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У Кабміні вважають: найбіль-
ший відсоток хабарництва — у 
сфері оподаткування, тому клю-
човим завданням податкових но-
вацій є подолання корупції. На 
думку урядовців, це мало би при-
швидшити економічне зростання 
країни, що дасть змогу збільши-
ти дохідну частину державного 
бюджету, відповідно — й соціаль-
ні стандарти. Сенсацією стала 
заява Прем’єр-міністра Воло-
димира Гройсмана, який на 
засіданні уряду анонсував під-
вищення мінімальної заробіт-
ної плати та прожиткового мі-
німуму до 3200 гривень уже з 
початку наступного року.

Під час засідання Національ-
ної ради реформ Президент 
України Петро Порошенко наго-
лосив: детінізація вітчизняної 
економіки, зменшення тиску на 
платників податків збільшить 
надходження інвестицій і приріст 
дохідної частини державного бю-
джету, що, власне, й дасть змогу 
із 2017 року суттєво підвищити 
соціальні стандарти. З його слів, 
українці вже нині мали б це від-
чути. Як заявив глава держави, у 
зв’язку зі зниженням єдиного со-
ціального внеску (ЄСВ) з початку 
2016 року до 22%, підвищення 
зарплат має відбутися щонай-
менше на 20-30%.

Наразі із зарплати кожного 
українця вираховують 18% по-
датку на доходи фізичних осіб та 
півтора відсотка військового збо-
ру. Ще 22% загального обсягу 
оплати праці як ЄСВ сплачує ко-
жен суб’єкт підприємницької ді-
яльності. Зі слів Петра Порошен-
ка, згідно зі змінами до податко-
вого законодавства, наступного 
року кількість і розмір ключових 
податкових ставок залишаться 
без змін.

“Створення бізнес-клімату — 
питання життя і смерті для 
України. Ми не можемо й не 
будемо жити тільки траншами 
від МВФ, Світового банку, ма-
крофінансової допомоги від 
ЄС. Допомога іноземних кре-
диторів лише створює фінансо-
ву подушку для проведення ре-
форм, ключова оцінка ефектив-
ності яких вимірюється кількіс-
тю прямих міжнародних інвес-
тицій, коли інвестори підтриму-
ють нас доларом, фунтом, євро 

та гривнею. Разом із цим не 
варто забувати про вітчизняних 
інвесторів”, — сказав глава 
держави, зазначивши, що Укра-
їна піднялася з 83-го на 80-те 
місце в рейтингу легкості ве-
дення бізнесу від Світового 
банку Doing Business.

Для вільного дихання вітчиз-
няної економіки, виведення її з 
тіні, створення сприятливих умов 
для розвитку підприємництва 
уряд планує наступного року під-
вищити якість адміністрування 
податків, відповідно, спростити 
податкову систему і зменшити 
тиск на бізнес. Ці фактори мають 

підвищити рівень довіри до вла-
ди, а також збільшити обсяг 
сплачених податків. Зокрема, пе-
редбачено здійснити комплексну 
реформу Державної фіскальної 
служби (ДФС). Щоб позбавити 
ДФС можливостей для зловжи-
вань, її хочуть реорганізувати у 
сервісну службу, забравши функ-
цію адміністрування податкових 
баз. Вона залишиться їхнім осно-
вним користувачем без права 
зміни функціоналу та ручного 
втручання в алгоритми функціо-
нування. Адміністрування всіх 
баз даних планують передати Мі-
ністерству фінансів.

Заплановано створення єдино-
го реєстру платників податку на 
додану вартість. При цьому Дер-
жавну фіскальну службу зобов’яжуть 
публікувати всю інформацію про 
заявки на відшкодування з кон-
кретними термінами їх погашення. 
Такий крок зменшить тиск на під-
приємців із метою вимагання хаба-
рів. Упровадження електронного 
оподаткування унеможливить не-
санкціоноване втручання в базу 
даних. Платник знатиме, що вся 
податкова звітність своєчасно при-
йнята, податкова заборгованість 
повністю сплачена.

Продовження на 4 стор.

Передплативши “Подільське 
слово” на наступний рік, ви 
щотижня отримуватимете 
найсвіжіші новини України, 
області та району, цікаві 
розповіді про людей краю, 
корисні поради, “смачні” 
рецепти, дотепні анекдоти, 
новини культури,  кіно і 
спорту, добірку матеріалів 
для найменших читачів, 
анонси подій, програму 
телепередач. А ще — знижку 
на розміщення вітань і 
оголошень (за умови наявності 
квитанції, що засвідчує 
передплату газети).

Вартість передплати на 
2017 рік:

Для населення (передплат-
ний індекс 61357):

— на 6 місяців — 65,30 грн.;
— на 12 місяців — 129,40 грн.
Для організацій (перед-

платний індекс 23491):
— на 6 місяців — 77,30 грн.;
— на 12 місяців — 153,40 грн.

“Подільське слово” 
в електронній версії

Читачі газети “Подільське 
слово” можуть оформити пе-
редплату нашого видання в 
електронній версії. Для цього 
необхідно надіслати на елек-
тронну адресу редакції 
podilske_slovo@ukr.net інфор-
мацію про себе (прізвище, ім’я, 
по батькові або назва організа-
ції чи підприємства, контактний 
телефон, вказати електронну 
адресу для надсилання рахун-
ку на оплату вартості перед-
плати електронної версії газе-
ти). За допомогою мобільного 
телефону, комп’ютера чи план-
шета читайте газету в будь-
який зручний для вас час і в 
будь-якому місці.

Вартість передплати  
на електронну версію 
газети “Подільське слово” 
на 2017 рік:

— для населення —  
40,00 грн.;

— для організацій —  
55,00 грн.

Минулого тижня Кабінет Міністрів України затвердив і передав на розгляд парламенту 
проект змін до Податкового кодексу, над яким упродовж останніх чотирьох місяців працю-
вала робоча група урядовців, нардепів, представників бізнесу, громадськості та експертів 
під керівництвом Міністерства фінансів. Оновлення податкового законодавства відбуваєть-
ся паралельно із затвердженням проекту держбюджету на наступний рік, адже рівень 
надходжень до головного кошторису країни безпосередньо залежить від сплати податків.

Три роки співпрацюють Тернопіль-
ська районна організація Товариства 
Червоного Хреста України та волон-
тери організації “Робоча група гума-
нітарної допомоги Східній Європі” з 
міста Апендорн (Нідерланди). За цей 
час дошкільні, шкільні, медичні за-
клади Тернопільського району попо-
внилися меблями, функціональними 
ліжками, засобами реабілітації, а та-
кож одягом, взуттям, постільною бі-

лизною, що були у користуванні. 
Якщо перевести це у гроші, то сума 
гуманітарної допомоги сягає двох 
мільйонів гривень. Волонтери з Ні-
дерландів з розумінням сприймають 
ті непрості проблеми перехідного 
періоду, який нині переживає наша 
держава, завжди подають руку до-
помоги.

Продовження на 6 стор.

Волонтерство без кордонів

Українці стануть 
удвічі багатшими
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Справи партійні ●

Візити ●

Шановна громадо села Миролюбівка!
Від щирого серця вітаю вас із храмовим празником церкви Свя-

того Великомученика Димитрія. Нехай це величне свято наповнює 
ваші серця світлими почуттями віри, надії, любові, душевною чи-
стотою та спокоєм. Бажаю вам доброго здоров’я, родинного за-
тишку, добра і достатку, наснаги на добрі і благії діла.

З повагою — Миролюбівський  
сільський голова Володимир КРИНИЦЬКИЙ.      

Щиросердечно вітаємо вас з нагоди професійного свята. У сучас-
них умовах соціальний захист населення є пріоритетним завданням 
влади усіх рівнів. Усю працю, спрямовану на реалізацію соціальної по-
літики, здійснюєте саме ви — висококваліфіковані, відповідальні фахів-
ці. Вам доводиться не просто працювати у соціальних закладах і уста-
новах, ви щодня спілкуєтесь із соціально незахищеними людьми, мо-
рально підтримуєте їх, надаєте посильну консультативну допомогу, 
сприяєте захисту прав та інтересів громадян.

Від імені усієї громади Тернопільського району висловлюємо свою 
повагу та вдячність за вашу благородну нелегку працю. Нехай ваша 
чуйність, милосердя, доброзичливість вселяють у серця людей віру в 
те, що в нашому суспільстві не перевелися такі цінності, як доброта, 
людяність, милосердя. Нехай за самовіддане служіння ближньому Бог 
дарує вам здоров'я і благословення.

Шановні колеги!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди професійного свята – Дня 

працівників соціальної сфери. Це свято тих, хто постійно опікується   
проблемами людей, забезпечує їх потреби.

Ми обрали для себе нелегку, але благородну та дуже важливу 
професію — допомагати тим, хто цього потребує. Допомога лю-
дям, які опинилися у важкій життєвій ситуації, завжди вважалась 
гідною поваги. В основі нашої щоденної важливої праці лежить 
один із головних принципів людства — підтримка ближнього.

Нехай множаться наші добрі вчинки, здійснюються найкращі 
плани та задуми, а служіння обраній справі, чуйність та щедрість 
приносять вам людську шану та повагу! Хай у ваших домівках па-
нують мир і злагода, благополуччя і достаток. Зі святом вас!

Надія БОЙКО, директор Територіального центру  
соціального  обслуговування (надання соціальних послуг) 

Тернопільського району.                                                              

Шановні працівники  
соціальної сфери!

Із професійним святом
Від щирого серця вітаю із професійним святом — Днем праців-

ників соціальної сфери — Стефанію Мирюту та Галину Романечко, 
людей, чия праця сповнена гуманізму, милосердя і тепла. За це вам 
шана і повага в народі!

Піклуючись про людину, її майбутнє, забезпечуючи надання со-
ціальних гарантій і допомоги тим, хто потрапив у нелегкі життєві 
обставини, ви робите вагомий внесок у розбудову демократичного, 
громадянського суспільства. Зичу вам міцного здоров’я, добробуту, 
злагоди й домашнього затишку, звершення задумів. Нехай ваша 
компетентність, працьовитість, душевне тепло і надалі служать лю-
дям, а свято принесе усвідомлення своєї причетності до великої 
справи соціального захисту людини.

З повагою — Ігровицький сільський голова Галина ГОЛИК.

Шановні працівники та ветерани галузі 
культури Тернопільського району!

Культура робить людину особистістю. Вона формує національ-
ну спільність, робить нас неповторними, не схожими на інших. 
Щоденна невтомна праця викладачів початкових спеціалізованих 
мистецьких навчальних закладів, бібліотекарів, фахівців музейної 
справи сприяє збереженню джерел духовності, правди і краси. 
Завдяки творчому неспокою і громадському подвижництву май-
стрів культури та мистецтв народна і професійна культура рясно 
вродила вагомими духовними здобутками.

Напередодні вашого професійного свята — Всеукраїнського 
дня працівників культури та майстрів народного мистецтва — зи-
чимо вам міцного здоров’я, родинного затишку, особистого щас-
тя і нових творчих здобутків у благородній справі відродження, 
збереження й примноження духовних надбань нашого краю.

Андрій ГАЛАЙКО, голова Тернопільської районної ради.
Олександр ПОХИЛИЙ, голова Тернопільської 

райдержадміністрації.

Дорогі колеги!
Усіх вас, хто присвятив себе благородній справі – зберігати, 

розвивати і відтворювати безцінні духовні скарби нашого народу, 
сердечно вітаю із професійним святом. Завдяки вам звершуються 
великі діяння! Своєю плідною працею та силою духу ви возвели-
чуєте рідну Україну. Нехай здійсняться всі ваші життєві плани, 
надії і мрії, а кожен день життя буде світлим і сонячним, дарує 
творчу наснагу, радість натхнення, нові творчі злети. Вдячних вам 
поціновувачів вашої праці!

Віктор НАВОЛЬСЬКИЙ,  начальник відділу культури 
Тернопільської райдержадміністрації

9 листопада в Україні відзначають  
Всеукраїнський день працівників культури 

й аматорів народного мистецтва 
Як кажуть, кожен народ існує доти, доки живе його культура. В 

бібліотеках, музеях, школах, клубах, на вуличних святах працівни-
ки культури невпинно і щодня несуть “вахту” зі збереження і роз-
витку національної культури України. Напередодні професійного 
свята вітаю всіх колег і зичу міцного здоров’я, щастя, радості, до-
бробуту та благополуччя у родинах, а кожен день хай дарує на-
снагу до нових творчих злетів.

Степан БОРОДАЙ, директор Острівської музичної школи, 
заслужений працівник культури України.

Андрій ГАЛАЙКО,  
голова Тернопільської 

районної ради.

Олександр ПОХИЛИЙ, 
голова Тернопільської 
райдержадміністрації.

На 1 листопада 2016 року 
вже перераховано кошти на осо-
бисті рахунки громадянам Тер-
нопільського району М. Б. Фе-
дірку (с. Велика Лука), 
Ю. Т. Стогнію (с. Домаморич), 
О. Д. Хом’яку (с. Великий Гли-
бочок) та О. О. Романенку (с. Ан-
гелівка), які вже проходять вій-
ськову службу за контрактом у 
Збройних силах України.

Здійснюється оформлення 
документів для виплати матері-
альної допомоги військово-
службовцям-контрактникам  
Т. В. Гуменюку (с. Смиківці), 
М. В. Демідову (Малий Ходач-
ків), В. А. Лаціновському 
(с. Підгородне) та Т. Б. Пала-

мару (смт Велика Березови-
ця).

Доводимо до відома меш-
канців району, що до “Програ-
ми стимулювання громадян ра-
йону, направлених Тернопіль-
ським ОМВК для проходження 
військової служби за контрак-
том у Збройні сили України в 
липні-грудні 2016 року” внесе-
но позитивні зміни.

На сьомій сесії сьомого 
скликання Тернопільської ра-
йонної ради, яка відбулася 27 
жовтня 2016 року, ухвалено рі-
шення №158, згідно з яким до-
даткову разову допомогу з ра-
йонного бюджету в розмірі 10 
000 гривень зможуть отримати 

не тільки громадяни, зареє-
стровані в Тернопільському 
районі, а й мешканці інших на-
селених пунктів України, які 
виявили бажання проходити 
військову службу за контрак-
том, призвані Тернопільським 
ОМВК та зараховані в рахунок 
виконання планового завдання 
з відбору кандидатів на вій-
ськову службу за контрактом 
для Тернопільського району.

На думку керівництва Тер-
нопільської районної держав-
ної адміністрації, ці зміни ак-
тивізують процес відбору кан-
дидатів на військову службу за 
контрактом у районі, дадуть 
можливість громадянам, які 
зареєстровані за його межами 
і виявили бажання проходити 
військову службу за контрак-
том у Збройних силах України 
від Тернопільського району, 
отримати передбачені програ-
мою кошти для вирішення на-
гальних потреб.

Районна державна адміні-
страція інформує, що термін 
дії програми завершується  
31 грудня 2018 року.

Важлива та довгоочікувана подія для релі-
гійної громади Української православної 
церкви Київського патріархату відбулася 
30 жовтня в м. Тернополі — з архіпастир-
ським візитом область відвідав Святійший 
Патріарх УПЦ КП Філарет. Востаннє він по-
бував на Тернопільщині чотири роки тому.

