про 
Україну. Кращі учні школи взяли 
участь у відеопроекті “З любов’ю 
до України”. З учнівських фото 
виготовили колаж “Подорожує-
мо Україною!”. Найцікавішим для 

дітей видався конкурс етновіноч-
ків. Маленькі україночки дефілю-
вали перед присутніми і дивува-

ли різноманітністю, неперевер-
шеністю та індивідуальністю сво-
їх витворів.

Вирує позакласне життя
На шкільній орбіті ●

Юліан ГАВЛІЧ,  
учень 9 класу 

Соборненської ЗОШ І-ІІ ст., 
голова учнівської ради.

Швидко минуло літо. 
Ми знову у стінах рідної 
Соборненської  ЗОШ 
І-ІІ ст. ім. Володимира 
Гарматія. 

Добрі справи ●

Скоморохівська 
“Грузія”

Галина ЮРСА – ТРР 
“Джерело”.

Коли все гарно закінчуєть-
ся, не хочеться згадувати 
сумне. Проте… У Скомо-
рохах роками заростав 
бур’янами чималенький 
майданчик площею майже 
50 соток. Тут паслися ко-
рови й кози. Але це - один 
із найкращих варіантів ви-
користання цього місця. 
Різне було…
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ПРОДАМ
* піврічну козу від дійних 

кіз, недорого. Тел. (098) 634-
27-83.

* корову чорно-рябу, 8,5 ро-
ків, 3 місяці тільна. Ціна — 14 
тисяч гривень. Тел.: (098) 816-
66-14, (098) 816-66-15.

* літературу та навчальні  по-
сібники для художників. Тел. 
(098) 119-04-64.

* монітор, кольоровий телеві-
зор LG,б\у. Тел. (098) 119-04-
64.

* Єврокуб, 1000 літрів, відмін-
ний стан, німецька якість, під 
питну воду, дизпаливо та інше. 
Тел. (067) 350-20-60.

* сервант кутовий кухонний. 
Тел. (098) 119-04-64.

* металеву ванну, розмір 1,5 
м. Тел. (098) 119-04-64.

* мотоблоки нові (потужніс-
тю від 4 до 15 к. с.), трактори  
(від 12 к. с.), мототрактори, 
двигуни різних потужностей,  
навісне обладнання. Гарантія, 
з/ч, безкоштовна доставка. 
Знайдете 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 

РОБОТА
* на роботу на СТО потрібні: 

автомаляр, автослюсар, авто-
електрик, майстер-прийомщик 
СТО. Тел.: 51-00-97, 067-700-
55-02.

КУПЛЮ
* макулатуру, поліетилен, єв-

ропіддони. м. Тернопіль, вул. Га-
йова, 30, вул. Об’їзна, 17. Тел: 
(067) 350-20-58, (0352) 25-88-28, 
(067) 350-20-60.

* морський контейнер для ва-
гону. Тел. (067) 350-20-60.

ПОСЛУГИ
* здам в оренду приміщення 

під покраску автомобіля.  Тел.: 
067-700-55-02, 51-00-97.

* надаю консультації щодо ви-
рішення правових питань в інших 
країнах. Тел.: (067) 254-95-06, 
(095) 037-80-89.

* лікування на бджолиних  
вуликах, бджолоужалення, інга-

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

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ
* загублено поосвідчення ди-

тини з багатодітної сім’ї, видане 
на ім’я Людмили Ігорівни  
Барицької (04.10.1996 р.н.),  
ДБ №031973 від 18 квітня 2016 
р., вважати недійсним.

* загублено державний акт на 
право власності на земельну ді-
лянку (серія ЯЕ №212834), ви-
даний на ім’я Улицького Сера-
фима Семеновича, який прожи-
вав в с. Романівка Тернопіль-
ського району, Тернопільської 
області, вважати недійсним. 

* загублено державний акт на 
право власності на земельну ді-
лянку (серія ЯЕ №212836), ви-
даний на ім’я Улицького Сера-
фима Семеновича, який прожи-
вав в с. Романівка Тернопіль-
ського району, Тернопільської 
області, вважати недійсним. 

Справи приватні ●

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

SOS! ●

Рішення  
восьмої сесії сьомого скликання  

від 18 серпня 2016 року с. Острів №399
Про ініціювання добровільного  

об’єднання територіальних громад
З метою створення спроможної територіальної громади, яка в інтер-

есах місцевого населення безпосередньо та через органи місцевого 
самоврядування зможе надавати якісні послуги у сфері освіти, культу-
ри, медицини, соціального захисту, житлово-комунального господар-
ства, забезпечення охорони громадського порядку та в інших життєво 
важливих сферах і буде наділена достатніми фінансовими, інфраструк-
турними та кадровими ресурсами, відповідно до Законів України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, “Про добровільне об’єднання тери-
торіальних громад”, сільська рада

ВИРІШИЛА:
1. Ініціювати добровільне об’єднання територіальної громади села 

Острів  з територіальними громадами: Петриківської сільської ради 
(село Петриків); Буцнівської  сільської ради (село Буцнів, село  Серед-
инки);

2. Запропонувати визначити адміністративним центром об’єднаної 
територіальної громади село Острів, а її назву – Острівська територі-
альна громада.

3. Затвердити  Положення  про  порядок  проведення громадського 
обговорення щодо  проведення  ініціювання добровільного   об”єднання 
територіальних  громад (додається).

4. Сільському  голові с. Острів Б.П. Піщатіну забезпечити вивчення 
цієї пропозиції щодо ініціювання добровільного об’єднання територі-
альних громад та її громадське обговорення.

5. Громадське  обговорення провести в термін — 15 днів з дня опу-
блікування рішення.

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

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

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну ко-
місію сільської ради з питань регламенту, депутатської етики, закон-
ності та правопорядку, забезпечення діяльності ради.

Острівський сільський голова Б. П. ПІЩАТІН.

Щиро вітаємо з 
днем народження 
Тараса Анатолі-
йовича ДРОТЯКА 
з с. Лозова Терно-
пільського району.

Хай щастя переповнює 

                    це свято

І золотіє мрії небосхил,

Хай вділить доля 

                  радості багато,

Енергії, завзяття, творчих сил.

З любов’ю — мама Наталя, 
брат Іван і вся родина.

Найщиріші вітання з днем наро-
дження надсилаємо завідувачці 
клубом с. Серединки Любові Дми-
трівні СОРОцІ. Бажаємо вам 
здоров’я, щастя, успіху та натхнен-
ня у справах. Нехай рідні завжди 
оточують вас любов’ю та розумін-
ням, а колеги — повагою. Сподіва-
ємося, що все це стане запорукою 
удачі та радості у вашому житті, а 
Господь примножує ваші сили на 
многії літа!
З повагою — працівники відділу 

культури Тернопільської РДА, 
районного будинку культури, 

районна організація профспілки 
працівників культури.

Великоберезовицька  селищна 
рада вітає з днем  народження  
члена  виконавчого  комітету    
Юлію  Іванівну ПАНЬКІВ.

Хай Вам щасливо стеляться дороги,

Життя, неначе щедрий сад, цвіте,

Хай обминають прикрощі й тривоги,

А в долю світить сонце золоте!

Колектив ПП “Агрон” вітає з 
днем народження бухгалтера На-
талію Богданівну БОЙКО, праців-
ницю їдальні Ярославу Василівну 
ВИСОцЬКУ.

В цей дорогий для серця день 

Бажаєм квітів і пісень,

Від друзів – щирих привітань,

Від зірок – здійснення бажань,

Від сонця – світла і тепла,

Щоб доля доброю була!

Колектив CПП “Мричко” щиро 
вітає з днем народження комірника 
Андрія Андрійовича КАВУНА.

Хай дороги стеляться крилато,

Будуть чисті, рівні, як струна,

А добро не оминає хату,

Як не обминає цвіт весна

Хай здоров’я, радість і достаток

Стеляться для вас, як вишні цвіт,

Хай малює доля з буднів свято,

І Господь дарує вам багато літ.

Колектив Великоберезовицької 
ЗОШ І-ІІІ ст. вітає з днем наро-
дження завуча з виховної роботи 
Юлію Іванівну ПАНЬКІВ, вчителя 
початкових класів Галину Воло-
димирівну ГАЙДУК.

Бажаємо здоров’я міцного,

Щастя без краю,

Всього найкращого щиро бажаєм.

Щоб серце ваше зігрівало тепло,

Щоб завжди в душі панувало добро.

Щиро вітаємо з 80-річчям  
Остапа Миколайовича КУЧЕРА  
з с. Соборне Тернопільського  
району.

Зупинити час ніщо не в змозі,

І шумить ліс, і цвіте сад —

На сонячнім вашім порозі

З’явилось цілих 80.

Ваш ювілей – важлива дата.

Про це зараз пам’ятать не слід,

А ліпше щиро побажати

Щастя, здоров’я і довгих літ.

Щоб життя завжди було у мирі,

В колі близької сім’ї,

Нехай пісні чудові й щирі

Вам в гаю прошепочуть солов’ї.

З повагою — адміністрація 
будинку культури с. Соборне, 

учасники народного 
аматорського хору “Конар 

Лемківщини”.

Колектив Почапинської ЗОШ І-ІІІ ст. висловлює співчуття голові 
профспілки школи, вчителю початкових класів Галині Богданівні 
Ковдрин з приводу непоправної втрати — смерті батька Богдана.

Як волонтерство може стати складовою професій-
ного та особистісного успіху? На це та інші питання 
можна отримати відповіді у Школі волонтерів.

Школа волонтерів – це відкритий освітній майданчик 
для студентської молоді,  яка зацікавлена в набутті прак-
тичного досвіду й нових знань, шляхом неформального 
навчання та реалізації соціальних проектів.

Заняття триватимуть протягом жовтня-листопада, реа-
лізація власних соціальних проектів — упродовж грудня-
червня.

Випускники отримають сертифікат і особисту книжку 
волонтера. 

Для участі в Школі потрібно сплатити реєстраційний 
внесок 200 грн. та заповнити анкету http://bit.ly/2c0jPXg.

Кінцевий термін реєстрації — 30 вересня.
Контакти: 096 506 67 07 (Мар’яна), mcr.mist@gmail.

Стартує Школа волонтерів у Тернополі

Керівникам управлінь, відділів райдержадміністрації, директорам підприємств, 
організацій, установ, фермерам, підприємцям, релігійним і громадським організаціям, 

головам сільських рад, об’єднаних територіальних громад 

Звернення
Шановні громадяни!

1 жовтня відзначається Міжнародний день громадян похилого віку.
З метою забезпечення всенародного вшанування громадян похилого віку та  ветеранів, надання допо-

моги громадянам похилого віку, інвалідам з 1 вересня в районі щорічно проводиться Всеукраїнська бла-
годійна акція “Милосердя”.

Посилення уваги суспільства до потреб одиноких громадян похилого віку, ветеранів, інвалідів, поліп-
шення їхнього соціального стану повинно стати обов’язком кожного з нас. 

Просимо колективи підприємств, організацій та установ, релігійних і громадських організацій не мина-
ти осель малозабезпечених громадян, допомогти їм коштами, продуктами харчування, одягом, взуттям. 

Ваш внесок у благодійну справу, ваша допомога буде проявом глибини християнського милосердя і 
любові до ближнього. 

Голова районної державної адміністрації Олександр ПОХИЛИЙ. 
Голова районної ради  Андрій ГАЛАЙКО.

Микола СПУРЗА, 
начальник  

ВСП “Тернопільська  
дистанція колія”. 

