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Із “безвізом” доведеться зачекати

  2 стор.

  6 стор.

Героям слава!

  12 стор.

Гарбузові 
смаколики.

  5 стор.

На прийом  
до лікаря.

  11 стор.
Спортивні 
новини.

  10 стор.

Як підвищити 
несучість птиці.

водопостачання

опалення

Однак минулого тижня 
з’явилася інформація, що євро-
пейські парламентарі не плану-
ють розглядати затвердження 
“безвізу” на найближчій сесії у 
Страсбурзі 24-27 жовтня. Це за-
свідчує проект порядку денного 
сесії, опублікований на сайті Єв-
ропарламенту, повідомляє “Дзер-
кало тижня”. Причиною відкла-
дення розгляду українського 
“безвізу” міністр закордонних 
справ України Павло Клімкін на-
зиває дискусії європарламента-
рів щодо того, як реагувати на 
міграційну кризу в Євросоюзі. 
Для вирішення цієї проблеми не-
обхідно розробити і затвердити 
механізм призупинення безвізо-
вого режиму, але наразі євро-
пейські чиновники не планують 
цього робити. Парламентарі не 
можуть визначитися, хто повинен 
мати повноваження призупиняти 
безвізовий режим у разі форс-
мажору — Європарламент чи 
окрема країна.

“Внутрішня дискусія ЄС жод-
ним чином не стосується Украї-
ни. Нині між Європейською комі-
сією, країнами-членами та Євро-
парламентом триває дискусія. Її 
зміст у тому, хто буде мати біль-
ше повноважень у визначенні, як 
реагувати на міграційну кризу. 
Зміна правил усередині Євросо-
юзу працюватиме не для Украї-
ни, а для всіх країн із безвізовим 
режимом”, — пояснив очільник 
українського МЗС, спрогнозував-
ши, що дискусійні моменти в ЄС 
будуть узгоджені вже в листопа-
ді.

“Соціологія показує, що близь-
ко 50% українців є потенційними 
мігрантами. Європа цього боїться. 
А також — нашої культури, війни 
на сході. Але водночас розуміє, 
що ненадання Україні безвізового 
режиму послабить нинішню укра-
їнську владу і наблизить до мож-
ливого обвалу реформ. Рішення 
будуть. На мою думку, “безвіз” да-

дуть обмеженим категоріям насе-
лення з серйозними бар’єрами 
щодо грошей, страховок і всього 
іншого. Це буде, щонайшвидше, в 
2017 році”, — сказав директор 
Українського інституту аналізу та 
менеджменту політики Руслан 
Бортник “Голосу Столиці”.

Основні правила 
безвізового режиму

Нагадаємо, безвізовий режим 
дає право, маючи біометричний 
закордонний паспорт, вільно по-
дорожувати терміном до 90 днів 
упродовж кожних півроку країна-
ми Євросоюзу. За цей час можна 
зарекомендувати себе за кордо-
ном, знайти потрібні контакти, 
щоб згодом отримати від євро-
пейців запрошення на навчання, 
працевлаштування та дозвіл на 
оформлення постійної візи. Для 
довгострокових поїздок українцям 
доведеться оформляти візи. Не до 
всіх 28 країн Євросоюзу можна 
буде їздити без віз. Ірландія та 
Велика Британія, наприклад, ма-
ють особливі умови в Шенгенській 
угоді, тому надалі вимагатимуть 
свою візу. В Єврокомісії кажуть: 
українці зможуть вільно відвідува-
ти чотири країни, що не є членами 
ЄС, проте належать до Шенген-
ської зони, — Ісландію, Ліхтенш-
тейн, Норвегію та Швейцарію, ін-
формує “ВВС Україна”.

Перетинаючи кордон, громадя-
нам України в разі запровадження 
безвізового режиму необхідно ма-
ти ті самі документи, які зазвичай 
потрібні для отримання візи. Пер-
шою вимогою для поїздки в Євро-
союз є наявність біометричного 
закордонного паспорта, повідо-
мляє “Німецька хвиля”. Також вар-
то пам’ятати, що безвізовий ре-
жим гарантує перебування в Шен-
генській зоні терміном до 90 днів 
упродовж кожних півроку в бізне-
сових, туристичних та сімейних 
цілях. Порушення цього правила 
може зумовити депортацію із за-
бороною подальшого в’їзду в ЄС.

Для тривалого навчання в краї-

нах ЄС треба буде отримувати 
спеціальну довгострокову візу. 
Оформлення національних віз і 
спеціальних дозволів не потрібно, 
якщо метою візиту є короткостро-
кові курси терміном до трьох міся-
ців. Для працевлаштування в Єв-
росоюзі необхідний трудовий 
контракт або запрошення на ро-
боту, на підставі якого оформлю-
ють національну робочу візу чи 
посвідку на проживання.

Іноді співробітники імміграцій-
ної служби можуть попросити під-
твердити мету й умови поїздки, 
довести наявність достатньої кіль-
кості грошей для перебування на 
території ЄС і повернення додому. 
Наприклад, для того, щоб довести 
свою платоспроможність, треба 
пред’явити дорожні чеки, підтвер-
дження бронювання житла, готів-
кову валюту та наявність коштів на 
кредитній картці. Обсяг необхідної 
суми безпосередньо залежить від 
тривалості поїздки і вибраної кра-
їни. З метою гарантування безпе-
ки можливі вибіркові перевірки на 
кордоні. Таким чином, скориста-
тися безвізовим режимом змо-
жуть лише фінансово забезпечені 
українці, а таких у нас меншість.

— Безвізовий режим затвер-
джуватимуть паралельно зі схва-
ленням механізму призупинення 
“безвізу” в разі, якщо виникнуть 
форс-мажорні обставини, — за-
значив у ко-
ментарі “По-
д ільському 
с л о в у ”  
п о л і т о л о г 
Володимир 
Фесенко. — 
Цей крок не-
обхідний, насамперед, для запо-
бігання нерегульованому потоку 
нелегальних трудових мігрантів. 
Імплементація Угоди про асоціа-
цію з ЄС — багаторічний бюрокра-
тичний технічний процес, малопо-
мітний для звичайних громадян. 
Натомість кожен, хто має можли-
вість відвідати інші країни, може 
скористатися безвізовим режи-

мом. Він спрощує комунікацію 
України з ЄС, наближає до євро-
пейських стандартів. Передусім, 
цим шансом скористається мо-
лодь, яка відкриває для себе світ, 
а також впливові ділові люди, гро-
мадські діячі, журналісти, котрі 
їдуть в Європу з професійною ме-
тою.

На думку політолога, Євросоюз 
додатково не обмежуватиме віль-
них подорожей. Наразі для поїз-
док без віз необхідно мати біоме-
тричний закордонний паспорт, 
чітко знати мету поїздки, бути фі-
нансово спроможним. Подейку-
ють, що європейські країни хочуть 
запровадити певну плату за пере-
тин кордону, але поки що це ли-
шае чутки. Українська влада 
зобов’язана покращувати 
соціально-економічне становище 
країни, щоб більшість громадян 
могла скористатися “безвізом”.

— Багаторічний процес лібера-
лізації візового режиму Євросою-
зу з Україною виходить на фінішну 
пряму, — каже співдиректор про-
грам зовніш-
ньої політики 
та міжнарод-
ної безпеки 
Українського 
центру еко-
номічних і 
політичних 
досліджень 
ім. Разумко-
ва Михайло Пашков. — Те, що 
комітет із громадянських свобод, 
юстиції та внутрішніх справ реко-
мендує Європарламенту надати 
Україні безвізовий режим, — важ-
ливий крок на шляху входження 
нашої держави до європейської 
спільноти. Передбачається, що 
вже з початку наступного року ми 
зможемо вільно подорожувати єв-
ропейськими країнами. Однак не 
варто ототожнювати безвізовий 
режим із євроінтеграцією. В цьому 
контексті важливішою є імплемен-
тація Угоди про асоціацію України 
з ЄС. Створення зони вільної тор-
гівлі — базовий елемент руху до 

Європи, дороговказ по-
дальших реформ. Швид-
ше за все, частина рі-
шень щодо цього питан-
ня буде ухвалена на най-
ближчому саміті Україна-
ЄС. Запровадження без-
візового режиму, насам-
перед, спрощує контакти 
нашої держави з країна-
ми Євросоюзу, робить їх 
продуктивнішими. Укра-
їнці зможуть безпосеред-
ньо знайомитися з євро-
пейськими стандартами, 
правовими, юридичними, 
бізнесовими нормами, 
щоб упроваджувати їх на 
Батьківщині.

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

О
станнім часом 
з’явилося більше 
надій на безвізові 
поїздки українців до 

ЄС. Наприкінці вересня комі-
тет Європарламенту з гро-
мадянських свобод, юстиції 
та внутрішніх справ (LIBE) 
проголосував за внесення 
нашої держави до списку 
країн, з якими ЄС запрова-
джує безвізовий режим. 
Наступним кроком на шляху 
візової лібералізації мало 
бути ухвалення цього рішен-
ня Європарламентом. 
Здавалось, ось уже і євро-
бюрократичний фініш…

, м. Тернопіль

У Тернопільському 
районі  

контрактники 
отримують більше.
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Розпорядження 
голови районної державної адміністрації  

від 17  жовтня 2016 р. № 319-од
“Про запровадження карантинного режиму щодо регульо-
ваного шкідливого організму - амброзії полинолистої”

У зв’язку із виявленням на території села Байківці вогнищ регу-
льованого шкідливого організму – амброзії полинолистої, врахову-
ючи подання головного державного фітосанітарного інспектора 
Тернопільської області, відповідно до ст. 33, 34 Закону України 
“Про карантин рослин”, ст. 21, 41 Закону України “Про місцеві дер-
жавні адміністрації”, з метою локалізації та ліквідації вогнищ ка-
рантинного бур’яну:

1. Запровадити на території с. Байківці карантинний режим з 
дня оприлюднення розпорядження із встановленням меж каран-
тинної зони площею 0,1 га вздовж річки Гніздична.

2. Затвердити заходи з локалізації та ліквідації вогнищ амброзії 
полинолистої, що додаються.

3. Розпорядження набуває чинності з дня його оприлюднення в 
районній газеті  “Подільське слово”.

4. Виконавцям розпорядження забезпечити контроль та вико-
нання заходів з локалізації та ліквідації вогнища амброзії полино-
листої, про що інформувати відділ агропромислового розвитку 
райдержадміністрації та управління фітосанітарної безпеки Голов-
ного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області 
до 5 серпня та 5 листопада впродовж дії карантинного режиму.

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступ-
ника голови районної державної адміністрації згідно з розподілом 
обов’язків.

О. І. ПОХИЛИЙ,  
голова районної державної  

адміністрації.

Додаток  
до розпорядження  

голови районної державної  
адміністрації 

17.10.2016 № 319-од

Заходи щодо локалізації  
та ліквідації регульованого 

шкідливого організму – амброзії 
полинолистої

№
з/п Назва заходу Мета

заходу
Обсяг

виконання
Терміни

виконання

Відповідаль-
ність за 

виконання
І. Організаційні заходи

1

Проводити моні-
торинг земельних 
угідь району на 
предмет виявлен-
ня амброзії поли-
нолистої

Виявлення 
вогнищ    та 
зд ійснення 
своєчасних 
заходів   для 
локал ізац і ї 
та ліквідації 
карантинно-
го бур’яну

На території 
району Постійно

Сільські, се-
лищні ради, 
державні фі-
тосанітарні ін-
спектори, гос-
п о д а р с т в а , 
організації та 
установи всіх 
форм влас-
ності, юри-
дичні та фі-
зичні особи

2

П р о в о д и т и 
роз’яснювальну 
роботу серед на-
селення через те-
лебачення, пресу, 
радіо про шкідли-
вість та методи 
боротьби 

Виявлення 
вогнищ    та 
зд ійснення 
своєчасних 
заходів   для 
локал ізац і ї 
та ліквідації 
карантинно-
го бур’яну

На території 
району

Система-
тично про-
т я г о м 
травня – 
вересня

Управління фі-
тосанітарної 
безпеки, ра-
йонна газета 
“Под ільське 
слово”

3

Передбачити під 
час формування 
бюджету кошти на 
боротьбу з амб-
розією полино-
листою

Л і к в і д а ц і я 
вогнищ ка-
рантинного 
бур’яну

На засміче-
ній території

Щороку під 
час фор-
м у в а н н я 
бюдже т у 
на кожен 
наступний 
рік.

Байковецька 
сільська  рада 
та інші сіль-
ські, селищні 
ради, на тери-
торії яких бу-
де виявлено 
амброзію по-
линолисту

4

Посилити контр-
оль за виконан-
ням фітосанітар-
них заходів щодо 
локалізації та лік-
відації амброзії 
полинолистої. 

П о п е р е д -
ження збіль-
шення вог-
нища амбро-
зії полино-
листої

В карантин-
ній зоні Постійно

Державні фі-
тосанітарні ін-
спектори

ІІ. Механічні  заходи

5

Здійснювати низь-
ке скошування, 
висапування, ви-
ривання з корін-
ням рослин амб-
розії до цвітіння, в 
місцях масового 
поширення  ка-
р а н т и н н о г о 
бур’яну

Л і к в і д а ц і я 
вогнища ка-
рантинного 
бур’яну

На площі 
виявлених 
вогнищ

Травень-
липень

Байковецька 
сільська  рада 
та інші сіль-
ські, селищні 
ради

6

Здійснювати зни-
щення вогнищ 
амброзії полино-
листої в період  
цвітіння, форму-
вання насіння та 
плодоношення: 
викопування рос-
лин з корінням та 
знищення їх шля-
хом спалювання у 
спеціально при-
значених місцях 
або подрібнення з 
наступним захо-
роненням решток 
у санітарних ямах 
з використанням 
гасу або вапна.

Л і к в і д а ц і я 
вогнищ ка-
рантинного 
бур’яну

На площі 
виявлених 
вогнищ

Л и п е н ь -
вересень

Байковецька 
сільська  ра-
да та інші 
сільські, се-
лищні ради, 
на території 
яких буде 
в и я в л е н о 
амброзію по-
линолисту

 
С. М. МІКІТІНА,  

заступник керівника апарату, начальник відділу загального 
діловодства апарату районної державної адміністрації.  

Професійно підготовлений 
солдат-контрактник – це важли-
ва ланка обороноздатності краї-
ни, що піклується про забезпе-
чення цілісності і недоторканості 
нашої держави. Нині контрактній 
службі держава приділяє осо-
бливу увагу.

Олександр Похилий, голова 
Тернопільської районної дер-
жавної адміністрації. 

Сьогодні, коли Україна фор-
мує нову армію, ми докладаємо 
максимум зусиль для підвищен-
ня рівня престижності професії 
військового та покращення 
матеріально-технічної бази і умов 
проживання військовослужбовців 
безпосередньо в 44-й окремій 
артилерійській бригаді, що дис-
локується в Тернополі. Крім того, 
в Тернопільському районі діє 
програма, спрямована на заохо-
чення військовослужбовців. Тому 
кожен громадянин України, який 
має бажання служити в ЗСУ, не-
залежно від місця проживання чи 
приписки, отримує додаткову 
разову грошову виплату в роз-

мірі 10 000 тис. грн. А новоство-
рені територіальні громади — 
Байковецька та Великогаївська 
— надають таку допомогу в роз-
мірі 15 000 тис. грн. Єдиною 
умовою отримання цієї виплати є 
підписання контракту в Терно-
пільському об’єднаному місько-
му військовому комісаріаті. До 
слова, Тернопільський район — 
єдиний в області виплачує такі 
“підйомні”, тож мешканці сусідніх 
районів, підписавши контракт у 
нашому військкоматі, можуть теж 
претендувати на такі виплати.

Микола Бойко, військовий 
комісар Тернопільського 
об’єднаного міського військо-
вого комісаріату.

З метою виконання завдань 
та відновлення боєздатності 
Збройних сил України Тернопіль-
ський міськрайонний військовий 
комісаріат проводить набір гро-
мадян України віком від 18 до 60 
років на військову службу за 
контрактом і резерву Збройних 
сил України, до навчальних вій-
ськових частин Сухопутних 

військ, Високомобільних десант-
них військ, Повітряних сил та ін-
ших військових частин на посади 
рядового, сержантського та 
старшинського складу.

Сьогодні військова служба за 
контрактом — це: гарантія ста-
більного грошового забезпечен-
ня (з 1 січня 2016 року підвище-
но до рівня 7000 – 14000 гри-
вень); додаткові грошові виплати 
та винагороди (допомога на 
оздоровлення, підйомна допо-
мога, матеріальна допомога для 
вирішення соціальних питань то-
що); вільний вибір місця та умов 
служби по всій території Україні; 
можливість зробити кар’єру; 
можливість служби у миротвор-
чих підрозділах за кордоном; 
якісне безкоштовне медичне об-
слуговування; можливість отри-
мання заочної вищої освіти під 
час служби, в т.ч. за рахунок Мі-
ністерства оборони (після підпи-
сання другого контракту); щоріч-
на відпустка від 30 днів, трива-
лість якої зростає зі збільшенням 
вислуги, крім щомісячного гро-
шового забезпечення, при ви-
бутті у відпустку виплачується 
допомога на оздоровлення в та-
кому ж розмірі; додаткові від-
пустки (для навчання, творчі, со-
ціальні, інші, згідно з законом); 
безкоштовне харчування в обід 
(або компенсація), триразове 
харчування в добовому наряді; 
право на отримання безкоштов-
ного житла; право на пенсію піс-
ля 25 років вислуги; інші соціаль-
ні гарантії, встановлені закона-
ми; служба зараховується до за-
гального страхового стажу, ста-
жу державної служби.

За  детальнішою інформацією 
та довідками щодо прийому на 
військову службу за контрактом 
звертайтеся у Тернопільський 
об’єднаний міський військовий 
комісаріат: м. Тернопіль, вул. 
Тролейбусна, 5, від понеділка по 
п’ятницю з 8 до 17 год., телефо-
ни: 43-58-19, 43-58-15.

У Тернопільському районі 
контрактники отримують більше

Військова агресія Росії кардинально змінила ставлення на-
шої держави до армії. Боєздатність Збройних сил України 
за останні роки зросла в десятки разів. Минулого року 
озброєння поповнили 15 нових зразків зброї і техніки, ЗСУ 
кількісно збільшилися вдвічі. І сьогодні вже можна сміливо 
стверджувати, що Збройні сили України виходять на світо-
вий рівень. При цьому головним пріоритетом, за словами 
Президента України Петра Порошенка, буде випуск нової 
потужної військової техніки, модернізація існуючої та на-
лагодження її якісного ремонту.

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Американське космічне агентство NASA та 
компанія Orbital ATK запустили в космос ра-
кетоносій “Антарес” із вантажним кораблем 
на борту. В жовтні 2014 року подібний старт 
ракети з російським двигуном завершився 
вибухом одразу після зльоту. Тим паче, на-
були чинності американські санкції проти Ро-
сії, яка стала агресором, тому американці 
вирішили співпрацювати в цьому напрямку з 
Україною.

Основна конструкція першого ступеня ракети, 
яка вивела її на заплановану траєкторію, розробле-
на українським конструкторським бюро “Південне” 
в кооперації з машинобудівним заводом імені Мака-

рова. Ракета відправила до Міжнародної космічної 
станції близько двох із половиною тонн вантажу для 
проведення наукових досліджень, зокрема, згоран-
ня палива в умовах невагомості.

Запуск ракети з космодрому на острові Воллопс 
в американському штаті Вірджинія мав відбутися 17 
жовтня о третій годині ночі за київським часом. Од-
нак за сім годин до запланованого старту через 
проблеми з наземним обладнанням його перене-
сли на наступну добу. Наші інженери, конструктори 
і науковці впоралися із завданням — 18 жовтня о 
другій годині сорок хвилин за київським часом від-
бувся успішний запуск ракети з українськими двигу-
нами. Це хороша можливість для України стати по-
вноправним учасником одного з найприбутковіших і 
найсучасніших бізнесів — космічного, що сприятиме 
розвитку вітчизняної аерокосмічної галузі.

Знай наших ! ●

Україна “втерла носа” Росії

Політикум ●

“Наша позиція полягає 
в тому, що всі іноземні 
збройні підрозділи ма-
ють бути виведені до 
проведення виборів, 
що є необхідною умо-
вою для проведення 
виборчого процесу”, — 
заявив Глава держави 
під час спілкування з 
представниками ЗМІ 
за підсумками перего-
ворів глав держав Нор-
мандського формату, 
які відбулися в Берліні 
в ніч з 19 на 20 жов-
тня.

Петро Порошенко зазначив, що 
під час спілкування лідерів країн 
нормандської четвірки питання під-
готовки до виборів обговорювало-
ся окремо. Зокрема, було досягну-
то домовленості продовження ро-
боти на рівні експертів, робочих 
груп з підготовки концепції вибор-
чого процесу на зазначених тери-
торіях.

Президент повідомив, що на 
переговорах у Нормандському 
форматі було погоджено питання 
розробки “дорожньої карти” імп-
лементації Мінських домовленос-
тей. — “Головне завдання, яке ми 
ставили перед собою протягом 
останніх півроку, – переведення 
формату відносин у формат ство-
рення робочої “дорожньої карти”, 
де буде чітко визначено дві скла-
дові. Складова послідовності кро-

ків, які ми робимо 
для імплементації 
Мінських угод, і га-
рантії їх виконання”, 
— зазначив Прези-
дент 

Петро Порошен-
ко підкреслив: 
“Жодної альтерна-
тиви Нормандсько-
му формату на сьо-
годні не існує. Мін-
ські домовленості 
— це цілісний доку-
мент. І коли ми го-
воримо про “до-
рожню карту”, то 

вона і передбачає послідовність і 
гарантії”. Він також додав, що ви-
конання безпекових умов, припи-
нення вогню, виведення іноземних 
військ, дотримання режиму роз-
ведення військової техніки, забез-
печення безперешкодного досту-
пу представників ОБСЄ, звільнен-
ня заручників мають передувати 
переходу до виконання політичної 
частини. 

Підсумки переговорів 
Нормандського формату
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Коротко про головне ●

Сільські обрії ●

Нацбанк змінив підхід до встановлення офіційного курсу 
гривні щодо іноземних валют. Зміни набувають законної сили 
з 1 листопада. Нацбанк покращив методологію обчислення офі-
ційного курсу гривні до долара, на основі якого розраховується 
офіційний курс гривні і до інших іноземних валют. “Досі офіційний 
курс обраховували як середньозважений від продавців і покупців, 
що складався за даними системи підтвердження угод на міжбан-
ківському валютному ринку України. Тобто, він відображав курс, 
відповідно, за операціями між банками, банками та їх клієнтами, 
банками і НБУ, НБУ і його клієнтами. Відтепер враховуватимуть 
тільки угоди між банками, а також між банками і НБУ”, — йдеться 
в повідомленні. 