Відомо, що віряни нашого краю багато років 
чекають на зведення центрального храму Терно-
пільської єпархії. Перебуваючи у Тернополі, Патрі-
арх Філарет взяв участь у закладенні першого 
каменя під будівництво кафедрального собору 
святих рівноапостольних Костянтина та Єлени, що 
на перехресті вул. Київської та Тарнавського.

“Сподіваємося, що за допомогою влади, бла-
годійників і меценатів невдовзі на цьому місці 
стоятиме величний кафедральний собор. У ново-
збудованому храмі ми звершуватимемо Богослу-
жіння й отримуватимемо духовну їжу, адже церк-
ва веде нас до вічного блаженного життя. Ми 
будемо молитися й робити все для того, щоб 
Господь допоміг нам у цій справі”, — зазначив 
Філарет.

“Сьогодні відбувається посвячення наріжного 
каменя під кафедральний собор Української 
православної церкви Київського патріархату.  
А це  подія надзвичайно важлива й символічна. 
Вона символізує проповідування віри Христової 
та патріотизму України. Найважливіше, щоб цей 
камінь став основою формування єдиної Поміс-
ної церкви не лише на Тернопільщині, а й на 
Галичині та Україні”, — підкреслив голова Терно-
пільської обласної державної адміністрації  
Степан Барна.

Також важливою подією для тернополян стало 
освячення новозбудованого храму святих мучени-
ків Бориса та Гліба, що на вул. Білогірській. Святій-
ший Патріарх у співслужінні великої кількості архіє-
реїв та духовенства відправив тут першу Боже-
ственну літургію. А у своїй проповіді він наголосив 
на важливості любові до Господа та ближнього. Він 
підкреслив, що всі випробування, які випали на до-
лю українського народу, не є покаранням, вони 
покликані зміцнити почуття любові в наших душах 
та укріпити віру в Божественний порятунок.

По завершенню релігійного дійства відбулося 
вручення нагород. Зокрема, орденом святого архі-
стратига Михаїла нагороджено голову обласної 
адміністрації Степана Барну та голову обласної ра-
ди Віктора Овчарука. Також благословенну грамоту 
отримав начальник управління містобудування та 
архітектури Володимир Харченко.

У Києві з ініціативи партії “Батьківщина” від-
булося Всеукраїнське селянське віче, у яко-
му взяли участь близько 10 тисяч учасників з 
усіх регіонів України. Це - представники гро-
мадських селянських організацій, фермери, 
сільські та селищні голови, депутати місце-
вих рад від ВО “Батьківщина”, а також пред-
ставники від профспілок, сільської медицини 
та освіти.

Тернопільська делегація складалася з двохсот жи-
телів області з усіх районів краю. Її очолив  
голова Тернопільської обласної організації  
ВО “Батьківщина”, перший заступник голови об-
ласної ради Василь Деревляний.

“Наш лідер - Юлія Тимошенко — презентувала 
нову масштабну програму розвитку села. Вона пе-
редбачає створення з боку держави умов для розви-
тку аграрної галузі України. А це, без перебільшення, 
важливий і необхідний крок для збереження україн-
ського села, української  землі, а як наслідок – укра-
їнської нації”, – підкреслив Василь Деревляний.

Керівник парламентської фракції “Батьківщина” 
висловила переконання: “Нам треба діяти так, як ро-
блять найзаможніші країни – скуповувати землю на-
зад у власність держави у тих селян, які хочуть її 
продати за реальну ціну, а не за копійки”.

“Наш шлях – формувати великий державний ре-
сурс землі, віддавати при величезній підтримці дер-

жави цей ресурс сімейним фермерам. Нам треба 
знати свою силу, вірити в свою перемогу і примушу-
вати владу робити те, що потрібно людям”, – підсу-
мувала Юлія Тимошенко.

Президент Асоціації фермерів України Іван 
Томич подякував “Батьківщині” та її лідеру за захист 
української землі та українського села.

Очільник Озернянської об’єднаної громади 
Богдан Наконечний розповів про те, чим живе село 
на Тернопільщині.

“Сьогодні в нашій області добровільно створено 
26 сільських і селищних громад. Однією з них є 
Озернянська, до якої увійшло 8 сіл. Живеться нам, 
думаю, не інакше, як більшості селам в Україні. Не 
все просто і легко, але не час жалітися. Час – брати 
ініціативу в свої руки, ставити села “на ноги”, – за-
значив Богдан Наконечний. 

Він також подякував лідеру “Батьківщини” за не-
байдужість, підтримку і допомогу, яку вона надає 
українському селу.

“Завдяки вам, Юліє Володимирівно, і народному 
депутату Василю Деревляному ми в 2009 році отри-
мали автомобіль для сільської медицини. Сьогодні 
в нас вже два таких і вони допомагають медикам 
лікувати та рятувати людей у восьми селах нашої 
громади. Ваші ініціативи не даремні, вони необхідні 
для розвитку українських сіл та аграрної галузі 
України”, – резюмував представник Озернянської 
об’єднаної громади.

Делегація з Тернопільщини  
взяла участь у Всеукраїнському селянському 

віче під егідою “Батьківщини”

Тернопільщину відвідав Патріарх 
Київський і всієї Руси-України Філарет

У районі діє програма матеріального стимулювання 
кандидатів на військову службу за контрактом 

До уваги ●

“Програма стимулювання громадян району, направлених 
Тернопільським ОМВК для проходження військової служби за 
контрактом у Збройні сили України в липні-грудні 2016 ро-
ку”, яка за ініціативою голови Тернопільської районної дер-
жавної адміністрації Олександра Похилого була винесена на 
розгляд депутатів районної ради та затверджена рішенням 
п’ятої сесії сьомого скликання Тернопільської районної ради 
від 29 липня 2016 р. №116, виявилася ефективною. Згідно з 
цим документом, кожен, хто підписав контракт на прохо-
дження служби в ЗСУ, отримує з районного бюджету додат-
кову разову грошову виплату в розмірі 10 000 гривень.
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Парубій хоче забрати половину зарплати у нардепів-
прогульників Спікер парламенту обіцяє якомога швидше постави-
ти на голосування зареєстрований у вівторок,1 листопада, законо-
проект про штрафи за прогули нардепів, а також за неголосування. 
Про це він сказав під час засідання Верховної Ради у відповідь на 
виступ народного депутата Вікторії Пташник (фракція “Самопоміч”, 
міжфракційне об’єднання “Єврооптимісти”). Пташник зазначила, 
що у вівторок “Єврооптимісти” зареєстрували законопроект, яким 
пропонується карати депутатів, котрі не ходять на засідання парла-
менту або ж присутні в Раді, але не голосують. “Повністю підтри-
мую. Зроблю усе можливе, щоб цей законопроект, як тільки він 
пройде комітет, опинився на розгляді”, — сказав він.

Національне агентство з питань запобігання корупції опу-
блікувало алгоритм, за яким відбуватиметься перевірка електро-
нних декларацій чиновників. На офіційній сторінці відомства зазна-
чається, що НАЗК із 31 жовтня починає оцінку декларацій на пред-
мет правильності, повноти, логічності, своєчасності тощо. Якщо 
виявиться, що суб’єкт не подав декларацію, то НАЗК повідомить її 
про це, і ця особа протягом 10 днів має подати декларацію. У ви-
падку, якщо буде знайдено невідповідність, про це інформувати-
муть антикорупційні органи, які можуть відкрити кримінальне про-
вадження. На час розслідування декларанта можуть відсторонити 
від виконання службових обов’язків (до 18 місяців). Декларації, в 
яких виявлені помилки чи невідповідності, можуть перевіряти у пе-
ріод здійснення суб’єктом декларування своїх обов’язків і протягом 
3 років після припинення цієї діяльності. Потім суд встановлює по-
карання (від штрафу до позбавлення волі до 2 років).

ГПУ перевірятиме всіх посадовців, хто задекларував біль-
ше  100 тисяч  дол. готівкою, або на банківських рахунках, а також 
має подарунки вартістю понад  10 тисяч дол. Про це заявив Гене-
ральний прокурор України Юрій Луценко. Він запевнив, якщо де-
кларанти не зможуть довести чесне походження своїх багатств, їм 
загрожує покарання. Прокурорам в цьому допоможе Державна фіс-
кальна служба.

Кабмін на своєму засіданні підтримав законопроект, яким 
вносяться зміни до Законів “Про статус народного депутата” і 
“Про статус депутатів місцевих рад” щодо умов проходження служ-
би в армії під час виконання депутатських повноважень.”Ухвалення 
цього документа дозволить створити правові підстави для зали-
шення на службі в органах і підрозділах цивільного захисту особам 
із числа рядового начальницького складу служби цивільного захис-
ту на період обрання їх депутатами”, — цитує Укрінформ міністра 
внутрішніх справ Арсена Авакова.

Керівник Укрзалізниці заявив про технічний дефолт, а 
прем’єр пообіцяв розібратися з мафією. На засіданні уряду го-
лова Укрзалізниці Войцех Балчун розповів про жалюгідний стан 
підприємства. “Кредитний портфель становить 43 млрд. грн., із них 
83% — в іноземних валютах. Від квітня фактично триває технічний 
дефолт. “З наших рахунків зняли примусово 780 млн. грн. Також за 
рахунок наших клієнтів були примусові стягнені 108 млн. грн. на 
користь WOG”, — поінформував Балчун. Також, за його даними, 
Укрзалізниця програла суди на 500 млн. грн. і 50 млн. доларів. А 
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв зробити Укрзаліз-
ницю однією з найбільш успішних у країні. “Я готовий підтримувати 
ініціативи на реалізацію модернізацію. А також знищувати будь-яку 
мафію, яка намагатиметься наблизитися до Укрзалізниці”, — під-
креслив прем’єр. За словами Гройсмана, Укрзалізниця має весь 
потенціал, щоб бути мільярдером.

Понад 97% коштів інфраструктурної субвенції розподіле-
но між проектами об’єднаних громад. Станом на 1 листопада 
2016 року експертною комісією при Мінрегіоні погоджено вже 
1226 заявок від 159 об’єднаних територіальних громад на про-
екти розвитку інфраструктури, які будуть реалізовані за рахунок 
державної субвенції. Загальна сума реалізації проектів, на які 
погоджено заявки, становить 974,2 млн. грн. (~97,4 % розміру 
субвенції). Усі об’єднані громади подали проектні заявки на ви-
користання коштів державної інфраструктурної субвенції у 2016 
році. Нагадаємо, у 2016 році з державного бюджету об’єднаним 
територіальним громадам на розвиток інфраструктури передба-
чено субвенцію у розмірі 1 млрд. грн. Кошти розподілятимуть 
між створеними у 2015 році 159 об’єднаними громадами за чіт-
кою формулою:  залежно від кількості сільського населення і 
площі громади. Це від 960 тис. грн. — для найменшої об’єднаної 
громади до 23 млн. грн. — для найбільшої.

Середня зарплата на Тернопільщині зросла на понад 25%. 
Економіка області в 2016 році демонструє тенденцію зростання, 
яка перевищує загальноукраїнські показники. Зростання зарплат, 
зокрема, у  галузі будівництва 34%, промисловості - 7% та сіль-
ського господарства - 5%. Водночас на деяких великих підприєм-
ствах середня зарплата перевищує 6 тис. грн. (йдеться про ПАТ 
“Птахофабрика Тернопільська”, СЕ “Борднетце-Україна”, Креме-
нецький молокозавод та інші). Керівництво області неодноразово 
підкреслювало своє всебічне сприяння інвесторам, що створюють 
нові робочі місця. І така співпраця дає вагомі результати.

Цьогоріч Тернопільщина вклала у шкільні автобуси майже 
16 млн. грн. Ще 19 новеньких автобусів українського виробництва 
наприкінці жовтня були направлені у 10 районів Тернопільщини. 
Завдяки їм комфортніше, безпечніше та швидше до закладів освіти 
зможуть добиратися майже тисяча учнів та понад сотня вчителів. 
Загалом цього року Тернопільщині вдалося збільшити кількість 
шкільних автобусів майже на 40%. Це стало можливим завдяки 
об’єднаним зусиллям: 70% вартості профінансовано з Держбю-
джету, 30% — докладають на місцях.  До кінця нинішнього року в 
області очікують ще 17 шкільних автобусів. Водночас держава по-
вертає Тернопільщині 9 автобусів, які школи віддали на потреби 
армії у 2014 році.

До списку наймальовничіших замкових руїн України додали 
Микулинецький замок. Українське національне інформаційне агент-
ство оприлюднило підбірку наймальовничіших та найкрасивіших 
руїн колишніх замків. До неї увійшов і наш Микулинецький.

У Тернопільському архікатедральному соборі відкриють 
туристичні маршрути підземеллями та вежами храму. Цей 
собор – архітектурна пам’ятка державного значення, тому для 
будь-яких реконструкцій потрібен відповідний дозвіл. Півтора 
року тривали підготовчі процеси. Реконструкцію першої вежі 
почнуть уже з весни 2017-го, і до того часу, поки  триватимуть 
ремонтні роботи, – для відвідувачів буде складений тимчасовий 
маршрут. Про це розповів доктор східних церковних наук, син-
кел з питань стратегії і розвитку Тернопільсько-Зборівської  
архієпархії УГКЦ отець Віталій Козак.

Реформи ●

Тернопільська область – лі-
дер у реформуванні місце-
вого самоврядування. Нині 
утворено 39 самодостатніх 
територіальних об’єднаних 
громад. У нашому районі – 
2: Байковецька та Велико-
гаївська. Саме вони згідно 
з постановою Кабінету 
Міністрів «Про деякі питан-
ня надання субвенції з 
державного бюджету міс-
цевим бюджетам на фор-
мування інфраструктури 
об’єднаних територіальних 
громад» цього року отрима-
ли додаткові кошти з дер-
жавного бюджету. Про 
розмір цієї субвенції та її 
використання розмовляємо 
з головою Тернопільської 
райдержадміністрації Олек-
сандром Похилим.

— Олександре Ігоровичу, чи 
в повному обсязі отримали 
наші об’єднані територіальні 
громади заплановану урядом 
субвенцію з державного бю-
джету на формування своєї 
інфраструктури?

— Так. А саме — 4 мільйони 
309,8 тисяч гривень отримала 
Байковецька і 8 мільйонів 172,7 
тисяч — Великогаївська

— Чому саме стільки?
— Кошти субвенції розподіля-

ються за чіткою формуло, за-
лежно від кількості сільського 
населення і площі об’єднаної те-
риторіальної громади. 

— На що громада має право 
їх використати?  

— У проекті Порядку надання 
субвенцій, визначених урядом, 
вказано, що ці кошти призначені 
для створення й модернізації 
інфраструктури об’єднаної тери-
торіальної громади. Вони можуть 
бути спрямовані на нове будівни-
цтво, реконструкцію, переоблад-
нання, перепрофілювання буді-
вель бюджетних установ з метою 
їх використання відповідно до 
повноважень й потреб об’єднаних 
територіальних громад з 
обов’язковим застосуванням 
енергозберігаючих технологій. 
Субвенція може бути спрямована 
на будівництво, реконструкцію чи 
капітальний ремонт доріг, мостів 
і переходів, закупівлю транспорт-
них засобів для підвезення дітей 
до навчальних закладів, тран-
спортних засобів спеціального 
призначення для комунальних 
підприємств, зокрема пожежної і 
спеціальної рятувальної техніки 
та пожежно-рятувального осна-
щення. А також для будівництва 
водогонів, систем водовідведен-
ня, збирання й утилізації твердих 
побутових відходів, інших 
об’єктів. Їх можна використати 
для підвищення якості адміні-
стративних послуг: створення 
центрів надання адміністратив-
них послуг (ЦНАПів), сучасних 
систем організації управління 
громадою — комунікаційних ме-
реж, баз даних, систем опові-
щення населення.