Залізничний переїзд —  
зона підвищеної небезпе-
ки. Істина давно всім відо-
ма й зрозуміла. Однак, як 
свідчить статистика 
дорожньо-транспортних 
пригод, що мали місце на 
залізничних переїздах в 
Україні, — не знайшла  
належного усвідомлення 
водіями. 

Щорічно на залізничних пе-
реїздах України трапляються 
декілька десятків зіткнень рухо-
мого складу з автотранспор-

том. Основними причинами ав-
топригод є порушення правил 
руху через залізничні переїзди, 
а саме: нехтування вказівками 
чи сигналами чергового по пе-
реїзду, положенням шлагбау-
ма, світловою та звуковою сиг-
налізацією, дорожніми знака-
ми. Крім того, часто водії, не 
переконавшись у відсутності 
потягу, намагаються перетнути 
переїзд. 

Користуючись нагодою, хочу 
нагадати водіям транспортних 
засобів, що рух через переїзд 
забороняється, якщо: 

— черговий по переїзду по-
дає сигнал заборони руху, тоб-
то стоїть до водія грудьми або 
спиною з піднятим над головою 
жезлом (червоним ліхтарем чи 

прапорцем) або з витягнутими 
в сторони руками; 

— шлагбаум опущений або 
почав опускатися; 

— увімкнено заборонний сиг-
нал світлофора чи звуковий 
сигнал, незалежно від наявнос-
ті та положення шлагбаума; 

— за переїздом утворився 
затор, який змусить водія зупи-
нитися на переїзді; 

— до переїзду в межах види-
мості наближається поїзд, ло-
комотив чи дрезина. 

Отож, нагадування про те, 
що залізничний переїзд - це 
зона підвищеної небезпеки, за-
лишаються актуальним, і тільки 
дотримання вимог і правил за-
безпечить безпеку під час про-
їзду через переїзд.

Увага! Залізничний переїзд!

Великогаївська сільська рада проводить громадське обговорення 
містобудівної документації “Детальний план території для розміщення 
адміністративних приміщень та гаражів для зберігання і обслуговування 
автотранспорту на території села Товстолуг Тернопільського району 
Тернопільської області” (земельна ділянка гр. Палчинського B.C.)

Громадське слухання відбудеться 07.10.2016 року о 15 год. у 
приміщенні Великогаївської сільської ради,   
за адресою: Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Великі Гаї, 
вул. Галицька, 47.

Великогаївський сільський голова О.А. КОХМАН.

16 жовтня  2016 року о 14 год. у приміщенні  
Гаї-Шевченківської сільської  ради за адресою: вул. Тернопіль-
ська, 10, село Гаї-Шевченківські Тернопільського р-ну відбудеться 
громадське обговорення щодо: затвердження детального плану  
території орієнтовною площею 5.5 га в с. Гаї-Шевченківські Терно-
пільського р-ну та детальних планів територій земельних ділянок 
громадян згідно з поданими заявами; перспектив об’єднання  
с. Гаї-Шевченківські з іншими територіальними громадами.
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ПОНЕДІЛОК

19 ВЕРЕСНЯ
ВІВТОРОК
20 ВЕРЕСНЯ

СЕРЕДА
21 ВЕРЕСНЯ

ЧЕТВЕР
22 ВЕРЕСНЯ

П’ЯТНИЦЯ
23 ВЕРЕСНЯ

СУБОТА
24 ВЕРЕСНЯ

НЕДІЛЯ
25 ВЕРЕСНЯ

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.40, 

21.00, 01.30, 05.30 Íîâèíè

06.10, 06.45, 08.10 Ñïîðò

06.15, 08.15 ÀãðîÅðà

06.20, 08.20, 23.15, 00.15 Ïîãîäà

06.25, 07.05, 08.25 Ñìàêîòà

06.35 Åðà áóäiâíèöòâà

07.15 Ðàíîê

08.35 Ïàñïîðòíèé ñåðâiñ

09.00 ÕV Ëiòíi Ïàðàëiìïiéñüêi iãðè.

Öåðåìîíiÿ çàêðèòòÿ

12.15, 21.30 Ðiî-2016. Ïåðåìîãè 

íàøèõ ïàðàëiìïiéöiâ

13.30 Êàçêè Ëiðíèêà Ñàøêà

13.40 Õî÷ó áóòè

14.00 Ñóñïiëüíèé óíiâåðñèòåò

14.50 Ôîëüê-musiñ

16.00, 04.15 Ä/ô “Ôîðìóëà æèòòÿ 

Îëåêñàíäðà Ïàëëàäiíà”

16.30, 17.30 Îðåãîíñüêèé ïóòiâíèê

17.00 Âiêíî â Àìåðèêó

18.00 Êíèãà ua

18.25, 01.20 Íîâèíè. Ñâiò

19.00, 01.45 Íîâèíè. Êóëüòóðà

19.25 Âiçèòiâêà Êàðïàò

19.30 Ïðî ãîëîâíå

20.00 Ïåðøà øïàëüòà

20.30 Âåðåñåíü

23.00 Ïiäñóìêè

23.20 Íà ñëóõó

02.00 Ò/ñ “Îñòðiâ ëþáîâi”
04.35 Âiðà. Íàäiÿ. Ëþáîâ

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

16.45, 19.30, 23.15, 03.25 ÒÑÍ

06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10 

“Ñíiäàíîê ç 1+1”

07.35 “Ìàøà i âåäìiäü”

09.30 “×îòèðè âåñiëëÿ”

10.50, 12.20 “Ìiíÿþ æiíêó - 7”

14.10 “Ñëiïà”

14.45, 15.45 “Ñiìåéíi ìåëîäðàìè - 6”

17.10, 01.55 Ò/ñ “Óëàìêè ùàñòÿ”
20.30, 00.00 “×èñòînews 2016”

21.00 Ò/ñ “Ñâàòè - 6”
22.00 “Ãðîøi”

00.20 Ò/ñ “Âiêiíãè - 2” 
01.10 Ò/ñ “Âiêiíãè - 2” “ìîâîþ îðèãiíàëó”
03.55 “Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé”

04.00 “Øiñòü êàäðiâ”

06.10 Ä/ï “Ñêëàä çëî÷èíó”

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, 12.25 Ò/ñ “Ðàéñüêi ÿáëó÷êà. 

13.15, 14.20 “Ñóäîâi ñïðàâè”

14.30 “Ñiìåéíèé ñóä”

16.10 “Æäè ìåíÿ. Óêðàèíà”

20.00, 00.40, 04.30 “Ïîäðîáèöi”

21.00 Ò/ñ “Âîíà íå ìîãëà iíàêøå”
23.00 Ò/ñ “Çàêîõàíi æiíêè” 

02.25 Ò/ñ “Ñóñiäè”
05.15 “Ñëiäñòâî âåëè... ç Ëåîíiäîì 

Êàíåâñüêèì”

ICTV
05.45 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé

05.50, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 

06.50 Ôàêòè òèæíÿ

08.45 Ôàêòè. Ðàíîê

09.15 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè. Ïiäñóìêè 

10.15 Äèâèòèñü óñiì!

11.10, 13.20 Õ/ô “Ñåðöå i äóøi”
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü

13.50, 16.20 Õ/ô “Äæi Àé Äæî. Àòàêà 
êîáðè”

16.40 Õ/ô “Äæi Àé Äæî. Àòàêà êîáðè 
2”

18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið

20.20 Áiëüøå íiæ ïðàâäà

21.40 Ò/ñ “Ïåñ-2”
22.25 Ñâîáîäà ñëîâà

01.05 Õ/ô “Ïðèäóðêè”
03.20, 04.35 Ïðîâîêàòîð

04.10 Ôàêòè

07.05, 16.00 “Âñå áóäå äîáðå!”

09.05 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”

11.00 “Çà æèâå! - 2”

12.10, 01.30 Õ/ô “Ñïîðòëîòî 82”
14.05 “Ñëiäñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè”

18.00, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”

18.30 “Çà æèâå!”

20.00, 22.35 “Õàòà íà òàòà”

00.20 “Îäèí çà âñiõ”

03.20, 02.55 Çîíà íî÷i

05.35 Äîðîñëi ÿê äiòè

06.30, 18.00 Àáçàö

07.30, 08.45 Kids Time

08.50 Ì/ô “ßê ñïiéìàòè ïåðî Æàð-
ïòèöi”

10.10 Õ/ô “Ëàðà Êðîôò - ðîçêðàäà÷êà 
ãðîáíèöü”

12.00 Õ/ô “Ëàðà Êðîôò - êîëèñêà 
æèòòÿ”

14.20 Ò/ñ “Íå ðîäèñü âðîäëèâà”
19.00 Ðåâiçîð

22.00 Ñòðàñòi çà ðåâiçîðîì

01.00 Õ/ô “Áiçíåñ çàðàäè êîõàííÿ”
02.50 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

09.15, 03.00 Çiðêîâèé øëÿõ

10.50, 05.10 Ðåàëüíà ìiñòèêà

11.50 Õ/ô “Íi÷íà ôiàëêà” 
13.45, 15.30 Ò/ñ “Ñâié ÷óæèé ñèí”
18.00, 04.10 Ò/ñ “Ñïiâà÷êà” 

21.00 Ò/ñ “Êîðîëåâà áàíäèòiâ” 

23.30 Õ/ô “Ìóìiÿ”

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.40, 

21.00, 01.30, 05.20 Íîâèíè

06.10, 06.45, 08.10 Ñïîðò

06.15, 08.15 Åðà áiçíåñó

06.20, 08.20 ÀãðîÅðà

06.30, 07.05, 08.30 Ñìàêîòà

07.15 Ðàíîê

08.35 Ïàñïîðò.Ua

09.00, 05.45 Âi÷íå

09.10 Ò/ñ “Òàêñi”
09.50, 04.50 Óðÿä íà çâ’ÿçêó ç 

ãðîìàäÿíàìè

10.20, 19.30 Ïðî ãîëîâíå

10.55 Ïåðåñåëåíöi

11.30 Âiéíà i ìèð

12.10 Âiêíî â Àìåðèêó

12.30 Âåðåñåíü

13.30 Êàçêè Ëiðíèêà Ñàøêà

13.40 Øêîëà Ìåði Ïîïïiíñ

14.00 Ñóñïiëüíèé óíiâåðñèòåò

14.50 Ïîäîðîæíi

ìèñòåöòâà. Äåðåâî æèòòÿ. Áðàòè 

Êðè÷åâñüêi”

16.30 Ä/ô “Ðîçêðèòòÿ Àìåðèêè”

17.30 Ä/ñ “Íàöiîíàëüíi ïàðêè Àìåðèêè”

18.25, 01.20 Íîâèíè. Ñâiò

19.00, 01.45 Íîâèíè. Êóëüòóðà

19.25, 22.45 Ç ïåðøèõ âóñò

20.30 Íàøi ãðîøi

21.30 ßñêðàâi ìîìåíòè Ðiî-2016

21.45 Ä/ô “Õîëîäíèé ßð”

22.15 Êîðîòêîìåòðàæíèé õ/ô 
“Ñàëäàòèêè”

23.00 Ïiäñóìêè

23.20 Íà ñëóõó

02.00 Ò/ñ “Îñòðiâ ëþáîâi”

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

16.45, 19.30, 23.15, 03.25 ÒÑÍ

06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10 

“Ñíiäàíîê ç 1+1”

07.35 “Ìàøà i âåäìiäü”

09.30 “×îòèðè âåñiëëÿ”

10.40 “Ìiíÿþ æiíêó - 6”

12.20 “Ìiíÿþ æiíêó - 7”

14.10 “Ñëiïà”

14.45, 15.45 “Ñiìåéíi ìåëîäðàìè - 6”