Верховна Рада планує збільшити мінімальний розмір алі-
ментів із 30% до 50% прожиткового мінімуму для дитини відпо-
відного віку. Також спосіб стягнення аліментів визначатиме той із 
батьків, з ким проживає дитина. Документ прописує, що аліменти 
є власністю дитини, тому той із батьків, на чиє ім’я їх виплачують, 
розпоряджається коштами виключно за цільовим призначенням в 
інтересах дитини. Нагадуємо, що у травні 2016 року Рада внесла 
аліменти в список об’єктів індексації.

На Тернопільщині призупинять роботу філії державного 
підприємства “Укрветсанзавод”, розташованої у селі Острів 
Тернопільського району, вирішили на засіданні Державної над-
звичайної протиепізоотичної комісії при Тернопільській обласній 
державній адміністрації. Завод приймає на переробку побічні 
продукти тваринного походження категорій II та III (трупи, кістки, 
боєнські відходи тощо), однак не встигає переробляти їх. Не-
зважаючи на це, прийом тваринних відходів, які зберігають про-
сто неба, не припиняється. Мешканці довколишніх населених 
пунктів скаржаться на сморід та потенційну небезпеку для їхньо-
го здоров’я і звертаються з проханням навести лад. Протиепізо-
отична комісія одностайно підтримала рішення призупинити ді-
яльність цього підприємства, а також подати письмове звернен-
ня до керівництва “Укрветсанзаводу” про відновлення фінансу-
вання філії для того, щоб очистити територію від побічних про-
дуктів тваринного походження. Також у терміновому порядку 
слід переробити всі відходи, що накопичилися на території під-
приємства.

За інформацією управління податків і зборів з фізичних 
осіб Тернопільської ОДПІ, 601 роботодавцем обласного центру 
та Тернопільського району впродовж дев’яти місяців цього року 
було збільшено кількість найманих працівників загалом на 3 990 
осіб. Із них 3 718 працівників офіційно зареєстровані у 401 юри-
дичної особи, а 200 фізичних осіб-підприємців оформили трудові 
договори з 272 особами. У м. Тернополі 484 суб’єкти господарю-
вання прийняли на роботу 3 376 працівників, а у Тернопільському 
районі – 614 працівників були працевлаштовані 117 роботодавця-
ми. Крім цього, 1 619 роботодавців збільшили фонд оплати праці 
на 21,6 млн. грн. (у м. Тернополі – 1 319 роботодавець, на 18,3 
млн.; у Тернопільському районі – 300 роботодавців, на 3,3 млн. 
грн.). Це забезпечило додаткові надходження до бюджету подат-
ку на доходи фізичних осіб – 3,9 млн. грн., військового збору – 
275,3 тис. грн., єдиного внеску – 4,8 млн. грн.

Тернопільська область найближчим часом зможе виплати-
ти зарплату працівникам і стипендію студентам професійно-
технічних закладів, оскільки Кабінет міністрів України ухвалив 
рішення про спрямування стабілізаційної дотації місцевим бюдже-
там на погашення заробітної плати та енергоносіїв бюджетної сфе-
ри. Про це повідомив Степан Барна, голова Тернопільської облас-
ної адміністрації, під час оперативної наради. За його словами, за 
кілька днів в область надійдуть 77 млн. грн., які будуть розподілені 
між галузями освіти, медицини й соціального захисту.

Із нагоди відзначення 74-тої річниці утворення Україн-
ської повстанської армії понад 100 ветеранів ОУН-УПА отрима-
ють матеріальну допомогу. Відповідне розпорядження підписав 
голова Тернопільської обласної державної адміністрації Степан 
Барна. “Наш спільний обов`язок – підтримувати і допомагати тим, 
хто боровся за вільну Україну. – Особлива шана учасникам ОУН-
УПА, які, жертвуючи своїм здоров`ям, молодістю та юнацькими 
мріями, стояли на варті кращого майбутнього нашої держави”, — 
зазначив очільник області.

Офіційний коментар про затримання на хабарі Володими-
ра Катинського. В peзyльтaтi пpoвeдeння пpaвooхopoнними 
opгaнaми cлiдчих дiй, ЗМІ пoшиpили iнфopмaцiю, якa гpyнтyвaлacя 
нa пpипyщeннях, пpo зaтpимaння вiйcькoвoгo кoмicapa 
Тepнoпiльcькoгo oблacнoгo вiйcьккoмaтy зa oтpимaння хaбapа. Нa 
сьогодні винa вiйcькoвoгo кoмicapa не доведена. Пpичeтнicть чи 
нeпpичeтнicть пocaдoвця дo цьогу фaктy мoжe вcтaнoвити cyд. За 
фaктом пpизнaчeнo cлyжбoвe poзcлiдyвaння. У paзi дoвeдeння 
йoгo вини cyдoм, вiйcькoвocлyжбoвць пoнeceнe нaйcyвoрiшe 
пoкapaння вiдпoвiднo дo чинoгo зaкoнoдaвcтвa, — пoвiдoмляє 
пpec-cлyжбa yпpaвлiння oпepaтивнoгo кoмaндyвaння “Зaхiд”.

Архієпископа УАПЦ Мстислава (Гука) після гулянки і бійки 
у нічному клубі відправили на покаяння до монастиря. Таке рі-
шення щодо архієпископа Тернопільського і Подільського ухвалив 
Собор єпископів УАПЦ, який відбувся у Києві 18 жовтня 2016 ро-
ку. Ще двох священиків та одного іподиякона, які були супутника-
ми владики у його забавах, відсторонили від пастирських 
обов’язків. Нагадаємо, що Собор УАПЦ розглядав скандал, який 
виник після оприлюднення відеосюжету із зафіксованими гулян-
нями в тернопільському барі “Сіті” архієпископа Мстислава (Гу-
ка), настоятеля кафедрального собору Різдва Христового отця 
Ігоря Семирозума, скарбника цього храму отця Володимира Ге-
расимчука та іподиякона Віталія Окунського. Окрім того, в УАПЦ 
створили комісію, яка протягом місяця здійснить розслідування у 
справі.

Агробізнес ●

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ.

При черговій зустрічі з ви-
конавчим директором ПП 
“Агрон”, депутатом Терно-
пільської обласної ради 
Юрієм Березовським при-
гадалися слова, сказані 
ним п’ять-шість років тому 
саме осінньої пори, коли 
прохолодний вітер зривав 
із дерев жовте листя, 
свинцеві хмари сумно ди-
вилися з неба.

— Ось тут буде фруктовий 
сад і обов’язково пасіка. Це 
мрія мого дитинства, яке мину-
ло у рідному Товстолузі, — ска-
зав тоді один із наймолодших 
фермерів Тернопілля Юрій Бе-
резовський. 

Він із дружиною Наталією 
завершував капітальну рекон-
струкцію колишньої тракторної 
бригади та занедбаних госпо-
дарських приміщень. Згодом 
там облаштували виробничі 
майстерні з душовими кімната-
ми, маленьким басейном, 
їдальнею, службовими кабіне-
тами для бухгалтерської, юри-
дичної, інженерної служб.  Про-
сторі навіси для зберігання 
зернових та бурякозбиральних 
комбайнів, великогабаритних 
оприскувачів. Асфальтовані 
майданчики для зберігання 
грунтообробної і посівної техні-
ки, автозаправка, гаражі для  
автомашин,  на  окремому 
подвір’ї — сучасний центр ло-
гістики, де акуратними рядами  
виблискують новенькі 35-тонні 
німецькі вантажівки “ДАФи”. 

Але є тут об’єкти і куточки, 
де неодмінно, йдучи на роботу 
чи в службових та особистих 

справах, люди неодмінно зупи-
няться. Зокрема, чималий зоо-
куток, тут живуть прудконогі 
страуси, красиві олені й лосі, 
чудернацькі, вертляві свині 
в’єтнамської породи, дикі кролі 
й вівці. Вчителі місцевої школи, 
у якій навчався свого часу ке-
рівник агропідприємства і фер-
мерського господарства Юрій 
Березовський, часто проводять 
тут уроки з біології, ботаніки, 
зоології. Обабіч милує очі сад, 
де ростуть  яблуні, груші, сли-
ви, горіхи, червоніють кетяги 
калини, пишніють кущі шипши-
ни і смородини. Що ж, не на 
словах, а на ділі втілилася мрія 
Юркового дитинства.

На пасіці, що налічує вже 
120 вуликів, з перших днів гос-
подарює Анатолій  Оріховський. 
Надзвичайно цікава і дуже  ро-
зумна людина, за фахом учи-

тель мови і літератури, був ди-
ректором однієї із сільських 
шкіл на Житомирщині, а нині за 
штатним розписом - завскла-
дом пально-мастильних матері-
алів, за покликанням - бджоляр 
від Бога. Про своїх улюблених 
бджіл може розповідати годи-
нами.

Окрім  вітчизняних вуликів, є 
тут польські і навіть турецькі. Їх 
вважають найкращими у світі, 
бджоли в них витримують тем-
пературу від мінус 60 до плюс 
50 градусів. Окрім традиційних 
бджолиних помешкань, є два 
лікувальних будиночки на вули-
ках.

— Все, що дають бджоли, – 
лікувальне: і мед, і пилок, і пер-
га, і маточне молоко. Навіть в 
обрізках рамок живуть бактерії, 
що вбивають ракові пухлини, - 
пояснює пасічник пан Анато-
лій.

— Ми придбали 8 бджолома-
ток німецької породи бакфаст. 
Вони найпродуктивніші й най-
миролюбніші в світі, — каже на 
прощання Юрій Березовський. 
— Будемо вдосконалювати па-
сіку, як і все наше господар-
ство. 

Життя рухається вперед. Вже  
найстарший син Роман підста-
вив надійне плече, пройшов 
чесно й сумлінно хліборобське 
хрещення, зарекомендував се-
бе здібним і сучасним агроме-
неджером. 26 жовтня цього ро-
ку Роман Березовський святкує 
26 рік народження у дружній і 
міцній хліборобській родині ПП 
“Агрон” та ФГ “Березовський”.  
Хай будуть для нього осені — 
урожайні, зими — ніжні та сніж-
ні, весни — квітучі,  літо — те-
плим.

Німецький мед із Товстолуга

Виконавчий директор ПП 
“Агрон” Юрій Березовський.

До кінця року власники зе-
мельних паїв у Тернопіль-
ській області отримають на 
36 млн. грн. більше, ніж ми-
нулого року. 

Загалом у нашому краї діють 
269,1 тис. договорів про користу-
вання земельними паями загаль-
ною площею понад 483,8 тис. 
гектарів. Більшість із них – це се-
редньострокові угоди, укладенні 
на 8-10 років.

Середній розмір плати за 
оренду земель приватної влас-

ності становить 656 грн. за гек-
тар, що на 101 гривню більше, 
ніж у минулому році. Найвища 
вартість оренди землі у Підволо-
чиському районі – 1158 грн./га.

На початок жовтня орендарі 
сплатили власникам земельних 
паїв 147,4 млн. грн. або 46% від 
загальної суми виплат.

Довідково:
Відповідно до ст. 93 Земель-

ного кодексу України, право орен-
ди земельної ділянки – це засно-
ване на договорі строкове платне 
володіння й користування зе-

мельною ділянкою, необхідною 
орендареві для провадження під-
приємницької та іншої діяльності. 
Земельні ділянки можуть переда-
ватися в оренду громадянам і 
юридичним особам України, іно-
земцям та особам без громадян-
ства, іноземним юридичним осо-
бам, міжнародним об’єднанням і 
організаціям, а також іноземним 
державам.

Прес-служба 
Держгеокадастру. 

e-mail: press@land.gov.ua

Власники земельних паїв  
отримають понад 300 млн. грн.

Оренда землі ●

Надія ШТОКАЛО.

Це третій цього року транш 
на поповнення робочого ка-
піталу. Як і раніше, фінансу-
вання забезпечили поточні 
бондхолдери Компанії.

За рахунок цих коштів повністю 
буде реалізовано інвестиційний 
план, затверджений у червні 2016 
року. Зокрема, частину коштів 
спрямують на закупівлю техніки і 
обладнання в рамках програми з 
відновлення технічного парку 
“МРІЇ”.

“Завдяки постійній підтримці та 
довірі бондхолдерів компанія змо-

же здійснювати свою 
операційну діяльність 
до кінця 2016 року в 
нормальному робочому 
режимі. Загалом про-
тягом цього року ми 
отримали 46 млн. дол. 
робочого капіталу, які 
на 100% покрили наші 
потреби”, – зазначив 
Тон Хулс, фінансовий директор 
агрохолдингу “МРІЯ”.

Всього, починаючи з червня 
2015 року, кредитори і бондхол-
дери агрохолдингу інвестували 77 
млн.дол. у відновлення і підтримку 
операційної діяльності компанії. 
Нагадаємо, відновлювати позиції 

лідера “МРІЯ” змушена була після 
дефолту, спричиненого попере-
днім керівництвом. Із серпня 2014 
року агрохолдинг перейшов під 
управління кредиторів — великих 
міжнародних банків та інвестицій-
них фондів. Вони призначили нове 
керівництво, якому вдалося відно-
вити потужність “МРІЇ”.

Компанія “МРІЯ Агрохолдинг”  
отримала 5 мільйонів доларів

У відповідності до статті 21 Закону України « Про регулюван-
ня містобудівної діяльності», Байковецька сільська рада ого-
лошує громадські слухання по розгляду проекту генерального 
плану сіл Шляхтинці та Гаї Гречинські. Розробник генерального 
плану ТОВ ТМ «Стилобат» ( ГАП Будзик В.М.). Громадські слу-
хання відбудуться 23 листопада 2016 року о 17.00 год. в при-
міщенні клубу с. Шляхтинці за адресою вул. Барвінського 16. 
Письмові пропозиції до генерального плану просимо надавати 
до 21 листопада  2016 року на адресу Байковецької сільської 
ради за адресою с. Байківці, вул. Січових Стрільців 43.

Ознайомитись з проектом генерального плану сіл Шляхтинці 
та Гаї Гречинські можна на сайті Байковецької сільської ради та 
у відділі земельних відносин, містобудування та архітектури 
(каб. №27). Телефон для довідок 29-62-65.

Із семи підприємств упродовж 2015-2016 рр. 
вдалося відновити три: у Чорткові (ТОВ «Радехів-
ський цукор»), Хоросткові та Збаражі (ТОВ «Компа-
нія «Галичина Цукор»). Незабаром розпочне роботу 
завод у смт Козова (ТОВ «Компанія «Галичина Цу-
кор»). 

Тішить і цьогорічний урожай солодкого кореня. 
За даними департаменту агропромислового розви-
тку Тернопільської ОДА, на 18 жовтня в Тернопіль-
ській області зібрали 366 тис. т цукрового буряка, 

це – 44% від площ збирання. За прогнозами, ма-
ють зібрати понад 900 тис. т.

Очікується, що заводи Тернопільської області 
мають виробити 155 тис. т цукру, що на 20% біль-
ше, ніж торік. На сьогодні три підприємства пере-
робили 533 тис. т буряків. Вироблено цукру 80,6 
тис. т, що на 48,4% більше, ніж у 2015-му. Цьогоріч 
цукровий буряк на Тернопільщині розпочали зби-
рати швидше, також експерти відзначають і вищу 
цукристість культури.

На Тернопільщині  
відроджують цукрові заводи 

Промисловість Тернопілля ●
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Байковецька територіальна 
громада, що об’єднала села 
Дубівці, Стегниківці, Лозова, 
Курники, Шляхтинці і Гаї-
Гречинські, – яскравий при-
клад успіху реформи децен-
тралізації. Адже, спостеріга-
ючи за щоденними позитив-
ними змінами у цих населе-
них пунктах, стати частиною 
громади хочуть навіть села з 
інших районів.

Так, за словами голови грома-
ди Анатолія Кулика, до нього 
зверталися сільські голови зі Зба-
разького та Тернопільського ра-
йонів.

“Якщо до об’єднання скептики 
казали, що децентралізація – це 
новий метод комунізації, мовляв, 
у селах зникнуть школи і ФАПи, а 
багато хто і зовсім не розумів су-
ті цієї реформи, то сьогодні ситу-
ація кардинально змінилася. Лю-
ди переконалися, що об’єднання 
– це не чергова мильна бульбаш-
ка, а реальний шлях підвищити 
комфорт життя й зберегти село. 
Тим паче, що ми самодостатні, бо 
маємо на території громади під-
приємство ТОВ “СЕ “Борднетце-
Україна”. А це – сотні робочих 
місць та основа нашого бюдже-
ту”, - поділився Анатолій Кулик.

Він пояснив, що в результаті 
децентралізації, крім фінансової 
підтримки держави, податки, які 
раніше сплачували до централь-

ного бюджету, тепер залишають-
ся на місцях. Відтак, замість 7 
млн. грн. власних коштів у 2015 
році, майже 50 млн. грн. громада 
отримає цьогоріч.

На освітню галузь 
спрямовано понад  

4 млн. грн.
“Крім того, ми отримали понад 

4 млн. грн. освітньої субвенції. 
Більшу частину цих коштів вже 
освоїли. Встановлено централізо-
ване опалення в Стегниківській 
ЗОШ, замінено електромережу, 
впорядковано  вбиральні, зробле-
не водовідведення. В НВК “Лозів-
ська ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ”, яка є опо-

рною в громаді, 
закупили спортив-
не обладнання для 
фізкультури, ре-
к о н с т р у ю є м о 
їдальню, плануємо 
придбати елек-
тричні конвектори 
для додаткового 
обігріву приміщен-
ня, електроплиту 
для приготування 
гарячих обідів. Та-
кож наразі триває 
тендер на закупів-
лю шкільного авто-
буса для цієї шко-
ли. До кінця року 
хочемо ще закупи-
ти обладнання для 
кабінетів біології 
та іноземних мов, 
облаштувати бру-
ківкою подвір’я 

школи. Ремонтуємо покрівлю 
Шляхтинецької школи. В Дубі-
вецькій школі замінили старі ві-
кна на металопластикові, запло-
новано замінити підлогу в спорт-
залі. За кошти державної суб-
венції на розвиток інфраструкту-
ри замінили дах та утеплили фа-
сад Байковецької ЗОШ”, - інфор-
мував голова громади.

За його словами, також за-
проваджено реєстраційний 
центр, центр соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді, ство-
рено своє управління освіти, 
відділ культури, який охоплює 
діяльність усіх клубних закладів 
сіл громади.

“Наші будинки культури не за-

непадають, як у багатьох селах, 
адже в кожному – нова апарату-
ра, яка дає змогу проводити роз-
важальні заходи для жителів на-
шої громади”, - розповів Анатолій 
Кулик.

У кожному селі 
громади є ФАПи,  
а в Байківцях – 
безкоштовний 
стоматкабінет

Голова громади зазначив, 
що фельдшерсько-акушерські 
пункти (ФАПи) є у кожному на-
селеному пункті територіальної 
громади і повністю забезпечені 
медикаментами першої необ-
хідності. А подекуди – і дорого-
вартісним обладнанням. “Шлях-
тинецька амбулаторія загальної 
практики сімейної медицини 

перейшла на новий рівень 
якості й оперативності об-
слуговування пацієнтів, – 
сказав Анатолій Кулик. Тут 
презентували біохімічний 
аналізатор крові. Його вар-
тість - 180 тис. грн., крім 
того, на 30 тис. грн. було 
закуплено хімічних реакти-
вів. Також після об’єднання 
відкрили два стоматологічні 
кабінети, де лікування і хі-
рургічні втручання – за кошт 
громади”.

Нові дороги, 
зупинки, дитячі 
майданчики та 

ліхтарі
“На будівництво внутрішніх 

доріг ми виділили 8 млн. грн. 
Нині від крайнього села грома-
ди до Байківців повністю від-
новлена дорога. Крім того, від-
крили новий маршрут “Дубівці 
- Байківці”, який забезпечує до-
їзд людей до центральної сади-
би. Також відновили одну з най-
гірших доріг у Стегниківцях. Че-
рез її жахливий стан сюди не 
хотів їздити навіть громадський 
транспорт”, — наголосив Анато-
лій Кулик.

Він розповів, що об’єднання 
дало можливість встановити у 

кожному селі громади по 1, а по-
декуди й по 2 дитячі майданчики, 
нові автобусні зупинки, освітити 
Гаї-Гречинські, газифікувати ву-
лицю Б. Хмельницького у Шлях-
тинцях та відкрити поліцейську 
станцію у Байківцях.

“Хай там що кажуть про терито-
ріальну реформу, але жителі нашої 
громади переконалися на власно-
му досвіді, що децентралізація 
працює. І не центральна садиба, а 
віддалені від неї села отримують 
найбільше коштів. А це, дає змогу 
зрівняти рівень життя у них та у 
центрі громади.  Ті, хто свого часу 
боялись реформи, сьогодні поба-
чили, що позитивні зміни є, а хто 
не вірить цьому до сьогодні – при-
їжджайте до Байковецької громади 
і самі переконаєтесь!” — завершив 
Анатолій Кулик.

Голова Байковецької громади Анатолій КУЛИК:  
“Хто не вірить у територіальну 

реформу – приїжджайте до нас!”

Наша команда ●

Зроблено у 2015-2016 роках:
* поточний та капітальний ремонт доріг і вулиць у населених пунк-

тах громади;
* капітальний ремонт даху будинку культури в с. Лозова;
* впровадження енергозберігаючих заходів у загальноосвітній 

школі I-II ступенів на вул.Січових Стрільців, 12 в с. Байківці (капіталь-
ний ремонт даху школи та утеплення фасадів);

* поточні роботи з ремонту приміщень у школах;
* будівництво вулиці Русанівська в с.Байківці (тротуари);
* встановлення вуличного освітлення в с. Гаї-Гречинські;
* відкриття дитячого садочка в с.Дубівці;
* поточний ремонт приміщення амбулаторії загальної практики 

сімейної медицини в с.Шляхтинці.

У планах до кінця 2016 року:
* капітальний ремонт ділянки вулиці Б.Хмельницького в с. Шлях-

тинці;
* будівництво повітряних ліній електропередач, ізольованих 10/0,4 

кВ (Плі-10/0,4 кВ), за адресою: с.Байківці, масив Сонячний-Б;
* капітальний ремонт даху будинку культури с. Лозова;
* розробка генеральних планів розвитку сіл Стегниківці, Дубівці, 

Шляхтинці;
* виготовлення проектної документації щодо капітального будівни-

цтва та ремонту вулиць і доріг місцевого значення;
* встановлення дитячих майданчиків та зупинок у тих населених 

пунктах громади, де їх ще немає.

Голова громади Анатолій Кулик.

Оновлений утеплений фасад Байковецької школи.

Відкриття поліцейської станції у Байківцях.

Зоряна ДЕРКАЧ.

16 жовтня, в неділю, у селі 
Козівка Великогаївської гро-
мади урочисто відзначили 
День вояків УПА та відправи-
ли поминальну службу з на-
годи роковин смерті Степана 
Бандери (убитий 15 жовтня 
1959 р.).