— На що саме використано 
державну субвенцію в 
об’єднаних територіальних 
громадах Тернопільського ра-
йону? 

— Почну з Байковецької. Тут 
побудовано повітряні лінії елек-
тропередач на масиві «Сонячний 
Б», капітально відремонтовано й 
утеплено дах місцевої школи, 
проведено вуличне освітлення у 
селі Гаї-Гречинські.

У Великогаївській реконстру-
йовано (відновлено) електричні 
мережі для підключення елек-
троустановок у селах Грабовець, 
Застав’я, Баворів, Скоморохи, 
Прошова, Смолянка, Теофілівка. 
Здійснено реконструкцію водо-
забору у Баворові. Капітально 
відремонтовано покрівлю у Дич-
ківській школі, здійснено капі-
тальний ремонт даху адмінбу-
динку Товстолузької сільської 
ради, капітально відремонтова-
но шатровий дах клубу села 
Товстолуг та розпочато першу 
чергу реконструкції адмінбудин-
ку Великогаївської сільської ра-
ди. 

— Мені часто доводиться 
виїжджати в села, спілкувати-
ся з мешканцями району, зо-
крема й тими, які живуть на 
території об’єднаних громад. 
Мушу визнати, що навіть у 
найвіддаленіших селах, куди 
колись і дістатися було годі, 
люди відчули результати 
об’єднання. Багато чую пози-
тивних відгуків про зміни, які 
відбуваються. 

— Це правда. Завдяки вміло-
му керівництву та господарсько-
му підходу до справи голів 
об’єднаних громад Анатолія Ро-
мановича Кулика та Олега Ан-
дрійовича Кохмана у цих, як ви 
кажете, найвіддаленіших селах 
реалізовано проекти, про які 
люди колись і не мріяли, бо по-
стійно бракувало коштів. Нині, 
крім коштів, що надходять від 
держави у вигляді субвенцій, на 
місцях залишаються податки — 
5% акцизного збору, 60% подат-
ку на доходи від фізичних осіб, 
100% податку на прибуток під-

приємств комунальної власнос-
ті, 100% єдиного податку, держ-
мито, оренда за використання 
водойм тощо.

Це дало змогу ще наприкінці 
минулого та протягом цього ро-
ку, зокрема, у Байковецькій гро-
маді здійснити поточний і капі-
тальний ремонт доріг і вулиць, 
що на сьогодні було найбільш 
актуальним. Проведено ремонти 
у школах, закладах культури та 
медицини, відкрито дитячий са-
дочок у селі Дубівці. Встановлю-
ємо дитячі майданчики, обла-
штовано зупинки. У громаді є 
кошти, щоб до кінця цього року 
розробити генеральні плани 
розвитку сіл Стегниківці, Дубів-
ці, Шляхтинці.

У Великогаївській громаді – 
чи не найбільшій у області, куди 
ввійшло 14 сіл, — також відчули 
зміни на краще. Тут розпочато  
ремонт  місцевих доріг (ділянка 
з Дичкова до Товстолуга, части-
на Баворівської траси). У кожній 
загальноосвітній школі встанов-
люють енергозберігаючі вікна. 
Найбільше, правда, пощастило 
Баворівській, де встановлено 
всі 60 вікон. Закуплено 
комп’ютери й іншу оргтехніку 
для шкільних і дошкільних за-
кладів. Для всіх навчальних за-
кладів було виділено кошти на 
поточні ремонти. До кінця року, 
якщо дозволить погода, запла-
новано встановити дитячі май-
данчики у всіх селах цієї грома-
ди.  У адмінбудинку в Товстолу-
зі після встановлення шатрово-
го даху проводиться капіталь-
ний ремонт. Там, крім кабінетів 
старости та секретаря, буде 
розміщено фельдшерсько-
акушерський пункт та поліцей-
ська дільниця. У Великих Гаях 
цього року вперше в Україні від-
крито добровільну пожежну ко-
манду. І це далеко не повний 
перелік досягнень, які стали 
можливими завдяки децентра-
лізації. Люди повірили у зміни 
на краще, тому стали заможні-
шими. 

 
Спілкувалася Галина ЮРСА.

Олександр Похилий:  
“Державні кошти спрямовано на 

формування якісної інфраструктури 
об’єднаних територіальних громад”

Українська сова зачепила росіян за живе!
Глава Центру військово-
політичних досліджень Дмитро 
Тимчук на своїй сторінці в 
Facebook пояснив значення 
нової емблеми української 
розвідки. Справа в тому, що 
сова – хижак, який іноді по-
лює на кажанів. А кажани, в 
свою чергу, є символом ро-
сійських розвідників. Таке 
пряме формулювання ще 
більше розлютило росіян, які 
накинулися з образами на 
українців, інформує replyua.net.

Так, офіційний представник МЗС Росії 
Марія Захарова заявила, що емблема з совою, 

що пронизує мечем територію Росій-
ської Федерації, говорить про нову 
українську напасть – орнітологічну. 

“Мабуть, коли полетіли всі беркути, 
за зброю довелося взятися совам”, 
- написала вона в соціальній мере-
жі.

Віце-спікер Держдуми РФ Ірина 
Ярова, яка є українкою за похо-
дженням, побачила в новій ембле-
мі військової розвідки України “до-

каз державного екстремізму”.
У російських користувачів Інтерне-

ту і соцмереж емблема викликала 
справжню бурю емоцій. Більшість наки-

нулися з критикою, а заступник голови уряду 
РФ Дмитро Рогозін назвав її “дебільною”.
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Українці стануть удвічі багатшими

Медична реформа в Україні:  
на що очікувати лікарям і пацієнтам 

Початок на 1 стор.

“Ми поставимо серйозні за-
слони там, де раніше кошти мо-
гли вимивати з державного бю-
джету, переводити в готівку че-
рез конвертаційні центри. Тобто, 
цей Податковий кодекс, ці зміни 
дають змогу запровадити по-
вноцінну антикорупційну політи-
ку щодо адміністрування подат-
ків у країні”, — зазначив Володи-
мир Гройсман під час подання 
Податкового кодексу-2017, ін-
формує Урядовий портал.

Питання, чи потягне “міні-
малку” розміром 3,2 тисячі гри-
вень український Державний 
бюджет-2017, і чи зможе це за-
безпечити українська економі-
ка, залишається відкритим. 
“Держбюджет на 2017 рік буде 
повністю збалансованим. Збіль-
шення дефіциту не очікується. 
Всі розрахунки будуть відобра-
жені в його проекті, який уряд 
невдовзі передасть парламенту 
для розгляду в другому читан-
ні”, — сказав у коментарі “Еко-
номічній правді” віце-прем’єр-
міністр України Павло Розенко. 
У зв’язку з ухваленням рішення 
про дворазове підвищення міні-
мальної зарплатні через два 
тижні Кабмін планує оприлюд-
нити й надати парламенту роз-
рахунок додаткових видатків 
державного бюджету на наступ-
ний рік, інформує УНІАН.

Натомість далеко не всі 
сприймають ситуацію настільки 

позитивно. “Економіка такої 
зарплати забезпечити не може, 
бо не можна спожити те, чого 
немає. Але є інший канал — ін-
фляція. Вона може “забезпечи-
ти” будь-яку заробітну плату. 
Нагадаю, номінальну. Знаю ва-
ріант, коли “мінімалку” відрива-
ють від тарифної сітки і пропо-
нують доплачувати тим, хто 
отримує менше. За останніми 
звітними даними, зарплату до 
трьох тисяч гривень отримують 
39% зайнятих в економіці”, — 
написав на своїй сторінці у 
Facebook колишній міністр фі-
нансів, народний депутат Украї-
ни Віктор Пинзеник. З його слів, 
навряд чи парламентарі затвер-
дять розмір мінімальної зарпла-
ти в 3200 гривень без підви-
щення мінімальної пенсії, яка 
становить 1372 гривні. Очевид-
но, одночасне підняття міні-
мальних зарплати та пенсії 
спричинить хвилю інфляції. 
Принаймні так стверджують за-
кони економіки.

Міністр фінансів України 
Олександр Данилюк сподіва-
ється, що за рахунок підвищен-
ня мінімальної заробітної плати 
та впровадження енергоефек-
тивних заходів із 2017-2018 ро-
ків кількість родин, які потребу-
ють субсидій, знизиться. За йо-
го словами, проект 
Держбюджету-2017 передбачає 
субвенції місцевим бюджетам 
на надання пільг та житлових 
субсидій населенню на оплату 

житлово-комунальних послуг у 
сумі близько 51 мільярда гри-
вень. За інформацією віце-
прем’єр-міністра України Павла 
Розенка, корекцію розміру суб-
сидій з урахуванням підвищен-
ня мінімальних зарплат здій-
снюватимуть наступного опа-
лювального сезону. Він також 
зазначив, що в 2017 році не пе-
редбачається збільшення ціни 
на природний газ і житлово-
комунальні послуги.

— Хорошою пропозицією уря-
ду щодо змін до Податкового 
кодексу є створення Єдиного 
реєстру на відшкодування ПДВ, 
— каже голова Комітету еко-
номістів України Андрій Но-
вак. — Це дасть змогу зменши-
ти кількість “відкатів” в адміні-
струванні податку на додану 
вартість, який становить майже 
половину всіх бюджетних над-

ходжень, відповідно, саме тут 
найчастіше реалізовують коруп-
ційні схеми. В Україні неоднора-
зово реорганізовували Держав-
ну фіскальну службу. Для при-
кладу, кілька років тому її розді-
лили на податкову й митну 
служби, потім знову об’єднали. 
Цього разу урядовці пропону-
ють реформувати ДФС таким 
чином, щоб вона виконувала 
сервісну функцію. На жаль, у 
нашій державі низька податкова 
культура, тому мусить бути від-
повідний орган, який би поси-
лено контролював порушення 
податкового законодавства й 
ефективно з ними боровся. Не 
важливо, як він називатиметься, 
головне, щоб сумлінно викону-
вав свої повноваження.

Андрій Новак наголошує: на-
разі запропоновані новації до 
вітчизняного оподаткування — 
лише ініціативи уряду. Про реа-
лізацію цих змін можна буде 
говорити після затвердження їх 
парламентом. Для зміцнення, 
розвитку української економіки 
насамперед потрібно ліквідува-
ти офшорні схеми шляхом вве-
дення індикативного ціноутво-
рення (фіксованих цін, які вста-
новлюють державні органи вла-
ди на основі цін, які склалися на 
товар на ринку експорту/імпор-
ту на момент здійснення екс-
портної/імпортної операції з 
урахуванням умов доставки і 
здійснення розрахунків, — ред.) 
відповідно до світової біржової 

ціни. Ставки основних податків 
в Україні, порівняно з іншими 
європейськими країнами, неви-
сокі. Але вітчизняна податкова 
система перенасичена дрібни-
ми податками і зборами, які не 
приносять суттєвих доходів, а 
лише ускладнюють адміністру-
вання, резюмує Андрій Новак.

До теми
В Україні та у США внесок 
заможніших платників 
податків перевищує внесок 
бідніших. Але якщо в Україні 
заможніші сплачують 63,7% 
від загальної суми податків 
із населення, то в Америці 
— 97,8%, а бідніші — 36,3% 
і 2,3%, відповідно. Про це у 
своїй статті для “Дзеркала 
тижня” пише директор 
Інституту демографії та 
соціальних досліджень імені 
Михайла Птухи Національної 
академії наук України Елла 
Лібанова. 10% найзаможні-
ших платників податків у 
нашій державі забезпечують 
20,2% загальної суми над-
ходжень із населення, у 
США — 70,5%. На думку 
Елли Лібанової, головними 
причинами такої різниці є 
ухиляння від сплати подат-
ків і відсутність прогресив-
ної шкали оподаткування в 
Україні.

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Медицина  
сьогодні

Правила лікування залишилися таки-
ми ж, як за Радянського Союзу. Тоді охо-
рона здоров’я була організована за сис-
темою Семашка, відповідно до якої дер-
жава фінансує медичну галузь і таким 
чином надає безоплатні медичні послуги 
пацієнтам, за географічним (територі-
альним) принципом, тобто за адресою її 
проживання. Тож хворий приходив до 
дільничного, розповідав про проблеми зі 
здоров’ям, а лікар призначав обстежен-
ня й направляв його у разі потреби до 
вузькоспеціалізованих фахівців в інші лі-
карні. Ця система працювала добре, й у 
неї були свої переваги, однак з перехо-
дом на ринкову економіку вона почала 
давати збої. І це, передусім, стосується 
фінансування і стимулу для медичних 
працівників. Адже держава обіцяє без-
коштовне лікування, а виконання цієї 
обіцянки покладає на лікувальні заклади, 
які не мають ані ліків, ані належного об-
ладнання. Натомість пацієнт за так звану 
безкоштовну медичну допомогу платить 
двічі: податками й подяками лікарям. 

Реформа – це зміна принципів фінан-
сування й управління. З часів запрова-
дження системи Семашка принципи 
управління і фінансування медицини в 
Україні не змінилися. Тому сьогодні за-
безпечити безоплатне лікування не про-
сто. Про це каже Олександр Ябчанка – 
менеджер групи “Реанімаційний пакет 
реформ”, кандидат медичних наук, лікар-
педіатр. 

О. Ябчанка працював у дитячій лікарні 
й з власного досвіду знає, як працюєть-
ся лікарям. “З одного боку, отримуєш 
мізерну зарплату, в середньому це дві 
тисячі гривень, — розповідає фахівець, 
— а з другого — всім винен, бо маєш на-
давати медичну допомогу безоплатно, 

але не можеш цього робити, бо це — до-
роговартісні обстеження, діагностика і 
медикаменти, а лікарня не має бюджету. 
Тож лікарі й пацієнти якось домовляють-
ся”. 

Зрозуміло, що домовлятися означає 
сплачувати благодійні внески або давати 
фінансову подяку лікарю. Такі взаємовід-
носини не влаштовують ані медпраців-
ника, ані пацієнта. Чи хоче висококвалі-
фікований спеціаліст, який має освіту, 
великий досвід роботи і розумну голову, 
наче жебрак, просити гроші у пацієнта, 
бо має низьку зарплату? Напевно, не-
приємно натякати на фінансову подяку 
чи говорити прямо, як рекетир, про “до-
бровільний” благодійний внесок. Та й 
пацієнт, маючи невелику зарплату, не 
завжди спроможний заплатити за ме-
дичні послуги. Реформа в галузі охорони 
здоров’я передбачає зміну способу фі-
нансування послуг лікаря і збільшення 
розміру його зарплати. 

Медична  
реформа 2017

Павло Ковтонюк, заступник міністра 
охорони здоров’я з напрямку реформ ін-
формує: “Впродовж трьох років фінансу-
вання нашої медицини буде переведено 
з рейок радянської економіки на страхові 
рейки економіки ринкової. За 25 років 
незалежності України був розроблений 
21 законопроект про державне страху-
вання, але жоден не пройшов. Цього разу 
вирішено діяти рішуче і впроваджувати 
зміни в медицину вже з 2017 року”. 