17.10, 01.55 Ò/ñ “Óëàìêè ùàñòÿ”
20.30, 00.00 “×èñòînews 2016”

21.00 Ò/ñ “Ñâàòè - 6”
22.00 “Æèòòÿ áåç îáìàíó 2016”

00.20 Ò/ñ “Âiêiíãè - 2” 
01.10 Ò/ñ “Âiêiíãè - 2” “ìîâîþ îðèãiíàëó”
03.55 “Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé”

04.00 “Øiñòü êàäðiâ”

06.05, 11.20, 12.25, 05.10 “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, 21.00 Ò/ñ “Âîíà íå ìîãëà 
iíàêøå”

13.40 “Ñóäîâi ñïðàâè”

16.40 “Äàâàé îäðóæèìîñÿ”

20.00, 00.40, 04.25 “Ïîäðîáèöi”

23.00 Ò/ñ “Çàêîõàíi æiíêè” 

02.20 Ò/ñ “Ñóñiäè”

ICTV
05.25, 20.20 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà

06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi

08.45 Ôàêòè. Ðàíîê

09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 

09.55 Ïàòðóëü. Ñàìîîáîðîíà

10.20, 16.50 Ò/ñ “1942”
12.10, 13.20 Õ/ô “Ïðèäóðêè”
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü

14.30 Ò/ñ “Âiääië 44”
15.25, 16.20, 21.40 Ò/ñ “Ïåñ-2”
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið

22.25 Õ/ô “Ñíàéïåð 2”
00.15 Ò/ñ “Êîìiñàð Ðåêñ”
01.15 Ò/ñ “Ãàííiáàë”
03.15, 04.40 Ïðîâîêàòîð

04.05 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé

04.10 Ñòóäiÿ Âàøèíãòîí

04.15 Ôàêòè

07.05, 16.00 “Âñå áóäå äîáðå!”

09.05 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”

10.00, 18.30 “Çà æèâå! - 2”

11.15 “ÌàñòåðØåô - 4”

18.00, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”

20.00, 22.45 “ÌàñòåðØåô - 6”

00.00 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà”
01.00 “Îäèí çà âñiõ”

02.40 “Ñëiäñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè”

05.10 Äîðîñëi ÿê äiòè

06.05, 18.00 Àáçàö

07.05, 08.20 Kids Time

08.22 Ò/ñ “Âiñiìäåñÿòi” 
10.25 Ò/ñ “Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíüêà”
14.20 Ò/ñ “Íå ðîäèñü âðîäëèâà”
19.00 Ïîëîâèíêè 2

22.00 Ëþáîâ íà âèæèâàííÿ

01.50 Çîíà íî÷i

06.00, 10.50, 05.10 Ðåàëüíà ìiñòèêà

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

09.15 Çiðêîâèé øëÿõ

11.50 Ò/ñ “Êîëið ÷åðåìøèíè”
13.45, 15.30 Ò/ñ “Æiíî÷èé ëiêàð 2” 
18.00, 04.10 Ò/ñ “Ñïiâà÷êà” 

21.00 Ò/ñ “Êîðîëåâà áàíäèòiâ”

23.30 Ò/ñ “C.S.I.: Íüþ-Éîðê 3 ñåçîí”
02.00 Õ/ô “Ìóìiÿ”

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.40, 

21.00, 01.30, 05.20 Íîâèíè

06.10, 06.45, 08.10 Ñïîðò

06.15, 08.15 ÀãðîÅðà

06.20, 08.20, 22.55, 23.15, 00.15 

Ïîãîäà

06.25, 07.05, 08.25 Ñìàêîòà

06.35 Åðà áóäiâíèöòâà

07.15 Ðàíîê

08.35 Ïàñïîðò.Ua

08.45, 00.20 Òåëåìàãàçèí

09.00, 05.45 Âi÷íå

09.10 Ò/ñ “Òàêñi”
09.50 Íàøi ãðîøi

10.20, 19.30 Ïðî ãîëîâíå

11.00 Çàñiäàííÿ Êàáiíåòó Ìiíiñòðiâ 

13.30 Êàçêè Ëiðíèêà Ñàøêà

14.00 Ñóñïiëüíèé óíiâåðñèòåò

14.50, 04.40 Ñâiòëî

15.40 Ãðà äîëi

16.30 Ä/ñ “Íîâèé Îðëåàí”

17.30 Ä/ñ “Íàöiîíàëüíi ïàðêè 

Àìåðèêè”

18.25, 01.20 Íîâèíè. Ñâiò

19.00, 01.45 Íîâèíè. Êóëüòóðà

19.25, 22.45 Ç ïåðøèõ âóñò

20.00 Ïåðåñåëåíöi

20.30 Ñëiäñòâî. Iíôî

21.30 ßñêðàâi ìîìåíòè Ðiî-2016

21.45 Ä/ô “Íåî÷iêóâàíå ïîáà÷åííÿ”

22.15 Ä/ô “Ñiìäåñÿòíèêè. Ìèêîëà 

Îðôåé”

22.40 Ìåãàëîò

23.00 Ïiäñóìêè

23.20 Íà ñëóõó

02.00 Ò/â “Òðè iäåàëüíi ïîäðóææÿ”

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

16.45, 19.30, 23.15, 03.25 ÒÑÍ

06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10 

“Ñíiäàíîê ç 1+1”

07.35 “Ìàøà i âåäìiäü”

09.30 “×îòèðè âåñiëëÿ”

10.50, 12.20 “Ìiíÿþ æiíêó - 7”

14.10 “Ñëiïà”

14.45, 15.45 “Ñiìåéíi ìåëîäðàìè - 6”

17.10, 01.55 Ò/ñ “Óëàìêè ùàñòÿ”
20.30, 00.00 “×èñòînews 2016”

21.00 Ò/ñ “Ñâàòè - 6”
22.00 “Ïîâåðíiòü ìåíi êðàñó 2”

00.20 Ò/ñ “Âiêiíãè - 2” 
01.10 Ò/ñ “Âiêiíãè - 2” “ìîâîþ 

îðèãiíàëó”
03.55 “Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé”

04.00 “Øiñòü êàäðiâ”

06.05, 11.15, 12.25, 05.10 “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, 21.00 Ò/ñ “Âîíà íå ìîãëà 
iíàêøå”

13.40, 14.20 “Ñóäîâi ñïðàâè”

15.45 “Ñiìåéíèé ñóä”

16.40 “Äàâàé îäðóæèìîñÿ”

20.00, 00.35, 04.25 “Ïîäðîáèöi”

23.00 Ò/ñ “Çàêîõàíi æiíêè” 

02.20 Ò/ñ “Ñóñiäè”

ICTV
05.25 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà

06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi

08.45 Ôàêòè. Ðàíîê

09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 

10.10, 16.50 Ò/ñ “1942”. 16+
12.00, 13.20 Õ/ô “Ñíàéïåð 2”
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü

14.30 Ò/ñ “Âiääië 44”
15.25, 16.20, 21.40 Ò/ñ “Ïåñ-2”
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið

20.20 Ñåêðåòíèé ôðîíò

22.25 Õ/ô “Ñíàéïåð 3”
00.15 Ò/ñ “Êîìiñàð Ðåêñ”
01.15 Ò/ñ “Ãàííiáàë”
03.30, 04.40 Ïðîâîêàòîð

04.15 Ñòóäiÿ Âàøèíãòîí

04.20 Ôàêòè

06.45, 16.00 “Âñå áóäå äîáðå!”

08.45 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”

09.45, 18.30 “Çà æèâå! - 2”

11.00 “ÌàñòåðØåô - 4”

18.00, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”

20.00, 22.45 “ÌàñòåðØåô - 6”

00.05 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà”
01.05 “Äàâàé ïîãîâîðèìî ïðî ñåêñ 3”

02.55 “Ñëiäñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè”

03.00, 02.05 Çîíà íî÷i

04.05 Õ/ô “Ìèñëèâöi çà ñêàðáàìè”
06.10, 18.00 Àáçàö

07.05, 08.25 Kids Time

08.27 Ò/ñ “Âiñiìäåñÿòi”
10.30 Ò/ñ “Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíüêà”
14.20 Ò/ñ “Íå ðîäèñü âðîäëèâà”

02.00 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé

06.00, 10.50, 05.10 Ðåàëüíà ìiñòèêà

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

09.15, 03.50 Çiðêîâèé øëÿõ

11.50 Ò/ñ “Êîëið ÷åðåìøèíè”
13.45, 15.30 Ò/ñ “Æiíî÷èé ëiêàð 2” 
18.00, 04.10 Ò/ñ “Ñïiâà÷êà” 12+

21.00 Ò/ñ “Êîðîëåâà áàíäèòiâ”

23.30 Ò/ñ “C.S.I.: Íüþ-Éîðê 3 ñåçîí” 

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.40, 

21.00, 01.30, 05.20 Íîâèíè

06.10, 06.45, 08.10 Ñïîðò

06.15, 08.15 Åðà áiçíåñó

06.20, 08.20 ÀãðîÅðà

06.30, 07.05, 08.30 Ñìàêîòà

07.15 Ðàíîê

08.35 Ïàñïîðò.Ua

08.45, 00.20 Òåëåìàãàçèí

09.00, 05.45 Âi÷íå

09.10 Ò/ñ “Òàêñi”
09.50 Ïëàí íà çàâòðà” ç À. Ðiíãiñ

10.20, 19.30 Ïðî ãîëîâíå

10.55 Ïåðåñåëåíöi

11.30 Ä/ô “Áié çà ãîðó Ìàêiâêà” ô.1

12.30 Ñëiäñòâî. Iíôî

13.30 Êàçêè Ëiðíèêà Ñàøêà

14.00 Ñóñïiëüíèé óíiâåðñèòåò

14.50 Íàäâå÷ið’ÿ. Äîëi

15.50 Ñïîãàäè

16.25 Ãàíäáîë. Ëiãà ÷åìïiîíiâ. 

“Ìîòîð” (Çàïîðiææÿ) - “Íàíò” 

(Ôðàíöiÿ)

18.25, 01.20 Íîâèíè. Ñâiò

19.00, 01.45 Íîâèíè. Êóëüòóðà

19.25, 22.50 Ç ïåðøèõ âóñò

20.00 Ïåðøà ñòóäiÿ

20.30 “Ñõåìè” ç Í. Ñåäëåöüêîþ

21.30 ßñêðàâi ìîìåíòè Ðiî 2016

ñèëà ñëîâà”

23.00 Ïiäñóìêè

23.20 Íà ñëóõó

02.00 Ôîëüê-musiñ

03.05 Òåëåâèñòàâà “Êàìiííèé õðåñò”

04.55 Ä/ô “Ñiìäåñÿòíèêè. Ìèêîëà 

Îðôåé”

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

16.45, 19.30, 00.30 ÒÑÍ

06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10 

“Ñíiäàíîê ç 1+1”

07.35 “Ìàøà i âåäìiäü”

09.30 “×îòèðè âåñiëëÿ”

10.50, 12.20 “Ìiíÿþ æiíêó - 7”

14.10 “Ñëiïà”

14.45, 15.45 “Ñiìåéíi ìåëîäðàìè - 6”

17.10, 02.50 Ò/ñ “Óëàìêè ùàñòÿ”
20.30, 00.45 “×èñòînews 2016”

21.00 Ò/ñ “Ñâàòè - 6”
22.00 “Ñâiò íàâèâîðiò - 7”

23.00 “Ïðàâî íà âëàäó 2016”

01.15 Ò/ñ “Âiêiíãè - 2”
02.00 Ò/ñ “Âiêiíãè - 2” “ìîâîþ îðèãiíàëó”
04.20 “Øiñòü êàäðiâ”

06.05, 11.15, 12.25, 05.15 “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 “Âîíà íå ìîãëà iíàêøå”
13.40, 14.20 “Ñóäîâi ñïðàâè”

15.45 “Ñiìåéíèé ñóä”

16.40 “Äàâàé îäðóæèìîñÿ”

20.00, 00.35, 04.25 “Ïîäðîáèöi”

21.00 Ò/ñ “Âîíà íå ìîãëà iíàêøå” 
23.00 Ò/ñ “Çàêîõàíi æiíêè” 

02.20 Ò/ñ “Ñóñiäè”

ICTV
5.25 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà

06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi

08.45 Ôàêòè. Ðàíîê

09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 

10.10, 16.50 Ò/ñ “1942”
12.00, 13.20 Õ/ô “Ñíàéïåð 3”
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü

14.30 Ò/ñ “Âiääië 44”
15.25, 16.20, 21.40 Ò/ñ “Ïåñ-2”
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið

20.20 Iíñàéäåð

22.25 Õ/ô “Ñíàéïåð 4. 
Ïåðåçàâàíòàæåííÿ”

00.15 Ò/ñ “Êîìiñàð Ðåêñ”
01.15 Ò/ñ “Ãàííiáàë”
03.25, 04.40 Ïðîâîêàòîð

04.05 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé

04.10 Ñòóäiÿ Âàøèíãòîí

04.15 Ôàêòè

06.15, 16.00 “Âñå áóäå äîáðå!”