Після Святої Літургії у церкві всі 
жителі Козівки вирушили до 
пам’ятника Герою України Степа-
ну Бандері (до слова, єдиному у 
Тернопільському районі), де парох 
церкви й прихожани помолилися 
за упокій душ воїнів, за тих, хто в 
різні часи відстоював права і волю 
українського народу, і за тих, хто 
поліг під час неоголошеної війни 
на сході України. 

На урочистостях були присутні 
очільник РДА Олександр Похилий, 
голова районної ради Андрій Га-
лайко, заступник голови Велико-
гаївської громади Петро Бондзюх 
та інші поважні гості.

“Дорогі односельчани, ми має-
мо пам’ятати героїв нашої держа-
ви. Адже без їхніх подвигів, само-
пожертви ми не мали б самостій-
ної Української держави. Шануймо 
і щоденно згадуймо в молитвах і 
тих героїв, які нині захищають на-
ше мирне небо. Перемога буде на 

нашому боці! Слава Україні! Геро-
ям слава!” - сказав староста села 
Тарас Дідик.

“Шановні жителі Великогаїв-
ської громади, вітаю вас зі святом 
Покрови Пресвятої Богородиці. 
Адже саме Богородиця була опі-
кункою козаків. Перед боєм зі щи-
рою молитвою до Матері Божої 
зверталися і вояки УПА. Нині під 
Покровом Марії перебувають вій-
ськові, які воюють у зоні АТО. Дя-
кую, хлопці, за відвагу! Дякую ма-
терям, сестрам, дружинам, які від-
правили чоловіків на схід! Нехай 

Господь із миром упокоїть душі 
всіх героїв українського народу. 
Оберігає життя і здоров’я хлопців, 
які воюють проти російського 
агресора. Низький вам уклін. Сла-
ва Україні! Героям слава!” -  звер-
нувся до присутніх голова Терно-
пільської районної адміністрації 
Олександр Похилий.

“Під час поминальної служби 
ми молилися за упокій душ наших 
героїв, зокрема великого сина 
України Степана Бандери. Як 
тільки не намагалися вороги 
очорнити цю людину. Називали 

його ворогом, злочинцем. Та, не-
зважаючи на це, він для нас – Ге-
рой. Ми маємо сповна усвідоми-
ти, який подвиг зробив Степан 
Бандера і вояки Української по-
встанської армії. Маємо пам’ятати 
і молитися за нинішніх героїв 
України. Дякуємо вам, справжні 
сини українського народу!” - ви-
голосив голова районної ради 
Андрій Галайко.

“Дорогі жителі Великогаївської 
громади, від імені голови  Олега 
Кохмана, а також особисто хочу 
привітати всіх зі святом Покрови. 
Нехай Мати Божа оберігає ваші 
душі, серця, сповнює оселі те-
плом і затишком. Нехай наше не-
бо буде мирним, спокійним. Дай 
Боже, щоб ми зажили щасливо на 
нашій українській землі.

Нині ми відзначаємо 74-ту річ-
ницю створення УПА, молимося за 

упокій душ Степана Бандери та 
всіх українських повстанців. І сим-
волічно, що саме тут ми нині зі-
бралися, – біля першого на Тер-
нопільщині пам’ятника Степану 
Бандері. Маємо пам’ятати звитягу 
й подвиг великих синів україн-
ського народу. Знати свою істо-
рію. Нехай Господь береже наших 
героїв, які воюють у зоні АТО. Сла-
ва Україні! Героям слава!” - мовив  
Петро Бондзюх.

Опісля заступник голови Вели-
когаївської громади назвав поі-
менно військових УПА, які дожили 
до цих днів, і оголосив, що з на-
годи свята їм вручать грошову 
премію. 

Молодь села підготувала для 
односельчан і гостей концертну 
програму, під час якої звучали па-
тріотичні вірші, повстанські пісні та 
вигуки “Слава Україні!!!”

Маємо пам’ятати
Урочистості ●
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Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Згідно з даними соціологічних до-
сліджень, єдиною державною інсти-
туцією, якій довіряють українці, є 
армія. Впродовж останніх двох років 
українське військо зазнало суттєвих 
змін. Нові стандарти національної 
безпеки й оборони зумовлені ві-
йною. Анексія Криму і збройний кон-
флікт на Донбасі виявили недоліки і 
слабкі місця української армії. Про-
блема втрати оборонного потенціа-
лу нашої держави почалася чверть 
століття тому, після офіційної відмо-
ви від ядерної зброї на користь по-
рожніх обіцянок підтримки країн-
гарантів у разі небезпеки.

До Революції Гідності армія та безпека 
держави не були пріоритетом влади. Під-
контрольні Кремлю українські міністри обо-
рони декларували положення про те, що 
вітчизняні Збройні сили мають бути незна-
чними за своєю чисельністю, але мобільни-
ми. Озброєння йшло на продаж, військові 
частини ліквідовували, бази даних військко-
матів знищували. Така позиція фактично 
дестабілізувала оборонну міць нашої дер-
жави. В роки правління Януковича нестачу 
коштів для системи обороноздатності пла-
нувалося компенсувати за рахунок реаліза-
ції надлишкового військового майна. 2014 
року був скасований призов на строкову 
військову службу, що дало змогу заявити 
про повний перехід на контрактний прин-
цип комплектування. Чисельність ЗСУ впа-
ла до історичного мінімуму — 165 тисяч 
осіб. Для прикладу, на зорі незалежності 
військовий потенціал України становив 900 
тисяч військовослужбовців. Як наслідок — 
утрачена територія Кримського півострова і 
гібридна війна на сході України.

Директор Центру досліджень армії, кон-
версії та роззброєння Валентин Бадрак се-
ред причин руйнування української оборо-
ноздатності називає кадровий безлад, не-
бажання керівництва країни витрачати ре-
сурси на розвиток ЗСУ, абсолютну відсут-
ність в оборонному секторі відповідальності 
та правонаступництва, що призвело до від-
сутності довгострокового планування, а та-
кож корупцію, яка найбільше знищила наш 
оборонний потенціал, повідомляє веб-
портал Finance.UA

Воєнні дії на сході змусили українську 
армію осучаснюватися. Передова роль у 
зміцненні війська належить воїнам тилу — 
волонтерам і небайдужим благодійникам. У 
всіх регіонах вони допомагають пораненим 
солдатам, які потребують лікування та реа-
білітації, збирають продукти харчування, 
гроші для придбання обмундирування, до-
правляють допомогу в гарячі точки, ризику-
ючи власним життям, сприяють відновлен-
ню військових частин. Український волон-
терський рух зародився в часи Майдану. 
Сьогодні десятки тисяч волонтерів є надій-
ними посередниками між суспільством і 

військовими на передовій. Завдяки їхнім 
наполегливості та ентузіазму, наші бійці 
відчувають, що їх пам’ятають.

Військову галузь України створено фак-
тично з нуля. У 2014-2016 роках на фінансу-
вання українського війська було спрямова-
но в рази більше коштів, аніж за всі попере-
дні роки незалежності України, зазначають 
експерти. Вітчизняні Збройні сили зміцни-
лися не лише кількісно, а й якісно. Військо-
ві стали майстернішими, покращилася 
якість амуніції і озброєння. Нині технічні по-
треби армії задовольняють не лише вій-
ськові заводи, а й приватний бізнес чи не в 
кожному українському місті, інформує ТСН.
ua. За даними Міністерства оборони, в 
останні три роки на озброєння в нашій дер-
жаві були прийняті 23 найменування вій-
ськової техніки. Серед новинок найбільше 
військових автомобілів. Американці подару-
вали ЗСУ автомобілі зі спеціальним облад-
нанням: броньовані та звичайні позашляхо-
вики, медичні машини, радіолокаційні й 
протимінометні радарні системи. Пріори-
тетною статтею видатків проекту 
Держбюджету-2017 є національна безпека і 
оборона, на яку заплановано щонайменше 
5% ВВП — близько 129 мільярдів гривень. 
На потреби армії наступного року уряд хоче 
спрямувати 64 мільярди гривень. Для по-
рівняння, цьогоріч Міноборони отримало 
55,6 мільярда гривень. За останні три роки 
фінансування вітчизняного оборонного 
комплексу зросло в чотири рази.

Із початку цього року суттєво зросли 
зарплати військовослужбовців. Контрактник 
без бойових надбавок отримує 7 тисяч гри-
вень. Окрім цього, солдатам контрактної 
служби передбачений пакет соціальних га-
рантій. Зі слів міністра оборони України 
Степана Полторака, на забезпечення одя-
гом, зброєю і соціальними гарантіями одно-
го військового в рік держава спрямовує 6 
тисяч 700 доларів. Чисельність українського 
війська зросла майже до 200 тисяч військо-
вослужбовців завдяки добровольчим ба-
тальйонам, які інтегровані до складу регу-
лярної армії, і залученню військовослужбов-
ців на контрактну службу. Кількість контр-
актників в українській армії перевищує 56 
тисяч осіб. Близько 11 тисяч військових-
контрактників — колишні мобілізовані, 
стверджує начальник відділу комплектуван-
ня військовослужбовцями військової служ-
би за контрактом управління призову та 
комплектування Головного управління пер-
соналу Генерального штабу Андрій Полон-
ський. Президент України Петро Порошен-
ко повідомив, що з кінця жовтня українська 
армія буде повністю контрактною. До цього 
часу планують завершити шосту хвилю де-
мобілізації.

Наприкінці вересня глава держави вету-
вав закон, який передбачає надання права 
мобілізованим військовослужбовцям укла-
дати короткострокові контракти під час осо-
бливого періоду. Своє рішення він аргумен-
тував тим, що набуття чинності цього зако-
ну створило б умови для миттєвого звіль-

нення великої кількості військових, а це 
послабило б обороноздатність країни. Те-
пер військові, які погодилися на це, не мо-
жуть розірвати контракт.

Минулого тижня під час засідання Ради 
регіонального розвитку Петро Порошенко 
заявив, що в Україні наразі немає потреби 
в черговій, сьомій, хвилі мобілізації, оскіль-
ки кількість контрактників перекриває необ-
хідну кількість мобілізованих, інформує 
“Слово і Діло”. З його слів, насамперед це 
будуть підрозділи, які нестимуть службу в 
зонах підвищеного ризику, поблизу кордо-
ну та потребуватимуть спеціальних техніч-
них знань, підготовки. Петро Порошенко 
висловив переконання, що до 2020 року 
українське військо досягне стандартів НА-
ТО, зазначивши, що жодна із сучасних ар-
мій світу під час реальної війни повністю не 
комплектувалася контрактниками, як це ро-
бить наша держава.

— Воєнні дії на 
Донбасі консолідува-
ли українців, — за-
значив у коментарі 
“Подільському слову” 
військовий експерт 
Володимир Гулима. 
— Важливо, що наше 
суспільство почало 
сприймати армію як 
ключовий державний 
інститут захисту. Ви-
клик російського агресора посприяв зміц-
ненню Збройних сил України. В цьому кон-
тексті збільшилася кількість та підвищилася 
якість озброєння, військової техніки, покра-
щилися грошове забезпечення і соціальні 
стандарти військовослужбовців, проводять-
ся інтенсивні навчання військових із залу-
ченням досвіду іноземних колег. Величезну 
роль у цьому відіграли волонтери. Функції 
волонтерського руху мають трансформува-
тися із забезпечення армійців у контроль за 
виконанням зобов’язань влади. Необхідно 
тиснути на посадовців, щоб вони розуміли 
рівень відповідальності. Кожен чиновник, 
перш ніж посилати на смерть звичайних 
громадян, повинен сам іти на передову за-
хищати Батьківщину. Армія має стати міри-
лом честі та совісті нації.

НАТО — не панацея, запевняє Володи-
мир Гулима. За його словами, пріоритетом 
має бути глибока модернізація оборонної 
системи, приведення її у відповідність до 
потенційних викликів і загроз. Негативним 
фактором є відсутність дієвої системи 
управління військами. Серед військового 
керівництва багато старих кадрів, які в часи 
проросійської влади Януковича руйнували 
вітчизняну оборонну систему. Вони не ма-
ють чіткого бачення розвитку армії і заважа-
ють це робити молодим офіцерам. Необхід-
но пришвидшити процес реформування 
ЗСУ, насамперед, зосередившись на важ-
ливих моментах. Перехід на військову служ-
бу за контрактом — правильний крок, але 
держава повинна виконувати свої обіцянки 
перед контрактниками. Професіональні вій-

ськовослужбовці мають отримати можли-
вість кар’єрного росту, відчувати себе за-
хищеними, а не залишеними напризволя-
ще. Лише в такому разі можна створити 
сучасне боєздатне військо.

— Війна застала нас зненацька, з вій-
ськовою технікою, 
яка не обслуговува-
лася десятиліттями, 
— сказав у розмові з 
журналістами “По-
дільського слова” ке-
рівник Західного 
р е г і о н а л ь н о г о 
медіа-центру Мініс-
терства оборони 
України Олександр 
Поронюк. — За таких 
умов неможливо було обійтися без мобілі-
зації і вилучення техніки у господарств. 
Особи, причетні до розвалу української ар-
мії, мають бути покарані. За останні два 
роки чисельність нашого війська зросла з 6 
до 200 тисяч військовослужбовців. Збіль-
шилася також кількість охочих навчатися у 
військових ВНЗ. Збройні сили України 
озброєні новітніми зразками бойових ма-
шин. Безумовно, це величезний крок на 
шляху реформування обороноздатності 
країни. Такі зміни вдалися, передусім, за-
вдяки активній діяльності волонтерів, які 
зробили все для того, щоб кожен захисник 
почувався у безпеці. Державне замовлення 
на виготовлення техніки та екіпірування для 
військовослужбовців активізує розвиток ві-
тчизняної економіки і підприємництва.

— Перевірити боєздатність армії в мир-
них умовах немож-
ливо, — вважає вій-
ськовий експерт, 
полковник запасу 
Микола Гуцуляк. — 
Саме тому віднов-
лення ЗСУ почалося 
в час війни на Дон-
басі. Суттєво підви-
щилася дисципліна 
військових, які здо-
бувають професій-
ний досвід на поліго-

нах, зміцнилося усвідомлення патріотично-
го обов’язку. Високоефективним є шлях 
від добровольців до військових професіо-
налів. Служба за контрактом дає змогу за-
лучати до оборони країни компетентних, 
свідомих громадян. Важливо зосередитися 
на військово-патріотичному навчанні під-
ростаючого покоління, наповнити інформа-
ційний простір вичерпною інформацією 
про престижність роботи військового. Ві-
домо: якщо сьогодні підтримувати свою 
армію, завтра не доведеться підтримувати 
чужу. Дисциплінованість, твердий харак-
тер, бойовий дух — запорука ефективної 
боротьби проти агресора, який не дотри-
мується жодних приписів міжнародних 
угод, жодних законів війни. Не заважайте 
Україні бути сильною — і вона обов’язково 
переможе.

Народжені війною

На прийом до лікаря ●

Ваш сімейний лікар
Настасівська АЗПСМ обслуговує мешканців трьох сіл: 
Настасова, Йосипівки та Мар’янівки. Загалом на дільни-
ці проживають 2600 осіб, з них – 2166  дорослих, 477 
дітей.

У селах Йосипівка і Мар’янівка функціонують ФАПи. В Йо-
сипівці обслуговують 460 осіб, у тому числі 46 дітей, у 
Мар’янівці — 455 осіб, у тому числі 45 дітей.

В амбулаторії працює сімейний лікар Ольга Антонівна 
Прейзнар.

Графік прийому:
Понеділок, середа, четвер, п’ятниця, субота: з 9 до 12 

год. 30 хв. – в амбулаторії, з 13 до 16 год. – обслуговування 
за викликами.

Кожного 1-го і 3-го вівторка місяця — прийом у ФАПі  
с. Йосипівка.

Кожного 2-го і 4-го вівторка — прийом у ФАПі  
с. Мар’янівка.

На сьогодні у робочі дні з 9 до 14 год. 30 хв. в амбулаторії 
веде прийом лікар-стоматолог. Можна пройти ЕКГ-
обстеження, зробити ЕКГ на дому для хворих, які не можуть 
прийти на прийом. Працює лаборант, який проводить на-
ступні обстеження: загальний аналіз крові, загальний аналіз 
сечі, аналіз крові на цукор. В медичному закладі також функ-
ціонує фізіотерапевтичний кабінет, де можна отримати на-
ступні процедури: інгаляції, діодінамік, УВЧ, електрофорез.

Наталія САКОВЕЦЬ, 
сімейний лікар 

Тернопільського 
територіального 

медичного обєднання.

Туберкульоз — осно-
вна інфекційна причи-
на смерті у світі. На 
жаль, ми живемо у та-
кий час, коли, за да-
ними ВООЗ, існує епі-
демія туберкульозу. І 
ніхто з нас не застрахований 
від цієї недуги.

Це захворювання, викликане 
паличкою Коха, вражає переваж-
но легені, рідше – інші органи.

Збудник туберкульозу може 
таїтися в організмі впродовж мі-
сяців або й років. Рання симпто-
матика схожа на звичайну засту-
ду, тому хворі не поспішають на 
обстеження. 25-50% людей за-
ражаються під час тривалого 
контакту з хворим на туберку-
льоз. І кожен із них може інфіку-
вати одночасно від 10 до 15 
осіб.

Нам щодня доводиться спілку-
ватися з великою кількістю лю-
дей у громадському транспорті, 
в магазинах, на роботі чи на-
вчанні. Але ми не замислюємося 

про власну без-
пеку, не зверта-
ємо увагу на лю-
дину, яка поруч 
чхає чи кашляє. 
А в разі захво-
рювання — не 
відразу звертає-
мося до лікаря, а 
надаємо перева-
гу самолікуван-
ню: приймаємо 
кілька таблеток і 

продовжуємо працювати, адже 
переконані, що час — це гроші. В 
повсякденних турботах забуває-
мо про найголовніше: життя — це 
дар Божий, а здоров’я не купиш 
за гроші. На жаль, щорічні про-
філактичні огляди нині відходять 
на другий план. Ми мотивуємо 
це зайнятістю та матеріальною 
скрутою. Однак туберкульоз не 
вибирає своїх жертв ні за віком, 
ні за соціальним статусом. За да-
ними ВООЗ, у 2014 році на ту-
беркульоз захворіли 9,6 мільйо-
на людей, 1,5 мільйона померли 
від його ускладнень. 75% хворих 
— це вікова категорія від 20 до 
40 років. МОЗ України у 2015 ро-
ці лише у Тернопільській області 
зареєструвало 534 випадки, всіх 
форм активного туберкульозу із 
них 487 — туберкульоз легень. Із 

29 осіб, які захворіли у Терно-
пільському районі, у 25-х ця хво-
роба вразила легені.

Нині туберкульоз можна вилі-
кувати за умови ранньої діагнос-
тики. Саме флюорографія здатна 
зареєструвати наявність чи від-
сутність захворювання. Щорічні 
обстеження допомагають своє-
часно виявити і розпочати його 
лікування на ранній стадії. Крім 
того, флюорографія допомагає 
виявити рак легень, запалення 
легень та деяку серцеву патоло-
гію. 

Протягом жовтня-листопада 
цього року організовано флюоро-
графічне обстеження за допомо-
гою виїзду флюорографа у села 
Тернопільського району. Дату ви-
їзду для кожного села повідомить 
ваш сімейний лікар чи фельдшер, 
а також графік флюорографічного 
обстеження друкує на своїх сто-
рінках “Подільське слово”. Можна 
звернутись у центральну районну 
поліклініку для проходження флю-
орографічного обстеження. Про-
шу замислитись, особливо членів 
сімей, де є малі діти, молодь, ва-
гітні: відмовляючись від обстежен-
ня, ви ризикуєте не лише влас-
ним, а й здоров’ям і життям ваших 
рідних. Захистіть себе і свою ро-
дину — пройдіть флюорографію.

Флюорографія – страховий  
поліс від туберкульозу

Графік роботи маршруту 
№1:

Великі Гаї — 18-19.10
Товстолуг — 20-21.10
Застінка — 24.10
Грабівці — 25-26.10
Білоскірка — 27.10
Дичків — 28.10
Красівка — 31.10

Графік роботи маршруту 
№2:

Байківці — 18-19.10
Гаї-Ходорівські — 20.10
Гаї-Гречинські — 21.10
Шляхтянці — 24-25.10
Лозова — 26-27.10
Курники — 28.10
Стегніківці — 31.10

Графік флюорографічного 
обстеження у жовтні
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Події передував конкурс на 
кращий проект. Переможцем 
визнано оригінальну роботу 
заслуженого художника Украї-
ни Романа Вільгушинського. 
Скульптурна композиція отри-
мала  всебічне схвалення і на-
родних обранців, і мешканців 
Тернополя, а також творчих 
спілок.

— Ми взяли за основу сим-
воли Революції Гідності — во-
гонь і бруківку, — розповів за-
служений художник України, 
автор пам’ятника тернополя-
нин Роман Вільгушинський. — 
Бруківка піднімається вгору. З 
неї виходить  вогонь, на фоні 
якого  показано події Майда-
ну. Вихор полум’я підносить 
до неба юнака — невинну 
жертву. Над ним витає янгол 
із вінком у руках. Він уосо-
блює ту Україну, за яку Герої 
віддали життя.

— Висота монумента — 12,5 
метра. Робота над скульпту-
рою була важка і надзвичайно 
обмежена в часі, — зізнався 
співавтор, заслужений архі-
тектор України Іван Жовнич. 

— Адже кожна фігура важить 
майже тонну. А скомбінувати 
так, щоб постать янгола три-
малася нахиленою вперед, 
було нелегким завданням”.

— Глибоко символічно, що 
саме в День захисника Вітчиз-
ни та Покрови Пресвятої Бо-
городиці, яка є заступницею 
українського війська, ми від-
криваємо пам’ятник Героям 
Небесної сотні. Свого часу 
провідник ОУН Євген Конова-
лець казав, що у кожного з 
нас є два вибори: або стати 
творцем історії, або її жерт-
вою. Ці люди стали творцями 
новітньої історії України, — 

наголосив міський голова Тер-
нополя Сергій Надал на уро-
чистому відкритті перед веле-
людним вічем.

— Ми вшановуємо пам’ять 
героїв-тернополян, котрі від-
дали своє життя за територі-
альну цілісність нашої держа-
ви. А таких в Тернопільській 
області — 76, — схвильовано 
мовив голова ОДА Степан 
Барна.

Пам’ятник освятили пред-
ставники духовенства. Після 
його відкриття було згадано 
поіменно усіх загиблих на 
Майдані Героїв Небесної со-
тні.

Пам’ятник правді і гідності

Голови Тернопільської ра-
йонної державної адміністра-
ції Олександр Похилий та Тер-
нопільської районної ради Ан-
дрій Галайко звернулися до 
присутніх із вітальними слова-
ми та нагородили грамотами 
за активну життєву позицію, 
мужність і військову доблесть, 
відданість українському наро-
дові, виявлені під час вико-
нання завдань у зоні прове-
дення АТО та з нагоди Дня 
захисника України:

Олександра Степановича 
Романцова, Андрія Юрійовича 
Проскурякова, Олега Микола-
йовича Деруна, Андрія Богда-
новича Лагудза, Юрія Петро-
вича Пида, Василя Степано-

вича Кудлача, Руслана Анато-
лійовича Ступінського, Олек-
сія Вікторовича Чорноуса, Пе-
тра Мироновича Телеха, Пав-
ла Богдановича Демборин-
ського, Дмитра  Васильовича 
Чорнія, Віталія Петровича Да-

видюка, Романа Васильовича 
Наконечного, Андрія Євгено-
вича Світа, Михайла Васильо-
вича Мниха.