Суттєвою зміною є те, що нова систе-
ма передбачає профілактику захворю-

вань шляхом зміцнення здоров’я пацієн-
тів. Саме тому реформа розпочнеться з 

первинної ланки (поліклініки, ам-
булаторії, центри первинної 

медико-санітарної допомоги 
— ЦПМСД), яка відповідає за 
профілактику захворювань і 
ранню діагностику. 
Також запровадять державне 

медичне страхування, але не за рахунок 
підвищення податків для населення. Фі-
нанси надходитимуть у фонд державно-
го медичного страхування, а вже звідти 
— до лікарень і медпрацівників. Таким 
чином можна буде уникнути корупційних 
схем із грошима, минаючи посередників. 
Для виплати коштів і контролю за надан-
ням послуг створять національну агенцію 
державного страхування. 

Українці зможуть вільно обирати сі-
мейного лікаря, а також педіатра для 
своїх дітей і підписувати з ними угоди 
(контракти) з чітко прописаним обсягом 
послуг, гарантованих і оплачених держа-
вою. У разі, якщо пацієнта не задоволь-
няє конкретний спеціаліст, він зможе 
укласти таку угоду з іншим. Сімейні ліка-
рі видаватимуть довідки в дитячий са-
док, школу, басейн. Прив’язка до місця 
проживання скасовується. Хоча слід за-
значити, що й сьогодні пацієнт має пра-
во звернутися до того медпрацівника, 
який йому подобається більше. Але нині 
у лікаря немає зацікавленості, мотивації 
прийняти інших громадян, окрім тих, хто 
перебуває на його дільниці. Чому так? 
Бо фахівці працюють на ставку, у них є 
робочі години, протягом яких вони ма-
ють перебувати в кабінеті й приймати 
пацієнтів. 

Візьмемо, для прикладу, двох лікарів 
однієї спеціалізації. До першого стоїть 
величезна черга, а другий лікар п’є чай, 
бо до нього на прийом ніхто не йде. А 
заробітну платню обидва отримають од-
накову. Чи це справедливо? Звісно, що 

той, у кого більше пацієнтів, отримає від 
них неофіційну додаткову матеріальну 
винагороду. Тоді виходить, що конкурен-
ція між лікарями є тіньовою. Саме для 
того, аби вона вийшла із тіні, потрібна 
медична реформа, яка дасть змогу ліка-
рю, у котрого багато пацієнтів, більше 
заробляти. За попередніми підрахунка-
ми, аби медпрацівник зміг отримувати 
гідну оплату своєї праці, він має підпи-
сати контракти із 2000 пацієнтів. Щоби 
не було перенавантаження, і лікар якісно 
надавав допомогу, буде встановлено об-
меження кількості пацієнтів. 

Фахівці первинної ланки зможуть об-
рати будь-яку організаційну форму ро-
боти — ФАПи, поліклініки, амбулаторії 
та ЦПМСД. В умовах децентралізації 
відповідальність та повноваження, зо-
крема щодо ухвалення фінансових рі-
шень, переходять на регіональний рі-
вень. 

Після підписання контрактів між ліка-
рем і пацієнтами інформацію про кіль-
кість укладених угод буде внесено в 
єдиний реєстр пацієнтів. Тоді можна 
підрахувати їх кількість і розробити та-
рифи надання послуг на вторинній і тре-
тинній ланках.

Завдання центральної влади — склас-
ти і затвердити протоколи лікування па-
цієнтів (рекомендації лікарю, які види 
обстеження і ліки призначати при тих чи 
інших симптомах). А місцева влада по-
винна забезпечити виконання цих про-
токолів у лікарнях, а також закупити 
необхідне обладнання. 

Зрозуміло, що модель, яка є на папе-
рі, на практиці може спрацювати не так, 
як очікувалось, тому в ході реформи бу-
де здійснено доопрацювання і внесено 
необхідні корективи. Головне — почати 
змінювати медицину в Україні. Наскіль-
ки успішно та швидко медична реформа 
прийде в кожен населений пункт Украї-
ни, покаже час. 

Нинішня медицина в Україні має низку недоліків: “добровільні” благодійні внески, 
великі черги, старе обладнання, занедбані приміщення, неякісні медичні послуги. І 
цей список можна продовжити. Медична реформа в Україні давно потрібна, але 
через зміну влади, міністрів, проектів вона відійшла на другий план. Утім, уже з 
2017 року планують розпочати реформування медичної галузі. Адже розбудова сис-
теми громадського здоров’я є однією з вимог Угоди про асоціацію між Україною та 
Європейським Союзом.
Про особливості змін у медицині журналістам із різних куточків України розповіли на 
тренінгу “Медична реформа в Україні: як нас лікуватимуть завтра?”, який відбувався 
у жовтні в Києві. 
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Поради фахівця ●

Для кожного з нас сім’я – це люди, які 
дарують нам турботу, затишок. Саме 
тут ми отримуємо розуміння та під-
тримку. Проте сьогодні дедалі частіше 
дізнаємося про існування сімей, у яких 
агресивність, грубість – звичне явище. 
Від цього страждають, насамперед, ді-
ти. Вони або самі потерпають від зну-
щань, принижень, або стають агресив-
ними і чинять насильницькі дії в май-
бутньому.

Наразі українське суспільство визнає 
існування проблеми жорстокого ставлення 
до дітей, а також усвідомлює необхідність 
здійснення комплексу послідовних заходів 
щодо вдосконалення системи запобіган-
ня, виявлення та подолання цього явища. 
Достеменно відомо, що однією з причин 
смерті дітей, зокрема раннього віку, – є 
відсутність належного догляду за ними, 
незабезпечення їхніх основних потреб. Ін-
шими проявами жорстокого ставлення є 
насильницькі методи спілкування, вирі-
шення суперечливих ситуацій, нетоле-
рантне ставлення членів суспільства одне 
до одного, бездоглядність і безпритуль-
ність дітей, алкоголізм та наркоманія то-
що. Звісно, найгірші наслідки для дитини 
має насильство.

Вирізняють основні чотири види на-
силля в сім’ї:
1. Фізичне — зумисні побої, тілесні ушко-

дження, що може призвести або призвело до 
смерті постраждалого, порушення фізичного 

чи психічного здоров’я, заподіяння шкоди йо-
го честі й гідності.

2. Сексуальне – протиправне зазіхання од-
ного члена сім’ї на статеву недоторканість 
іншого, а також дії сексуального характеру 
стосовно неповнолітнього члена сім’ї.

3. Психологічне, пов’язане з впливом од-
ного члена сім’ї на психіку іншого шляхом 
словесних образ або погроз, переслідування, 
залякування, якими навмисно спричиняється 
емоційна невпевненість, нездатність захисти-
ти себе.

4. Економічне – зумисне позбавлення од-
ним членом сім’ї іншого житла, їжі, одягу та 
іншого майна чи коштів, на які постраждалий 
має передбачене законом право, що може 
призвести до його смерті, спричинити пору-
шення фізичного чи психічного 
здоров’я.

Також у сучасній літературі мож-
на зустріти ще такий вид насил-
ля, як “боулінг” — фізичне заляку-
вання чи психологічний терор що-
до дитини з боку групи її одно-
літків, спрямовані на те, щоб 
викликати в неї страх і тим 
самим підкорити її.

Основними причина-
ми виникнення насил-
ля є:
1) неповні сім’ї — наяв-

ність лише одного годуваль-
ника, що зумовлює погір-
шення матеріального стано-
вища в сім’ї;

2) неналежні житлові умови, що виклика-
ють додаткову напруженість, яка може спро-
вокувати насильство;

3) конфліктні або насильницькі стосунки 
між членами сім’ї — застосування насильства 
з метою вирішення сімейних конфліктів;

4) сім’ї з невизначеними сімейними роля-
ми і функціями — непослідовними і супереч-
ливими вимогами у вихованні дітей;

5) негативне ставлення батьків до соціаль-
ного оточення та неадекватні очікування сто-
совно дитини;

6) алкоголізм і нар-
команія батьків;

7) афективні пору-
шення одного з батьків: 

агресивність, гіперсексуаль-
ність, дратівливість, ослабле-

ний контроль за поведінкою, 
зниження критики;

8) авторитарні методи вихо-
вання — покарання розглядається 
як найефективніший спосіб ко-
рекції негативної поведінки ди-
тини.
Астрід Ліндгрен — всесвітньо 

відома письменниця, отримуючи 
премію Г. Х. Андерсена в 1987 
році, виголосила мудру промо-
ву: “Я хочу поговорити про ді-
тей… Скільки дітей отримали 
свої перші уроки насилля від 
тих, кого любили, — від сво-
їх батьків. І потім понесли 
цю “мудрість” далі, пере-

даючи її з покоління в покоління!.. Для тих, 
хто кричить про необхідність “твердої руки”, 
я хочу розповісти історію, яку почула від од-
нієї літньої дами. Коли вона була молодою 
мамою, вважалося, що без різки хорошої 
людини не виховаєш. Сама вона в це не ві-
рила, але одного разу її маленький син зави-
нив, і їй здалося, що він уперше в житті за-
слуговує на те, аби його добряче відшмага-
ли. Вона наказала йому піти й самому зірва-
ти різку. Хлопчик пішов і довго не повертав-
ся. Нарешті він повернувся весь у сльозах і 
сказав: “Різки я не знайшов, але ось тобі ка-
мінь, який ти можеш у мене кинути”. Мати 
розплакалася, бо раптом побачила все очи-
ма дитини. Хлопчик, напевно, подумав: “Ма-
ма хоче зробити мені боляче, для цього 
можна взяти й камінь…” Жінка поклала ка-
мінь у кухні на поличку, де він і залишився 
лежати як вічне нагадування про обіцянку, 
яку вона дала собі тієї миті: жодного насил-
ля! Непогано було б нам усім покласти на 
полицю невеличкий камінець як нагадування 
дітям і самим собі: жодного насилля!”

Першим кроком до подолання проблеми 
насильства в родині має стати усвідомлення 
цієї проблеми. Кожен має сказати “ні!” на-
сильству у власній родині. Не дозволяйте 
нікому принижувати й ображати вас! Ви ма-
єте право на безпечне життя без знущань і 
страху! 

Марія МІКУЛА, 
головний спеціаліст служби у справах 

дітей Тернопільської районної державної 
адміністрації.

Вчинки – погані, дитина – все одно хороша!

У першу неділю листопада в 
Україні відзначають День 
працівників соціальної сфе-
ри України — людей, які при-
святили себе служінню до-
бру, милосердю, повазі до 
старості, сирітства, співчут-
тя у біді. “Часто рідні люди 
виявляють байдужість до 
своїх немічних родичів, про 
яких зобов’язані піклувати-
ся. Натомість чужі люди по-
винні робити це краще від 
сина чи дочки, матері чи 
батька”, — так говорить про 
свою роботу директор Тер-
нопільського районного те-
риторіального центру обслу-
говування (надання соціаль-
них послуг) Надія Бойко, з 
якою спілкуємося напере-
додні її професійного свята.

— Надіє Іванівно, у світі, де 
майже все продається та купу-
ється, лише послуги вашого 
центру для людей є абсолютно 
безкоштовними.

— Завжди кажу нашим соціаль-
ним працівникам, які обслугову-
ють одиноких немічних громадян, 
що маємо працювати так, аби ці 
люди не відчували, що вони по-
кинуті та нікому не потрібні. Рані-
ше і вони були молодими, спо-
вненими сил та здоров’я, деякі з 
них пройшли війну, знають, що 
таке горе, розруха, недоїдання. 
Вони своєю працею піднімали 
державу. А нині залишились без 
опіки. Важка одинока старість. 
Навіть маючи багато дітей, буду-
чи заможним, не можна убезпе-
чити себе від самотності, хвороб 
у старшому віці. Комусь, може, 
щастить більше. А про нещасних 
подбати – наш обов’язок, покла-
дений державою.

— Хто може стати вашим 
підопічним?

— Якщо говорити мовою нашо-
го положення про службові 

обов’язки, територіальний центр 
проводить свою діяльність на 
принципах адресності й індивіду-
ального підходу, відкритості та 
доступності, добровільного вибо-
ру отримання чи відмови від на-
дання соціальних послуг, гуман-
ності, комплексності, максималь-
ної ефективності використання 
коштів, соціальної справедливос-
ті та законності, конфіденційності. 
Соціальне обслуговування (на-
дання соціальних послуг) грома-
дян району, які перебувають у 
складних життєвих обставинах і 
потребують сторонньої допомо-
ги, здійснюється територіальним 
центром за місцем їх проживан-
ня. Першочергово обслуговують-
ся одинокі пільгові категорії (хво-
рі, немічні, інваліди). Згідно з по-
ложенням про територіальний 
центр у відділенні соціальної до-
помоги перебувають на обслуго-
вуванні одинокі громадяни 
й інваліди (які досягли 18 
річного віку), не мають дітей 
або мають дітей непрацез-
датного віку (пенсіонерів, ін-
валідів), і не здатні до само-
обслуговування у зв’язку з 
частковою втратою рухової 
активності, потребують сто-
ронньої допомоги, надання 
соціальних послуг у домашніх 
умовах згідно з медичним ви-
сновком, а також хворих 
(з-поміж одиноких осіб працез-
датного віку на період до вста-
новлення їм групи інвалідності, 
але не більше як чотири міся-
ці).

— Скільки таких є у Терно-
пільському районі?

— Станом на 01.11.2016 року в 
нашому районі проживають 2216 
осіб, які потребують соціального 
обслуговування.

— Що передбачають соці-
альні послуги вдома?

— Основні заходи, що станов-
лять зміст соціальної послуги до-
гляду вдома, передбачають допо-
могу у веденні домашнього гос-
подарства. А саме: закупівлю та 
доставку продуктів харчування, 
ліків, інших товарів, у приготуван-
ні їжі, допомогу у прибиранні жит-
ла, дрібний ремонт одягу і взуття; 
надання інформації з питань со-
ціального захисту населення; до-
помогу в отриманні безоплатної 
правової допомоги в оформленні 
документів, в організації, взаємо-
дії з іншими фахівцями та служба-
ми – виклик лікаря, комунальних 
служб, транспортних служб, від-

відування хворих у закладах охо-
рони здоров’я; допомогу в обро-
бітку присадибних ділянок, але не 
більше як 0,02 га; психологічну 
підтримку (бесіди, спілкування, 

мотивацію до активності, кон-
сультації психолога). Зміст та об-
сяг соціальної послуги догляду 
вдома для кожного отримувача 
соціальної послуги визначається 
залежно від ступеня індивідуаль-
них потреб.

— Скільки соціальних пра-
цівників надають допомогу лю-
дям?

—  Соціальні послуги надають 
64 соціальних робітники. Середнє 
навантаження на одного стано-
вить 12 підопічних, а норма — 6. 
Роботу з надання соціальних по-
слуг проводимо постійно завдяки 
графіку взаємозаміни за умови 
тимчасової відсутності соціально-
го робітника.

— Підопічні територіального 
центру – найвразливіша кате-
горія населення для шахраїв з 

нерухомістю та землею. Чи за-
реєстровані такі випадки на 
території Тернопільського ра-
йону?