08.15 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”

09.15, 18.30 “Çà æèâå! - 2”

10.45 “ÌàñòåðØåô - 4”

18.00, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”

20.00, 22.45 “Çâàæåíi òà ùàñëèâi - 6”

00.10 “Îäèí çà âñiõ”

01.45 “Ñëiäñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè”

03.00, 01.30 Çîíà íî÷i

Àääàìñiâ” 
06.15, 18.00 Àáçàö

07.10, 08.30 Kids Time

08.32 Ò/ñ “Âiñiìäåñÿòi”
10.35 Ò/ñ “Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíüêà”
14.20 Ò/ñ “Íå ðîäèñü âðîäëèâà”
19.00 Ëþáîâ íà âèæèâàííÿ

23.20 Ïîëîâèíêè-2

06.00, 10.50, 05.10 Ðåàëüíà ìiñòèêà

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

09.15, 03.50 Çiðêîâèé øëÿõ

11.50 Ò/ñ “Êîëið ÷åðåìøèíè”
13.45, 15.30 Ò/ñ “Æiíî÷èé ëiêàð 2”
18.00, 04.10 Ò/ñ “Ñïiâà÷êà”

21.00 Ò/ñ “Êîðîëåâà áàíäèòiâ”

23.30 Ò/ñ “C.S.I.: Íüþ-Éîðê 3 ñåçîí” 

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.40, 

21.00, 01.30, 05.20 Íîâèíè

06.10, 06.45, 08.10 Ñïîðò

06.15, 08.15 ÀãðîÅðà

06.20, 08.20, 22.55, 23.15, 00.15 

Ïîãîäà

06.25, 07.05, 08.25 Ñìàêîòà

06.35 Åðà áóäiâíèöòâà

07.15 Ðàíîê

08.35 Ïàñïîðò.Ua

08.45, 00.20 Òåëåìàãàçèí

09.00, 05.45 Âi÷íå

09.10 Ò/ñ “Òàêñi”

10.20, 19.30, 04.50 Ïðî ãîëîâíå

10.55 Ïåðøà ñòóäiÿ

11.30 Ä/ô “Áié çà ãîðó Ìàêiâêà” ô.2

12.30 “Ñõåìè” ç Í. Ñåäëåöüêîþ

13.30 Êàçêè Ëiðíèêà Ñàøêà

13.40 Õî÷ó áóòè

14.00 Ñóñïiëüíèé óíiâåðñèòåò

14.50, 03.55 Âiðà. Íàäiÿ. Ëþáîâ

15.50 Òåàòðàëüíi ñåçîíè

16.30 Ä/ñ “Íîâèé Îðëåàí”

17.30 Ä/ñ “Íàöiîíàëüíi ïàðêè Àìåðèêè”

18.25, 01.20 Íîâèíè. Ñâiò

19.00, 01.45 Íîâèíè. Êóëüòóðà

19.25 Ç ïåðøèõ âóñò

20.00 Íà ïàì’ÿòü

20.30 Ïëàí íà çàâòðà” ç À. Ðiíãiñ

21.30 ßñêðàâi ìîìåíòè Ðiî-2016

21.50 Âiéíà i ìèð

23.00 Ïiäñóìêè

23.20 Íà ñëóõó

02.00 Ìóçè÷íå òóðíå

03.05 Íàäâå÷ið’ÿ. Äîëi

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”

10.45, 12.20 “Ìiíÿþ æiíêó - 7”

14.10 “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 “Åêñòðàñåíñ”

05.30 “Øiñòü êàäðiâ”

06.05, 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 “Âîíà íå ìîãëà iíàêøå” 
13.40, 14.20 “Ñóäîâi ñïðàâè”

15.45 “Ñiìåéíèé ñóä”

16.40 “Äàâàé îäðóæèìîñÿ”

20.00, 02.00, 05.30 “Ïîäðîáèöi”

21.00 “×îðíå äçåðêàëî”

02.50 Õ/ô “Ñiì äíiâ äî âåñiëëÿ”
04.20 “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 

09.55 Ò/ñ “1942”
11.45, 13.20 Õ/ô “Ñíàéïåð 4. 

Ïåðåçàâàíòàæåííÿ”
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü

14.00 Ò/ñ “Âiääië 44”
14.55, 16.20 Ò/ñ “Ïåñ - 2”
16.35 Õ/ô “Áàéêåðè”
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið

20.20 Àíòèçîìái

21.25, 22.30 Äèçåëü-øîó

23.30 Õ/ô “Ñíàéïåð 5. Ñïàäùèíà”
01.45 Ò/ñ “Ãàííiáàë”
03.55 Ïðîâîêàòîð

04.45 Ñòîï-10

05.40 “Çiðêîâå æèòòÿ. Ïîìèëêè 

ìîëîäîñòi” 

06.35 “Çiðêîâå æèòòÿ. Ñëàâà â îáìií 

íà ðîäèíó”

07.40 Õ/ô “Äî÷êà”
09.35 Õ/ô “Íàðå÷åíèé”
18.00, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”

18.30, 00.20 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà”
20.00, 22.45 “Íàöiîíàëüíå òàëàíò-øîó

“Òàíöþþòü âñi!-9”

01.40 “Ñëiäñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè”

03.00, 02.20 Çîíà íî÷i

03.45 Õ/ô “Ìåði Ïîïïiíñ”
06.00, 18.00 Àáçàö

06.55, 08.15 Kids Time

08.17 Ò/ñ “Âiñiìäåñÿòi”
09.15 Ïîëîâèíêè-2

22.45 Ïîëîâèíêè-2

02.15 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé

06.00, 10.50 Ðåàëüíà ìiñòèêà

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

09.15, 04.45 Çiðêîâèé øëÿõ

11.50 Ò/ñ “Êîëið ÷åðåìøèíè”
13.45, 15.30 Ò/ñ “Æiíî÷èé ëiêàð 
18.00, 03.50 Ò/ñ “Ñïiâà÷êà”

21.00 Ò/ñ “Êîðîëåâà áàíäèòiâ” 

23.30 Ò/ñ “C.S.I.: Íüþ-Éîðê 3 ñåçîí” 

06.00 Ïiäñóìêè

06.15 Ó ïðîñòîði áóòòÿ

07.05 ÀãðîÅðà. Ïiäñóìêè

07.50 Çîëîòèé ãóñàê

08.15 Ñìàêîòà

08.40 Ñâiò on line

09.00 Ì/ô “Õðèñòîôîð Êîëóìá. 
Îñòàííÿ ïîäîðîæ”

11.25 Õî÷ó áóòè

11.45 Øêîëà Ìåði Ïîïïiíñ

12.00 Êàçêè Ëiðíèêà Ñàøêà

12.20 Ñóñïiëüíèé óíiâåðñèòåò

13.05 Ä/ñ “Íàöiîíàëüíi ïàðêè 

Àìåðèêè”

16.05 Ãàíäáîë. Ëiãà ÷åìïiîíiâ. “Ìîòîð” 

(Çàïîðiææÿ) - “Íàíò” (Ôðàíöiÿ)

18.10 “Íàðîäæåíi íåçàëåæíèìè”. 

Êîíöåðòíà ïðîãðàìà

19.20 Õ/ô “Øòèëü”
21.00, 05.35 Íîâèíè

21.50 Ðîçñåêðå÷åíà iñòîðiÿ

23.00 Òåðèòîðiÿ çàêîíó

23.20 Âïåðåä íà Îëiìï

23.40 Äîáði ñïðàâè

01.20 Ìóçè÷íå òóðíå

02.30 Ò/â “Ïîðà æîâòîãî ëèñòÿ”

04.40 Ä/ô “Ïàâëî Çàãðåáåëüíèé. Äî 

çàïèòàííÿ”

1+1
06.00, 19.30 ÒÑÍ

06.45 “Ãðîøi”

08.00 “Ñíiäàíîê. Âèõiäíèé”

10.00 “Ñâiòñüêå æèòòÿ”

11.00 Õ/ô “Ïîäðóãè”
12.45 Õ/ô “Âèïàäêîâèõ çóñòði÷åé íå 

16.35 “Âå÷iðíié êâàðòàë Þðìàëà 2016”

18.30 “Ðîçñìiøè êîìiêà -7 2016”

21.15 “Þðìàëiòî ç êâàðòàëîì 95”

00.20 Õ/ô “Ñòàòè çiðêîþ”
02.00 Õ/ô “Åêñòðàñåíñ” 
03.40 “Øiñòü êàäðiâ”

ïîçíàéîìèòèñü...”
08.15 Ì/ñ “Ïðèãîäè êàïiòàíà 

Âðóíãåëÿ”
09.30, 03.15 Ä/ï “Çèíîâié Ãåðäò. ß 

íå êîìiê”

10.20, 03.50 Õ/ô “Ñiì íÿíüîê”
12.00, 05.05 Õ/ô “Ìiñüêèé ðîìàíñ”
14.00 Õ/ô “Çâîðîòíèé êâèòîê” 

18.00 Ò/ñ “Øêiäëèâi ïîðàäè”
20.00, 00.25 “Ïîäðîáèöi”

20.30 Ò/ñ “Øêiäëèâi ïîðàäè” 
22.30 “Äîáðèé âå÷ið íà Iíòåði” 

23.30 “Íàâêîëî Ì”

01.05 Õ/ô “Òðàìáî”

ICTV
05.30 Ôàêòè

05.50, 04.50 Ñòîï-10

06.50 Ïðîâîêàòîð

07.40 Áiëüøå íiæ ïðàâäà

08.40 Ñåêðåòíèé ôðîíò

09.35 Àíòèçîìái

10.35 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà

11.35 Iíñàéäåð

12.35, 13.00 Õ/ô “Áàéêåðè”
12.45 Ôàêòè. Äåíü

14.55 Õ/ô “Ñíàéïåð 5. Ñïàäùèíà”
17.00  Õ/ô “Iíêàñàòîð”
18.45 Ôàêòè. Âå÷ið

19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè. Ïiäñóìêè 

20.05 Õ/ô “Ïàäiííÿ Îëiìïó”
22.30 Õ/ô “Ñòðiëåöü”
00.55 Õ/ô “Îñíîâíèé iíñòèíêò”
03.10 Ò/ñ “Ãàííiáàë”