Після нагородження та ві-
тальних промов відбувся свят-
ковий концерт.

До 74-тої річниці УПА

Тридцятип’ятирічний 
боєць загинув 25 січня 
2015 року поблизу Санжа-
рівки Бахмутського району 
Донецької області.  Довго 
його вважали безвісти 
зниклим. Тіло знайшли ли-
ше у травні та опізнали за 
ДНК-тестом. Поховали Ан-
дрія 19 серпня 2015 року в 
рідному селі біля могили 
Борців за волю України.

1 березня 2016 року за 
особисту мужність і висо-
кий професіоналізм, вияв-
лені у захисті державного 
суверенітету та територі-
альної цілісності України, ві-
рність військовій присязі наго-
роджений орденом “За муж-
ність” (посмертно).

Посвятив пам’ятний хрест та 

відправив заупокійну панахиду 
парох сіл Забойки та Почапинці 
о. Тарас. Пом’янути Андрія Кап-
чура прийшли його рідні, одно-
сельці та мешканці навколишніх 
сіл.

У пам’ять  
про Андрія Капчура

22-річний Володимир Гарма-
тій із Чернелева-Руського Тер-
нопільського району героїчно 
загинув у 2014 році під Сєвєро-
донецьком. Це сталося 25 лип-
ня під час виконання бойового 

завдання.
Звістка про смерть Володими-

ра надійшла одразу, проте тіла 
тоді не знайшли, тому друзі й 
рідні хлопця до останнього віри-
ли, що він живий. Згодом брат 
бійця опізнав Володю у дніпро-
петровському морзі. Поховали 
захисника в рідному селі.

Синову нагороду отримала з 
рук Президента Петра Порошен-
ка його мати Оксана Володими-
рівна.

Володимиру Гарматію 
присвоєно звання  
“Герой України”

13 жовтня в районному 
Будинку культури відбу-
лися урочини з нагоди 
Дня захисника України, 
74-тої річниці УПА, Дня 
українського козацтва, 
Покрови Пресвятої Бого-
родиці “Воспомагай нам, 
Діво Маріє”.

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ. 
Фото автора.

На площі Героїв Євро-
майдану на свято Покро-
ви Пресвятої Богородиці 
та у День захисника Укра-
їни відкрили монумент 
Героям Небесної сотні — 
символ пам’яті і вдячнос-
ті. Серед присутніх — жи-
телі і гості Тернополя, 
представники влади, а 
також мати загиблого на 
Майдані Тараса Слободя-
на.

Бійцю 72-ї бригади, мо-
лодшому лейтенанту  
Володимиру Гарматію Ука-
зом Президента України 
присвоєно звання “Герой 
України” (посмертно).

Незважаючи на примхи по-
годи і таємність, військовим 
все ж вдалося втілити заплано-
вані заходи. Зачитали святко-
вий наказ, вручили відзнаки, 
подяки і насолодилися приєм-
ним подарунком від своїх по-
братимів — концертом під гіта-
ру та виступами військовос-
лужбовців особового складу, 
які створили атмосферу свята. 
З гарним настроєм, усміхнені 
воїни аплодували учасникам 
концерту, жінки отримали при-
вітання та квіти від командирів. 
У відповідь вони організували 
сюрприз чоловікам — для них 

накрили святковий стіл, ро-
дзинкою якого були два торти 
із зображенням тризуба. Хлоп-
ці повечеряли і розійшлися на 
місця виконання завдань та не-
сення служби. Свято вдалося, 

панував патріотичний настрій, 
усі були задоволені, вдячні, але 
найкращим подарунком для за-
хисників України буде мир і 
спокій у державі, у всіх містах і 
селах нашої рідної України.

День захисника
Юрій КУлЬПА.

День захисника України 
більшість тернопільських 
артилеристів відзначили 
в зоні АТО під час несен-
ня служби. 

Галина ЮРСА.

14 жовтня у Забой-
ках Тернопільського 
району на сільському 
кладовищі  освячено 
пам’ятник на могилі 
оператора-навідника 
на БМП 351 “лора” 
3-го взводу 1-шої 
роти 128-ї гірсько-
піхотної бригади Ан-
дрія Капчура.

Напередодні святкування Дня захисника України, Покрови  
Пресвятої Богородиці і Дня українського козацтва начальник 

Тернопільського районного відділення ТВП ГУНП у Тернопільській 
області, підполковник поліції Віктор Волощук провів теплу зустріч 

із ветеранами ОВС та вручив їм пам’ятні подяки. “Двері  
відділення завжди відчинені для вас, дорогі ветерани”, —  

зазначив у розмові із колишніми працівниками Віктор Волощук. 
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У с. Малий Ходач-
ків після святкового 
богослужіння в церкві 
цього дня вірні про-
йшли урочистою хо-
дою до могили воїнів 
УПА, де парох села 
отець Василь Сліпчук 
відправив панахиду. 
Опісля у сільському 
клубі відбулися свят-
кові урочистості, ор-
ганізовані завідуючем 
клубу с. Малий Хо-
дачків Тетяною Тихо-
нюк під гаслом “Будь 
сильним, як він” з на-
годи 74-тої річниці 
створення УПА. 

Із привітальним 
словом до нащадків 
борців за волю Украї-
ни звернувся голова ради ста-
рійшин Михайло Івасечко: “Кі-
нець ІІ тисячоліття. Саме на 
зламі двох віків Європа запала-
ла полум’ям світової війни, яке 
незабаром охопило і рідну 
неньку-Україну. Наш народ всту-
пив у нерівний бій. Героїзм, бо-
йова звитяга українських по-

встанців, спонукали їх покласти 
своє життя на вівтар свободи 
нації, стали взірцем для борців 
Майдану і на сході нашої держа-
ви. Збройний супротив україн-
ського народу заради спасіння 
рідної землі засвідчив всьому 
світу про незламність і нескоре-
ність духа української нації”.

До слова було запрошено 
сільського голову Володимира 

Березу, який привітав місцевих 
учасників АТО і вручив їм сим-
волічні подарунки. А далі при-
сутні мали змогу насолоджува-
тися святковим концертом. Спі-
ваночки подарували учні школи, 
— юні солістки Анастасія Раков-
ська та Софія Попів. Особливо-
го колориту святу надали моло-

діжний жіночий вокальний ан-
самбль та “Ходаки” (керівник – 
заслужений працівник культури 
України, відмінник освіти Украї-
ни Михайло Полюга), які співа-
ли присутнім духовні, патріотич-
ні, стрілецькі, й повстанські піс-
ні. Патріотичні твори декламу-
вали учениці школи — Аня Оса-
улко, Діана Тихонюк, Іринка 
Сліпчук, Анастасія Шовзда, 

Юлія Сліпчук. Ве-
дучі свята Святос-
лав Янків та Ната-
лія Костич створи-
ли теплу атмосфе-
ру. Хвилиною мов-
чання вшанували 
пам’ять борців за 
волю і незалеж-
ність України, її ві-
рних синів, які віді-
йшли у вічність.

Наприкінці уро-
чистостей учасник 
АТО Михайло Бу-
рий подарував се-
лу прапор, приве-
зений з АТО, з під-
писами бійців. За-
вершилося святку-
вання спільним 
виконанням Дер-

жавного Гімну України зведе-
ним жіночим ансамблем с. Ма-
лий Ходачків.

Пам’ять про героїв не зник-
не ніколи. Ми схиляємо голови 
перед мужністю і силою від-
важних синів України, яких не 
зламали довгі роки виснажли-
вої боротьби.

“Будь сильним, як він”

Хто проїжджає повз будівлю, 
милується витвором рук люд-
ських, захоплюється фантазією 
тих, хто упорядковував терито-
рію навколо храму. Подорожні 
часом зупиняються, проходять 
на церковне подвір’я, задивля-

ються на фігури ангелів, екзотич-
ні чагарники, милі українські чор-
нобривці та мальви, насаджені 
дбайливими руками. Тут можна у 
спеку вгамувати спрагу студе-
ною водою. Або сісти на лавку та 
замислитися про вічне…

Але, як сказав владика Тео-
дор, не розмальовані гарно цер-
ковні стіни й не ікони несказан-
ної краси – основне багатство, а 
люди, які приходять до церкви, 
щоб воздати хвалу Творцю-
Господу, покаятися за гріхи та 
злучитися з Ним у святій тайні 
Євхаристії. 

14 жовтня для парафіян церк-
ви Покрови Пресвятої Богородиці 
– Престольний празник. Цього 
року сюди прибув владика Тео-
дор, щоб відслужити у храмі Архі-
єрейську Літургію. Його з вели-
кою шаною, хлібом-сіллю зустрі-
чали настоятель церкви Покрови 
Пресвятої Богородиці о. Роман 
Гриджук, сільський голова Білої 
Надія Мотика, голова Білецького 
товариства “Просвіта” ім. Тараса 
Шевченка Володимир Біган, стар-
ший брат Дмитро Малик, діти се-
ла, інші парафіяни, численні гос-
ті.

Звертаючись до пастви із духо-
вною проповіддю, владика Теодор 

закликав молитися за тих, хто сьо-
годні в окопах боронить Україну 
від окупанта, просити Бога про 
мир у державі та світі… Літургію 
прикрасив душевний спів церков-
ного хору (диригент – Валентина 
Дорожинська) та дітей Марійської 
дружини (лідер – Людмила Весе-
ляк). Після закінчення Архієрей-
ського богослужіння владика Тео-
дор разом зі священиками освя-
тив воду.

Бог цього дня дав сонячну й 
теплу погоду. Дорогою додому, а 
також приймаючи у себе гостей, 
люди розповідали про благодать, 
яка запанувала у душах кожного із 
них. 

Духовність ●

Престольний празник у Білій

Виходець із Плотичі Терно-
пільського району Михайло Іва-
нович Нікіруй нині – почесний 
громадянин міста Білгород-
Дністровський, заслужений пра-
цівник культури України, відмін-
ник освіти, керівник народного 
ансамблю української народної 
музики “Веселка”, що не раз 
був лауреатом міжнародних 
фестивалів і конкурсів.

 Але від успіхів не загордило-
ся серце цієї людини. Він ніколи 

не забуває гнізда, звідки виле-
тів. Нещодавно гостював у ро-
дини, зустрічався з друзями ди-
тинства та юності. А ще зробив 
великий сюрприз своїм одно-
сельцям – привіз свій співочий  
колектив, який складається з 
тридцяти осіб. Дійство відбу-
лось 16 жовтня у будинку куль-
тури села Плотича. Прийшли 
всі, хто пам’ятає свого славного 
земляка, і ті, що народились, 
коли Михайло Нікіруй вже не 
жив у рідному селі. Звучали за-
пальні українські мелодії, патрі-
отичні та духовні твори.

Ми пишаємося тим, що має-
мо такого славного земляка. 
Приїжджай частіше у рідну Пло-
тичу, друже. На тебе чекають 
твої рідні, друзі, усі люди, які 
дуже поважають та люблять те-
бе.  

До витоків ●

На концерті  
славного односельцяМарія ПоПів,  

депутат Малоходачківської 
сільської ради з питань 

культури.

14 жовтня, на свято Покро-
ви Пресвятої Богородиці, 
українці відзначали День 
козацтва, УПА і захисника 
вітчизни.

Богдан БУГАЙ,  
директор БК с. Плотича.

Де не була б людина, яких 
висот не досягнула б, та за-
вжди її серце там, де наро-
дилась, де ступала дитячою 
ногою, де залишились бать-
ки, юначі спогади. 

Галина ЮРСА – ТРР 
“Джерело”. 

Фото автора.

Церква Покрови Пресвятої 
Богородиці, що у селі Біла 
Тернопільського району, 
вражає розкішшю та кра-
сою. 

Наймолодші учасники заходу – юні захисники  
України – учні 4 класу Малоходачківської ЗоШ I-III ст. 

(класовод Галина івасечко).

Захід розпочав  виступ хору 
(концертмейстр та художній ке-
рівник — Володимир Стадник), 
який виконав 7 композицій. 
Свято продовжили юні ступків-
чани  — Вікторія Бариловська, 
Каріна Михасів, Тетяна Голова-
та, Аліна Пащин, Марічка Мату-
шинець, Юля Петрик, Юля Шко-

дзінська, Вероніка Зо-
лотник, які у сценці 
“Свята Покрово Украї-
ни” нагадали присут-
нім, що Діва Марія є 
заступницею, опікун-
кою українських родин 
і покровителькою на-
шої Батьківщини. Надя 
Пащин в образі Украї-
ни просила Богороди-
цю (Уляна Золотник): 
“Пригорни, о Маріє, 
моїх мужніх синів, а 
мені дай надію доче-
кать кращих днів.” Бо 
впродовж століть на-
ша ненька-Україна шу-
кала такої допомоги й 
опіки, проти якої не 
може встояти жодна 
людська сила, і тією 
поміччю став саме По-
кров Діви Марії. 

Свої пісні глядачам дарува-
ли Каріна Михасів і Віталій 
Фок. Оксана Кізлик та Михайло 
Матушинець порадували при-
сутніх своїми новими поезіями. 
Вечір завершився виступом 
лауреатуа міжнародних та все-
українських фестивалів патріо-
тичної пісні — гурту “Долг”  
(м. Тернопіль). Сільський голо-
ва Ігор Радецький подякував 
усім, хто брав активну участь у 
підготовці й проведенні свята. 
А нашому односельчанину Іго-
рю Бачинському — учаснику 
АТО — з нагоди Дня захисника 
Вітчизни  передав від очільни-
ка області пам’ятну відзнаку та 
грошову допомогу.

За нашу вільну Україну,
що зберегли через віки.
Ми крикнем тричі: 

“Слава!”,
Українські захисники!

За нашу вільну Україну
Уляна ЗоЛоТНИК,  

провідний бібліотекар  
с. Ступки. 

Галина івАНСЬКА,  
завідуюча клубом с. Ступки.

“Діво Пресвята, 
матір матерів,

 Пригорни до серця всіх 
своїх синів”.

Саме під таким гаслом  
15 жовтня  в сільському 
клубі с. Ступки відбувся 
урочистий концерт.
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Вітаємо! ●

ПРОДАМ
* здаю кормовий буряк в необмеженій кількості. 

Ціна договірна. Тел. (096) 660-04-01.
* літературу та навчальні  посібники для худож-

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

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

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

04-64.
* мотоблоки нові (потужністю від 4 до 15 к. 

с.), трактори (від 12 к. с.), мототрактори, дви-
гуни 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 в СТО потрібні: автомаляр, автослю-

сар майстер-приймальник на СТО. Тел.: 51-00-97, 
(067) 700-55-02.

ПОСЛУГИ

* здам в оренду малярну камеру під фарбування 
автомобіля.  Тел.: (067) 700-55-02, 51-00-97.

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

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

Читач — газеті ●

ЮРИДИчНі КОНСУЛьТАції, ПРАвОвИй СУПРОвіД
узаконення будівель і споруд. 
Тел. (096) 150-22-16. 

Св. ТР №000106 від 24.03.2016 р.

іНвЕНТАРИЗАція БУДівЕЛь ТА СПОРУД  
вИГОТОвЛЕННя ТЕхНічНИх ПАСПОРТів 

узаконення самовільного будівництва. 
вул. Миру, 10, тел. (067) 989-46-76. 

ПРОфЕСійНА ПРОчИСТКА КАНАЛіЗАції 
електромеханічний та гідроденамічний спосіб  

www.santechnik.te.ua 
Тел.: (095) 77-47-898, (068) 288-76-89. 

Галина ЮРСА — 
ТРР “Джерело”.

Тримаю в руках чотири арку-
ші, списані дрібним почер-
ком,— лист газеті. У час, ко-
ли здебільшого спілкуємося 
в соціальних мережах, шле-
мо одне одному SMS по мо-
більному, лист, написаний 
на папері, — це, погодьтесь, 
велика рідкість.

Пише нам мешканка села Ве-
ликий Глибочок Тернопільського 
району 85-річна Стефанія Морав-
ська. Жінка розповідає про сіль-
ський осередок громадської орга-
нізації “Союз українок”, історію 
створення, заборони з приходом 
більшовиків та відродження у 1994 
році. “Союзянки, - пише Стефанія 
Моравська, - свою роботу почали 
з відвідування українських патріо-
тів села, які найбільше потерпіли 
від комуністичного режиму, 
зв’язкових УПА, які повернулися з 
тюрем, із заслання в Сибіру. 

Здоров’я їх було підірване. Ми  
підтримували словом, піснею, ві-
тали з днем народження, христи-
янськими та державними святами. 
Серед тих, кого відвідували вели-
коглибочецькі союзянки, були 
прості літні люди, які чесно труди-
лися, виховали гарних дітей. Нині 
всі вони відійшли у вічність, ми їх 
хоронили за українським звичаєм, 
а нині молимося за них…” 

Незабутніми залишились у 
пам’яті зустрічі з родиною Михай-
ла Мула, Михайлом Бердеєм, Ми-
хайлом Хімуком, Ярославою 
Рудакевич-Дончук, Софією Когут-
Рибкіною, Анелією Шаблій-Герою, 
Юлією Шпак, Марією Горбатюк, 
Степанидою Матковською та ба-
гатьма іншими.

Стапанія Моравська — педагог 
із сорокарічним стажем. Нещодав-
но з чоловіком відсвяткувала 60 
років подружнього життя. Через 
газету “Подільське слово” жінка 
щиро дякує учням, котрі пам’ятають 
про неї, зокрема, Оксані Водвуд, 
яку навчала у далекому 1950-му 

році, Галині Бутковській із Калуша 
Івано-Франківської області, ко-
лишнім учням з села Чернихів 
Зборівського району, а також Лідії 
Романчук — матері тернопільської 
письменниці Лесі Романчук, поету 
Олегу Герману, учням із сіл Плоти-
ча й Великий Глибочок та бага-
тьом іншим добрим, уважним лю-
дям. “Це для мене велика радість 
— їхня повага, — пише далі Стефа-
нія Моравська, — вдячна батькам, 
що виховали таких хороших дітей. 
Людям похилого віку так хочеться 
уваги, спілкування. Колись ми — 
члени організації “Союз українок” 
— навідувались до старших лю-
дей, а нині приділяють частину 
свого часу і нам. Наша праця 
оформлена у двох альбомах і пе-
редана до музею славної пам’яті 
Ярослава Стецька, який розташо-
ваний у Великоглибочецькій шко-
лі. Все це стало історією…”

Дякуємо шановній Стефанії 
Моравській за цього листа, за ува-
гу до “Подільського слова” та на-
шої скромної праці.

Педагог ічний 
колектив Собор-
ненської ЗОШ І-ІІ 
ст. ім. В. Гарматія 
вітає іменинників 
жовтня — вчителя 
фізичної культури 
Юлію ігорівну  
РАДЕцьКУ, сторожа 
школи Богдана Михайло-
вича ЗАГіРСьКОГО.

Бажаємо добра і довголіття,

У кожній справі хай щастить,

Вік щедрий, як калинове суцвіття,

У злагоді і радості прожить.

У ці осінні дні 70-ліття відсвят-
кувала дуже хороша, чуйна, до-
брозичлива людина — Надія Дми-
трівна ОЛійНИК. Чималу частку 
свого життя ця жінка присвятила 
дітям, працюючи вчителем почат-
кових класів у школі села Товсто-
луг. Хоч Надія Дмитрівна уже на 
заслуженому відпочинку, до неї і 
нині приходять за порадою, те-
плим словом.

 Вітаємо сердечно з ювілеєм,

 Здоров’я, щастя зичим не на рік —

 На все життя бажаєм щиро,

 Щоб радісним і довгим був ваш вік,

 З добром, любов’ю, спокоєм і миром!

З любов’ю — педколектив 
Товстолузької ЗОШ і-ііі ст.

Педагогічний колектив Мишко-
вицької ЗОШ І-ІІІ ст. вітає  із  
70-річчям Марію федорівну ГУК.

Дай вам, Боже, днів щасливих,

Дай добра, здоров’я й сили,

Дай любові, згоди, втіхи,

Змоги дай життю радіти.

І ділитись словом щирим,

Теплим, радісним, правдивим.

А сьогодні на це свято

Щастя зичим вам багато!

Хай вас Бог благословляє,

Многих літ вам посилає!

Щиросердечно вітаємо з днем 
народження голову господарства 
СФГ “Аванто” івана васильовича 
МРИчКО.

Хай вам завжди посміхається доля, 

Несуть тільки радість з собою роки, 

Хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи, 

Хай збудуться мрії, бажання й думки.

 З повагою — колективи СфГ 
“Аванто” та СПП “Мричко”.

Колектив НВК “Дичківська ЗОШ 
І-ІІ ст. ДНЗ”  щиро вітає з днем на-
родження директора школи  
Андрія Богдановича  
РОМАНЮКА, виховательок са-
дочку ірину Петрівну ЗАБЛОць-
КУ, Надію Збишківну КРАСНОв-
СьКУ, Надію володимирівну 
ПЛАСКОНіС, вчителя початкових 
класів Наталію іванівну  
ГАЛАйКО, вчителя математики 
Любов Кирилівну ОЛійНИК.

Нехай волошками цвітуть 

                             літа прекрасні,

Нехай здійсняться тисячі бажань,

Щоб доля дарувала тільки щастя,

Ні грама бід, ні капельки страждань.

Життя хай квітне, мов вишневий сад,

І кожен день усміхнено радіє,

А доля подарує зорепад

Здоров’я, миру, успіхів, надії,

Усмішок глибоких, як дно океану,

Й міцного кохання — без меж і обману.

Щиро вітаємо із 45-річчям за-
відувача бібліотеки с. Плотича ва-
лентину василівну ГУБЕРНУ. 
Прийміть найщиріші побажання 
міцного здоров’я, безмежного 
щастя, невичерпної енергії та на-
снаги у всіх ваших справах. Хай у 
вашому домі завжди панують мир 
і злагода, у серці — доброта, а у 
справах — мудрість та виваже-
ність. 

Щоб роки були багаті, наче осінь,

На любов, на злагоду в сім’ї,

Щоб здоров’я не минало хату,

Ви жили в достатку і добрі.

З повагою — відділ культури 
Тернопільської РДА, 
центральна районна 
бібліотека, районна 

організація профспілки 
працівників культури.

Педагогічний колектив Мишко-
вицької ЗОШ І-ІІІ ст. вітає із  
90-річчям Марію Кіндратівну 
МЕЛьНИК.

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.