— Не було допущено жодного 
випадку втрати підопічними жит-
ла та перетворення їх на безхат-
ченків. Соціальні робітники по-
стійно проводять роз’яснювальну 
роботу з цього питання, а також 
щодо правил безпеки життєді-
яльності — про запобігання ви-
никнення пожеж у житловому 
секторі, правила користування 
газовими, електричними та по-
бутовими приладами, твердим 
паливом.

— Чи співпрацює територі-
альний центр з іншими органі-
заціями?

— Протягом 2016 року завдяки 
тісній співпраці територіального 

центру з Товариством Червоного 
Хреста, ТОБО “Серце милосер-
дя” та ТОГО “Благодійність” було 
поповнено “Банк речей” вжива-
ним одягом та взуттям, засобами 
реабілітації. Це дало можливість 
видати нашим підопічним речей 
на загальну суму 49942 гривень. 
У ході благодійної акції “Мило-
сердя”, завдяки небайдужому 
ставленню голів сільських і се-
лищних рад, об’єднаних терито-
ріальних громад, співпраці з при-
ватними підприємствами району, 
територіальним центром прове-
дено акції з надання адресної 
натуральної та грошової допомо-
ги. Але основне, чого потребу-
ють наші підопічні, – це добре 
слово підтримки й співчуття.

 
Спілкувалася Галина ЮРСА.

З нагоди професійного свята — Дня працівників 
соціальної сфери — колектив редакції газети  
“Подільське слово” вітає всіх людей, які присвятили се-
бе цій нелегкій, але такій потрібній і важливій справі. Ви 
першими приймаєте на себе людські проблеми, біль і 
негаразди. Служіння обраній справі, почуття обов’язку, 
професійність, доброта та душевна щедрість приносять 
вам заслужену людську шану і повагу.

Бажаємо кожному з вас міцного здоров’я, щастя, 
достатку, витримки у життєвих випробуваннях, неви-
черпної енергії для творення добра, заслуженої шани 

та вдячності людей. 

Робочі будні  
соціальних працівників.

Надія БОЙКО:  

“Одинокі люди найбільше  
цінують лагідне слово”
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Марія ПОПІВ, 
депутат Малоходачківської сільської ради.

Уже понад місяць працює новий стоматоло-
гічний кабінет у селі Малий Ходачків. Тож 
тепер можемо лікувати зуби у своєму селі.

Завітали у стоматкабінет і учні 2-го класу Мало-
ходачківської ЗОШ I-III cт. разом зі своєю вчитель-
кою. Там провели унікальний урок гігієни ротової 
порожнини. 

Як відомо, здоров’я зубів безпосередньо зале-
жить від того, наскільки ретельно ми доглядаємо 
за ними. І вчитися цьому треба вже з раннього ди-
тинства. 

Гарний настрій створили дітям медик Ірина Сні-
гур і стоматолог Надія Покиданець – добрі, уважні 
й турботливі медпрацівники. На уроці вони навчили 
дітей правильно чистити зуби, полоскати рот після 
прийому їжі, рекомендували двічі на рік відвідувати 
стоматолога. Ці заходи необхідні для того, щоб не 
допустити розвиток карієсу і виявити його на ран-
ніх стадіях. У кабінеті панував дух веселощів і опти-
містично налаштовував учнів. Знайшлися сміливці, 
які погодилися пройти огляд. Сподіваємося, що 
після такого уроку здоров’я візит до стоматолога 
не викликатиме в учнів страху і паніки.

Діти — наше майбутнє. І від того, як ми турбува-
тимемося про їхній розвиток, виховуватимемо, 
дбатимемо про збереження їх здоров’я, залежить 
якість нашого подальшого життя.

У стоматологічному кабінеті для дітей створю-
ють особливо дбайливу атмосферу, лікування від-

бувається в ігровій формі після попередньої психо-
логічної адаптації. Пропонують тут також такі по-
слуги: 

— лікування каріозних порожнин і кореневих ка-
налів молочних та постійних зубів;

— профілактичні процедури;
— виправлення прикусу на ранньому етапі;
— індивідуальний підбір засобів гігієни для дітей;
— безкоштовні консультації;
— рентгенографія;
— видалення зубів тощо.
Ми вдячні медикам за цікавий урок і впевнені, 

що спільними зусиллями робимо великий внесок у 
здорове майбутнє наших дітей!

Незвичайний урок

Початок на 1 стор.

2 листопада цього року 6 во-
лонтерів із Апендорна побували 
у двох дошкільних закладах на-
шого району – дитячих садочках 
“Усмішка” у Смиківцях та “Світ 
малечі” в Ігровиці, відвідали Ігро-
вицьку ЗОШ І-ІІ ст. Поважних 
гостей цікавили потреби наших 
дошкільних та шкільних установ, 
медичних закладів. Волонтери 
щиро раділи, що меблі так вдало 
вписались у інтер’єри дитячих 
садків. До Смиківців також при-
були, голова Тернопільської РДА 
Олександр Похилий, голова Тер-
нопільської районної ради Андрій 
Галайко, в.о. головного лікаря 
Тернопільського районного ме-
дичного територіального 
об’єднання Володимир Лісо-
вський, завідуючий відділом осві-
ти РДА Василь Цаль, голова Тер-
нопільської районної організації 
Товариства Червоного Хреста 
України Ольга Нижник. Відбулася 
конструктивна бесіда про сучас-
ну ситуацію на теренах Терно-
пільського району. Волонтери і 
надалі готові надавати гуманітар-
ну допомогу в цей складний для 
України час.

Коли гості відвідують дошкіль-
ні заклади, то формальні бесіди 
завжди відходять на другий план. 

Адже світ дитинства неповтор-
ний, щирий. У Смиківцях до-
шкільнята в українських виши-
ванках розповіли для гостей до-
тепні вірші, подарували їм кар-
тинки, виготовлені власноруч у 
техніці “сквілінг”. А коли надій-
шов час післяобіднього сну, во-
лонтер Бен Фан Дер Фелден за-
співав для малят колискову його 
батьківщини. 

В Ігровиці найменші вихованці 
підготували вітання англійською 
мовою й піднесли гостям із Апен-
дорну пахучий коровай. Присутні 
висловили щире захоплення 
мистецьки виготовленими голу-
бами. 

Галина ЮРСА –  
ТРР “Джерело”.

Фото автора.

Волентерство без кордонів

А так зустрічали гостей із 
Нідерландів у Ігровиці.  

Учні 2-го класу Малоходачківської  
ЗОШ I-III cт., медик Ірина Снігур (зліва), 
стоматолог Надія Покиданець (справа).

Особлива увага — дітям ●

Учні зацікавлено спостерігають за стомато-
логічним оглядом однокласника.

Під час зустрічі у дитячому садочку “Усмішка” (с. Смиківці): вихователь Олена Окрутна, заступник 
голови Тернопільської РДА Андрій Колісник, голова Тернопільської районної ради Андрій Галайко, в.о. 
головного лікаря Тернопільського районного територіального медичного об’єднання Володимир Лісо-
вський, головний спеціаліст відділу освіти РДА Ірина Буковська, сільський голова Смиківців Володимир 
Сидяга, голова Тернопільської РДА Олександр Похилий, волонтери з Нідерландів Бен Фан Дер Фендер 
і Фрауке Тіменс, завідуючий відділом освіти РДА Василь Цаль, голова Тернопільської районної органі-
зації Товариства Червоного Хреста Ольга Нижник, волонтери Алла Василевська, Герман Харрітсен, 
Арьєн Фан Фессен, завідуюча дитячим садочком “Усмішка” Олена Буката з маленькими вихованцями.

Упевнено крокує землею 
красуня Осінь. Та цього 
року вона більше сумує  
і плаче, а всі так хочуть 
радості і тепла. Щоб до-
помогти Осені впоратися 
з усіма клопотами,  
у Прошівській ЗОШ І-ІІ 
ст. обрали для неї  
гідних помічниць –  
Міс Осінь та Міні Міс 
Осінь.

Участь у конкурсі краси і 
талантів брали представниці 
усіх класів. Вони змагалися в 
номінаціях “Візитівка” (оригі-
нальне прив і тання-
знайомство), “Мій талант”, 
“Інтелектуалка”, “Коса — ді-
воча краса” (найоригінальні-
ша українська зачіска), “Осін-
нє вбрання” (виготовлення 
сукні з природних матеріа-
лів). 

Всі учасниці почувалися на 
висоті, бо кожна по-своєму 
красива й талановита. Вимо-

гливе, справедливе, але до-
брозичливе журі присудило 
конкурсанткам такі титули: 
“Міс Усмішка” — Оля Бойко, 
учениця 1-го класу; “Міс 
Оригінальність” — Вероніка 
Кобилецька, учениця 2-го 
класу; “Міс Чарівність” — Ка-
труся Грещук, учениця 3-го 
класу; “Міс Грація” — Юліана 
Тарнавська, учениця 5-го 
класу; “Міс Вишуканість” — 
Анастасія Дмитрів, учениця 
8-го класу. Найвищий титул 
отримали дві учасниці: “Міні 
Міс Осінь” — четвертоклас-
ниця Надія Фортуна та “Міс 
Осінь” — учениця 6-го класу 
Мар’яна Підлісна.

На завершення свята для 
наших чарівних дівчат вла-
штували бал. Веселий і ра-
дісний настрій панував цього 
дня. Сподіваємося, що Осені 
сподобаються її помічниці і 
вона ще хоч трішки посміх-
неться нам теплом та лагід-
ною погодою.

Свято чарівності  
та краси

Мар’яна Підлісна, Надія Фортуна, Катерина Грещук,  
Вероніка Кобилецька, Оля Бойко.
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Мар’яна ГУДЗЬ,
бібліотекар Острівської  

ЗОШ І-ІІІ ступенів.
 
3 жовтня шкільні бібліотека-
рі Тернопільського району 
разом із методистом ТРМК 
Савіцькою Надією Михай-
лівною побували на екскур-
сії в м.Бережанах Терно-
пільської області.

Наша екскурсія розпочалася з 
музею книги, розташованого у 
6-ти залах 1-го поверху ратуші. 
В експозиції подані стародруки, 
матеріали про творчість М. Шаш-
кевича, І. Франка, О. Маковея, 
М. Яцківа, Т. Бордуляка, В. Сте-
фаника, А. Чайковського, а та-
кож сучасних письменників. Екс-
курсовод розповів про історію 
книгодрукування та стародруки, 
життя і творчість поета та пись-
менника Маркіяна Шашкевича, 
колишнього гімназиста Бере-
жанської гімназії, бережанський 
період у житті та творчості пись-
менника, громадського діяча, 
доктора права Андрія Чайков-
ського, меценатську діяльність 
Романа Смика — громадського і 
культурного діяча, племінника 
Богдана Лепкого.

Ми побували в Бережансько-
му обласному комунальному му-
зеї Богдана Лепкого, де в шести 
залах стараннями і коштом Рома-

на Смика створено експозицію, 
яка розповідає про нашого сла-
ветного земляка. Експонати пер-
шої зали відтворюють атмосферу 
дитинства Богдана Лепкого. Екс-
позиція другої відображає час 
його навчання і праці в Бережан-
ській гімназії, студій у Віденській 
академії мистецтв та Львівському 
університеті. Третя  присвячена 
польським періодам (1899-1914 
рр. й 1926-1941 рр.) у житті пись-
менника. Далі дізнаємося про ні-
мецький етап (1915-1925 рр.) 
творчості Богдана Лепкого. У 
п’ятій залі зібрані оригінали його 

живописних робіт (56 одиниць). 
Привертають увагу, насамперед, 
портрети. Завершує екскурсію 
експозиція “Повернення Богдана 
Лепкого”. У ній виставлені видан-
ня часів незалежної України. За-
ли музею прикрашають і роботи 
сучасних художників: Я. Омеляна, 
М. Кузіва, Я. Крука, В. Неділь-
ського, А. Покотюка, В. Лопати, 
О. Шупляка. Про свої враження 
від екскурсії ми залишили запис 
у книзі відвідувачів. Щиро вдячні 
за організацію нашої подорожі 
методисту ТРМК Надії Михайлівні 
Савіцькій.

Життєвими стежками  
Богдана Лепкого

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ.
Фото автора.

 
Хлібобулочну продукцію 
цих виробників я скуштував 
випадково: давній прия-
тель, полковник міліції в 
запасі Геннадій Кузик, що 
нині мешкає у славному 
приміському селі Підгоро-
дне, пригостив мене жит-
нім хлібом… з родзинками.

— Де продається така смако-
та? — поцікавився у свого спів-
розмовника.

— На новому міському ринку з 
автомашини. Купую його тричі 
на тиждень. Крім того, там є 
смачні булочки, багети, — відпо-
вів він. 

Молодий підприємець Воло-
димир Кудринський, з села До-
лішній Івачів Тернопільського 
району, ще навесні вирішив за-
початкувати власну справу. Пер-
шим порадником і генератором 
ідей та їх виконавцем стали ма-
ма Надія Петрівна й рідний брат 
Віталій.

Пані Надя — професійний тех-
нолог, свого часу закінчила 
Кам’янець-Подільський технікум 
харчової промисловості, понад 
25 років працювала на Терно-
пільському заводі продтоварів 
(нині відома фабрика солодощів 
“Тера”). Завжди пропонувала 
нові ідеї. В колективі її цінували 
не лише за професійний хист, а 
й за доброту, комунікабельність, 
уміння долати будь-які життєві 

труднощі. Відчуваючи нестачу 
теоретичних знань, вирішила 
здобути їх без відриву від ви-
робництва в Українському дер-
жавному університеті харчових 
технологій в Києві.

— Сьогодні ми випікаємо май-
же двадцять найменувань хлібо-
булочних виробів за власними 
рецептами, які знали мої бабуся 
і мама. Ще з дитинства 
запам’яталося, як перед Вели-
коднем пекли паски, бабки, ка-
лачі, маленькі здобні булочки, 
хлібчик на капустяному листі з 
кмином, салом і часником, — 
згадує співрозмовниця. — Хліб 
треба пекти з любов’ю і з до-
брим настроєм, тоді він буде і 
смачний, і корисний. Житньо-
пшеничний випікаємо за звичай-
ною технологією, а також з до-
даванням родзинок, соняшнико-
вого насіння. Печемо житні па-
ляниці з цибулею, часником і 
салом, які нині коштують недо-
рого. Має попит і бездріжджо-
вий білий пшеничний хліб. 

Сорт “Кишечний віник” сама 
придумала. Він із пшеничного 
борошна вищого гатунку. Дода-
ємо ще висівки, сіль та інші при-
прави. Цей хліб рекомендовано 
хворим на цукровий діабет і тим, 
хто хоче схуднути. Загалом цій 
категорії людей ми пропонуємо 
п’ять сортів хліба та булочок. 
Щоразу вигадуємо щось нове і 
цікаве, хочемо, щоб тернополя-
нам і гостям файного міста сма-
кував хліб від родини Кудрин-
ських із Долішнього Івачева. 

Екскурсії ●

Власна справа  
родини Кудринських

Технолог Надія Кудринська з сином Віталієм. 
 Ось такий смачний і духмяний хліб випікає родина  

Кудринських із Долішнього Івачева.