05.50 “ÂóñîËàïîÕâiñò”

08.00 “Êàðàîêå íà Ìàéäàíi”

09.00 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”

09.55 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà”
13.35 “Çâàæåíi òà ùàñëèâi - 6”

17.00 “Õàòà íà òàòà”

19.00 “Õ-Ôàêòîð - 7”

22.05 “Íàöiîíàëüíå òàëàíò-øîó 

“Òàíöþþòü âñi!-9”

02.00 “Ñëiäñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè”

03.00 Çîíà íî÷i

04.10 Àáçàö

05.05, 07.05 Kids Time

05.10 Õ/ô “Ðîê ó ëiòíüîìó òàáîði”

09.10 Ðåâiçîð

12.10 Ñòðàñòi çà ðåâiçîðîì

15.10 Ëþáîâ íà âèæèâàííÿ

17.10 Ì/ô “Iâàí Öàðåâè÷ i ñiðèé âîâê” 
19.00 Õ/ô “Ëþäè â ÷îðíîìó”
21.00 Õ/ô “Ëþäè â ÷îðíîìó 2”
22.45 Õ/ô “×óæi íà ðàéîíi”
00.20 Õ/ô “ßíãîëîõîðîíåöü”

07.10, 05.10 Çiðêîâèé øëÿõ

09.00, 15.20 Ò/ñ “Êîðîëåâà áàíäèòiâ” 
17.00, 19.40 Ò/ñ “Ïðîáà÷”
22.00 Ò/ñ “Íå çðiêàþòüñÿ êîõàþ÷è” 
02.10 Ò/ñ “C.S.I.: Íüþ-Éîðê 3 ñåçîí” 

Îäåñè”

06.35 Õ/ô “Åêñòðàñåíñ”
08.55 Õ/ô “Âiäïóñòêà çà âëàñíèé 

ðàõóíîê”
11.30, 03.20 “Ðå÷îâèé äîêàç”

15.00 Ò/ñ “Äåòåêòèâè” 
19.00, 02.40 “Ñâiäîê”

19.30 Ò/ñ “×åðãîâèé àíãåë - 2”
23.00 Õ/ô “Êëèí êëèíîì” 
00.50 Õ/ô “Äîðîñëi äiòè ðîçëó÷åííÿ” 
03.10 “Âèïàäêîâèé ñâiäîê”

06.00 Ñâiò ïðàâîñëàâ’ÿ

06.30, 07.10, 08.10, 22.50, 23.15, 

00.05 Ïîãîäà

06.55, 00.20 Òåëåìàãàçèí

07.15 Íà ñëóõó

07.50 Çîëîòèé ãóñàê

08.15 Ñìàêîòà

08.40 Ñâiò on line

09.00 Õ/ô “Øòèëü”
10.55 Ì/ô “Õðèñòîôîð Êîëóìá. 

Îñòàííÿ ïîäîðîæ”
12.15 Òåàòðàëüíi ñåçîíè

13.00 Ñïîãàäè

13.30 Ãðà äîëi

14.20 Ôîëüê-musiñ

15.30 Ä/ô “Àíãåë ïîìñòè”

16.00 Òâié äiì-2

16.30 Õ/ô “Ïîâåðíåííÿ”
20.10 Ïîäîðîæíi

21.00, 05.35 Íîâèíè

21.30 Ïåðøà øïàëüòà

22.00 Êíèãà ua

23.00 Ïàñïîðòíèé ñåðâiñ

23.20 Äåíü ßíãîëà

01.20 Ìóçè÷íå òóðíå

02.30 “Ìèíà Ìàçàéëî”

1+1
06.10 Õ/ô “Ñòàòè çiðêîþ”
08.00 “Ñíiäàíîê. Âèõiäíèé”

09.00 Ëîòåðåÿ “Ëîòî-çàáàâà”

09.40 Ì/ô “Ìàøà i âåäìiäü”
10.05 ÒÑÍ

11.00 “Ñâiò íàâèâîðiò - 7”

12.05 “Æèòòÿ áåç îáìàíó”

13.30 “Ïîâåðíiòü ìåíi êðàñó 2”

14.55 Ò/ñ “Ñâàòè - 6”
19.30, 05.15 “ÒÑÍ-Òèæäåíü”

21.00 Õ/ô “Áiæåíêà” 
01.15 “Àðãóìåíò êèíî”

01.40 “Ñiìåéíi ìåëîäðàìè - 6”

07.00 Ì/ñ “Ïðèãîäè êàïiòàíà 
Âðóíãåëÿ”

07.40 “Ïîäðîáèöi”

08.10 “óÄà÷íèé ïðîåêò”

10.00 “Îðåë i ðåøêà. Íàâêîëîñâiòíÿ 

ïîäîðîæ”

11.00 “Îðåë i Ðåøêà. Øîïiíã”

12.00 “Íàâêîëî Ì”

13.00 Ò/ñ “Øêiäëèâi ïîðàäè” 
17.00 Ò/ñ “Ñiëüñüêèé ðîìàíñ”
20.00 “Ïîäðîáèöi òèæíÿ”

21.30 Ò/ñ “Ñiëüñüêèé ðîìàíñ” 

00.20 Õ/ô “Çâîðîòíèé êâèòîê”
02.15 Ä/ï “Àíàòîìiÿ êàòàñòðîô”

ICTV
05.00, 06.55 Ñòîï-10

05.35 Ôàêòè

06.05, 04.10 Ïðîâîêàòîð

07.50 Çiðêà YouTube

09.50 Äèâèòèñü óñiì!

11.35 Áåç ãàëüì

11.55, 13.00 Õ/ô “Iíêàñàòîð”
12.45 Ôàêòè. Äåíü

14.00 Õ/ô “Ñòðiëåöü”
16.30 Õ/ô “Ïàäiííÿ Îëiìïó”
18.45 Ôàêòè òèæíÿ

20.25 Õ/ô “Ïàäiííÿ Ëîíäîíó”
22.15 Õ/ô “13-é ðàéîí. Öåãëÿíi 

00.05 Õ/ô “Îñíîâíèé iíñòèíêò”
02.30 Ò/ñ “Ïiä ïðèêðèòòÿì”

06.05 “ÂóñîËàïîÕâiñò”

07.05, 10.50 “Õ-Ôàêòîð - 7”

09.00 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”

09.55 “Êàðàîêå íà Ìàéäàíi”

12.10 “ÌàñòåðØåô - 6”

19.00, 00.05 “Ñëiäñòâî âåäóòü 

åêñòðàñåíñè”

20.55 “Îäèí çà âñiõ”

22.05 “Äàâàé ïîãîâîðèìî ïðî ñåêñ 3”

03.10 Çîíà íî÷i

ôiëüì

06.50 Àáçàö

07.50, 09.40 Kids Time

07.52 Ì/ñ “Ïiíãâiíè Ìàäàãàñêàðó”
09.45 Ò/ñ “Ïðèãîäè Ìåðëiíà”
13.15 Ì/ô “Iâàí Öàðåâè÷ i ñiðèé âîâê” 
15.10 Õ/ô “Ëþäè â ÷îðíîìó”
17.10 Õ/ô “Ëþäè â ÷îðíîìó 2”
18.50 Õ/ô “Ëþäè â ÷îðíîìó 3”

23.20 Õ/ô “Ñêàëêà” 
01.10 Õ/ô “×óæi íà ðàéîíi”

07.30 Çiðêîâèé øëÿõ

09.20 Ò/ñ “Íå çðiêàþòüñÿ êîõàþ÷è” 
13.00 Ò/ñ “Ïðîáà÷”
17.10, 20.00 Ò/ñ “Ãîñïîäèíÿ âåëèêîãî 

ìiñòà”

Ïàíþòîþ

22.00 Õ/ô “Çâîðîòíèé êâèòîê”
23.50 Ðåàëüíà ìiñòèêà

01.25 Ò/ñ “Ñïiâà÷êà” 

08.00 Õ/ô “Äîò”
09.45 Ò/ñ “Æèòòÿ, ÿêîãî íå áóëî” 
13.10 “Ðîçñìiøè êîìiêà”

14.00 Ò/ñ “Âåëèêi ïî÷óòòÿ” 
15.00 Õ/ô “Ñiì ñòàðèõ i îäíà äiâ÷èíà”
16.35 “Ëåãåíäè êàðíîãî ðîçøóêó”

19.00 Ò/ñ “×åðãîâèé àíãåë - 2”
22.40 Õ/ô “Óêðèòòÿ” 
00.25 Õ/ô “Ïèëà - 2” 

03.10 “Âèïàäêîâèé ñâiäîê”

03.25 “Ðå÷îâèé äîêàç”



П’ятниця, 16 вересня 2016 року10 Час місцевий
Наша команда ●

Ольга ВербилО.

Новому міському голові 
ланівців роману Казно-
вецькому за невеликий 
проміжок часу вдалося 
привести місто до ладу.  
Численні стихійні сміттєз-
валища, занедбані відпо-
чинкові зони робили місто 
непривабливим і неком-
фортним не лише для ту-
ристів, а й для місцевих 
жителів. За словами рома-
на Казновецького, діяль-
ність розпочали з малого 
– доріг, освітлення й бла-
гоустрою ланівців.

Відремонтовано 
аварійно небезпечні 

ділянки
“Перше, за що береться, ма-

буть, кожен новий міський го-
лова, це — дороги. У Ланівцях 
це вкрай необхідно, оскільки 
вже траплялися кілька смер-
тельних випадків саме через 
поганий стан доріг. Відтак, пе-
редусім, зробили ямковий і по-
точний ремонт пошкоджених 
ділянок, щоб запобігти аварі-
ям”, — зазначив мер Ланівців.

Ліквідували стихійні 
сміттєзвалища

Роман Казновецький розпо-
вів, що донедавна Ланівці “сла-
вилися” стихійними сміттєзва-
лищами, які роками ніхто не 
прибирав.

“Загалом ми прибра-
ли 13  таких сміттєзва-
лищ, одне з яких було 
розташоване безпосе-
редньо за парканом 
школи. Організували 
прибирання кладовищ, - 
продовжив очільник міс-
та. – Щоби надалі не 
виникали стихійні сміт-
тєзвалища, облаштували 
15 сміттєвих майданчи-
ків із покриттям і новими 
місткими баками. Плану-
ємо зобов’язати всіх 
мешканців міста оплачу-
вати послуги вивозу 
сміття. Якщо люди пла-
титимуть за вивіз відхо-

дів, то, ймовірно, вже не вики-
датимуть сміття за паркан. Та-
ким чином, сподіваюся, ми під-
вищимо рівень культури міс-
тян”.

Також, повідомив Роман Каз-
новецький, провели акції з при-
бирання й благоустрою міста. 
Зокрема, упорядкували Лано-
вецький яр – місце масового 
захоронення загиблих борців 
за волю України у 40-х – 50-х 
рр. ХХ ст., схил польського 
цвинтаря (територію, що за 
пам’ятним знаком воїнам-
землякам, які загинули під час 

війни в Афганістані, братські 
могили воїнів УПА і воїнів Ра-
дянської армії), організовували 
численні толоки, розчистили 
від хащ та аварійних дерев міс-
цеве кладовище.

До кінця року 
запрацюють очисні 

споруди
“Торік Державний фонд регі-

онального розвитку  надав ко-
шти на облаштування 
каналізаційно-насосної станції. 
Цьогоріч майже 7 млн. грн. - на 
побудову очисних споруд.  Ве-
ликий обсяг роботи вже зро-
блено, і до кінця року ми плану-

ємо запустити першу чергу 
очисних споруд”, - зазначив 
Роман Казновецький. 