Час здавати зброю
З 1 по 31 жовтня 2016 року на території Тернопільського району 

триватиме місячник добровільної здачі будь-якої зброї та боєприпа-
сів. Громадяни, які в цей період добровільно здадуть зброю чи боє-
припаси в поліцію, будуть звільнені від кримінальної й адміністратив-
ної відповідальності за незаконне зберігання, з правом наступної 
реєстрації зброї в особисте користування згідно із чинним законо-
давством. Зброю можна здати в Тернопільське РВП ТВП ГУНП у 
Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Степова, 45. 
Довідки за тел.: 43-61-09, 43-61-00. 

Згідно зі ст. 263 Кримінального кодексу України незаконне пово-
дження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовина-
ми карається позбавленням волі на строк до 3 років.

Головний бухгалтер приватно-
го підприємства водночас є під-
приємцем. Чи є заборона?

Відповідно до ст. 42 Конститу-
ції України, кожен має право на 
підприємницьку діяльність, яка не 
заборонена законом.

Закон обмежує підприємниць-
ку діяльність депутатів, посадових 
і службових осіб органів держав-
ної влади та органів місцевого 
самоврядування.

Статтею 120 Конституції Украї-
ни визначено, що члени Кабінету 
Міністрів України, керівники цен-
тральних і місцевих органів вико-
навчої влади не мають права сумі-
щати службову діяльність з іншою 
роботою, крім викладацької, нау-
кової та творчої у позаробочий 
час, перебувати у складі керівного 
органу чи наглядової ради підпри-

ємства, що має на меті одержання 
прибутку.

Декрет Кабінету Міністрів Укра-
їни  ще від 31 грудня 1992 року 
№24-92 “Про впорядкування ді-
яльності суб’єктів підприємниць-
кої діяльності, створених за учас-
тю державних підприємств” пе-
редбачає, що керівникам, заступ-
никам керівників державних під-
приємств, установ і організацій, їх 
структурних підрозділів, а також 
посадовим особам державних ор-
ганів, органів місцевого самовря-
дування заборонено безпосеред-
ньо займатись підприємницькою 
діяльністю.

А пункт 4 Положення про умови 
роботи за сумісництвом працівни-
ків державних підприємств, уста-
нов, організацій, затвердженого 
наказом Мінпраці, Мін’юсту і Мін-

фіну від 28.06.93 №43, гласить, 
що керівники державних підпри-
ємств, установ, організацій, їхні 
заступники, керівники структур-
них підрозділів державних підпри-
ємств, установ, організацій (цехів, 
відділів, лабораторій тощо) та їхні 
заступники не мають права пра-
цювати за сумісництвом (за ви-
нятком наукової, викладацької, 
медичної і творчої діяльності). Та-
ким чином, діючим законодав-
ством не передбачено обмежень 
щодо реєстрації фізичною осо-
бою — підприємцем посадової 
особи юридичної особи приватно-
го права — голови правління, ди-
ректора, генерального директора, 
головного бухгалтера. 

відділ організації роботи  
Тернопільської ОДПі.

Кому не можна  
займатися підприємництвом

Осінь… Найчарівніша і найпрекрасніша пора року. У садах до-
стигли яблуні і груші. На клумбах  закрасувалися айстри і чорно-
бривці. Скільки епітетів дарує нам осінь: чарівна і золота, щедра 
і багата…

Цього року перші дні осені напрочуд були теплими. 
Перше вересня — незвичайне свято. Для першокласників — 

тривожне, а для випускників — сумне. Але як першокласники, так 
і випускники  чекають чогось нового, незвичного.

У  Товстолузькій ЗОШ І-ІІІст. вже не перший рік  Перше верес-
ня зустрічає учнів із подарунками. Минулого року це були нові 
енергозберігаючі вікна, класні двері. Цього року святкове дійство 
проходило на оновленому шкільному подвір’ї. Відчинив двері для 
школярів і капітально відремонтований спортивний зал.

Всі ці щедрі подарунки нашій школі дарує подружжя Березов-
ських. Завдяки їм, матеріальна база нашої школи оновлена: при-
дбано проектор до кабінету фізики; показовий матеріал (опудала 
птахів) у кабінет біології.

Хочеться від імені педагогічного колективу, учнів, батьків по-
дякувати за меценацтво Березовським Наталії Романівні та Юрію 
Романовичу, побажати добра і щастя, міцного здоров’я та достат-
ку, а віра, надія і любов хай будуть вірними супутниками на вашо-
му життєвому шляху. Нехай тепло і затишок родинної оселі на-
дійно захищає вас від негараздів!

З повагою — педагогічний колектив,  
учні та батьки Товстолузької ЗОШ і-ііі ст. 

Добре слово ●

Дякуєм, що даруєте 
дітям тепло і комфорт

Будуємо Україну довкола себе

Податкова консультація ●

Колектив Територіального центру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) висловлює глибоке співчуття соціаль-
ному  робітнику  с. Красівка  Голоутінові Любові Володимирівні  з  
приводу  тяжкої   втрати — смерті чоловіка Голоутінова Степана 
Мударисовича.

великогаївська сільська ра-
да проводить громадське обго-
ворення містобудівної докумен-
тації «Детальний план території 
житлової забудови в межах села 
Великі Гаї» щодо врахування ін-
тересів громадськості.  

Замовник – Великогаївська  
сільська рада. виконавець – 
Архітектурно-проектне бюро «АР-
КО» СПД ФО Огоньок В. О. Під-
стави розроблення – рішення 
сесії Великогаївської сільської 
ради від 24.06.2016 року № 28.

Місце ознайомлення з проек-

том містобудівної документації – 
село Великі Гаї,  вул.  Галицька, 
47, приміщення актового залу  
або на офіційній веб-сторінці 
сільської ради. Порядок і час 
ознайомлення – всі дні, крім су-
боти та неділі, з 9 до 16 год. Те-
лефон для довідок — 49-02-80.

Пропозиції (зауваження) – від-
повідно до ч. 6 ст. 21 Закону 
України «Про регулювання місто-
будівної діяльності» громадяни 
до Великогаївської сільської ради  
подають пропозиції (зауваження) 
у письмовому вигляді із зазна-

ченням прізвища, імені та по 
батькові, місця проживання, з 
особистим підписом. Пропозиції 
повинні містити обгрунтування з 
урахуванням вимог чинного за-
конодавства, будівельних норм, 
державних стандартів та правил.

Проведення громадських слу-
хань – 18.11.2016 року, об 11 
год.  в селі Великі Гаї, вул. Га-
лицька, 47, приміщення актового 
залу. 

великогаївський сільський 
голова О. А. КОхМАН.



9 П’ятниця, 21 жовтня 2016 року Програма телепередач
ПОНЕДІЛОК

24 ЖОВТНЯ
ВІВТОРОК
25 ЖОВТНЯ

СЕРЕДА
26 ЖОВТНЯ

ЧЕТВЕР
27 ЖОВТНЯ

П’ЯТНИЦЯ
28 ЖОВТНЯ

СУБОТА
29 ЖОВТНЯ

НЕДІЛЯ
30 ЖОВТНЯ

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.40, 

21.00, 01.30, 05.10 Íîâèíè

06.10, 06.45, 08.10 Ñïîðò

06.15, 08.15 ÀãðîÅðà

06.25, 07.05, 08.25 Ñìàêîòà

06.35 Åðà áóäiâíèöòâà

07.15 Ðàíîê

08.35 Ïàñïîðòíèé ñåðâiñ

09.00, 05.50 Âi÷íå

09.10 Ò/ñ “Òðàâìà”
09.50 Ä/ñ “Êèòàé íà êií÷èêó ÿçèêà”

10.55 Ä/ô “Éîãà”

11.30 ×îëîâi÷èé êëóá. Ñïîðò

13.30 Êàçêè Ëiðíèêà Ñàøêà

13.40 Õî÷ó áóòè

14.00 Ñóñïiëüíèé óíiâåðñèòåò

14.50 Ôîëüê-musiñ

16.00 Òâié äiì-2

17.00 Âiêíî â Àìåðèêó

17.30 Ìîâàìè ñâiòó. Ìèñòåöüêèé 

ïóëüñ Àìåðèêè

18.00 Êíèãà.ua

18.25, 01.20 Íîâèíè. Ñâiò

19.00, 01.45 Íîâèíè. Êóëüòóðà

19.25, 22.45 Ç ïåðøèõ âóñò

19.30 Ïðî ãîëîâíå

20.00 Ïåðøà øïàëüòà

20.30 Âåðåñåíü

21.30, 05.35 Íîâèíè. Ñïîðò

21.50 Ò/ñ “Åïîõà ÷åñòi”
23.00 Ïiäñóìêè

23.20 Çîëîòèé ãóñàê

23.50 Íà ñëóõó

02.00 Ä/ñ “Íüþ-Éîðê”

03.10 Ò/ñ “Çëî÷èí iç áàãàòüìà 
íåâiäîìèìè”

04.15 Ä/ô “Ñåðãié Äàí÷åíêî. I ñòî ëèöàðiâ 

äîâêîëà âåëåòåíñüêîãî ñòîëó”

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

16.45, 19.30, 23.15, 03.45 ÒÑÍ

06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10 

“Ñíiäàíîê ç 1+1”

07.35 “Ìàøà i âåäìiäü” 

09.30 “×îòèðè âåñiëëÿ - 2”

10.50, 12.20 “Ìiíÿþ æiíêó - 2”

14.10 “Ñëiïà”

14.45, 04.20 “Ìîëüôàð”

15.45 “Ñiìåéíi ìåëîäðàìè - 6”

17.15, 02.15 Ò/ñ “Óëàìêè ùàñòÿ -2”
20.30, 00.00 “×èñòînews 2016”

21.00 Ò/ñ “Êàíäèäàò” 
22.00 “Ãðîøi”

00.25 Ò/ñ “Iìïåðiÿ” 
01.25 Ò/ñ “Iìïåðiÿ “ìîâîþ îðèãiíàëó” 
04.15 “Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé”

06.00 “Ì/ô”
06.20, 13.25, 14.20 Ä/ï “Ñëiäñòâî 

âåëè... ç Ëåîíiäîì Êàíåâñüêèì”

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 

17.40 Íîâèíè

07.15, 08.10 “Ðàíîê ç IÍÒÅÐîì”

09.20, 12.25 Õ/ô “Âñå ïîâåðíåòüñÿ” 
15.15 “×åêàé íà ìåíå”

20.00, 00.55, 05.10 “Ïîäðîáèöi”

21.00 Ò/ñ “Ñõiäíi ñîëîäîùi” 
23.00 Ò/ñ “Ñåðåæêà Êàçàíîâè”

03.00 Ò/ñ “ÑÁÓ. Ñïåöîïåðàöiÿ”
04.40 Ä/ï “Ëåãåíäè áàíäèòñüêîãî 

ICTV
06.00 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé

06.05, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 

06.55 Ôàêòè òèæíÿ

08.45 Ôàêòè. Ðàíîê

09.15 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè. Ïiäñóìêè 

10.05 Çiðêà YouTube

12.20 Áåç ãàëüì

12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü

13.05 Äèâèòèñü óñiì!

14.45, 16.20 Õ/ô “Ìèñëèâöi çà 
âiäüìàìè”

16.50 Õ/ô “Ïðèñêîðåííÿ”
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið

20.20 Áiëüøå íiæ ïðàâäà

21.40 Ò/ñ “Íþõà÷-2”
22.30 Ñâîáîäà ñëîâà

00.30 Õ/ô “Çàëiçíèé ëèöàð 2”
02.30 Õ/ô “Ñóäíèé äåíü”
04.20 Ôàêòè

04.45 Ïðîâîêàòîð

06.30, 16.00 “Âñå áóäå äîáðå!”

08.30 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”

10.25, 18.30 “Çà æèâå!”

11.55 Õ/ô “Ñìóãàñòèé ðåéñ”
13.40 “Áèòâà åêñòðàñåíñiâ 16”

18.00, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”

19.55, 22.35 “Õàòà íà òàòà”

00.25 “Îäèí çà âñiõ”

01.50 “Ñëiäñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè”

03.00 Çîíà íî÷i

04.35, 18.00 Àáçàö

05.29, 07.13 Kids Time

05.30 Ì/ô “Ðîáè íîãè”
07.15 Ì/ô “Ìîíñòðè ïðîòè 

ïðèáóëüöiâ”
09.10 Õ/ô “Ñàìîòíié ðåéíäæåð” 
12.10 Õ/ô “Õåëëáîé: Ãåðîé ç ïåêëà” 
14.25 Ò/ñ “Íå ðîäèñü âðîäëèâà”
19.00 Ðåâiçîð

22.00 Ñòðàñòi çà ðåâiçîðîì

00.45 Õ/ô “27 âåñiëü”
02.55 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

09.15, 03.45 Çiðêîâèé øëÿõ

18.00 Ò/ñ “Ñïiâà÷êà i ñóëòàí” 

23.30 Õ/ô “Öàð ñêîðïiîíiâ 3: Êíèãà 
ìåðòâèõ” 

04.20 Ðåàëüíà ìiñòèêà

05.10 Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñòi

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.40, 

21.00, 01.30, 05.10 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, 05.50 Âi÷íå

09.10 Ò/ñ “Òðàâìà”
09.50 Óðÿä íà çâ’ÿçêó ç ãðîìàäÿíàìè

10.25, 19.30 Ïðî ãîëîâíå

10.55 Ñïîðò. Òèæäåíü

11.25 Âiéíà i ìèð

12.05 Âiêíî â Àìåðèêó

12.30 Âåðåñåíü

13.30 Êàçêè Ëiðíèêà Ñàøêà

13.40 Øêîëà Ìåði Ïîïïiíñ

14.00 Ñóñïiëüíèé óíiâåðñèòåò

14.50 Ïîäîðîæíi

ñåðåäíüîâi÷íèõ êàðòàõ

16.30 Ä/ñ “Ñìà÷íi ïîäîðîæi”

17.30 Ä/ñ “Áîã â Àìåðèöi”

18.25, 01.20 Íîâèíè. Ñâiò

19.00, 01.45 Íîâèíè. Êóëüòóðà

19.25, 22.45 Ç ïåðøèõ âóñò

20.00 ÐÅ:ÔÎÐÌÀ

20.30 Íàøi ãðîøi

21.30, 05.35 Íîâèíè. Ñïîðò

21.50 Ò/ñ “Åïîõà ÷åñòi”
23.00 Ïiäñóìêè

23.20 Çîëîòèé ãóñàê

23.50 Íà ñëóõó

03.10 Ò/ñ “Çëî÷èí iç áàãàòüìà 
íåâiäîìèìè”

04.20 Ä/ô “ß çà âñå âäÿ÷íèé äîëi. 

Îëåêñié Áîãäàíîâè÷”

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

16.45, 19.30, 23.15, 03.45 ÒÑÍ

06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10 

“Ñíiäàíîê ç 1+1”

07.35 “Ìàøà i âåäìiäü “

09.30 “×îòèðè âåñiëëÿ - 2”

10.50, 12.20 “Ìiíÿþ æiíêó - 2”

14.10 “Ñëiïà”

14.45, 04.20 “Ìîëüôàð”

15.45 “Ñiìåéíi ìåëîäðàìè - 6”

17.15, 02.15 Ò/ñ “Óëàìêè ùàñòÿ -2” 
20.30, 00.00 “×èñòînews 2016”

21.00 Ò/ñ “Êàíäèäàò”
22.00 “Æèòòÿ áåç îáìàíó 2016”

00.25 Ò/ñ “Iìïåðiÿ” 
01.25 Ò/ñ “Iìïåðiÿ “ìîâîþ îðèãiíàëó” 
04.15 “Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé”

06.00 “Ì/ô”
06.20, 11.20, 12.25, 14.20 Ä/ï 

“Ñëiäñòâî âåëè... ç Ëåîíiäîì 

Êàíåâñüêèì”

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 

17.40 Íîâèíè

07.15, 08.10 “Ðàíîê ç IÍÒÅÐîì”

09.20, 21.00 Ò/ñ “Ñõiäíi ñîëîäîùi” 
14.45 “Ñóäîâi ñïðàâè”

15.45 “Ñiìåéíèé ñóä”

16.40 “Äàâàé îäðóæèìîñÿ”

20.00, 00.55, 05.10 “Ïîäðîáèöi”

23.00 Ò/ñ “Ñåðåæêà Êàçàíîâè” 
01.55 Ä/ï “Îðãàíè íà åêñïîðò”

03.00 Ò/ñ “ÑÁÓ. Ñïåöîïåðàöiÿ”
04.40 Ä/ï “Ëåãåíäè áàíäèòñüêîãî 

ICTV
05.30, 20.20 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà

06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi

08.45 Ôàêòè. Ðàíîê

09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 

10.10, 16.55 Ò/ñ “Âèíèùóâà÷i”
12.00, 13.20 Õ/ô “Êàòåãîðiÿ 6. Äåíü 

ðóéíóâàíü”
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü

14.25 Ò/ñ “Âiääië 44”. 16+
15.20, 16.20, 21.40 Ò/ñ “Íþõà÷-2”
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið

22.30 Õ/ô “Ïðèõîâàíi íàìiðè”
00.25 Ò/ñ “×îðíèé ñïèñîê-2”
01.15 Õ/ô “Çàëiçíèé ëèöàð - 2”
03.25, 04.45 Ïðîâîêàòîð

04.10 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé

04.15 Ñòóäiÿ Âàøèíãòîí

04.20 Ôàêòè

06.15, 16.00 “Âñå áóäå äîáðå!”

08.15, 18.30 “Çà æèâå!”

09.40 Õ/ô “Äîãëÿäàëüíèöÿ”
11.25 “ÌàñòåðØåô - 5”

18.00, 22.00 “Âiêíà6Íîâèíè”

20.00, 22.45 “ÌàñòåðØåô - 6”

00.00 “Äàâàé ïîãîâîðèìî ïðî 

ñåêñ 2”

01.50 “Ñëiäñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè”

03.00, 01.15 Çîíà íî÷i

04.40 Äîðîñëi ÿê äiòè

05.55, 18.00 Àáçàö

06.49, 08.09 Kids Time

06.50 Ì/ñ “Òîì i Äæåðði øîó”
08.10 Ò/ñ “Ñïåöçàãií Êîáðà”
10.05 Ò/ñ “Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíÿ”
14.25 Ò/ñ “Íå ðîäèñü âðîäëèâà”
19.00 Àôåðèñòè â ìåðåæàõ

21.50 Ëþáîâ íà âèæèâàííÿ

06.00, 13.15, 15.30, 05.10 Àãåíòè 

ñïðàâåäëèâîñòi

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

09.15, 04.00 Çiðêîâèé øëÿõ

11.15, 04.20 Ðåàëüíà ìiñòèêà

18.00 Ò/ñ “Ñïiâà÷êà i ñóëòàí” 

23.30 Ò/ñ “C.S.I.: Íüþ6Éîðê” 
02.10 Õ/ô “Öàð ñêîðïiîíiâ 3: Êíèãà 

ìåðòâèõ” 

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.40, 

21.00, 01.30, 05.10 Íîâèíè

06.10, 06.45, 08.10 Ñïîðò

06.15, 08.15 ÀãðîÅðà

06.20, 08.20, 22.50, 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, 05.50 Âi÷íå

09.10 Ò/ñ “Òðàâìà”
09.50 Íàøi ãðîøi

10.25, 19.30 Ïðî ãîëîâíå

11.00 Çàñiäàííÿ Êàáiíåòó Ìiíiñòðiâ 

13.30 Êàçêè Ëiðíèêà Ñàøêà

14.00 Ñóñïiëüíèé óíiâåðñèòåò

14.50 Ñâiòëî

15.40 Ãðà äîëi

16.30 Ä/ñ “Ñìà÷íi ïîäîðîæi”

17.30, 04.15 Ä/ñ “Áîã â Àìåðèöi”

18.25, 01.20 Íîâèíè. Ñâiò

19.00, 01.45 Íîâèíè. Êóëüòóðà

19.25, 22.45 Ç ïåðøèõ âóñò

20.00 Àáiëiòàöiÿ

20.30 Ñëiäñòâî. Iíôî

21.30, 05.35 Íîâèíè. Ñïîðò

21.50 Ò/ñ “Åïîõà ÷åñòi”
22.40 Ìåãàëîò

23.00 Ïiäñóìêè

23.20 Çîëîòèé ãóñàê

23.50 Íà ñëóõó

02.15 Õ/ô “Ìåëàíõîëiéíèé âàëüñ”
03.10 Ò/ñ “Çëî÷èí iç áàãàòüìà 

íåâiäîìèìè”

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

16.45, 19.30, 23.15, 03.45 ÒÑÍ

06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10 

“Ñíiäàíîê ç 1+1”

07.35 “Ìàøà i âåäìiäü “

09.30 “×îòèðè âåñiëëÿ - 3”

10.50, 12.20 “Ìiíÿþ æiíêó - 2”

14.10 “Ñëiïà”

14.45, 04.20 “Ìîëüôàð”

15.45 “Ñiìåéíi ìåëîäðàìè - 6”

17.15, 02.15 Ò/ñ “Óëàìêè ùàñòÿ -2” 
20.30, 00.00 “×èñòînews 2016”

21.00 Ò/ñ “Êàíäèäàò”
22.00 “Ïîâåðíiòü ìåíi êðàñó 2”

00.25 Ò/ñ “Iìïåðiÿ”
01.25 Ò/ñ “Iìïåðiÿ “ìîâîþ îðèãiíàëó” 
04.15 “Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé”

06.00 “Ì/ô”
06.20, 11.20, 12.25, 14.20 Ä/ï 

“Ñëiäñòâî âåëè... ç Ëåîíiäîì 

Êàíåâñüêèì”

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 

17.40 Íîâèíè

07.15, 08.10 “Ðàíîê ç IÍÒÅÐîì”

09.20 Ò/ñ “Ñõiäíi ñîëîäîùi” 
14.45 “Ñóäîâi ñïðàâè”

15.45 “Ñiìåéíèé ñóä”

16.40 “Äàâàé îäðóæèìîñÿ”

20.00, 00.55 “Ïîäðîáèöi”

21.00 Ò/ñ “Ñõiäíi ñîëîäîùi”
23.00 Õ/ô “Âëiòêó ÿ íàäàþ ïåðåâàãó 

âåñiëëþ” 
01.55 Ä/ï “Âiääàíi ïîìñòi”

03.00 Ò/ñ “ÑÁÓ. Ñïåöîïåðàöiÿ”
04.40 Ä/ï “Ëåãåíäè áàíäèòñüêîãî 

05.10 “Ïîäðîáèöi”

ICTV
05.30 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà

06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi

08.45 Ôàêòè. Ðàíîê

09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 

10.10, 16.55 Ò/ñ “Âèíèùóâà÷i”
12.00, 13.20 Õ/ô “Êàòåãîðiÿ 6. Äåíü 

ðóéíóâàíü”
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü

14.25 Ò/ñ “Âiääië 44”
15.20, 16.20, 21.40 Ò/ñ “Íþõà÷-2”
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið

20.20 Ñåêðåòíèé ôðîíò

22.25 Õ/ô “Êàðàòåëü”
00.55 Ò/ñ “×îðíèé ñïèñîê-2”
01.40 Õ/ô “Ïðèõîâàíi íàìiðè”
03.30, 04.45 Ïðîâîêàòîð

04.15 Ñòóäiÿ Âàøèíãòîí

04.20 Ôàêòè

06.50, 16.00 “Âñå áóäå äîáðå!”