Перший в цьогорічному сезоні 
осінній ярмарок відбувся в Терно-
пільській області. Свої товари ви-
ставили на продаж понад 170 ви-
робників. Як повідомили в депар-
таменті агропромислового розви-
тку ОДА, за день вдалося реалізу-
вати продукції на суму понад 7 
млн. грн.

Традиційно ярмарки на Тернопільщи-
ні відбуваються чотири рази на рік, кож-
ного сезону. Для покупців — це можли-
вість придбати товари за цінами нижчи-
ми, ніж у роздрібній мережі. 

Водночас сільськогосподарський яр-
марок наближає виробника до покупця. 
З’являється більша довіра і до якості 
продукції, адже дрібний виробник несе 
персональну відповідальність. Для еко-
номіки краю ярмарки продукції власного 
виробництва — це кошти, які наповню-
ють місцевий бюджет, стабільні робочі 
місця і належні умови для самозайня-
тості населення. Зрештою, це імідж 
Тернопільщини і можливість вкотре пе-
реконатися, що наша продукція якісна 
та конкурентоспроможна.

За словами голови Тернопільської 
ОДА Степана Барни, в нинішніх еконо-
мічних умовах важливо максимально 
підтримувати місцевого виробника, ку-
пуючи товари, що вироблені на Терно-
пільщині.

“Щороку на ринку Тернопілля 
з’являються нові види продукції. Це 
означає, що ми рухаємося вперед, під-

тверджує, що фермери та неве-
личкі господарства в нашій об-
ласті мають комфортні умови для 
своєї діяльності. Вони пропону-
ють продукцію високої якості, що, 
маю надію, буде оцінено спожи-
вачами”, — зазначив Степан Бар-
на.

Як наголошують у департаменті 
а гропромислово го 
розвитку обласної ад-
міністрації, порівняно 
з минулими роками 
збільшується кількість 
учасників ярмарку, які 
виставляють на про-
даж продукцію пере-
робки, що свідчить про 
перспективи Терно-
пільщині в цьому на-
прямку.

Наступний ярмарок 
організують до ново-
річних та різдвяних 
свят. Важливо зазна-
чити, що для тих, хто 
бажає виставити свою 
продукцію, участь без-
коштовна (тобто, пла-
тити за торгове місце 
не потрібно). Охочі взя-
ти участь у новорічно-
різдвяному ярмарку мо-
жуть звернутися до під-
розділів агропромисло-
вого розвитку райдер-
жадміністрацій. 

Наярмаркували 7 млн. грн.

Галина ЮРСА –  
ТРР “Джерело”. 

У Застав’ї такі 
краєвиди, що за-
милуєшся. При-
рода тут незайма-
на. А повітря, на-
стояне на лугових 
травах та хвойних 
лісах, кришталево 
чисте. 

Першої писемної 
згадки про село поки 
не знайдено. Але, судячи з його назви і перека-
зів, можна стверджувати, що виникло воно після 
1439 року, коли був заснований Баворів. Біля 
Баворова був став і поселення за ставом, де лю-
ди почали зводити свої помешкання, очевидно, й 
назвали Застав’ям. Та й річку свою, що на по-

чатку села, тутешні 
люди неспроста на-
звали Гнізна, бо на її 
берегах споконвіку 
гніздилося птаство. 

Багато років, а 
можливо, і століть, із 
чистого, дарованого 
Богом джерела біля 
старої Гнізни брали 
люди воду, що смач-
нішої, здається, й у 
цілому світі не зна-
йти. Щоб зберегти це 
багатство, за ініціати-

ви мешканця Застав’я Ігоря Бучинського, спору-
дили біля джерела капличку, а 23 жовтня освяти-
ли її. Чин освячення здійснили отець-декан Ва-
силь Брегін та отець Микола Ковалик. Зібралося 
багато сельчан, щоб у спільній молитві просла-
вити Господа за безцінний дар. 

Духовне ●

Освячення джерела у Застав’ї
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ПРОДАМ
* земельну ділянку 0,15 сот., та 0,16 сот. Тел.: 

097 437-62-86, 096 413-97-26, 097-551-88-94.
* здаю кормовий буряк в необмеженій кількос-

ті. Ціна договірна. Тел. (096) 660-04-01.
* 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 

КУПЛЮ
* розкладне крісло, б/у. Тел. (068) 010-23-48.

РОБОТА
* на роботу в СТО потрібні: автомаляр, автослю-

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

ПОСЛУГИ
* надаю консультації щодо вирішення правових 

питань в інших країнах. Тел.: (067) 254-95-06, (095) 
037-80-89.

* 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). 

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

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ
*загублене учнівське посвідчення, видане Техніч-

ним коледжем ТДТУ ім. І. Пулюя від 30.10.2014 р., на 
ім’я Богдан Юлія Романівна, вважати недійсним.

Справи приватні ●

Купон безкоштовного 
оголошення

тел./код:

Текст оголошення

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

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

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

ІНВЕНТАРИЗАцІя БУДІВЕЛь ТА СПОРУД  
ВИГОТОВЛЕННя ТЕхНІчНИх ПАСПОРТІВ 

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

ПРОфЕСІЙНА чИСТКА КАНАЛІЗАцІї 
електромеханічний та гідроденамічний спосіб  

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

ЮРИДИчНІ КОНСУЛьТАцІї, ПРАВОВИЙ СУПРОВІД
узаконення будівель і споруд. 
Тел. (096) 150-22-16. 

Св. ТР №000106 від 24.03.2016 р.

Тернопільське районне бюро 
технічної інвентаризації 

надає послуги з державної реєстрації права власності на всі 
об’єкти нерухомого майна, земельні ділянки, проводить державну 
реєстрацію речових прав, договорів оренди земельних ділянок, 
проводить інвентаризацію будівель та споруд, виготовлення техніч-
них паспортів. 

Звертатися за адресою: м. Тернопіль, вул. Д. Нечая, 27, тел. 
23-50-02, (097) 94-90-270.

Виконком  Бі-
лецької сільської  
ради  та  брат-
ство  храму “По-
крови  Пресвятої  
Богородиці вітає  
з  Днем  ангела  
Дмитра  Васильо-
вича  МАЛИКА   та  
Дмитра  Петровича 
ГУДЗ.

Нехай рікою щастя ллється,

В родині гарно все ведеться,

І серце хай не знає болю

На довгий вік, на світлу  долю.

Хай небесні сили вас бережуть,

Ангели  благодать  на крилах несуть,

Від  смутку  рятує  молитва  свята,

Господь  хай  дарує многії і благії літа.

Працівники відділу культури 
Тернопільської РДА, районного 
будинку культури, районна орга-
нізація профспілки працівників 
культури щиро вітають з днем 
народження провідного методис-
та районного будинку культури 
Наталію Романівну ПОРАДУ. 
Від усієї душі бажаємо вам міц-
ного здоров’я, удачі, справжньо-
го людського щастя. Нехай здій-
сняться всі ваші творчі задуми, а 
гарний настрій додає наснаги на 
професійній ниві.

З повагою — працівники 
відділу культури 

Тернопільської РДА, 
районного будинку культури, 

районна організація 
профспілки працівників 

культури.

Колектив Острівської ЗОШ І-ІІІ 
ст. щиро вітає з днем народжен-
ня медичну сестру школи  
Стефанію Іванівну БОЙчУК та 
вчителя історії, правознавства, 
класного керівника учнів 5-А класу 
Олену Володимирівну  
ВАСИЛИНчУК.

Хай щастя вікує у вашому домі

І радість хай з вами буде завжди,

Здоров’я міцного, щасливої долі

Нехай Господь 

                 Бог дасть на довгі роки.

Колектив Довжанківської ЗОШ 
І-ІІІ ст. вітає з днем народження 
бухгалтера Лілію Володимирівну 
ВОЗьНУ.

В цей дорогий для серця день 

Бажаєм квітів і пісень,

Від друзів — щирих привітань,

Від зірок здійснення бажань,

І не спинити часу лік,

Нехай щастить весь довгий вік!

Колектив комунального за-
кладу І-ІІ ст. с. Скоморохи вітає 
з днем народження вчителя ма-
тематики Галину Миколаївну 
ТьОЛКО.

Нехай щасливо стеляться дороги,

Життя, неначе щедрий сад, цвіте,

Хай обминають прикрощі й тривоги,

А в долю світить сонце золоте.

Нехай здоров’я завжди добрим буде,

Хай у роботі ладиться усе,

За справи добрі хай шанують люди,

В сім’ю хай доля затишок несе.

Педагогічний колектив Про-
шівської ЗОШ І-ІІ ст. сердечно 
вітає з ювілеєм дорогу вчи-
тельку, мудру порадницю, ко-
легу Марію Левківну  
ГОЛОД. 

Хай доля дарує вам років багато,  

Відпустить здоров’я міцного й добра,  

Хай повниться ласкою рідна вам хата,  

Й багато в ній буде любові й тепла.  

Хай радість приносить 

                        вам кожна година,  

Від горя хоронить молитва свята,  

Хай щастям квітує життєва стежина  

На многі і благі майбутні літа.  

Колектив Територіального 
центру соціального обслугову-
вання (надання соціальних по-
слуг) Тернопільського району 
щиро вітає з  днем народження  
соціального робітника с. Байківці 
Мирославу Петрівну НАКО-
НЕчНУ.

Бажаємо миру і світлої долі,

Запалу, енергії, сили доволі.

Творчого вогнику, віри й наснаги,

Щедрості серця, людської поваги.

На довгих стежках вашої ниви

Будьте завжди

                ви здорові й щасливі!

Колектив Територіального 
центру соціального обслугову-
вання (надання соціальних по-
слуг) Тернопільського району 
щиро вітає з  днем народжен-
ням соціального  робітника                             
с. Підгородне Віту Віталіївну 
МОЩИНСьКУ.

Хай дороги стеляться крилато,

Будуть чисті, рівні, як струна,

Хай добро не оминає хату,

Як не оминає цвіт весна.

Хай здоров’я, радість

                         і достаток

Стеляться, немов 

                  вишневий цвіт,

Хай малює доля з буднів свято,

І Господь дарує сотню літ.

Білецька сільська рада проводить громадські обговорення міс-
тобудівної документації “Детальний план забудови земельних діля-
нок для будівництва, обслуговування житлового будинку, господар-
ських будівель та споруд гр. Мороз О.О., Байда І.В., гр. Блажевсько-
го В.В і Кручового В.Р., Мельничук С.В. в с. Біла”.

Громадські слухання відбудуться 05.12.2016 року в приміщенні 
Білецької сільської ради.

Білецький сільський голова Н.я. МОТИКА.

Великогаївська сільська рада Тернопільського району (вул. 
Галицька, 47, с. Великі Гаї) на підставі рішення виконавчого коміте-
ту Великогаївської сільської ради №119 від 27.10.2016 р. оголошує 
конкурс на визначення виконавця послуг з вивезення твердих по-
бутових відходів з території сіл Товстолуг, Застінка, Дичків, Красів-
ка, Грабовець, Білоскірка, Баворів, Застав’є, Скоморохи, Смолянка, 
Прошова, Теофілівка, Козівка. Конкурс відбудеться 6 грудня 2016 
року об 11 год. за адресою: с. Великі Гаї, вул. Галицька, 47. Кон-
тактна особа (особа, в якої можна ознайомитися з умовами надан-
ня послуг з вивезення побутових відходів) — Карашівський Ярослав 
Миколайович, тел. (0352) 49-03-98. Конкурсну документацію можна 
отримати, конкурсну пропозицію можна подати особисто або по-
штою за адресою с. Великі Гаї, вул. Галицька, 47. Кваліфікаційні 
вимоги до учасників конкурсу: наявність матеріально-технічної ба-
зи; вартість надання послуг; досвід роботи з надання послуг з ви-
везення побутових відходів; наявність та кількість працівників відпо-
відної кваліфікації; наявність ліцензії на провадження господарської 
діяльності зі збирання і заготівлі окремих видів відходів як вторин-
ної сировини (у разі проведення конкурсу з визначення виконавця 
послуг з вивезення вторинної сировини, що утворилася в результа-
ті роздільного збирання побутових відходів). Кінцевий строк подан-
ня конкурсних пропозицій — 5 грудня 2016 року до 17 год.

Великогаївський сільський голова О.А. КОхМАН.

Сплачуйте за 
майно у касах 
сільських рад

У Тернопільській ОДПІ інформу-
ють, що фізичні особи, які прожива-
ють на території сіл, селищ, 
об’єднаних територіальних громад, 
можуть сплачувати податок на не-
рухоме майно й плату за землю 
через каси відповідних рад.

Нова форма квитанції про при-
йняття податків і зборів затвердже-
на наказом Мінфіну №799 від 
01.09.2016 року.

Відділ організації роботи 
Тернопільської ОДПІ.

Адвокату можна, нотаріусу – ні
В управлінні обслуговування платників Тернопільської ОДПІ дали роз’яснення стосовно правомірності 

здійснення торговельної діяльності особою, яка зареєстрована як адвокат.
Відповідно до ст. 42 Конституції України кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборо-

нена законом.
Законом можуть бути встановлені обмеження на заняття підприємницькою діяльністю.
Підпунктом 4 пункту 6.7 розділу VI Порядку обліку платників податків і зборів визначено, якщо фізична 

особа зареєстрована як підприємець та при цьому ще й здійснює незалежну професійну діяльність, така 
фізична особа обліковується у податковій інспекції як фізична особа–підприємець з ознакою провадження 
незалежної професійної діяльності.

У такому разі така фізична особа зобов’язана подати особисто чи надіслати рекомендованим листом 
до податкової інспекції за місцем постійного проживання заяву за ф. № 5-ОПП з позначкою “Зміни” та 
копію документа, що підтверджує право на провадження незалежної професійної діяльності (свідоцтва про 
реєстрацію, дозволу, сертифіката тощо).

Тобто, фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, можуть зареєструватися підпри-
ємцем за відсутності обмежень на заняття підприємницькою діяльністю, які встановлені законом.

Слід зазначити, що Законом України від 05 липня 2012 року № 5076-VI “Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність” не заборонено займатись адвокатською діяльністю фізичній особі, яка зареєстрована як підпри-
ємець. Однак нотаріус такою діяльністю займатись не може. Це прописано у статті 3 Закону України 
“Про нотаріат”.

Відділ організації роботи Тернопільської ОДПІ.

Вийшли заміж – йдіть до податкової
Фізичні особи у разі зміни даних, які вносяться до Обліко-

вої картки платника податків, зобов’язані подавати контро-
люючим органам відомості про такі зміни. Це стосується, 
насамперед, тих громадян, які після одруження змінили пріз-
вище, та тих, хто змінив місце проживання.

Про це інформують у відділі реєстрації та обліку платників 
Тернопільської ОДПІ.

Фахівці відділу зазначають, що особам, які змінили прізви-
ще, необхідно звернутися до податкового органу за місцем 
проживання, а в разі зміни місця проживання – за новим міс-
цем проживання, із заявою за формою № 5ДР, паспортом та 
документом, що підтверджує такі зміни. Внесення змін до 
Державного реєстру здійснюється протягом п’яти робочих 
днів від дня подання такої заяви. В Тернопільській ОДПІ таку 
послугу надають в Центрі обслуговування платників (вікно 
№17).

Відділ організації роботи Тернопільської ОДПІ.