Довкола 
Лановецького  

ставу буде 
відпочинкова зона
“Це - одне з пріоритетних 

для мене завдань, – повідомив 
міський голова. - Дещо для 
цього зроблено. Встановлено 
освітлення на  набережній. Далі 
почистимо став, навколишню 
територію, облаштуємо пляж і 
новий спортивний майданчик. 
Хочеться, щоб люди у своєму 
місті могли комфортно відпочи-
вати, а не їхати для цього в су-
сідні райони”.

Зооботанічний сад 
стане окрасою міста

Як зазначив міський голова, 
Лановецький зооботанічний сад 
уже багато років занедбаний. 
Понад 10 га зеленої території 
дозволяють зробити тут пре-
красну відпочинкову зону для 
мешканців і гостей міста. 

“Нещодавно спеціалісти ка-
федри лісового і садово-
паркового господарства відо-
кремленого підрозділу Націо-

нального універси-
тету біоресурсів і 
природокористу-
вання України “Бе-
режанський агро-
технічний інститут” 
провели презента-
цію завершеного 
проекту організації 
території Лано-
вецького зоологіч-
ного парку місце-
вого значення “Ла-
новецький зообот-
сад”. Депутати 
міської ради під-
тримали проект і 
надали 45 тис. грн. 
на його реалізацію.  
Тому, сподіваюся, 
уже найближчим 
часом ланівчани 
зможуть відпочи-
вати у відновлено-
му саду”, —  
наголосив Роман 
Казновецький.

Менш ніж  
за рік Ланівці стали 
привабливим містом  Ярослав 

бАЧиНСЬКиЙ.

 Жнива 2016 
року увійшли 
в історію, як 
найспекотні-
ші, коли че-
рез надмірну 
температуру 
перегрівали-
ся мотори ав-
т о м а ш и н , 
з б и р а л ь н и х 
механ і зм і в . 
Коли склянка 
прохолодної 
води була і 
порятунком, і 
н а с о л о д о ю 
життя. Але 
вперше сіль-
с ь к о г о с п о -
д а р с ь к і й 
практиці ра-
йону зібрано 
р е к о р д н и й 
урожай ран-
ніх зернових і 
зернобобових 
культур. 

Обсяг зібрано-
го хліба із благодатної землі 
сягнув майже 889 тис. тонн. 
Озима пшениця видала  по 59 
цнт з га, а всього її зібрано 62 
тис. 837 тонн в сільгосппідпри-
ємствах і фермерських госпо-
дарствах району. За урожайніс-
тю колоскових район - серед 
лідерів області, краще спрацю-
вали лише хлібороби Теребов-
лянського району. На час хлі-
бозбирання автору цих рядків 
вдалося побувати на жнивному 
лані майже усіх сільгосппідпри-
ємств, що займаються зерно-
виробництвом, поспілкуватися 
з багатьма учасниками жнивної 
кампанії — людьми сумлінної і 
чесної праці. Для них, членів 
їхніх родин, односельців, моло-
дих хлопців, що нині захищають 
територіальну цілісність Україн-
ської держави на сході хліб - 
мірило достатку, продовольчої 
безпеки країни й головна сут-
ність людського буття. Безпе-
речно, можна назвати понад 
сотню прізвищ комбайнерів, 
водіїв, трактористів, кухарів, 
ремонтників, працівників токів і 
керівників. Усі працювали від 
ранку, аж до півночі. З великим 
урожаєм сьогодні сільгосппід-
приємства ПП “Агрон”, ФГ “Бе-
резовський”, ТОВ “Вікторія”, 
ТОВ “Дружба”, ТОВ “Стегників-
ське”, ПП Агрофірма “Медобо-
ри”, ФГ “Олійник”, ПрАТ “Райз 
Максимко”, ТОВ “Агрокомп-

лекс”, ПОП “Золотий колос”, 
агрокомпанії “Агропродсервіс”. 
Честь і хвала цим хлібодарам! 
Серпнева спека спонукала за-
вчасно зібрати з полів овес, 
сою, гречку, кукурудзу на си-
лос. Уже засіяно на озимий рі-
пак 3129 га, підготовані площі 
під озиму пшеницю. 

У вересні розпочався сезон 
бурякозбирання. У районі посі-
яно 2800 гектарів солодких ко-
ренів, що на 900 гектарів біль-
ше ніж торік. Їх транспортують 
до місця переробки. В області 
6 вересня запрацював Чортків-
ський цукровий завод, де за 
добу переробляють понад 8 ти-
сяч тонн солодких коренів. Аг-
рокомпанія “Агропродсервіс”, 
вже вивезла понад 2 тис. тонн 
цукросировини. В Товстолузі 
також розпочали збирання  со-
лодких коренів, всього їх цього 
року посіяли на 500 гектарів. 
Потужним бурякозбиральним 
комплексом “Холмер”, за штур-
валом якого досвідчені комбай-
нери  Володимир Балабан та 
Віктор Шугета, цукристі вже 
викопано на площі 100 гекта-
рів. Головний агроном Володи-
мир Новосад повідомив, що 
буряк на Чортківський цукроза-
вод транспортують потужними 
багатонними  автомобілями 
марки “ДАФ” водії Роман Мас-
ло, Василь Осадчук, Микола 
Мороз, Юрій Федьків, Ігор Ми-
щишин, Михайло Мищишин.

Сільські обрії ●

Спекотні  
кольори вересня

На полях ПП “Агрон” головний  
агроном Володимир Новосад та комбайнер 

Володимир балабан.

Ірина СТАХУрСЬКА.

Компанія засіяла 
цією культурою 
під урожай 2017 
року площу 19,3 
тис. га у Терно-
пільській, Хмель-
ницькій, Івано-
Франківській та Чернівецькій областях. 

У “МРІЇ” також зазначають, що сходи перших посівів ріпаку на 
полях компанії перебувають у хорошому стані. Аграрії сподіва-
ються на сприятливі погодні умови, необхідні для належного роз-
витку й зимівлі культури. “Якщо будуть оптимальні кліматичні 
умови, достатня кількість вологи, то перспектива врожаю на на-
ступний рік – обнадійлива. 90% успіху – це отримати дружні і до-
брі сходи.  Але зважаючи на суху погоду, яка несе певні ризики 
для ріпаку, ми ухвалили рішення сіяти менше від запланованого. 
Культура є складною, минулоріч саме через жовтневі морози ми 
втратили значну частину посівів. Цього сезону врахували все 
заздалегідь”, – коментує операційний директор “МРІЇ” Віктор  
Кухарчук. 

Осіння посівна кампанія в “МРІЇ” триває – аграрії взялися до 
посіву озимої пшениці і проводять підготовку під посів решти ози-
мих культур: ячменю і жита. Важливо зазначити, що “МРІЯ Агро-
холдинг” цього сезону продовжує працювати за технологією міні-
мального обробітку грунту mini-till і сіє озимі частково розкидним 
способом, як і торік.

Агробізнес ●

У “МРІЇ” завершили 
посів ріпаку

Зроблено у 2015-2016 роках
Облаштовано вуличне освітлення на набережній.
Проведено поточний ремонт дорожнього покриття на вулицях 

Сагайдачного, Незалежності, Вишнівецька, Робітнича,  Привок-
зальна, Пушкіна.

Облаштовано сміттєві майданчики у різних районах міста.
Ліквідовано стихійні сміттєзвалища на вулицях Джерельна, Пів-

нічна, Пряма, Східна, Пушкіна, а також поблизу НВК “Лановецька 
ЗОШ І-ІІІ ст. №2”.

Висаджено алею саджанців липи на  вул. Миру.
Встановлено освітлювальні ліхтарі на вулицях Українська, Пуш-

кіна, Незалежності, Вишнева, Запорізьких Козаків, Молодіжна, 
Корольова, Ювілейна.

Облаштовано автобусну зупинку в с. М.Куськівці, с. Волиця.
Передано меблі для дитячих навчальних закладів “Сонечко”, 

“Берізка”, “Ромашка”.
Збудовано каналізаційно-насосну станцію.
Встановлено поручні на переході через річку Жирак.

У планах до кінця 2016 року
Завершити будівництво очисних споруд.
Облаштувати відпочинкову територію і пляж біля ставу. 
Відновити  Лановецький зооботанічний сад.

Міський голова ланівців 
роман Казновецький.

Проект зооботсаду.

роман Казновецький спільно з активом  
міської ради долучився до прибирання міста.
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Вранці перед дзеркалом:
— Ну що, красо, світ врятуємо чи пере-

хожих налякаємо?

Прийшов додому після корпоративу. 
Підлога радісно кинулась мені до грудей.

Іноді, коли я хочу заміж, одягаю халат, 
тапочки, бігуді і йду варити борщ... Через 

годину мене “відпускає”.

Я їм, як пташечка: половину своєї ваги 
в день.

— Коли ти сьогодні повернешся?
— Мамо, пора нарешті звикнути, що в 

п’ятницю я повертаюся в суботу.

Неможливо подобатися усім підряд – 
усі підряд не можуть володіти бездоган-
ним смаком.

Найкорисніша тварина — свиня. З неї 
можна використовувати абсолютно все: 
м’ясо для їжі, шкуру для шкіри, щетину 
для щіток, назву для образ.

Єдиний шанс схуднути за допомогою 
зеленого чаю — ходити в гори і збирати 
його. 

Якщо в чоловіка болить шлунок — зна-
чить, багато жінок шукають шлях до його 
серця.

ОвеН (21 березня — 20 квітня)
Опинитесь перед вирішенням важливої 

справи, від якої залежатиме ваше майбут-
нє. За це доведеться поборотися. Але лю-
дина, яку ви мало знаєте, охоче вам допо-
може. Будь-які непорозуміння усунете од-
разу. У декого можуть статися зміни у 
службовому становищі, ймовірно, вас під-
вищать, або переведуть на іншу роботу. 
Закоханих очікують сюрпризи. 

Телець (21 квітня — 20 травня)
Очікуйте додаткових навантажень на ро-

боті, інколи будете настільки завантажені, 
що втрачатимете орієнтир у часі. Ваша ді-
яльність потрібна і корисна, тому матимете 
відповідну винагороду. Більшість мають 
шанс досягти своїх намірів і втілити плани. 
У вихідні приділіть своїм близьким більше 
уваги, компенсуйте цим свою зайнятість на 
роботі.

БлизНяТА (21 травня — 21 червня)
Потрібно ще раз досить уважно все зва-

жити. У першій половині наступного тижня 
не слід зупинятися на досягнутому. Успіх 
вам гарантований, але потрібно докласти 
чимало зусиль. У другій половині тижня ді-
яльність потрібно розширювати, авторитет 
утверджувати. Відчутно зміниться матері-
альний стан.

РАК (22 червня — 22 липня)
Космічна ситуація може штовхнути на до-

сить необдумані кроки, що в майбутньому 
матиме невтішні наслідки. Ризикуйте обе-
режно. В особистому житті все залежатиме 
від партнера. Початок наступного тижня бу-
де досить плідним і насиченим, головне не 
робіть нічого кваплячись. Старшим і хворим 
людям потрібно стерегтись простуди.  

лев (23 липня — 23 серпня)
Підбийте підсумки зробленого, особли-

во ретельно проаналізуйте витрати. Хтось 
може відчути внутрішній неспокій з приво-
ду свого матеріального стану. Не все глад-
ко проходитиме при домовленостях або 
спільній справі. Пристосовуйтесь до таких 
обставин, вони будуть тимчасовими. Не 
нашкодьте самі собі у стосунках з коханою 
людиною.    