08.50 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”

09.45, 18.30 “Çà æèâå!”

11.05 “ÌàñòåðØåô - 5”

18.00, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”

20.00, 22.45 “ÌàñòåðØåô - 6”

23.25 “Äàâàé ïîãîâîðèìî ïðî ñåêñ”

01.20 “Ñëiäñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè”

03.00, 01.55 Çîíà íî÷i

04.05 Õ/ô “Ñóïåðôîðñàæ” 
05.55, 18.00 Àáçàö

06.49, 08.09 Kids Time

06.50 Ì/ñ “Òîì i Äæåðði øîó”
08.10 Ò/ñ “Ñïåöçàãií Êîáðà”
10.05 Ò/ñ “Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíÿ”
14.25 Ò/ñ “Íå ðîäèñü âðîäëèâà”

01.50 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé

06.00, 13.15, 15.30, 05.10 Àãåíòè 

ñïðàâåäëèâîñòi

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

09.15, 03.40 Çiðêîâèé øëÿõ

11.15, 04.20 Ðåàëüíà ìiñòèêà

18.00 Ò/ñ “Ñïiâà÷êà i ñóëòàí” 

23.30 Ò/ñ “C.S.I.: Íüþ-Éîðê”

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.40, 

21.00, 01.30, 05.10 Íîâèíè

06.10, 06.45, 08.10 Ñïîðò

06.15, 08.15 Åðà áiçíåñó

06.20, 08.20 ÀãðîÅðà

06.25, 08.25, 22.50, 23.15, 00.15 

Ïîãîäà

06.30, 07.05, 08.30 Ñìàêîòà

07.15 Ðàíîê

08.35 Ïàñïîðò.Ua

08.45, 00.20 Òåëåìàãàçèí

09.00, 05.50 Âi÷íå

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

10.25, 19.30 Ïðî ãîëîâíå

10.55 ×îëîâi÷èé êëóá

11.30 Ðîçñåêðå÷åíà iñòîðiÿ

12.30 Ñëiäñòâî. Iíôî

13.30 Êàçêè Ëiðíèêà Ñàøêà

14.00 Ñóñïiëüíèé óíiâåðñèòåò

14.50 Íàäâå÷ið’ÿ. Äîëi

15.50 Ñïîãàäè

16.30 Ä/ñ “Ïîäîðîæóé Ëèòâîþ”

17.30 Ä/ñ “Áîã â Àìåðèöi”

18.25, 01.20 Íîâèíè. Ñâiò

19.00, 01.45 Íîâèíè. Êóëüòóðà

19.25, 22.45 Ç ïåðøèõ âóñò

20.00 Prime time ç Ì. Ãîíãàäçå

20.30 “Ñõåìè” ç Í. Ñåäëåöüêîþ

21.30, 05.35 Íîâèíè. Ñïîðò

21.50 Ò/ñ “Åïîõà ÷åñòi”
23.00 Ïiäñóìêè

23.20 Çîëîòèé ãóñàê

23.50 Íà ñëóõó

02.00 Ìóç.ôiëüì “Îáðàçè”

03.10 Ò/ñ “Çëî÷èí iç áàãàòüìà 
íåâiäîìèìè”

04.15 Ä/ô “Éîãà”

04.45 Óðÿä íà çâ’ÿçêó ç ãðîìàäÿíàìè

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 - 3”

10.50, 12.20 “Ìiíÿþ æiíêó - 2”

14.10 “Ñëiïà”

14.45, 04.30 “Ìîëüôàð”

15.45 “Ñiìåéíi ìåëîäðàìè - 6”

17.15, 03.00 Ò/ñ “Óëàìêè ùàñòÿ -2”
20.30, 00.45 “×èñòînews 2016”

21.00 Ò/ñ “Êàíäèäàò” 
22.00 “Ñâiò íàâèâîðiò - 8”

23.00 “Ïðàâî íà âëàäó 2016”

01.10 Ò/ñ “Iìïåðiÿ”
02.10 Ò/ñ “Iìïåðiÿ “ìîâîþ îðèãiíàëó” 

06.00 “Ì/ô”
06.20, 11.20, 12.25, 14.20 Ä/ï 

“Ñëiäñòâî âåëè... ç Ëåîíiäîì 

Êàíåâñüêèì”

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 

17.40 Íîâèíè

07.15, 08.10 “Ðàíîê ç IÍÒÅÐîì”

09.20, 21.00 Ò/ñ “Ñõiäíi ñîëîäîùi” 
14.45 “Ñóäîâi ñïðàâè”

15.45 “Ñiìåéíèé ñóä”

16.40 “Äàâàé îäðóæèìîñÿ”

20.00, 01.00, 05.10 “Ïîäðîáèöi”

23.00 Õ/ô “Íàðå÷åíà íà çà ìîâëåííÿ” 
02.00 Ä/ï “Çàïðîãðàìîâàíi äîëi”

03.00 Ò/ñ “ÑÁÓ. Ñïåöîïåðàöiÿ”
04.40 Ä/ï “Ëåãåíäè áàíäèòñüêîãî 

ICTV
05.30 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà

06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi

08.45 Ôàêòè. Ðàíîê

09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 

10.10 Ò/ñ “Âèíèùóâà÷i”
12.00, 13.20 Õ/ô “Êàòåãîðiÿ 7. Êiíåöü 

ñâiòó”
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü

14.05 Ò/ñ “Âiääië 44”
15.00, 16.20, 21.40 Ò/ñ “Íþõà÷-2”
16.40 Ò/ñ “Âèíèùóâà÷i-2”
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið

20.20 Iíñàéäåð

22.50 Õ/ô “Ðàáîòîðãiâëÿ”
00.45 Ò/ñ “×îðíèé ñïèñîê-2”
01.30 Õ/ô “Êàðàòåëü”
03.30, 04.45 Ïðîâîêàòîð

04.10 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé

04.15 Ñòóäiÿ Âàøèíãòîí

04.20 Ôàêòè

06.40, 16.00 “Âñå áóäå äîáðå!”

08.40 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”

10.20, 18.30 “Çà æèâå!”

11.50 “ÌàñòåðØåô - 5”

18.00, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”

20.00, 22.45 “Çâàæåíi òà ùàñëèâi - 6”

00.15 “Îäèí çà âñiõ”

01.35 “Ñëiäñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè”

03.00, 01.15 Çîíà íî÷i

05.55, 18.00 Àáçàö

06.49, 08.09 Kids Time

06.50 Ì/ñ “Òîì i Äæåðði øîó”
08.10 Ò/ñ “Ñïåöçàãií Êîáðà” 
10.05 Ò/ñ “Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíÿ”
14.25 Ò/ñ “Íå ðîäèñü âðîäëèâà”
19.00 Çiðêè ïiä ãiïíîçîì

01.10 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé

06.00, 13.15, 15.30, 05.10 Àãåíòè 

ñïðàâåäëèâîñòi

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

09.15, 03.40 Çiðêîâèé øëÿõ

11.15, 04.20 Ðåàëüíà ìiñòèêà

18.00 Ò/ñ “Ñïiâà÷êà i ñóëòàí”

23.30 Ò/ñ “C.S.I.: Íüþ-Éîðê” 

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.40, 

21.00, 01.30, 05.10 Íîâèíè

06.10, 06.45, 08.10 Ñïîðò

06.15, 08.15 ÀãðîÅðà

06.25, 07.05, 08.25 Ñìàêîòà

06.35 Åðà áóäiâíèöòâà

07.15 Ðàíîê

08.30 Òåðèòîðiÿ çàêîíó

08.35 Ïàñïîðò.Ua

09.00, 05.50 Âi÷íå

09.10 Ò/ñ “Òðàâìà”
09.50 ÐÅ:ÔÎÐÌÀ

10.25 Ïðî ãîëîâíå

10.55 Ä/ô “Áîãäàí Ãàâðèëèøèí. Ìiñiÿ 

- ñâîáîäà”

12.00 Prime time ç Ì. Ãîíãàäçå

12.30 “Ñõåìè” ç Í. Ñåäëåöüêîþ

13.30 Êàçêè Ëiðíèêà Ñàøêà

13.40 Õî÷ó áóòè

14.00 Ñóñïiëüíèé óíiâåðñèòåò

14.50 Âiðà. Íàäiÿ. Ëþáîâ

15.50 Òåàòðàëüíi ñåçîíè

16.30 Ä/ñ “Ïîäîðîæóé Ëèòâîþ”

17.30 Ä/ô “Ñïðàâà áðàòiâ Ðàéò”

18.25, 01.20 Íîâèíè. Ñâiò

19.00, 01.45 Íîâèíè. Êóëüòóðà

19.25 Ç ïåðøèõ âóñò

19.30 Êîðóïöiÿ â çàêîíi

20.30 Ïëàí íà çàâòðà” ç À. Ðiíãiñ

21.30, 05.35 Íîâèíè. Ñïîðò

21.50 Âiéíà i ìèð

23.00 Ïiäñóìêè

23.20 Çîëîòèé ãóñàê

23.50 Íà ñëóõó

02.00 Ìóçè÷íå òóðíå

03.10 Ò/ñ “Çëî÷èí iç áàãàòüìà 
íåâiäîìèìè”

04.15 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 - 3”

10.50, 12.20 “Ìiíÿþ æiíêó”

14.10 “Ñëiïà”

14.45 “Ìîëüôàð”

15.45 “Ñiìåéíi ìåëîäðàìè - 6”

17.15 Ò/ñ “Óëàìêè ùàñòÿ -2” 

22.00 “Ñâiòñüêå æèòòÿ”

23.00 “Ëiãà ñìiõó”

00.55 Õ/ô “Îäíîãî ðàçó íà Íîâèé ðiê” 

06.00 “Ì/ô”
06.20, 11.20, 12.25, 14.20 Ä/ï 

“Ñëiäñòâî âåëè... ç Ëåîíiäîì 

Êàíåâñüêèì”

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 

17.40 Íîâèíè

07.15, 08.10 “Ðàíîê ç IÍÒÅÐîì”

09.20 Ò/ñ “Ñõiäíi ñîëîäîùi” 
14.45 “Ñóäîâi ñïðàâè”

15.45 “Ñiìåéíèé ñóä”

16.40 “Äàâàé îäðóæèìîñÿ”

20.00, 01.00, 05.00 “Ïîäðîáèöi”

21.00 “×îðíå äçåðêàëî”

23.00 Õ/ô “Ìiñòî ç ðàíêó äî ïiâíî÷i”
01.55 Ä/ï “Øîñòå âiä÷óòòÿ. Äàð ÷è 

02.45 Ä/ï “Ëåãåíäè áàíäèòñüêîãî 

03.10 “Æäè ìåíÿ”

ICTV
05.30 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà

06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi

08.45 Ôàêòè. Ðàíîê

09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 

09.55 Ïàòðóëü. Ñàìîîáîðîíà

10.15, 16.40 Ò/ñ “Âèíèùóâà÷i-2”
12.35, 13.20 Õ/ô “Êàòåãîðiÿ 7. Êiíåöü 

ñâiòó”
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü

14.45, 16.20 Ò/ñ “Íþõà÷-2”
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið

20.20 Àíòèçîìái

21.25 Äèçåëü6øîó

00.25 Õ/ô “Óíiâåðñàëüíèé ñîëäàò”
02.20 Õ/ô “Ðàáîòîðãiâëÿ”
04.10 Ïðîâîêàòîð

04.55 Ì/ô “Ïðèãîäè ìóëüòèíÿò”

05.30 “Çiðêîâå æèòòÿ”

07.20 Õ/ô “Ïðèáîðêóâà÷êà òèãðiâ”
09.20 Õ/ô “Äîâãîî÷iêóâàíå êîõàííÿ”
11.20 Õ/ô “Äèõàé çi ìíîþ. Ùàñòÿ 

â áîðã”
18.00, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”

18.30, 00.30 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà”
20.00, 22.45 “Íàöiîíàëüíå òàëàíò-

øîó “Òàíöþþòü âñi!-9”

01.55 “Ñëiäñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè”

03.00, 02.20 Çîíà íî÷i

03.35 Õ/ô “Çàïëàòè ïðèâèäó” 
05.30, 18.00 Àáçàö

06.23, 07.43 Kids Time

06.25 Ì/ñ “Ãóáêà Áîá”
07.00 Ì/ñ “Òîì i Äæåðði øîó”
07.45 Ò/ñ “Ñïåöçàãií Êîáðà”
09.40, 22.40 Ïîëîâèíêè

00.35 Àôåðèñòè â ìåðåæàõ

02.15 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé

06.00, 13.15, 15.30 Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñòi

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

09.15, 04.30 Çiðêîâèé øëÿõ

11.15, 03.40 Ðåàëüíà ìiñòèêà

18.00 Ò/ñ “Ñïiâà÷êà i ñóëòàí” 

21.00 Õ/ô “ß ïîäàðóþ òîái êîõàííÿ” 

23.30 Ò/ñ “C.S.I.: Íüþ-Éîðê” 

06.00 Ïiäñóìêè

06.15 Ó ïðîñòîði áóòòÿ

06.45, 07.15, 08.10, 23.15, 00.15 

Ïîãîäà

06.50, 00.20 Òåëåìàãàçèí

07.05 ÀãðîÅðà. Ïiäñóìêè

07.50, 23.40 Çîëîòèé ãóñàê

08.15 Ñìàêîòà

08.40 Ñâiò on line

09.00 Ì/ñ “Ìàíäðiâíèêè â ÷àñi”

10.55 Õî÷ó áóòè

11.20 Øêîëà Ìåði Ïîïïiíñ

11.35 Êàçêè Ëiðíèêà Ñàøêà

11.50 Ñóñïiëüíèé óíiâåðñèòåò

12.35 Ïåðëèíè ôðàíöóçüêîãî 

êëàñèöèçìó

13.45 Ä/ô “Ñïðàâà áðàòiâ Ðàéò”

14.50 Ä/ñ “Ñìà÷íi ïîäîðîæi”

16.00 ×îëîâi÷èé êëóá. Ñïîðò. Êàðàòå

17.15 ×îëîâi÷èé êëóá

17.50 Âiçèòiâêè Ïîëòàâùèíè

19.00 Õ/ô “Îäåðæèìiñòü”
21.00 Íîâèíè

21.30 Ñïîðò. Òèæäåíü

21.55 Ðîçñåêðå÷åíà iñòîðiÿ

22.45 Ìåãàëîò

23.00 Òåðèòîðiÿ çàêîíó

23.20 Âïåðåä íà Îëiìï

01.20 Ìóçè÷íå òóðíå

02.20 Ò/ñ “Çëî÷èí iç áàãàòüìà 
íåâiäîìèìè”

03.35 Âiðà. Íàäiÿ. Ëþáîâ

Ïåðøà Íåçàëåæíiñòü”

05.35 Íîâèíè

1+1
06.00, 19.30 ÒÑÍ

06.45 “Ïîâåðíiòü ìåíi êðàñó 2”

08.00 “Ñíiäàíîê. Âèõiäíèé”

10.00 “Ñâiòñüêå æèòòÿ”

10.45 Õ/ô “Òåìíi âîäè” 
14.25 “Ãîëîñ. Äiòè 3”

16.50 “Âå÷iðíié êâàðòàë”

18.30 “Ðîçñìiøè êîìiêà 2016”

21.15 “Ëiãà ñìiõó”

00.55 Õ/ô “Òåìíi âîäè”
04.00 “Íåäiëÿ ç Êâàðòàëîì” 

05.55 Õ/ô “Áàòàëüéîíè ïðîñÿòü 
âîãíþ”

08.45 Ä/ï “Âèçâîëåííÿ”

09.50 Õ/ô “Áàòàëüéîíè ïðîñÿòü 
âîãíþ”

12.30 Õ/ô “Â áié iäóòü òiëüêè 
“ñòàðèêè”

14.20 Ò/ñ “Êîëè íà ïiâäåíü âiäëåòÿòü 
æóðàâëi” 

18.00 Ò/ñ “À çîði òóò òèõi...” 
20.00 “Ïîäðîáèöi”

20.30 Ò/ñ “À çîði òóò òèõi...”
22.30 “Äîáðèé âå÷ið íà Iíòåði”

23.20 “Íàâêîëî Ì”

00.15 Õ/ô “Äîðîãà íà Àðëiíãòîí” 
02.35 “Ïîäðîáèöi”

03.10 Õ/ô “×îðíà Ðàäà”
04.50 Ä/ï “Âèçâîëåííÿ”

ICTV
05.40 Ôàêòè

06.00 Õ/ô “Êàòåãîðiÿ 6. Äåíü 
ðóéíóâàíü”

09.15 Áiëüøå íiæ ïðàâäà

10.10 Ñåêðåòíèé ôðîíò

11.10 Àíòèçîìái

12.10, 13.00 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà

12.45 Ôàêòè. Äåíü

13.20 Iíñàéäåð

14.20 Õ/ô “Óíiâåðñàëüíèé ñîëäàò”
16.15 Õ/ô “Iãðè ïàòðiîòiâ”
18.45 Ôàêòè. Âå÷ið

19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè. Ïiäñóìêè 

20.05 Õ/ô “Äæåê Ðàéàí. Òåîðiÿ 
õàîñó”

22.05 Õ/ô “Äæåê Ði÷åð”
00.45 Õ/ô “Ãëèáèííà çiðêà øiñòü”
02.25 Ò/ñ “×îðíèé ñïèñîê-2”
02.50 Ñòîï-10

03.40 Ïðîâîêàòîð

04.40 Ì/ô “Ïðèãîäè ìóëüòèíÿò”

05.50 “ÂóñîËàïîÕâiñò”

08.00 “Êàðàîêå íà Ìàéäàíi”

09.00 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”

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

16.55 “Õàòà íà òàòà”

19.00 “Õ-Ôàêòîð - 7”

22.25 “Íàöiîíàëüíå òàëàíò6øîó 

“Òàíöþþòü âñi!-9”

02.25 “Ñëiäñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè”

03.00, 02.50 Çîíà íî÷i

04.20 Àáçàö

05.19, 06.39 Kids Time

05.20 Ì/ñ “Ãóáêà Áîá”

08.00 Ðåâiçîð

11.00 Ñòðàñòi çà ðåâiçîðîì

13.50 Çiðêè ïiä ãiïíîçîì

15.45 Ì/ô “Ðàïóíöåëü: Çàïëóòàíà 
iñòîðiÿ”

17.40 Õ/ô “Ïiðàòè Êàðèáñüêîãî ìîðÿ: 
Íà êðàþ ñâiòó”

21.00 Õ/ô “Ïiðàòè Êàðèáñüêîãî ìîðÿ: 
Íà äèâíèõ áåðåãàõ”

01.40 Õ/ô “27 âåñiëü”

07.10 Çiðêîâèé øëÿõ

10.00 Êóëiíàðíà Àêàäåìiÿ Îëåêñiÿ 

Ñóõàíîâà

11.00 Õ/ô “Äiëà ñiìåéíi”
13.00, 15.20 Ò/ñ “Æèòòÿ ðîçñóäèòü”
17.10, 19.40 Ò/ñ “Ëàñêàâî ïðîñèìî 

íà Êàíàðè” 
21.50 Õ/ô “Âi÷íà êàçêà”
23.45 Ò/ñ “Âiêòîðiÿ” 
05.45 Çiðêîâèé øëÿõ

06.00 Ñâiò ïðàâîñëàâ’ÿ

06.30, 07.10, 08.10, 13.20, 16.20, 

22.50, 23.15 Ïîãîäà

06.35 Íà ñëóõó

06.55, 00.20 Òåëåìàãàçèí

07.15, 07.50 Çîëîòèé ãóñàê

08.15 Ñìàêîòà

08.40 Ñâiò on line

09.00 Õ/ô “Îäåðæèìiñòü”
11.15 Ì/ñ “Ìàíäðiâíèêè â ÷àñi”
12.00 Òåàòðàëüíi ñåçîíè

12.50 Ñïîãàäè

13.30 Ãðà äîëi

14.20 Ôîëüê6musiñ

15.30 Òâié äiì-2

16.30 Ò/ñ “Åïîõà ÷åñòi”
20.10 Ïîäîðîæíi

21.00 Íîâèíè

21.30 Ïåðøà øïàëüòà

22.00 Êíèãà ua

23.00 Ïàñïîðòíèé ñåðâiñ

23.20 Äîáði ñïðàâè

01.20 Ìóçè÷íå òóðíå

02.20 Ä/ñ “Áîã â Àìåðèöi”

1+1
06.00 “Íåäiëÿ ç Êâàðòàëîì “

08.00 “Ñíiäàíîê. Âèõiäíèé”

09.00 “Ëîòî-çàáàâà”

09.40 Ì/ô “Ìàøà i âåäìiäü”
10.05 ÒÑÍ

11.00 “Ñâiò íàâèâîðiò - 8”

12.00 “Ãðîøi”

14.30 “Æèòòÿ áåç îáìàíó “

15.45 Ò/ñ “Êàíäèäàò” 
19.30 “ÒÑÍ-Òèæäåíü”

21.00 “Ãîëîñ. Äiòè 3”

23.15 Õ/ô “×àñ” 
01.20 “Àðãóìåíò êiíî”

02.00 “Ñâiòñüêå æèòòÿ”

02.50 Õ/ô “Îäíîãî ðàçó íà Íîâèé ðiê” 
04.10 Ì/ô “Åñêiìîñêà - 2: ïðèãîäè 

â Àðêòèöi”

05.40 Õ/ô “Â áié iäóòü òiëüêè 
“ñòàðèêè”

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 “Äîáðèé âå÷ið íà Iíòåði”

14.00 Ò/ñ “À çîði òóò òèõi...” 
17.45 Ò/ñ “Êðàïëèíà ñâiòëà” 
20.00 “Ïîäðîáèöi òèæíÿ”

21.30 Ò/ñ “Êðàïëèíà ñâiòëà” 
23.00 Ò/ñ “Êîëè íà ïiâäåíü âiäëåòÿòü 

æóðàâëi” 

ICTV
05.20 Ôàêòè

05.45 Õ/ô “Êàòåãîðiÿ 7. Êiíåöü ñâiòó”
09.05 Äèâèòèñü óñiì!