19 жовтня 2016 року керів-
ник Тернопільського місце-
вого центру з надання без-
оплатної вторинної право-
вої допомоги Юрій Гордєєв 
та головний спеціаліст від-
ділу організації надання 
безоплатної вторинної пра-
вової допомоги та роботи з 
адвокатами Діана Базан 
взяли участь у семінарі для 
працівників апаратів район-
них державних адміністра-
цій, структурних підрозділів 
й апарату обласної держав-
ної адміністрації.

Юрій Гордєєв повідомив учас-
никам семінару про основні за-
сади роботи системи безоплат-
ної правової допомоги. Окрім 
того, він розтлумачив  положення 
Закону України “Про безоплатну 
правову допомогу”, розповів, які 

категорії осіб мають право на 
отримання безоплатної допомо-
ги та на яких підставах, надав ін-
формацію про новостворені бю-
ро правової допомоги, що розпо-
чали свою роботу у кожному ра-
йонному центрі області, їх теле-
фони та режим роботи.

Присутніх цікавило питання, 
на яких умовах працюють адво-
кати системи безоплатної право-
вої допомоги, порядок їх при-
йняття й звільнення. Юрій Гордє-
єв пояснив, що правозахисники 
пройшли конкурсний відбір і пра-
цюють на контрактній основі. 
“Послуги адвокатів є безоплатні 
для клієнта, — додав він, — однак 
фінансуються з державного бю-
джету, тобто адвокат працює не 
безкоштовно”.

Під час семінару виникло пи-
тання, чи сплачуватиме особа, 
інтереси якої представляє адво-

кат системи БПД, судовий збір 
при зверненні до суду. Фахівці 
місцевого центру роз’яснили, що 
від сплати судового збору такі 
особи не звільняються, за винят-
ком окремих категорій, передба-
чених Законом України “Про су-
довий збір”.

Всі, хто потребує безоплатної 
правової допомоги, можуть звер-
татися до Тернопільського місце-
вого центру з надання БВПД за 
адресою: м. Тернопіль, вул. Шпи-
тальна, 7 та номером телефону: 
(0352) 52-15-20.

За єдиним номером системи 
безоплатної правової допомоги в 
Україні 0 800 213 103 можна 
уточнити контакти центрів і бюро 
по всій території держави. А та-
кож дізнатися про види безо-
платної правової допомоги, га-
рантованої державою, та як її 
можна отримати.

Безоплатна правова допомога
Юридична консультація ●
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ПОНЕДІЛОК
7 ЛИСТОПАДА

ВІВТОРОК
8 ЛИСТОПАДА

СЕРЕДА
9 ЛИСТОПАДА

ЧЕТВЕР
10 ЛИСТОПАДА

П’ЯТНИЦЯ
11 ЛИСТОПАДА

СУБОТА
12 ЛИСТОПАДА

НЕДІЛЯ
13 ЛИСТОПАДА

06.00, 07.00, 08.00, 18.40, 21.00, 

01.30, 05.00 Íîâèíè

06.10, 06.45, 08.10 Ñïîðò

06.15, 08.15 ÀãðîÅðà

06.20, 08.20, 15.00, 22.50, 23.15, 

00.15 Ïîãîäà

06.25, 07.05, 08.25 Ñìàêîòà

06.35 Åðà áóäiâíèöòâà

07.15 Ðàíîê

08.35 Ïàñïîðòíèé ñåðâiñ

09.00 ÏÐÎÔIËÀÊÒÈÊÀ

15.35 Òâié äiì - 2

15.50 Âiêíî â Àìåðèêó

16.20 Ä/ô “Âèáið - 2016. Êëiíòîí ÷è 

Òðàìï”

18.25, 01.20 Íîâèíè. Ñâiò

19.00, 01.45 Íîâèíè. Êóëüòóðà

19.30 Ïðî ãîëîâíå

20.00 Ïåðøà øïàëüòà

20.30 Âåðåñåíü

21.30, 05.25 Íîâèíè. Ñïîðò

21.50 Ò/ñ “Åïîõà ÷åñòi”
22.45 Ç ïåðøèõ âóñò

23.00 Ïiäñóìêè

23.20 Çîëîòèé ãóñàê

23.50 Íà ñëóõó

02.00 Êíèãà.ua

ìèñòåöòâà.Î.Ìóðàøêî. Íàñïiâ íà 

êðèëàõ ìåòåëèêà”

03.00 Ò/â “×îðíà Ïàíòåðà òà Áiëèé 

Âåäìiäü”

04.20 Ä/ô “ß - âiéíà”

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

16.45, 19.30, 23.15 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 - 3”

14.10 “Ñëiïà”

14.45 “Ìîëüôàð”

15.45 “Ñiìåéíi ìåëîäðàìè - 6”

17.15 Ò/ñ “Óëàìêè ùàñòÿ - 2”
20.30 “Ñåêðåòíi ìàòåðiàëè”

21.00 Ò/ñ “Ìàòóñi - 2”
22.00 “Ãðîøi”

23.35 Ò/ñ “Òåîðiÿ áðåõíi”
01.25 Õ/ô “Ðÿòiâíèê” 
03.35 Ò/ñ “Òåîðiÿ áðåõíi “
05.30 “Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé”

06.15, 11.50, 12.25, 14.40 “Ñëiäñòâî 

âåëè... ç Ëåîíiäîì Êàíåâñüêèì”

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Íîâèíè

07.15, 08.10 “Ðàíîê ç IÍÒÅÐîì”

15.20 “Æäè ìåíÿ”

20.00, 01.25, 05.30 “Ïîäðîáèöi”

21.00 Ò/ñ “Ñõiäíi ñîëîäîùi”
23.00 Ò/ñ “Îäíó òåáå êîõàþ”
02.15 Õ/ô “Î÷iêóþ÷è âàíòàæ íà ðåéäi 

Ôó÷æîó áiëÿ Ïàãîäè”

ICTV
05.50 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé

05.55 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 

06.50 Ôàêòè òèæíÿ

08.45 Ôàêòè. Ðàíîê

09.15 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè. Ïiäñóìêè 

09.55 Õ/ô “Ïðàâåäíèê”
11.30, 13.20 Õ/ô “×îðíà äiðà”
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü

15.00, 16.20 Õ/ô “Ðiääiê 3D”
17.45 Ò/ñ “Øòðàôáàò”
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið

19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 

20.20 Áiëüøå íiæ ïðàâäà

21.40 Ò/ñ “Ïîãàíèé õîðîøèé êîï”
22.25 Ñâîáîäà ñëîâà

01.00 Õ/ô “Ðåìáî-4”
02.25 Ò/ñ “×îðíèé ñïèñîê - 2”
03.45, 04.45 Ïðîâîêàòîð

04.25 Ôàêòè

06.10, 16.00 “Âñå áóäå äîáðå!”

08.10 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”

10.05, 18.30 “Çà æèâå!”

11.35 Õ/ô “Îñiííié âàëüñ”
13.40 “Áèòâà åêñòðàñåíñiâ 16”

18.00, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”

19.55, 22.45 “Õàòà íà òàòà”

00.30 “Îäèí çà âñiõ”

01.40 “Ñëiäñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè”

03.00, 02.35 Çîíà íî÷i

04.35, 18.00 Àáçàö

05.30, 06.35 Kids Time

05.35 Ì/ñ “Ãóáêà Áîá”
06.37 Õ/ô “Åéñ Âåíòóðà: Ïîêëèê 

ïðèðîäè”
08.10 Õ/ô “Òðàíñôîðìåðè 3”
11.15 Õ/ô “Òðàíñôîðìåðè: Ñòîëiòòÿ 

âèìèðàííÿ” 
14.25 Ò/ñ “Íå ðîäèñü âðîäëèâà”
19.00 Ðåâiçîð

21.55 Ñòðàñòi çà ðåâiçîðîì

02.30 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

09.15, 03.30 Çiðêîâèé øëÿõ

11.00, 04.20 Ðåàëüíà ìiñòèêà

12.00 Õ/ô “×îãî õî÷óòü ÷îëîâiêè” 

18.00 Ò/ñ “Ñïiâà÷êà i ñóëòàí” 

21.00 Ò/ñ “ß äàðóþ òîái ùàñòÿ” 

23.30 Õ/ô “Ôîðñàæ” 

05.10 Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñòi

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.40, 

21.00, 01.30, 05.00 Íîâèíè

06.10, 06.45, 08.10 Ñïîðò

06.15, 08.15 Åðà áiçíåñó

06.20, 08.20 ÀãðîÅðà

06.30, 07.05, 08.30 Ñìàêîòà

07.15 Ðàíîê

08.35 Ïàñïîðò.Ua

09.00, 05.45 Âi÷íå

09.10 Ò/ñ “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

13.20 Êàçêè Ëiðíèêà Ñàøêà

13.30 Øêîëà Ìåði Ïîïïiíñ

14.00 Ñóñïiëüíèé óíiâåðñèòåò

14.30 Ïîäîðîæíi

16.20 Ä/ñ “Êëóá ïðèãîä”

17.20 Ä/ñ “Óâåñü öåé äæàç”

18.25, 01.20 Íîâèíè. Ñâiò

19.00, 01.45 Íîâèíè. Êóëüòóðà

20.30 Íàøi ãðîøi

21.30, 05.25 Íîâèíè. Ñïîðò

21.50 Ò/ñ “Åïîõà ÷åñòi”
22.45 Ç ïåðøèõ âóñò

23.00 Ïiäñóìêè

23.20 Çîëîòèé ãóñàê

23.50 Íà ñëóõó

02.05 Ä/ô “Ïîøóê Ìàçåïè”

03.00 Ä/ñ “Ñåðåäçåìíîìîð’ÿ”

03.50 Ä/ô “Äîâæåíêî â îãíi”

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

16.45, 19.30, 23.15 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”

10.40, 12.20 “Ìiíÿþ æiíêó - 3”

14.10 “Ñëiïà”

14.45, 02.45 “Ìîëüôàð”

15.45 “Ñiìåéíi ìåëîäðàìè - 6”

17.15 Ò/ñ “Óëàìêè ùàñòÿ - 2”
20.30 “Ñåêðåòíi ìàòåðiàëè”

21.00 Ò/ñ “Ìàòóñi - 2”
22.00 “Íîâèé iíñïåêòîð Ôðåéìóò. Ìiñòà”

23.35, 03.30 Ò/ñ “Òåîðiÿ áðåõíi” 

îñòðîâà”
05.25 “Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé”

06.20, 11.15, 12.25 “Ñëiäñòâî âåëè... 

ç Ëåîíiäîì Êàíåâñüêèì”

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Íîâèíè

07.15, 08.10 “Ðàíîê ç IÍÒÅÐîì”

09.20, 21.00 Ò/ñ “Ñõiäíi ñîëîäîùi” 
14.00 “Ðå÷äîê”

14.50 “Ñóäîâi ñïðàâè”

15.45 “Ñiìåéíèé ñóä”

16.40 “Äàâàé îäðóæèìîñÿ”

20.00, 01.15, 05.20 “Ïîäðîáèöi”

23.00 Ò/ñ “Îäíó òåáå êîõàþ” 
02.05 Õ/ô “Ëiñîâà ïiñíÿ”
03.45 Õ/ô “Çàõàð Áåðêóò”

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 

09.55 Ò/ñ “Âèíèùóâà÷i - 2”
12.00, 13.20, 17.45 Ò/ñ “Øòðàôáàò”
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü

13.30 Õ/ô “Âäðóãå íå ïîñàäÿòü”
15.25, 16.20 Ò/ñ “Ïîãàíèé õîðîøèé 

êîï”
16.50 Ò/ñ “Ñèëüíiøå âîãíþ”
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið

21.25 Ò/ñ “Ïîãàíèé õîðîøèé êîï”
22.25 Õ/ô “Ðåìáî. Ïåðøà êðîâ”
00.15 Ò/ñ “×îðíèé ñïèñîê - 2”
01.55 Ò/ñ “Ïåðåòèíàþ÷è ìåæó”
03.30, 04.45 Ïðîâîêàòîð

04.10 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé

04.15 Ñòóäiÿ Âàøèíãòîí

04.20 Ôàêòè

06.30, 16.00 “Âñå áóäå äîáðå!”

08.30 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”

09.30, 18.30 “Çà æèâå!”

11.00 “ÌàñòåðØåô - 5”

18.00, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”

19.55, 22.45 “ÌàñòåðØåô - 6”

23.15 “Äàâàé ïîãîâîðèìî ïðî ñåêñ 2”

01.10 “Îäèí çà âñiõ”

02.25 “Ñëiäñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè”

03.00, 01.50 Çîíà íî÷i

04.40 Äîðîñëi ÿê äiòè

05.55, 18.00 Àáçàö

06.50, 08.10 Kids Time

10.05 Ò/ñ “Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíüêà”
14.25 Ò/ñ “Íå ðîäèñü âðîäëèâà”
19.00 Àôåðèñòè â ìåðåæàõ 

22.00 Çiðêè ïiä ãiïíîçîì

00.00 Ëþáîâ íà âèæèâàííÿ

06.00, 13.20, 15.30, 05.10 Àãåíòè 

ñïðàâåäëèâîñòi

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

09.15, 03.50 Çiðêîâèé øëÿõ

11.20, 04.10 Ðåàëüíà ìiñòèêà

16.00, 21.00 Ò/ñ “ß äàðóþ òîái ùàñòÿ” 
18.00 Ò/ñ “Ñïiâà÷êà i ñóëòàí”

23.30 Ò/ñ “C.S.I.: Íüþ-Éîðê”
02.10 Õ/ô “Ôîðñàæ”

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.40, 

21.00, 01.30, 05.00 Íîâèíè

06.10, 06.45, 08.10 Ñïîðò

06.15, 08.15 ÀãðîÅðà

06.20, 08.20, 11.00, 13.15, 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

09.00, 05.45 Âi÷íå

09.10 Ò/ñ “Òðàâìà”
09.50 Íàøi ãðîøi

10.25, 19.30 Ïðî ãîëîâíå

11.20 Ðàäiîäèêòàíò äî Äíÿ 

11.50 Çàñiäàííÿ Êàáiíåòó Ìiíiñòðiâ 

13.20 Êàçêè Ëiðíèêà Ñàøêà

14.00 Ñóñïiëüíèé óíiâåðñèòåò

14.30 Ñâiòëî

15.30 Ãðà äîëi

ñïiëêà - âåêòîð âèçíà÷åíî”

17.20 Ä/ñ “Óâåñü öåé äæàç”

18.25, 01.20 Íîâèíè. Ñâiò

19.00, 01.45 Íîâèíè. Êóëüòóðà

20.00 Ä/ô “Ñèëüíi ãðîìàäè Äîíå÷÷èíè”

20.30 Ñëiäñòâî. Iíôî

21.30, 05.25 Íîâèíè. Ñïîðò

21.50 Ò/ñ “Åïîõà ÷åñòi”
22.40 Ìåãàëîò

22.45 Ç ïåðøèõ âóñò

23.00 Ïiäñóìêè

23.20 Çîëîòèé ãóñàê

23.50 Íà ñëóõó

03.00 Ä/ñ “Ñåðåäçåìíîìîð’ÿ”

03.55 Ò/â “Çàäëÿ Íàòóñÿ”

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

16.45, 19.30, 23.15, 05.05 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 - 4”

14.10 “Ñëiïà”

14.45, 01.25 “Ìîëüôàð”

15.45, 02.15 “Ñiìåéíi ìåëîäðàìè - 6”

17.15 Ò/ñ “Óëàìêè ùàñòÿ - 2”
20.30 “Ñåêðåòíi ìàòåðiàëè”

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

23.35, 03.05 Ò/ñ “Òåîðiÿ áðåõíi” 
05.25 “Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé”

06.10, 11.15, 12.25 “Ñëiäñòâî âåëè... 