ДівА (24 серпня — 23 вересня)
Зараз не варто квапитися, бо не все 

буде залежати від вас. Більше вирішувати-
ме партнер чи  установа. Можете зверта-
тись офіційно з проханням або скаргою, 
ваші наміри повинні бути задоволені, або 
добре сприйняті. У розпочатій справі не 
збавляйте ритму. Однак зважайте на мож-
ливості і позиції конкурентів. Від поїздки чи 
подорожі отримаєте задоволення і мати-
мете чималу користь.

ТеРези (24 вересня — 23 жовтня)
Ваші наміри можуть не зрозуміти окремі 

люди, але ви не зупиняйтесь на півдорозі. 
Не намагайтесь переконувати тих, хто вас 
не розуміє. Попри негаразди, що можуть 
спіткнути вас у вихідні, справи йтимуть до-
бре. Це ще не той час, що можете спочи-
вати на лаврах, але близький до цього. 
Хтось може знайти втрачену річ.

СКОРПіОН (24 жовтня — 22 листопада)
Підрахуйте свої витрати, зумійте постави-

ти себе вище того, що зараз діється навколо 
вас. Батьки будуть переживати через нега-
разди своїх дітей, а деякі закохані не знахо-
дитимуть собі місця через розрив стосунків. 
Але пам’ятайте – все мало так статися і не 
робіть з цього трагедії. Люди легковажні або 
гарячкуваті мають бути дуже помірковані. 

СТРілець (23 листопада — 21 грудня)
Можете розраховувати на те, чого не 

сподівалися. Відчуватимете впевненість і 
реально дивитиметесь вперед. Вміло і ра-
ціонально використовуйте кошти. Не пере-
вантажуйте організм фізичною працею. 
Якщо маєте чимало справ, що потребують 
негайного вирішення, – робіть все виваже-
но і плавно. 

КОзеРіГ (22 грудня — 20 січня)
Перша половина тижня - сприятливий 

час для різних домовленостей, укладання 
угод, а також публічної роботи. Можете 
зайнятися різними оздоровчими й омо-
лоджувальними процедурами. Більше 
уваги приділіть роботі з документами. 
Важливі справи можете вирішувати у 
другій половині тижня. Поїздки будуть 
вдалі. 

вОДОлій (21 січня — 19 лютого)
Тиждень буде набагато легший за по-

передній. І це, насамперед, відчуватимете 
в матеріальних питаннях. Відрядження і ді-
лові зустрічі плануйте на наступний тиж-
день, а негаразди можете залагодити вже 
під кінець цього тижня. Важливі справи, що 
стосуються продажу, відкладіть на вихідні. 
Пильнуйте здоров’я. 

РиБи (20 лютого — 20 березня)
В першій половині тижня маєте шанс 

багато вирішити і придбати, а вже у другій 
– ніби хтось загальмує всі ваші починання. 
Дійте прозоро і відверто, нічого не викру-
чуйте і не піддавайтесь на сумнівні ризики, 
бо можете багато втратити і мати непри-
ємності.  

®

Гороскоп ●

Усміхніться

Астрологічний 
прогноз

від Івана Круп’яка  
з 19 по 25 вересня

цими вихідними у шаховому клубі “Гамбіт” з нагоди Дня 
фізичної культури та спорту відбувся традиційний турнір 
зі швидких шахів. 

П’ять  кандидатів у майстри спорту України та одинадцять 
першорозрядників вийшли на старт турніру. Серед учасників — 
шахісти Тернопільського, Збаразького, Зборівського, Чортків-
ського районів і міста Тернопіль.

У підсумку перемогу в турнірі відсвяткували досвідчений КМС  
Володимир Сухінський, другим став КМС Володимир Мельник, 
а третім – Андрій Коваль, усі з Тернополя. Приз серед ветеранів 
отримав КМС із Романового Села Збаразького району Віктор 
Юзюк. Кращий результат серед першорозрядників показав  
Роман Радь із Гаїв-Ростоцьких Зборівського району. Кращим 
серед дітей до 14 років — першорозрядник із Тернополя Іван 
Романов. Переможці й призери турніру були нагороджені кубка-
ми, грамотами і медалями від організаторів змагань — сектору 
молоді та спорту Тернопільської райдержадміністрації та Терно-
пільської обласної шахової федерації. 

На фото: зліва — переможець турніру Володимир Сухінський, 
справа - другий призер турніру Володимир Мельник.

Відкритий Кубок зі швидких шахів

10 вересня провели першість 
міста з оздоровчого бігу “Тер-
нопільська Озеряна–2016”, 
приурочену до Дня фізичної 
культури і спорту, та чемпіонат 
області з бігу на 9 км. змагання 
зібрали аматорів із 11 районів 
нашої області, а також зі льво-
ва, Житомира, івано-
Франківська, Чернівців, Рівно-
го, луцька. всього 133 учасни-
ки, — 110 чоловіків і 23 жінки 
— змагалися між собою у  
12 вікових групах.

Переможцем “Тернопільської 
Озеряни-2016” та чемпіоном області 
серед чоловіків з результатом  
31.35,0 с став майстер спорту з Коз-
лова Андрій Коцюбка, друге місце — 
за ланівчанином Тарасом Козлюком 
– 32.06,0 с, третє місце виборов На-
зар Даньків – 32.46,0 с (Козівський 
р-н). чемпіоном області серед юніорів 
став Владислав Кравчук – 33.39,0 с, 
срібним призером – Володимир Воро-
бець – 34.39,0 с, обоє з Тернополя. А 

“бронза” — за Андрієм Підгрушним – 
35.51,0 с (Тернопільський р-н). 

Серед жінок усі призери — тернопо-

лянки. Першою стала Ольга Лола –  
45.13 с, друге місце виборола Інна Обі-
ход – 47.16,0 с, і третє місце посіла 
Ольга Васильків – 48.05,0 с. Ольга 
Славська (Тернопільський р-н) з ре-
зультатом 39.24,0 була першою на фіні-
ші серед юніорок, також і в абсолютній 
першості. Друге і третє місця за Юліями 
з Тернополя  –  Погурською (45.00,0 с) 
та Чохрій  (45.42,0 с).   

У командному підсумку в чемпіонаті 
області призерами стали:

І м. — м. Тернопіль (1263 очки);
ІІ м. — Козівський р-н (1145 очків);
ІІІ м. — Лановецький р-н (1092 очки).
Наймолодшим учасником був Вадим 

Лось, йому 9 років, а наймолодшою 
учасницею, яка пробігла 9 км, була Юлія 
Чахрій, їй 10 років. Найстарший учасник 
серед чоловіків – Микола Нестеренко, 
йому 82 роки, серед жінок найстаршою 
шанувальницею оздоровчого бігу стала 
Дарія Малюшевська, їй 71 рік.

Цікаво, що дистанцію “Тернопільської 
Озеряни” пробіг і фронтмен гурту “Тар-
так” Сашко Положинський, який у своїй 
віковій групі посів третє місце.

Свято спорту

Фронтмен гурту “Тартак”  
Сашко Положинський.

збірна Тернопільського ра-
йону взяла участь в облас-
ній спартакіаді державних 
службовців та працівників 
органів місцевого самовря-
дування, яка відбулася 9-11 
вересня на базі оздоровчо-
го комплексу “лісовий” у 
селі Скоморохи Бучацького 
району.

У програмі спартакіади були 
змагання з 6 видів спорту: міні-
футбол, волейбол, дартс, на-
стільний теніс, шашки та шахи. У 
спартакіаді брали участь 19 ко-
манд, тому змагання проходили 
напружено й цікаво. Тернопіль-
ський район представляли голо-
ви та працівники районної ради 
й адміністрації, депутати район-
ної ради, голови сільських та се-
лищних рад.

В загальному заліку наша 
збірна посіла IX загальнокомандне міс-
це. Найкращий результат показали фут-

болісти, виборовши ІV-е місце, хоча 
мали шанс і на І-е. У півфіналі команда 
Тернопільського району поступилася м.

Тернополю, а в боротьбі за ІІІ-є місце в 
серії шестиметрових ударів програла 
команді із Борщова.

Спартакіада держслужбовців
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Чудодійні ласощі
Мінеральний склад кураги вра-

жає! Вона містить велику кількість 
калію, кальцію, магнію, фосфору, 
заліза, міді, марганецю, кобальту, 
саме тому здатна зміцнювати сер-
цевий м’яз, стінки судин, знижува-
ти рівень холестерину, а також 
нормалізувати діяльність нирок і 
щитовидної залози. Відсутність 
цукру робить її абсолютно неза-
мінним продуктом харчування для 
діабетиків. А ще здавна відомо, 
що курага, завдяки наявності в ній 
каротину, прискорює ріст волос-
ся, покращує стан шкіри і, звичай-
но, відновлює гостроту зору.

Тропічний лікар 
Корисні властивості інжиру обу-

мовлені його багатим і різноманіт-
ним вмістом поживних речовин: 
пектину, каротиноїдів, вітамінів 
групи В, А, РР, С, фосфору, каль-
цію, магнію, натрію. За вмістом 
калію він поступається лише горі-
хам, а за вмістом заліза перевер-
шує навіть яблука.

Інжир запобігає утворенню ра-
кових клітин, нормалізує діяльність 
щитовидної залози. М’якоть інжиру 
багата на клітковину, тож корисна 
для травлення, є чудовим очисни-

ком організму від шлаків. Регуляр-
но вживаючи інжир, можна легко, 
без використання медикаментів, 
впоратися із закрепами. Крім того, 
сушений інжир сприяє виведенню 
паразитів з кишківника.

У народній медицині інжир дав-
но вважають рятівником у разі за-
студи, високої температури, брон-
хіту й кашлю. Він є жарознижу-
вальним засобом, а теплий відвар 
з інжиру й молока допомагає по-
збутися кашлю й болю в горлі (1 
середній плід на 1,5 скл. молока, 
кип’ятити приблизно півгодини, 
доки не випарується третина; піс-
ля того, як схолоне, дати настоя-
тися протягом двох год.; випити).

Подарунок для 
здоров’я 

Чорнослив має сприятливий 
вплив на шлунково-кишковий 
тракт, нормалізуючи травлення і 
сприяючи випорожненню кишків-

ника. Також сушені сливи мають 
бактерицидні властивості – здат-
ні вбивати сальмонелу й кишко-
ву паличку й мікроорганізми, які 
спричиняють карієс. 

Сушені сливи підвищують пра-
цездатність людини, насичуючи 
головний мозок киснем. Дове-
дено, що ці ягоди пригнічують 
розвиток ракових клітин і пере-
шкоджають утворенню нових. 

Чорнослив – потужний анти-
оксидант, здатний омолодити 
весь організм загалом. Він нор-
малізує кислотно-лужний ба-
ланс, виводячи зайву рідину, 
чим допомагає функціонуванню 
нирок і печінки, помічний при 
ревматизмі. Цей продукт ко-
рисний гіпертонікам і людям, 

котрі страждають від серцево-
судинних захворювань.

У поєднанні – сила
Цікаво, що сукупність речо-

вин, на які багаті саме ці плоди 
(курага, інжир і чорнослив), ви-
водить із організму солі, важкі 
метали, сприяє відновленню 
тканин міжхребцевих дисків і ро-
бить їх витривалішими й пружні-
шими. У результаті хребці набу-
вають природного положення 
без допомоги мануальної корек-
ції і перестають защемлювати 
нерви, що виходять із хребта. А 
здоровий хребет – це здоровий 
організм.

Три фрукти на ніч відновлять 
хребет і не тільки…

Щовечора перед сном про-
тягом 1,5 місяця їжте ку-
рагу (5 шт.), інжир (1 шт.) і 
чорнослив (1 шт.). 