11.00 Áåç ãàëüì

11.20 Õ/ô “Iãðè ïàòðiîòiâ”
12.45 Ôàêòè. Äåíü

13.00 Õ/ô “Iãðè ïàòðiîòiâ”
14.05 Õ/ô “Äæåê Ðàéàí. Òåîðiÿ 

õàîñó”
16.05 Õ/ô “Äæåê Ði÷åð”
18.45 Ôàêòè òèæíÿ

20.25 Õ/ô “Ñîëò”
22.20 Õ/ô “Õàííà. Äîñêîíàëà çáðîÿ”
00.25 Õ/ô “Ðåëiêò”
02.20 Õ/ô “Ãëèáèííà çiðêà øiñòü”

05.45 “ÂóñîËàïîÕâiñò”

09.00 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”

09.55 “Êàðàîêå íà Ìàéäàíi”

10.50 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà”
12.55 “ÌàñòåðØåô - 6”

19.00 “Áèòâà åêñòðàñåíñiâ 16”

21.15 “Îäèí çà âñiõ”

22.30 “Õ-Ôàêòîð - 7”

02.10 “Ñëiäñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè”

04.20 Äîðîñëi ÿê äiòè

05.15 Àáçàö

06.09, 07.29 Kids Time

06.10 Ì/ñ “Ïiíãâiíè Ìàäàãàñêàðó”
07.30 Ò/ñ “Ïðèãîäè Ìåðëiíà”
11.10 Õ/ô “Åéñ Âåíòóðà äåòåêòèâ ç 

ðîçøóêó äîìàøíiõ òâàðèí” 
13.00 Õ/ô “Ïiðàòè Êàðèáñüêîãî ìîðÿ: 

Íà êðàþ ñâiòó”
16.10 Õ/ô “Ïiðàòè Êàðèáñüêîãî ìîðÿ: 

Íà äèâíèõ áåðåãàõ”
19.00 Õ/ô “Ñòðàøèëêè” 
21.00 Õ/ô “Ïåðñi Äæåêñîí òà 

âèêðàäà÷ áëèñêàâîê”
23.20 Õ/ô “Çàïëàòè ïðèâèäó” 
01.15 Çîíà íî÷i

07.30 Çiðêîâèé øëÿõ

09.00 Õ/ô “ß ïîäàðóþ òîái êîõàííÿ” 
11.00 Ò/ñ “Ëàñêàâî ïðîñèìî íà 

Êàíàðè” 
14.50 Õ/ô “Âi÷íà êàçêà”

21.20 Ò/ñ “Æèòòÿ ðîçñóäèòü”
01.10 Ò/ñ “Ñïiâà÷êà i ñóëòàí” 

06.30 Õ/ô “Ñiìíàäöÿòèé 
òðàíñàòëàíòè÷íèé”

08.15 Õ/ô “Äðóãå êîõàííÿ” 
10.05 Ò/ñ “ß 6 îõîðîíåöü” 
13.20 “Ðîçñìiøè êîìiêà”

14.15 Ò/ñ “Âåëèêi ïî÷óòòÿ” 

16.45 “Ëåãåíäè êàðíîãî ðîçøóêó”

19.00 Ò/ñ “Ñìåðòåëüíèé òàíåöü” 
23.00 Õ/ô “Íàéìàíåöü” 
00.45 Õ/ô “Îñòàííié õèæàê Þðñüêîãî 

ïåðiîäó” 
02.30 Õ/ô “Åêâiëiáðióì” 



П’ятниця, 21 жовтня 2016 року10 На дозвіллі
Невигадані історії ●

Овен (21 березня — 20 квітня)
Перегляньте рішення стосовно при-

ватних поїздок чи з’ясування проблем. 
Використайте цей тиждень для того, 
щоб пізнати щось нове і незвичайне, 
або змінити звичний ритм життя. Обе-
режно! Друзі можуть підштовхнути вас 
до необдуманих кроків. Старайтесь 
менше виявляти свою активність.

Телець (21 квітня — 20 травня)
Перші ваші кроки щодо зміни підходу 

до особистих, виробничих і фінансових 
проблем вже дали результати. Тепер 
ваше завдання — скорегувати свої по-
дальші плани. У багатьох в цей час мо-
же змінитися система життєвих ціннос-
тей і ставлення до життя. Використайте 
тиждень для зміцнення власного авто-
ритету на роботі.

БлизняТа (21 травня — 
                               21 червня)
Перед вами постане питання пере-

гляду партнерських стосунків, і непо-
трібні зв’язки будуть припинені. Не вар-
то довго шкодувати, бо зробите для 
себе правильні висновки, а самі маєте 
іти далі. Втіхи і радості додадуть вам ді-
ти, приділіть їм достатньо часу.

Рак (22 червня — 22 липня)
Ви не повинні ігнорувати свої вну-

трішні побоювання і тривоги, перед ва-
ми стоятиме вибір. Або змиритеся з 
тим, що ви жертва обставин, або ві-
зьмете на себе відповідальність за по-
дії, що відбуватимуться у вашому житті. 
Самотність для вас зараз дуже до речі, 
ви почуватиметесь комфортно удома, і 
це допоможе вам прийняти правильне 
рішення.

лев (23 липня — 23 серпня)
Ви маєте змінити свої стосунки з ді-

тьми. Вони відчуватимуть тиск і можуть 
збунтуватися, тож ваше завдання – не 
перегнути палку, ви повинні вчасно змі-
нити гнів на милість. Словами і пошуком 
компромісів можна уникнути конфліктів. 
Декому доведеться вирішувати якесь 
досить важливе фінансове питання.

Діва (24 серпня — 23 вересня)
Бажання порвати з минулим і змінити 

кардинально життя мають бути проана-
лізовані, а зроблені висновки враховані. 
Ваше поліпшене матеріальне станови-
ще слід раціонально використати. Будь-
те обережні з хімічними речовинами.

ТеРези (24 вересня — 
                              23 жовтня)
Ви можете вирішити відкладені з літа 

проблеми. Можливо, слід прийняти кар-
динальне рішення, не думайте, що про-
блема вирішиться сама, інакше вона 
зажене вас у кут. Тепер ви як ніколи 
красномовні, вас слухатимуть, з вами 
рахуватимуться. Використайте цей тиж-
день для активних дій.

СкОРпіОн (24 жовтня —
                          22 листопада)
Шукайте нові способи заробітку. 

Спроби, що робилися раніше, не зовсім 
безуспішні, адже негативний результат 
– також результат. Проблеми ви пови-
нні вирішувати в терміновому порядку і 
не відкладати у довгий ящик. Успіх мо-
же принести прихована секретна діяль-
ність або робота в закритих установах.

СТРілець (23 листопада —
                          21 грудня)
Якщо ви хочете мати вплив, то пови-

нні прислухатися до  порад своєї другої 
половини і скористатися ними. Звер-
ніться за допомогою до друзів, вони 
можуть у доступній формі все вам по-
яснити. Ваше спілкування цього тижня 
може здатися незрозумілим і складним, 
а поїздки заплутаними, ви можете на-
віть заблукати.

кОзеРіг (22 грудня — 
                           20 січня)
На перший план виходять домашні 

або службові обов’язки. Можливе  по-
гіршення здоров’я, бережіть себе. Ви-
користайте цей тиждень для обговорен-
ня з начальством нагальних питань – це 
поліпшить ваші з ним стосунки.

вОДОлій (21 січня —
                        19 лютого)
Ви можете переглянути свої стосунки 

з друзями. Можливо, ви повинні віддя-
чити їм за надану вам раніше підтримку, 
оскільки вас це пригнічує. Тільки зро-
біть це щиро. Цього тижня вам не варто 
діяти дуже активно.

РиБи (20 лютого — 
                          20 березня)
Якщо ви хочете мати  вплив на робо-

ті, то мусите взяти на себе відповідаль-
ність і зробити так, щоб старі проблеми 
не виникали знову. Можуть погіршитися 
стосунки з керівництвом, але вирішення 
цієї проблеми не відкладайте. Викорис-
товуйте свої інтелектуальні здібності.

Гороскоп ●

Астрологічний 
прогноз

від Івана Круп’яка  
з 24 по 30 жовтня

Історія однієї заробітчанки

Порадниця ●

Брюнетка й блондинка дивляться 
“Формулу-1”. Блондинка запитує:

– А які тут правила?
– Тут хто перший приїде, тому величез-

ний приз.
– Ну ясно, перший їде за призом, а ре-

шта куди?..

Мужик вранці, з бодуна, дивиться у 
люстерко і каже:

- Я тебе не знаю, але я тебе підголю…

Вчора бачив, як одна дівчина бігла міс-
том у весільній сукні.

Ось це я розумію — в активному пошуку.

— Ти за що сидів?
— За хабар!
— А за що відпустили?
— За те саме…

Загадка: зелене, лисе і скаче?
Відгадка: солдат на дискотеці!

Усміхніться

зоряна ДеРкаЧ.

якось, повертаючись з роботи додо-
му, вирішила прогулятися парком. До-
вкола гралась дітвора, молодь ката-
лась на велосипедах, грала тиха по-
вільна музика. все навіювало спокій. 
Мій погляд спинився на жінці, яка си-
діла на лавці одна, схиливши голову і 
витираючи хустинкою сльози, які ряс-
но текли з її очей. звісно, байдуже 
пройти повз я не змогла, тому сіла бі-
ля засмученої незнайомки. запропо-
нувала води і розпочала розмову. Бі-
долашна, наче чекала, щоб хтось до 
неї підсів, так потрібно було їй вигово-
ритися. а історія, яку я почула, звору-
шила до глибини душі…

Леся, так звали жінку, народилася в Укра-
їні, але незабаром через сімейні обставини 
переїхала в Росію, в далекий і холодний Си-
бір. Там, на чужині, яка стала їй другим до-
мом, вийшла заміж, народила троє дітей. 
Важко працювала, щоб вони мали все необ-
хідне. Життя минало, як у всіх: коли добре, а 
часом важко. До родичів, які жили у Терно-
пільській області, навідувалася щороку. Зго-
дом вони з чоловіком вирішили, що, коли 
вийдуть на пенсію, переїдуть жити в Україну, 
адже тут рідня, Батьківщина. Так і зробили.

“Я вже на пенсії, ніде не працюю. Та й 
жінок мого віку не хочуть нікуди брати. Не 
звикла сидіти, склавши руки, тому намагаю-
ся десь заробити копійчину. Тому минулого 
року вирішила поїхати на заробітки до Поль-
щі. Звичайно, було важко, але я впоралася”, 
- розповіла Леся.

Цьогоріч ціни за комунальні послуги під-
скочили ще вище, копійчаної пенсії не виста-
чає навіть, щоб оплатити за хату, тож вирі-
шила знову податися на заробітки.

“Усі довкола відмовляли, бо вік бере своє, 
здоров’я вже не те. Але ж якось жити треба. 
І дітям, і онукам допомогти”, - продовжила 
жінка.

Навесні зі своєю подругою вирушили за 
кордон. Знайшли перевізника, котрий возить 
людей на роботу, дістає запрошення. Та вже 
від початку Леся відчувала: щось не так.

 “Запрошення він нам продав на одну ро-
боту, а завіз у зовсім інше місце, мовляв, 
нічого страшного, у цих людей буде краще. 
О, якби я тільки знала!”

Подруги працювали у маєтку одних панів. 

Господарі, пояснюючи необхідністю реє-
страції, забрали у них документи. На прохан-
ня їх повернути, різко відповіли: “А вам вони 
нащо зараз?”

“Ми й працювали. Важко було дуже! Від 
досвітку до вечора не розгинали спин. І все 
бігом”. Я зупиняю пані Лесю і здивовано за-
питую, чи над ними стояли якісь наглядачі і 
змушували пришвидшувати темп, може, би-
ли, борони Боже.

“Та ні! – сміється. – Наші молоді жінки, які 
теж там працювали, щоб показати, які вони 
моторні, і вислужитися перед господарями 
задавали такий темп, а решта, щоб не ви-
глядати на їхньому фоні ледарями, мусили 
рівнятися на них. До вечора у мене німіли 
руки, ноги, відчувала такий біль, що не пере-
дати. Знаю, що приїхала працювати, але ж ті 
молодиці мали б совість. Однією із них була 
моя подруга. Вона насміхалася з мене, об-
мовляла перед господарями, що я вдаю з 
себе хвору, щоб не працювати. А я падала з 
ніг!” — жінка не втрималась і заплакала. Ви-
дно, що її охопили жаль, образа, відчай.

“Незважаючи на те, що ми гарували, як 
прокляті, нам нараховували менше, ніж обі-
цяли раніше, а виплатити мали лише після 
закінчення усіх робіт. Тож ми змушені були 
харчуватися здебільшого тільки тим, що да-
вала пані”.

Щодня вони отримували хліб, цибулю, 
моркву і кілька сосисок. Справді, який шлу-
нок витримає такі харчі?

“Спершу ми прибирали в саду, виконува-
ли різні господарські роботи. Потім сапали 
трускавки (полуницю). Згодом вже й збира-
ли ці ягоди”.

У Лесі почав підніматися тиск. Доходило 
до позначки 200/120. Серце билося так, ніби 
хотіло вискочити з грудей, паморочилось у 

голові. Діти, дізнавшись про все, запевнили 
її повернутися додому.

“Я пішла до пані, про все розповіла, по-
яснила. Вона відмовилася й слухати. Приїха-
ла працювати, ось і працюй. Сказала, коли 
привезуть ще робочих, тоді й вирішимо”.

Згодом у них таки було поповнення робо-
чої сили. Приїхали двоє жіночок: мама і 
донька з Хмельницького.

“Дуже приємні люди. Мати вже мого віку. 
Доньці не було й сорока. Вона днями про-
вела сина до армії. Дуже переживала, тому 
мати, щоб не залишати її одну, взяла з со-
бою на заробітки. Вони потрапили на період 
збору полуниці”.

Донька дуже любила ягоди і під час робо-
ти з’їла їх чимало. Жінки застерігали її, що 
там — купа хімії, щоб не жартувала з цим. 
Все закінчилося тим, що жінка захворіла.

“Їй було дуже зле. Господарі списували 
все на акліматизацію, тиск і т.д. А бідолаш-
ній ставало дедалі гірше. Вона блювала, не 
могла звестися на ноги. Якось після роботи 
я навідала її. Дивлюсь, а на ліжку лежить 
уже напівмрець. Я кричу до жінок: “Кличте 
господиню, “швидку” викликайте!” Ті нео-
хоче, але покликали. Пані не хотіла викли-
кати допомогу, казала, що то дорого. Але ж 
у неї була страховка! Не розумію, чому во-
на так поводилася. Коли бідолашна жінка 
виблювала просто на пані якимось зеле-
ним слизом, та з переляку викликала ліка-
рів. Вони негайно забрали її в лікарню, 
наголосивши полячці, що ще годинка — і 
мала би трупа в маєтку, а тоді ніякі гроші їй 
би не допомогли. Ви уявіть, а вдома на неї 
чекало троє діточок. Яке б то горе було для 
них, якби…”

Увечері бідолашна повернулася з лікарні. 
Там їй добре почистили шлунок, прокапали. 
Але працювати вона так і не могла. Вони з 
мамою просилися, щоб пані відпустила їх 
додому. Дівчата, зокрема і наша героїня, теж 
просили за них, обіцяли, що працюватимуть 
більше, виконуватимуть і їхню норму. Тоді 
пані змилосердилася і відпустила жінок, про-
те віддала лише половину обіцяної суми. 

“Я донині спілкуюся з ними. Вони досі їз-
дять по лікарнях, донька постійно на медика-
ментах. Ось такі заробітки…”

(Продовження історії про поневіряння па-
ні Лесі й інших заробітчан у Польщі, як і коли 
вона таки обралась додому та через які 
труднощі їй та іншим заробітчанкам дове-
лось пройти, читайте у наступному номері.)

Часто з настанням холодів 
кури перестають нестися. На це 
впливають кілька чинників. Про-
понуємо вашій увазі деякі пере-
вірені методи, які допоможуть 
збільшити кладку яєць у холод-
ну пору року. 

подовжуємо тривалість 
світлового дня 

Важливим фактором регулю-
вання несучості птиці в осінньо-
зимовий період є світловий ре-
жим. Світло діє на систему вну-
трішньої секреції несучки, сти-
мулюючи інтенсивність яйце-
кладки. Варто довести трива-
лість світлового дня до 13 го-
дин. Для цього досить просто 
повісити у курнику лампочку-
економку. 

 Дбаємо про тепло 
Тримати курей узимку треба 

при плюсовій температурі. Інак-
ше кількість знесених яєць буде 
в рази меншою, оскільки орга-
нізм птахів використовує всю 
енергію на те, щоб зігрітися. 
Тож слід потурбуватися про уте-
плення курника і ліквідувати 
протяги. Якщо у пташнику під-
лога не дерев’яна, потрібно 
зробити підстилку зі соломи, 
тирси, моху і частіше підсипати 
сухий свіжий шар. Для профі-
лактики обмороження гребенів 
змащувати їх вазеліном або гу-
сячим смальцем. Щоб підтри-
мувати належну температуру 
тіла несучок, слід збільшити 
кількість корму й додавати до 
нього олію чи риб’ячий жир. 

забезпечуємо повноцінне 
харчування 

Спеціальний зимовий раціон 
– один із найважливіших чинни-
ків несучості. Радимо дотриму-
ватися кількох важливих пра-
вил.

Перше – годування птиці має 
бути регулярним і рівномірним. 
Негативно позначається на 
якості та кількості яєць періо-
дичне перегодовування або не-
догодовування, а також году-
вання птиці в різний час дня. 
Ранкове годування бажано про-
водити, як тільки птахи проки-
нуться (при додатковому ранко-
вому освітленні – відразу ж піс-
ля включення світла). Вранці 
доцільніше давати несучкам во-
логі мішанки з вареної картоплі, 
різного меленого зерна, висі-
вок, товченої яєчної шкаралупи, 
солі і кухонних відходів (взимку 
мішанок бажано давати менше, 
ніж влітку через їх швидке пере-
травлення). 

Увечері курей годують за го-
дину до того, як вони стануть 
сідати на сідала. Важливо, щоб 
на ніч птах отримував цільне 
зерно, при цьому намагайтеся 
урізноманітнювати: сьогодні – 
пшениця, завтра – овес, після-
завтра – ячмінь і т.д.

Друге – дбаємо про якість 
кормів для птиці. Вони повинні 
містити білки, жири, вуглеводи, 
мінеральні солі, вітаміни. Най-
більшу кількість яєць від дорос-
лої несучки можна отримати за 

умови наявності в раціоні всіх 
поживних речовин. При їх не-
стачі, несучість курей різко зни-
жується, а витрати на корм 
збільшуються. Крім того, при 
неправильному годуванні яйця 
дрібніші і менш смачні. 

Якщо в кормах не вистачає 
вітамінів і мінеральних речовин, 
у птиці знижується імунітет, 
тьмяніє пір’я і погіршується 
продуктивність, а також 
з’являються яйця з тонкою 
шкаралупою або взагалі без 
неї. Щоби цьому зарадити, 
треба збагатити корм кальцієм. 
Чудове джерело цього макрое-
лементу – шкаралупа від яєць. 
Її подрібнюють і згодовують 
птахам. На кальцій і фосфор 
багате і кісткове борошно, 
можна також збирати різні кіст-
ки з кухонних відходів, перепа-
лювати їх і товкти.

Підвищує несучість і зелений 
корм, який у холодну пору мож-
на виготовити власноруч. Роби-
ти це так: у відро насипати овес 
і залити його теплою водою 
(можна додати 10 крапель фор-
маліну, щоб не було шумуван-
ня). Розмочувати овес протягом 
двох діб у теплій кімнаті. Через 
6-10 днів, залежно від того, на-
скільки тепла кімната, зерно до-
бре проросте. У такому вівсі у 
чотири рази більше поживних 
речовин, ніж у сухому. Згодову-
вати його треба якнайшвидше, 
бо паростки зів’януть.

Цінною добавкою до раціону 

курей є відварена підморожена 
картопля – в ній багато крохма-
лю, який уже перетворився на 
цукор і добре засвоюється. 
Збільшує яйцекладку додаван-
ня до корму дріжджів. Для цьо-
го розчинити в 1,5 л теплої во-
ди 30 г дріжджів (свіжих), змі-
шати з 1 кг мучного корму і 
витримати в теплі 9 годин.

Давати курям дрібний гравій 
для кращого перетирання кор-
мів у шлунку. Гравій і дрібні 
камінчики уповільнюють швид-
кість проходження корму трав-
ним трактом, що сприяє кра-
щому всмоктуванню поживних 
речовин. 

Годувати курей можна й хар-
човими відходами, сиром, але 
в міру.

Третє – задовольняємо по-
треби у воді. Однією з причин 
того, що кури перестали нести-
ся взимку, є недотримання ре-
жиму пиття. Слід давати птахам 
досхочу води. Напувати птицю 
потрібно чистою, злегка підігрі-
тою водою. 

Спонукаємо птахів 
рухатися

Для підвищення несучості й 
запобігання ожирінню курям 
потрібен рух. Тож можна ство-
рити для них своєрідні “трена-
жери” – повісити на стіни в 
пташнику віники з кропиви, 
листя капусти або сирі буряки 
чи моркву. Птахам доведеться 
підстрибувати, щоб клюнути 
ласощі на такій висоті.

знесла курочка яєчко,  
або Як підвищити несучість птиці
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Спортивний калейдоскоп ●

* У рамках святкування 50-
річчя Тернопільського національ-
ного економічного університету 
22 жовтня на Тернопільському 
міському стадіоні відбудеться 
товариська зустріч між націо-
нальною збірною України серед 
ветеранів та збірною ТНЕУ. По-
чаток матчу об 11 год. Вхід віль-
ний.

* Минулими вихідними заверши-
лося перше коло першого етапу 
української Прем’єр-ліги. В цьому 
турі могла загостритися чемпіон-
ська гонка, але київське “Динамо” 
не змогло скористатися можливіс-
тю наблизитися до лідера першості 
— “Шахтаря”, який у донецькому 
дербі несподівано зіграв унічию  
1:1 з “Олімпіком”.На виїзді проти 
“Чорноморця” захисник киян Євген 
Хачеріді забив гол у власні ворота 
на останній компенсованій хвилині, 
що у підсумку дозволило одеситам 
уникнути поразки в матчі з чемпіо-
ном України (1:1). Цей автогол став 
десятим у вищому дивізіоні  
для “динамівців”. Луганська “Зоря”, 
без проблем обігравши луцьку “Во-
линь” 2:0, зрівнялася з “Динамо” за 
очками — 23. У “гірників” на  
6 балів більше. Інші матчі звітного 
туру: “Олександрія”-“Сталь” 2:0, 
“Зірка”-“Ворскла” 2:0, “Карпати”-
“Дніпро” 1:1.

* Контрольно-дисциплінарний 
комітет України покарав київське 
“Динамо” закриттям трьох секторів 
домашнього стадіону НСК “Олім-
пійський”. Причина покарання — 
неонацистська і дискримінаційна 
символіка на трибунах, пише “Фут-
бол 24”. КДК мотивує своє рішення 
тим, що порушення мають систе-
матичний характер. Останньою 
краплею стала гра 9-го туру 
Прем’єр-ліги з донецьким “Олімпі-
ком”. Якщо “динамівці”не подадуть 
апеляцію і рішення набуде чиннос-
ті, дискваліфікація припаде на матч 
13-го туру УПЛ із львівськими “Кар-
патами”.