По-українськи  
з цибулею

Інгредієнти:
помідори — 2 кг,
солодкий перець — 3 кг,
цибуля — 1,5 кг,
сіль — 2 ст. л.,
цукор — 1 скл.,
оцет (9%) — 175 мл,
олія — 200 мл.
Овочі помити. Цибулю очистити 

від лушпиння і нарізати півкільця-
ми.

Очищений від насіння перець 
нарізати соломкою.

Помідори нарізати на дрібні 
шматочки і варити півгодини. По-
тім отриману масу протерти через 
сито або друшляк, щоб отримати 
сік. Повинно вийти приблизно пів-
тора літра томатного соку. Його 
закип’ятити і додати сіль, цукор, 
олію і оцет, перець і цибулю. Вари-
ти 15 хвилин на середньому вогні, 
розкласти в стерилізовані банки, 
закатати.

По-білоруськи без оцту
Інгредієнти:
помідори — 3 кг,
солодкий перець (червоний) — 

10 шт.,
сіль — 1-2 ст. л.,
часник — 7-8 середніх зубчиків, 
суміш мелених перців —1 ч. л.,
цукор — 1 скл.
Овочі ретельно помити холод-

ною водою, очистити. Половину 
помідорів порізати на дрібні, другу 
– на крупні шматки. Перець можна 
різати, як вам подобається — або 
кільцями, або соломкою. Часник 
подрібнити. 

Дрібно нарізані помідори і пе-
рець варимо 10 хвилин, потім до-
даємо крупно нарізані помідори, 
сіль, цукор, суміш перців, часник. 
Варимо ще 30 хвилин.

 Гаряче лечо заливаємо в сте-
рилізовані банки і закатуємо. Пе-
ревертаємо їх і накриваємо ков-
дрою. Даємо охолонути до кімнат-
ної температури. Зберігаємо в 
прохолодному місці. 

По-болгарськи 
з баклажанами

Інгредієнти:
помідори — 3 кг,
перець солодкий — 1,5 кг,
баклажани — 1,5 кг,
сіль — 2 ст. л. без гірки,
цукор — 0,5 скл.,
олія — 0,5 скл.
Готуємо овочі. Баклажани не 

обов’язково очищати від шкірки. 
Перекручуємо помідори на 
м’ясорубці з середніми отворами, 
отриману масу виливаємо в казан і 
даємо закипіти, варимо на помір-
ному вогні приблизно 25-30 хви-
лин. Тоді додаємо сіль, цукор, 
олію, ретельно вимішуємо і 
кип’ятимо ще півгодини.

Половинки болгарського перцю 
ріжемо на великі кубики. Баклажа-
ни – брусочками. Додаємо їх до 
помідорів. Даємо закипіти і варимо 
ще 25-30 хв. Гаряче лечо розлива-
ємо в стерилізовані банки і закату-
ємо. Закутуємо ковдрою і залиша-
ємо до повного охолодження. 

“Класичне”
Інгредієнти:
перець — 25 шт.,
сік томатний — 1,5 л,
цибуля — 500 г,
цукор — 0,5 скл.,
олія рафінована — 0,5 скл.,
оцет (9%) — 0,5 скл.,
лавровий лист — 3 шт.,
перець чорний горошком — 6 

шт.,
перець запашний — 5 шт.,
сіль — 1 ст. л.
Перець поріжте на шматочки 

середнього розміру. Цибулю — 
півкільцями. У велику каструлю 
влийте 1,5 літра готового томатно-
го соку, потім додайте олію, оцет, 
цукор, чорний  і запашний перець, 
лавровий лист і сіль. Все перемі-
шайте чистою дерев’яною лопат-
кою. Після цього додайте цибулю з 
перцем. 

Каструлю поставте на середній 
вогонь, доведіть суміш до кипіння, 
періодично помішуйте лечо. Варіть 
лечо на слабкому вогні ще 15 хви-
лин. У разі необхідності додайте 
ще трохи солі чи спецій. Лечо буде 
готове, коли перець стане м’яким, 
але його шкірка не повинна відста-
вати від м’якоті.

Готове лечо розлийте в стерилі-
зовані банки і закатайте. Закутайте 
банки ковдрою і залиште на 12 го-

дин.

“Ледаче” 
Інгредієнти:
солодкий перець (різ-

ного кольору) – 3 кг,
цибуля – 1 кг,
томатна паста – 250 г,
вода – 750 г,
цукор – 1 скл.,
олія – 1 скл.,
оцет (9%) – 0,5 скл.,
сіль – 2 ст. л.,
перець чорний меле-

ний – за смаком,
лавровий лист – 4-5 листочків.
Помитий перець розріжте на-

впіл, видаліть серцевину з насін-
ням і наріжте смужками. Цибулю 
наріжте не надто тонкими півкіль-
цями.

Каструлю з водою поставте на 
вогонь. У воді розчиніть цукор і 
сіль. Після цього влийте оцет і 
олію, ретельно перемішайте. До-
дайте томатну пасту, мелений чор-
ний перець за смаком, лавровий 
лист. Доведіть суміш до кипіння і 
варіть 5 хвилин на середньому вог-
ні. Далі покладіть туди перець і 
цибулю, перемішайте і залиште 
варитися ще на 15-20 хв.

Готове лечо викладіть у стерилі-
зовані банки і закатайте. Укутайте 
ковдрою і залиште на кілька діб. 

“Зимове”
Інгредієнти:  
помідори — 3 кг,
перець солодкий — 1,5 кг,
цукор — 1 скл.,
сіль — 1 ст. л.,
часник — 6 зубчиків,
оцет — 1 ст. л.
Перець розрізати навпіл, ви-

далити серцевину потім нарізати 
його смужками.

Помідори ошпарити окропом і 
очистити від шкірки. Покласти їх в 
каструлю і залити водою так, щоб 
вона повністю покривала плоди. 
Поставити варити на сильний во-
гонь. Коли вода закипить, додати 
солі за смаком. Варити ще 15 
хвилин на помірному вогні.

Опісля додати мелений чорний 
перець, солодкий перець і по-
дрібнений часник, ретельно пе-
ремішати й варити ще 15 хвилин. 
Потім додати оцет, перемішати і 
через кілька хвилин зняти кастру-
лю з вогню.

Готове лечо розкласти в сте-
рилізовані банки і закатати. На-
крити ковдрою і залишити на 
кілька діб. 

Смачного! ●

Лечо на будь-який смак

Гігантські мильні  
бульбашки власноруч

Дуже простий рецепт веле-
тенських мильних бульбашок, які 
принесуть неймовірну радість і 
дорослим, і дітям!

Для магічного рецепту вам 
знадобляться:

– 4 столових ложки води  
(не теплої);

– 2 столових ложки засобу 
для миття посуду;

– 1 чайна ложка цукру;
– 2 столових ложки гліцерину (продається в аптеці).
Ретельно перемішайте всі інгредієнти (до розчинення цукру) і 

все – гігантські мильні бульбашки готові до запускання.
Якщо ви хочете зробити більше рідини для мильних бульбашок, 

просто запам’ятайте пропорції: 4 частини води, 2 частини засобу 
для миття посуду, 2 частини гліцерину, 1/2 частини цукру.

Тепер зробимо знаряддя для пускання бульбашок.
Візьміть пластикову пляшку і відріжте горлечко в найширшому 

місці. Відкрутіть кришку, занурте зрізаний край у посудину з ріди-
ною, вийміть і дмухніть у пляшку, як у рупор. 

Щоб отримати ще більші бульбашки, можна взяти мотузку, 
прив’язати до неї на одинаковій відстані кілька гайок (для важкості) 
і зв’язати кінці мотузки між собою. Занурте мотузку у магічну ріди-
ну і вийміть, тримаючи двома руками за гаєчки. Третя гаєчка про-
висатиме, утворюючи трикутну конструкцію. Дмухніть — і диво-
бульбашка готова . До речі, розмір бульбашок залежить від довжи-
ни мотузки: чим довша мотузка – тим більші бульбашки.

Пускати мильні бульбашки завжди було веселим заняттям – як 
і сторіччя тому, так і в наш час високих технологій. То, гайда на 
вулицю пускати величезні бульбашки!

Олег ШЕЛЕПАЛО.

Надумали комахи обрати 
собі царя. Бо куди це годиться 
– у звірів царює Лев, у птахів 
Орел верховодить, і лиш вони 
без правителя!

– Я! Я буду вашою цари-
цею, – вилетіла поперед усіх 
балакуча Муха. – Я найпрудкі-
ша, всюди встигаю, все знаю, 
мені й царювати.

Комахи, кожна на свій лад, 
загомоніли, а потім перевели 
погляд на Мурашку. Та, хоч і 
не вискакувала наперед, ніко-
ли не відмовляла іншим у до-
брій пораді.

— Мухи, звичайно, спритні, 
– мовила вона, – проте не ду-
же розумні. То на липкому по-
падуться, то в павутинні за-
плутаються.

Знічена Муха сховалася по-
між комах. Тоді заворушив до-
вгими тонкими лапками често-
любний Павук.

– Я, хоч і не комаха, – ска-
зав, – але міг би дуже добре 
правити вами…

– Навіщо нам цар зі сторо-
ни? – зупинила його Мурашка. 
– Краще поганий свій, ніж до-
брий чужий.

На середину галявини ви-
летіла Бджола.

– Я дуже корисна, – почала 
говорити, – збираю мед, за-
пилюю квіти…

– Але й ти не найкорисніша, 
– перебив її хтось. – Напри-
клад, Мурашка знищує стільки 
шкідників, що заслужено 
зветься санітаром лісу.

Бджола погодилась, бо бу-
ла чесна і справедлива кома-
ха. Але хто ж стане царем?

– Може Мурашку оберемо? 
– почувся чийсь несміливий 
голос.

Та в цей час на галявину 
вибіг велетенський Жук-Турун. 

Його фіолетовий, з темними 
цяточками панцир тьмяно ви-
блискував на сонці, а вуса за-
грозливо ворушилися.

– Що тут за балачки без 
мене? – заявив самовпевнено. 
– Я буду царем! Адже поміж 
вас я найдужчий.

І обвів усіх грізним погля-
дом.

Комахи злякано відсахнули-
ся. Метелики стривожено за-
тріпотіли крильцями, а комарі, 
таргани і блохи принишкли, 
затуляючись травинками. Тіль-
ки Мурашка залишилася на 
місці.

– Нічого вихвалятися, – мо-
вила спокійно, – були б зі 
мною мої подруги – мурашки, 
ми  швидко збили б тобі пиху.

Жук–Турун лиш тепер помі-
тив маленьку сміливицю, що 
стояла попереду усіх, і зне-
важливо зміряв її очима:

– Та я й з двадцятьма таки-
ми, як ти, впораюся.

Комахи засперечалися. Та 
швидко дійшли згоди: долю ко-
рони визначить бій між двад-
цятьма мурашками і жуком.

За якийсь час на галявині 
з’явилося двадцять мурашок. 
Жук, розтуливши щелепи й лю-
то крутячи вусами, кинувся на 
них. А мурашки, що обступили 
Туруна з усіх боків, почали 
бризкати на нього мурашиною 
кислотою. Жук зупинився, за-
крутився на місці й, наче очма-
нілий, кинувся тікати.

– Ура! – радісно загукали 
комахи. – Мурашка – наша ца-
риця! Відтоді царицею комах 
стала Мурашка. Муху обрали 
листоношею, Бджолу – пер-
шим міністром. Павук так хотів 
хоч ким- небудь керувати, що 
його призначили другим міні-
стром. А Жука-Туруна прогна-
ли аж на край лісу.  Щоб ніко-
му більше не шкодив.

Кому бути царем