* Форвард казанського “Рубіна”, 
українізований серб Марко Девіч 
хоче повернути собі місце в націо-
нальній збірній України. “Я готовий 
повернутися в Україну, якщо буде 
вигідна пропозиція від хорошої ко-
манди”, — сказав футболіст в 
інтерв’ю “Футболу 24”. Контракт 
Девіча з російським клубом завер-
шується 31 грудня. Київське “Дина-
мо”, яке намагалося придбати Мар-
ка минулої зими, спробує взяти 
нападника як вільного агента.

* Фланговий півзахисник київ-
ського “Динамо” Дерліс Гонсалес у 
найближче трансферне вікно може 
перейти до іспанського чемпіонату. 
22-річний парагваєць зацікавив го-
ловного тренера “Валенсії” Чезаре 
Пранделлі. Іспанський клуб гото-
вий викласти за Дерліса близько 7 
мільйонів євро.

* Юнацька збірна України в рам-
ках відбіркового раунду Євро-2017 
програла в поєдинку за перше місце 
в групі проти ровесників із Туреччи-
ни. Поєдинок відбувався в Бориспо-
лі і завершився з рахунком 3:1 на 
користь гостей. У двох попередніх 
іграх українці здобули дві перемоги 
над Ісландією і Латвією із загальним 
рахунком 5:0. Таким чином, українці 
з другого місця вийшли в елітний 
раунд відбору Євро-2017.

* Ще позаминулої неділі ФК “Ві-
кторія” з Великих Бірок достроково 
стала чемпіоном Тернопільського 
району з футболу, обігравши на ви-
їзді сусідів із Дичкова з рахунком 
1:0. Про турнірне становище інших 
команд читайте в одному з наступ-
них номерів “Подільського слова”.

* Волейбольна жіноча збірна 
України завоювала путівку до фі-
нальної частини чемпіонату Європи 
2017 року. У третьому раунді від-
біркового турніру українки впевне-
но перемогли команду Іспанії з ра-
хунком 3:1. Востаннє наші збірниці 
виступали на Євро в 2011 році.

* Жіноча збірна України поступи-
лася команді Чехії у фіналі Чемпіо-
нату світу з баскетболу 3 на 3 з 
рахунком 11:21. До кінця третьої 
хвилини гри наші суперниці мали 
очко переваги — 3:4. За три хвили-
ни до кінця зустрічі перевага су-
перниць зросла до 9:18. Відіграти 
таке відставання наші дівчата не 
змогли.

Підготував Андрій 
ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Особистості ●

Єврокубки ●

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Один із вболівальників на сторінці 
цього українського футболіста у 
Twitter написав: “Ти міг стати леген-
дою”. На що спортсмен відповів:  
“Я вже легенда!”. Йдеться про украї-
нізованого білоруса, екс-”динамівця” 
Артема Мілевського.

Серед випускників динамівської Академії 
початку 2000-х років саме Мілевський 
швидше за інших почав розкривати свій 
спортивний талант. Навесні 2005-го тодіш-
ній наставник “динамівців” Анатолій 
Дем’яненко підпускав молодого гравця до 
складу головної команди Києва. Після цього 
Олег Блохін узяв Артема в Німеччину на 
мундіаль-2006, де етнічний білорус вийшов 
на декілька хвилин на заміну в матчах проти 
Саудівської Аравії та Швейцарії і 
запам’ятався хіба що ефектним ударом із 
“точки” в стилі Антоніна Панєнки в серії піс-
ляматчевих пенальті зі швейцарцями.

Найкращими роками в кар’єрі Артема 
Мілевського стали 2008-й і 2009-й. Саме 
тоді Артем під керівництвом Юрія Сьоміна 
разом зі своїм другом Олександром Аліє-
вим, який сьогодні виступає в чемпіонаті 
Казахстану, почав різко прогресувати, став-
ши незамінним гравцем не лише київського 
“Динамо”, а й національної команди. Мілев-
ський багато забивав: 10 голів у сезоні 
2008/2009 чемпіонату України (вдвічі біль-
ше, ніж попереднього), в наступному чемпі-
онаті із 17 результативними ударами став 
найкращим бомбардиром. Поряд із цим Ар-
тем часто асистував, відзначаючись ефек-

тним розрізним пасом. У сезоні 2008/2009 
став найкращим асистентом української 
Прем’єр-ліги. Мілевський володіє непере-
вершеною акторською майстерністю, за-
вдяки якій неодноразово заробляв для ко-
манди пенальті та небезпечні штрафні уда-
ри. З періоду найбільшого розквіту Артема 
в пам’яті вболівальників залишилися матчі 
кваліфікації Ліги чемпіонів зі “Спартаком”, 
коли він в обох поєдинках “настріляв” мо-
сквичам аж чотири м’ячі.

Влітку 2009-го року на місце Юрія Сьомі-
на прийшов його співвітчизник Валерій Газ-
заєв, який зробив Артема капітаном сто-
личного ґранда. Однак стрімкий прогрес 
молодого гравця призупинився, щойно в 
київське “Динамо” повернулася його ко-
лишня зірка — Андрій Шевченко, якому пе-
редали капітанську пов’язку. Чи можна ска-
зати, що згасаюча зірка затьмарила зірку, 
яка починала світитись яскраво? Невідомо, 
але факт залишається фактом — із того ча-
су Мілевський почав деградувати в спор-
тивному плані.

Артема все частіше переслідували скан-
дали, пов’язані з надмірним “зависанням” у 
нічних клубах, алкоголь, кальян… Усі 
пам’ятають його дорожньо-транспортні 
пригоди в Києві, вщент розбите “Феррарі” 
в Туреччині, непритомність під час медич-
ного обстеження в казахському “Актобе”. 
На довгий час колись перспективний на-
падник, якого на початках за стилем гри 
порівнювали з прославленим “летючим гол-
ландцем” Йоханом Кройффом, узагалі ви-
пав із футболу. На домашньому для України 
Євро-2012 був блідою тінню самого себе. 
Після того, як Мілевський прийшов на пре-
зентацію нового тренера київського “Дина-
мо” Олега Блохіна в банному халаті, замість 
клубного спортивного костюму, керівни-
цтво столичного клубу вирішило його про-
дати.

Артем спробував свої сили в турецькому 
чемпіонаті, граючи за “Газіантепспор”, у 
складі якого нападник відзначився єдиним 
результативним ударом, зігравши загалом 
у дев’яти іграх. Після цього Міля встиг не-
довго пограти в хорватському чемпіонаті в 
командах “Хайдук” і “Спліт”, румунській 
“Конкордії”. Цьогоріч він перейшов у коман-
ду другого російського дивізіону “Тосно”, 
яка наразі займає другу сходинку в турнір-
ній таблиці.

Що чи хто став причиною ігрового ре-
гресу обдарованого гравця? Чи змінить 
футболіст свою життєву філософію і чи змо-
же повернутися на високий рівень? Врешті-
решт, чи повернеться в Україну? Запитань 
багато, відповідь одна: Артем Мілевський 
ввійшов в історію українського футболу. 
Так, він уже легенда.

“Пропаща сила” українського футболу

УВАГА! 
Фотомить 

спорту
Друзі! Якщо ви 

хочете побачити 
себе, своїх рідних 
і близьких на спор-

тивній сторінці “По-
дільського сло-
ва”, надсилайте 
якісне кольорове 

фото у спортивному моменті на електронну 
адресу: podilske_slovo@ukr.net У листі 
обов’язково зробіть підпис до фотографії, 
зазначте ім’я та прізвище, вік, місце на-
вчання/роботи спортсменів, напишіть, за 
що любите спорт, скільки часу ним займа-
єтеся, якими видами й на якому рівні. Світ-
лини можуть бути як індивідуальні, так і 
колективні.

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Перед цим матчем київ-
ське “Динамо” і лісабон-
ська “Бенфіка” мали у сво-
єму активі по одному залі-
ковому балу, який вони на-
брали в грі проти турецько-
го “Бешикташа”. Жодній з 
команд важливо було не 
втратити очок, адже це 
суттєво ускладнило б по-
дальшу боротьбу за вихід у 
плей-оф Ліги чемпіонів. 
Кращі шанси були в киян, 
адже вони приймали пор-
тугальців на своєму полі. 
Однак два голи, забиті на 
початку кожного з таймів, 
залишили підопічних Сер-
гія Реброва на останньому 
місці в турнірній таблиці.

“Динамівці” продемонструва-
ли непоганий футбол, але заби-
ти так і не змогли. У стартові 
хвилини зустрічі футболісти гра-
ли на рівних. Перший момент 
створили гості — Любомір Фей-
са пробив здалеку, але точно в 
руки нашому молодому голкіпе-
ру Артуру Рудьку. На 8-ій хвили-
ні матчу Віторіну Антунеш після 
кутового в боротьбі із суперни-
ком порушив правила у власно-

му штрафному майданчику, то-
му арбітр без вагань призначив 
пенальті у ворота українців. Еду-
ардо Сальвіо впевнено реалізу-
вав одинадцятиметровий. Одра-
зу після цього Антунеш міг ви-
правити свою помилку, але його 
удар парирував воротар порту-
гальців.

Забивши швидкий гол, “Бен-
фіка” збавила обороти. Хоро-
ший момент зрівняти рахунок 
“Динамо” мало на 25-й хвилині. 
Андрій Ярмоленко з правого 
флангу виконав ювелірну пере-
дачу на Дерліса Гонсалеса, який 
з убивчої позиції примудрився 
пробити головою над поперечи-
ною. Згодом вище воріт ударив 
бразильський нападник киян 
Жуніор Мораес. Більше момен-
тів у наших гравців у першому 
таймі не виникало.

На початку другої 45-хвилинки 
кияни почали грати активніше. 
Але українських уболівальників 
знову чекав неприємний сюрп-
риз. Буквально за десять хвилин 
після перерви черговий момент 
змарнував Мораес. Наші захис-
ники у власному штрафному 
майданчику не втримали Фран-
ко Серві, який завдав двох уда-
рів поспіль — спочатку в партне-
ра по команді, потім у сітку воріт. 

Забивши вдруге, 
“Бенфіка” відійшла в 
оборону. Шанси віді-
гратися в “динамів-
ців” були, але знову 
підвела реалізація. 
Все той же Мораес, 
вийшовши віч-на-віч 
із голкіпером, пробив 
точнісінько в стража 
воріт португальської 
команди. Те саме че-
рез деякий час зро-
бив Андрій Ярмолен-
ко.

За кілька хвилин 
до фінального свист-
ка удар Андрія фак-
тично в порожні во-
рота  заблокував за-
хисник суперника. Кияни так і не 
змогли забити бодай гол пре-
стижу, програвши другий матч у 
новому сезоні Ліги чемпіонів. 
Реваншуватися підопічні Сергія 
Реброва зможуть у Португалії 1 
листопада. Наразі в “Динамо” 
лише один заліковий пункт у 
скарбничці і останнє місце в 
“турнірці”. Лідером групи В є іта-
лійський “Наполі”, який в напру-
женому домашньому поєдинку 
поступився стамбульському “Бе-
шикташу” 2:3. Турки наразі другі 
(5 очок), у “Бенфіки”, яка йде 

третьою, на бал менше.
“Ми знали, що це буде важ-

кий матч, — сказав після гри 
головний тренер “динамівців” 
Сергій Ребров. — Часто поми-
лялися, не реалізовували свої 
моменти. Але будемо старати-
ся, будемо боротися. Попереду 
ще три матчі групового раунду. 
В Лізі чемпіонів потрібно нала-
штовуватися на кожного супер-
ника, битись до кінця. Всі розу-
міють ціну помилок у цьому 
турнірі. Сподіваюся, виправимо 
власні ігрові недоліки і пройде-
мо далі”.

Знову невдача

Володимир Клич-
ко проведе наступ-
ний бій 10 грудня 
проти австралійсько-
го суперважковаго-
вика Лукаса Брауна. 
Про це повідомляє 
BoxingScene, поси-
лаючись на власні 
джерела в Німеччині. 
Поєдинок відбудеть-
ся в Гамбургу, де 
боксери розіграють 
два чемпіонські пояси за версіями WBA 
та IBO. Після відміни бою-реваншу з Тай-
соном Ф’юрі, якого позбавили боксер-
ської ліцензії через необхідність прове-
дення розслідування щодо його допінго-
вих і медичних проблем, планувалося, що 
Кличко битиметься з чинним чемпіоном 

світу за версією 
IBF — британцем 
Ентоні Джошуа. 
Однак, оскільки 
WBA не бажала 
ставити на кін цієї 
зустрічі титул чем-
піона, українець 
ініціював зрив пе-
реговорів. Водно-
час WBA погодила-
ся поставити пояс 
на кін бою Кличко-

Браун, оскільки австралієць — перший 
обов’язковий претендент на його завою-
вання після того, як казах Руслан Чагаєв, 
який до цього володів титулом, завершив 
кар’єру.

Підготував Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Кличко битиметься в грудні
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Загадки
Попече нам язичок

Гострозубий… 
(часничок).

* * *

Він зелений, як листочок,

Зветься овоч… 
(огірочок).

* * *

 Осінь – і збереться з поля

У мішечки… 
(бараболя).

* * *

Для укропчика подружка -

Із землі росте ... 
(петрушка).

Дитячий майданчик
Ранкова пригода

* Дуб, дерево, вільха, береза, каштан. 
* Дощ, сніг, опади, іній, град, роса, злива. 
* Зима, весна, літо, осінь, рік.

* Гіркий, гарячий, кислий, солоний,  
солодкий.
* Понеділок, вівторок, середа, п’ятниця, 

тиждень. 

Завдання для кмітливих

Застелити ліжко зовсім непросто, чи не так? Простирадло 
мнеться, величезна ковдра звисає аж до підлоги й повсякчас 
прагне вилізти з-під покривала. Як же привчити неслухняне 
ліжко до порядку? Трошки бажання, терпіння та краплинка магії 
– й упораєшся із завданням на «відмінно».

1. Вирівняй простирадло, щоб позбутися зморшок. Якщо кінчики 
надто довгі, підгорни їх під матрац або в основу ліжка, завдяки чому 
тканина не ковзатиме, коли відпочиватимеш. Якщо короткі, то нехай 
трошки звисають із боків.

2. Обома руками візьми ковдру та гарненько струсони, випрямля-
ючи її, та накрий простирадло так, аби вужча сторона лежала «в 
ногах». Потім розправ нерівності та кути. Якщо ж ковдра ширша за 
ліжко, скористайся невеликою хитрістю. Розташуй її так, аби звиса-
ла лише з одного боку, та загорни зайве нагору. Тепер розміри ма-
траца та ковдри збі-
гаються.

3. Подушку збий і 
поклади зверху.

4. І нарешті за-
ключний етап – за-
стели ліжко покрива-
лом. Його краї пови-
нні вільно спадати, 
приховуючи білизну.

От і все. Нумо тре-
нуватися!

Ці прудкі та полохливі тваринки зазвичай мешкають на озері, швидко перестрибують з місця на місце 
й кумедно плавають. Пропонуємо змайструвати одного з маленьких пустунів. Привітне створіння затиш-

но почуватиметься у твоїй кишені, отож зможеш погратися ним будь-якої 
миті.

Для виготовлення іграшкового жабеняти тобі знадобляться ножиці, 
кольоровий папір і клей.

 1. Склади зелений аркуш від країв до середини так, аби утворився про-
довгуватий прямокутник.

 2. Отриману смужку тричі зігни гармошкою.
 3. Із кольорового паперу виріж оченята та язичок і приклей їх до жабе-

няти.
 4. Поклавши пальці до отворів, утворених від згинів паперу, зможеш 

легко скеровувати рухи зеленого друга.

Домоможи слонику  
дістатися до бананів

Паперове жабеня

Підкресли слово, яке, на твою думку, зайве. 

1 крок

2 крок

3 крок
4 крок

Знайдіть відмінності

Англійський пай 
(особливий пиріг)

Складники: гарбуз – 400 
г, яйце – 4 шт., манна крупа 
– 80 г, кориця – за смаком, 
апельсинова цедра – 1 ч. л.

Гарбуз порізати на шмат-
ки, залити водою, щоб во-
на повністю їх покрила, і 
відварити під кришкою до 
розм’якшення. За допомо-
гою блендера зробити пю-
ре. Поставити його на вогонь 
(найменший), помішуючи масу, 
вбити по одному яйцю, а потім 
всипати невеликими порціями 
обсмажену на сухій сковорідці 
до ніжно-кремового кольору 
манну крупу. Варити 5 хвилин. 
Додати корицю й апельсинову 
цедру. Загуслу масу вилити у 
форму, злегка присипану меле-
ною вівсянкою, запекти в духо-
вці при температурі 180 градусів 
до готовності (приблизно 20 
хв.). Пиріг повністю остудити і 
тільки потім витягти з форми, за 
бажанням змастити зверху йо-
гуртом.

Кекси з медом  
і родзинками

Складники: 500 г гарбуза, 3/4 
склянки цільнозернового борошна 
(або меленої вівсянки), 1 яйце, 2 

ст. л. меду, по 1/3 ч. л. солі і соди, 
трохи горіхів і родзинок, стевія, 
оливкова олія.

Гарбуз натерти на середній 
тертці, потім, збиваючи міксером, 
додати яйце, мед, стевію, сіль і 
трошки олії. Борошно змішати з 
содою, всипати до гарбузової су-
міші. Покласти ізюм, а горіхи (їх 

можна замінити ягодами або су-
хофруктами) – за бажанням. Ви-
класти тісто в формочки і випікати 
при температурі 200 градусів 20 
хвилин.

Брауні  
(шоколадне тістечко)

Складники: гарбуз – 300 г, ві-
всяне борошно – 30-40 г, какао – 2 
ст. л., волоський горіх – 15 г, кори-
ця і стевія – за смаком.

Гарбуз натерти  на дрібній терт-
ці, відтиснути сік. Але залишити 
трохи для соковитості. Борошно 
змішати з какао, корицею, стевією 
і горіхами. Змішати з гарбузом. 
Викласти на деко (можна взяти си-
ліконову форму) і випікати при 
температурі 200 градусів 40хв. 
Брауні готове, якщо вже немає рі-
дини, і тісто набуло однорідної тек-
стури. Виймати з форми після по-

вного вистигання.

Пиріг із апельсином
Складники: вівсяне борошно 

(мелені пластівці) – 250 г, кефір 
знежирений – 250 мл, гарбуз – 400 
г, яйце – 1 шт., апельсин – 1 шт., 
родзинки – 100 г, стевія і кориця 
– за смаком.

Борошно змішати з яйцем і 150 
мл кефіру – маємо отримати лип-
ке, тісто. Розподілити його рівним 
шаром у силіконової формі, зали-
шаючи бортики близько 3 см. По-
містити форму з тістом в холо-
дильник на 10 хв., потім випікати 
при температурі 200 градусів 10-
15 хв. 

Начинка. Гарбуз очистити, по-
різати на маленькі шматочки, від-
варити 10-15 хв. до м’якості. 
Апельсин нарізати кубиками, горі-
хи подрібнити, родзинки запарити 
окропом. Змішати з гарбузом, до-
дати корицю і решту кефіру. Ви-
класти гарбузову начинку на випе-
чене тісто і випікати ще 25-35 хв. 
при температурі 180 градусів до 
готовності. Готовий пиріг прикра-
сити розплавленим гірким шокола-
дом (за бажанням).

Сирно-гарбузова 
запіканка 

Складники: гарбуз – 500 г, сир 
– 500 г, 1 жовток і 3 білка, мед за 
смаком.

Гарбуз натерти на крупній терт-
ці, тушкувати на воді до м’якості. 
Злити воду через друшляк. Збити 
сир з жовтком і окремо – білки. 
З’єднати і знову збити, додати 
тертий гарбуз і мед.

Духовку нагріти до 200 градусів. 
Масу вилити в силіконову форму і 
випікати приблизно 30 хвилин. 

Смачного!

Гарбузові смаколики
Традиційно українці з 
гарбуза варили кашу, 
смажили млинці, запіка-
ли його і їли з горіхами, 
родзинками й медом. 
Однак мало хто може по-
хвалитися випічкою із ці-
єї ягоди-велетня. Пропо-
нуємо кілька рецептів 
до вашого столу.

Будьте здорові! ●

Секрети лікувального 
ефекту

Учені досі не вивчили усіх ре-
човин, що є у глоді, так їх бага-
то. Однак дослідили їхній вели-
чезний позитивний вплив на ор-
ганізм і кожну його систему зо-
крема. Розповімо про найваж-
ливіші.

Глід — чудо-
вий засіб про-
філактики і ліку-
вання порушень 
мозкового кро-
в о о б і г у , 
с е р ц е в о -
судинних захво-
рювань, до того 
ж знижує ризик 
утворення ката-
ракти, збагачує 
серце іонами калію.

Ця лікарська рослина сприяє 
розширенню судин, підсилює 
обмінні процеси в серцевому 
м’язі. Завдяки наявності різних 
кислот, має протизапальну дію 
і пришвидшує загоєння ран, 
покращує кровопостачання 
серця, головного мозку, здій-
снює антисклеротичний вплив, 
нормалізує функцію нирок, пе-
чінки, відома жовчогінним 
ефектом, а також вирізняється 
сильними антибактеріальними 
властивостями.

У плодах багато вітамінів С, 
E, K, каротину і провітаміну А, у 

деяких сортах їх вміст більший, 
ніж у моркві або шипшині. Глід 
багатий на калій, кальцій, маг-
ній, залізо, марганець, мідь, 
цинк.

Що найбільше 
потребує глоду

Вживання плодів і квітів рос-
лини у вигляді настою, настоян-
ки, відвару комплексно впливає 
на різні органи. Найбільше по-
требують глоду серцево-
судинна, нервова і травна сис-
теми.

Серце. Глід тонізує серце-
вий м’яз, забезпечує достатнє 
надходження кисню, завдяки 
чому знижується частота, стабі-

лізується ритм, 
зб ільшується 
сила серцевих 
скорочень. У 
р е з у л ь т а т і 
зменшується 
з б у д л и в і с т ь 
серця, воно 
менше втом-
люється.

І ягоди, і кві-
ти мають влас-
тивість знижу-

вати прояви легких форм арит-
мії, тахікардії. Давно відома 
здатність знижувати артеріаль-
ний тиск і полегшувати перебіг 
гіпертонічної хвороби.

Нервова система. Надає 
седативну (заспокійливу, але 
без настання сонливості) дію, 
знижує збудливість нервової 
системи, сприяє усуненню без-
соння, допомагає нормалізува-
ти сон.

Травна система. Прийом 
настоїв і настоянок допомагає 
при гастриті будь-якої форми, 
метеоризмі, у разі недостатньо-
го травлення у дітей.

Глід — ягода здоров’я
Плоди та квіти глоду корис-
ні для здоров’я. Їх застосо-
вують для профілактики й 
лікування захворювань сер-
ця, судин, нормалізації тис-
ку і травлення, подолання 
перевтоми, безсоння, усу-
нення наслідків нервового 
перенапруження. 