ç Ëåîíiäîì Êàíåâñüêèì” 

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Íîâèíè

07.15, 08.10 “Ðàíîê ç IÍÒÅÐîì”

09.20, 21.00 Ò/ñ “Ñõiäíi ñîëîäîùi” 
14.00 “Ðå÷äîê”

14.50 “Ñóäîâi ñïðàâè”

15.45 “Ñiìåéíèé ñóä”

16.40 “Äàâàé îäðóæèìîñÿ”

20.00, 01.20, 05.20 “Ïîäðîáèöi”

23.00 Ò/ñ “Îäíó òåáå êîõàþ”

03.50 Õ/ô “Ëiñîâà ïiñíÿ”

ICTV
05.30 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà

06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi

08.45 Ôàêòè. Ðàíîê

09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 

10.00, 16.50 Ò/ñ “Ñèëüíiøå âîãíþ”
11.00, 17.50 Ò/ñ “Øòðàôáàò”
12.05, 13.20 Õ/ô “Ðåìáî. Ïåðøà 

êðîâ”
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü

14.30 Ò/ñ “Âiääië 44”
15.30, 16.20 Ò/ñ “Ïîãàíèé õîðîøèé 

êîï”
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið

20.20 Ñåêðåòíèé ôðîíò

21.25 Ò/ñ “Ïîãàíèé õîðîøèé êîï”
22.25 Õ/ô “Ðåìáî. Ïåðøà êðîâ-2”
00.15 Ò/ñ “×îðíèé ñïèñîê - 2”
01.55 Ò/ñ “Ïåðåòèíàþ÷è ìåæó”
03.30, 04.45 Ïðîâîêàòîð

04.15 Ñòóäiÿ Âàøèíãòîí

04.20 Ôàêòè

06.25, 16.00 “Âñå áóäå äîáðå!”

08.25 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”

10.15, 18.30 “Çà æèâå!”

11.45 “ÌàñòåðØåô - 5”

18.00, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”

19.55, 22.45 “ÌàñòåðØåô - 6”

23.30 “Äàâàé ïîãîâîðèìî ïðî ñåêñ 2”

01.20 “Ñëiäñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè”

03.00, 02.00 Çîíà íî÷i

03.50 Õ/ô “Ñòðàõîâèê” 
05.55, 18.00 Àáçàö

06.50, 08.10 Kids Time

10.05 Ò/ñ “Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíüêà”
14.25 Ò/ñ “Íå ðîäèñü âðîäëèâà”
19.00 Âàðüÿòû

01.55 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé

06.00, 13.20, 15.30, 05.10 Àãåíòè 

ñïðàâåäëèâîñòi

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

09.15, 03.40 Çiðêîâèé øëÿõ

11.20, 04.20 Ðåàëüíà ìiñòèêà

16.00, 21.00 Ò/ñ “ß äàðóþ òîái 
ùàñòÿ” 

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, 05.00 Íîâèíè

06.10, 06.45, 08.10 Ñïîðò

06.15, 08.15 Åðà áiçíåñó

06.20, 08.20 ÀãðîÅðà

06.25, 08.25, 13.15, 22.50, 23.15, 

00.15 Ïîãîäà

06.30, 07.05, 08.30 Ñìàêîòà

07.15 Ðàíîê

08.35 Ïàñïîðò.Ua

09.00, 05.45 Âi÷íå

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

10.25, 19.30 Ïðî ãîëîâíå

Ãàëèöüêi ìåñíèêè”

11.30 Ðîçñåêðå÷åíà iñòîðiÿ

12.30 Ñëiäñòâî. Iíôî

13.20 Êàçêè Ëiðíèêà Ñàøêà

14.00 Ñóñïiëüíèé óíiâåðñèòåò

14.30 Íàäâå÷ið’ÿ. Äîëi

15.45 Ñïîãàäè

16.20 Ä/ñ “Êëóá ïðèãîä”

17.20 Ä/ñ “Óâåñü öåé äæàç”

18.25, 01.20 Íîâèíè. Ñâiò

19.00, 01.45 Íîâèíè. Êóëüòóðà

20.00 Ïåðøà ñòóäiÿ

21.30, 05.25 Íîâèíè. Ñïîðò

21.50 Ò/ñ “Åïîõà ÷åñòi”
22.45 Ç ïåðøèõ âóñò

23.00 Ïiäñóìêè

23.20 Çîëîòèé ãóñàê

23.50 Íà ñëóõó

02.05 Ä/ô “Ñâiò Ìàêñèìà”

03.00 Ä/ñ “Ñåðåäçåìíîìîð’ÿ”

03.55 Ò/â “Çàäëÿ Íàòóñÿ”

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 - 4”

14.10 “Ñëiïà”

14.45, 02.40 “Ìîëüôàð”

15.45 “Ñiìåéíi ìåëîäðàìè - 6”

17.15 Ò/ñ “Óëàìêè ùàñòÿ - 2”
20.30 “Ñåêðåòíi ìàòåðiàëè”

21.00 Ò/ñ “Ìàòóñi - 2”
22.00 “Ñâiò íàâèâîðiò - 8”

23.00 “Ïðàâî íà âëàäó 2016”

00.45, 03.25 Õ/ô “×åðâîíi âîãíi”

06.10, 11.15, 12.25 “Ñëiäñòâî âåëè... 

ç Ëåîíiäîì Êàíåâñüêèì”

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Íîâèíè

07.15, 08.10 “Ðàíîê ç IÍÒÅÐîì”

09.20 Ò/ñ “Ñõiäíi ñîëîäîùi” 
14.00 “Ðå÷äîê”

14.50 “Ñóäîâi ñïðàâè”

15.45 “Ñiìåéíèé ñóä”

16.40 “Äàâàé îäðóæèìîñÿ”

20.00, 01.20, 05.20 “Ïîäðîáèöi”

21.00 Ò/ñ “Ñõiäíi ñîëîäîùi” 
23.00 Ò/ñ “Îäíó òåáå êîõàþ” 

ICTV
05.30 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà

06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi

08.45 Ôàêòè. Ðàíîê

09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 

10.00, 16.45 Ò/ñ “Ñèëüíiøå âîãíþ”
11.00, 17.45 Ò/ñ “Øòðàôáàò”
11.55, 13.20 Õ/ô “Ðåìáî. Ïåðøà êðîâ-2”
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü

14.25 Ò/ñ “Âiääië 44”
15.25, 16.20 Ò/ñ “Ïîãàíèé õîðîøèé 

êîï”
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið

20.20 Iíñàéäåð

21.25 Ò/ñ “Ïîãàíèé õîðîøèé êîï”
22.25 Õ/ô “Ðåìáî-3”
00.20 Ò/ñ “×îðíèé ñïèñîê - 2”
02.00 Ò/ñ “Ïåðåòèíàþ÷è ìåæó”
03.30, 04.50 Ïðîâîêàòîð

04.20 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé

04.25 Ñòóäiÿ Âàøèíãòîí

04.30 Ôàêòè

07.00, 16.00 “Âñå áóäå äîáðå!”

08.55 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”

10.50, 18.30 “Çà æèâå!”

12.05 “ÌàñòåðØåô - 5”

18.00, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”

19.55, 22.45 “Çâàæåíi òà ùàñëèâi - 6”

00.00 “Îäèí çà âñiõ”

01.10 “Ñëiäñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè”

03.00, 01.25 Çîíà íî÷i

05.55, 18.00 Àáçàö

06.50, 08.10 Kids Time

10.05 Ò/ñ “Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíüêà”
14.25 Ò/ñ “Íå ðîäèñü âðîäëèâà”
19.00 Çiðêè ïiä ãiïíîçîì

23.20 Âàð’ÿòè

01.20 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé

06.00, 13.20, 15.30, 05.10 Àãåíòè 

ñïðàâåäëèâîñòi 

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

09.15, 03.40 Çiðêîâèé øëÿõ

11.20, 04.20 Ðåàëüíà ìiñòèêà

16.00, 21.00 Ò/ñ “ß äàðóþ òîái 
ùàñòÿ”

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, 05.00 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, 05.45 Âi÷íå

09.10 Ò/ñ “Òðàâìà”

10.25, 19.30, 04.30 Ïðî ãîëîâíå

10.55 Âiçèòiâêè Ïîëòàâùèíè

12.00 Ïåðøà ñòóäiÿ

12.30 “Ñõåìè” ç Í. Ñåäëåöüêîþ

13.20 Êàçêè Ëiðíèêà Ñàøêà

13.30 Õî÷ó áóòè

14.00 Ñóñïiëüíèé óíiâåðñèòåò

14.30 Âiðà. Íàäiÿ. Ëþáîâ

15.45 Òåàòðàëüíi ñåçîíè

16.20 Ä/ñ “Êëóá ïðèãîä”

17.20 Ä/ñ “Óâåñü öåé äæàç”

18.25, 01.20 Íîâèíè. Ñâiò

19.00, 01.45 Íîâèíè. Êóëüòóðà

20.00 Íà ïàì’ÿòü

20.30 Ïëàí íà çàâòðà” ç À. Ðiíãiñ

21.30, 05.25 Íîâèíè. Ñïîðò

21.50 Âiéíà i ìèð

23.00 Ïiäñóìêè

23.20 Çîëîòèé ãóñàê

23.50 Íà ñëóõó

02.00 Ìóçè÷íå òóðíå

03.00 Ä/ñ “Ñåðåäçåìíîìîð’ÿ”

04.00 Óðÿä íà çâ’ÿçêó ç ãðîìàäÿíàìè

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 - 4”

10.50, 12.20 “Ìiíÿþ æiíêó - 4”

14.10 “Ñëiïà”

14.45 “Ìîëüôàð”

15.45 “Ñiìåéíi ìåëîäðàìè - 6”

17.15 Ò/ñ “Óëàìêè ùàñòÿ - 2”

22.15 Õ/ô “Ñëóæáîâèé ðîìàí. Íàøi 
÷àñè”

00.05 “Ëiãà ñìiõó”

01.45 “Ñiìåéíi ìåëîäðàìè”

06.10, 11.15, 12.25 “Ñëiäñòâî âåëè... 

ç Ëåîíiäîì Êàíåâñüêèì”

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Íîâèíè

07.15, 08.10 “Ðàíîê ç IÍÒÅÐîì”

09.20 Ò/ñ “Ñõiäíi ñîëîäîùi” 
14.00 “Ðå÷äîê”

14.50 “Ñóäîâi ñïðàâè”

15.45 “Ñiìåéíèé ñóä”

16.40 “Äàâàé îäðóæèìîñÿ”

20.00 “Ïîäðîáèöi”

21.00 “×îðíå äçåðêàëî”

23.00 Õ/ô “Áîãäàí-Çèíîâié 

01.35 Õ/ô “Çàõàð Áåðêóò”

04.25 “×åêàé íà ìåíå”

ICTV
05.35 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà

06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi

08.45 Ôàêòè. Ðàíîê

09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 

10.00, 16.45 Ò/ñ “Ñèëüíiøå âîãíþ” 
11.00, 17.45 Ò/ñ “Øòðàôáàò”
11.55, 13.20 Õ/ô “Ðåìáî-3”
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü

14.25 Ò/ñ “Âiääië 44”
15.25, 16.20 Ò/ñ “Ïîãàíèé õîðîøèé êîï”
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið

20.20 Àíòèçîìái

21.25 Äèçåëü-øîó

02.10 Ò/ñ “Ïåðåòèíàþ÷è ìåæó”
04.10 Ñòîï-10

04.55 Ïðîâîêàòîð

06.00 “Çiðêîâå æèòòÿ”

“ïðîùàâàé”
09.40 Õ/ô “Ðiâíÿííÿ ëþáîâi”
18.00, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”

19.55, 22.45 “Íàöiîíàëüíå òàëàíò-

øîó “Òàíöþþòü âñi! - 9”

01.40 “Ñëiäñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè”

03.00, 02.15 Çîíà íî÷i

05.10, 18.00 Àáçàö

06.05, 07.20 Kids Time

06.07 Ì/ñ “Ãóáêà Áîá”

07.22 Ì/ô “Êðóòi ÿéöÿ”

09.15 Ïîëîâèíêè 

15.15, 19.00 Ñóïåðìîäåëü ïî-

22.45 Ïîëîâèíêè

00.15 Àôåðèñòè â ìåðåæàõ 

02.10 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé

06.00, 13.20, 15.30 Àãåíòè 

ñïðàâåäëèâîñòi

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

09.15, 04.30 Çiðêîâèé øëÿõ

11.20, 03.40 Ðåàëüíà ìiñòèêà

16.00 Ò/ñ “ß äàðóþ òîái ùàñòÿ”
18.00 Ò/ñ “Ñïiâà÷êà i ñóëòàí” 

21.00 Õ/ô “Â î÷iêóâàííi âåñíè”

23.30 Ò/ñ “C.S.I.: Íüþ-Éîðê” 

06.00 Ïiäñóìêè

06.15 Ó ïðîñòîði áóòòÿ

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”

10.40 Õî÷ó áóòè

11.00 Øêîëà Ìåði Ïîïïiíñ

11.15 Êàçêè Ëiðíèêà Ñàøêà

11.30 Ñóñïiëüíèé óíiâåðñèòåò

12.30 Max Vatutin Trio

13.45 5 áàêñiâ.net

15.30 Êíèãà.ua

16.00 ×îëîâi÷èé êëóá. Ñïîðò

17.00 ×îëîâi÷èé êëóá

17.45 Ä/ô “Íåâèäèìi”

20.30 Áàêëàíè íà Áàëêàíè

21.00, 01.20 Íîâèíè

21.30 Ñïîðò. Òèæäåíü

21.55 Ðîçñåêðå÷åíà iñòîðiÿ

23.00 Òåðèòîðiÿ çàêîíó

23.20 Âïåðåä íà Îëiìï

01.40 Ìóçè÷íå òóðíå

03.00 Õ/ô “Òàðàñ Øåâ÷åíêî”
05.00 Íàäâå÷ið’ÿ. Äîëi

1+1
06.00 “Íåäiëÿ ç Êâàðòàëîì”

08.00 “Ñíiäàíîê. Âèõiäíèé”

10.00, 19.30 ÒÑÍ

11.00 “Ïîâåðíiòü ìåíi êðàñó 2”

12.20 Õ/ô “Ñëóæáîâèé ðîìàí. Íàøi 
÷àñè”

14.15 “Ãîëîñ. Äiòè 3”

16.25 “Âå÷iðíié êâàðòàë”

18.30 “Ðîçñìiøè êîìiêà 2016”

21.15 “Âå÷iðíié êâàðòàë 2016”

23.15 “Ñâiòñüêå æèòòÿ”

06.20, 20.00, 01.40, 05.20 “Ïîäðîáèöi”

09.00 Ä/ï “Ëþäìèëà Ãóð÷åíêî. 

Äî÷êè-ìàòåði”

22.30 “Äîáðèé âå÷ið íà Iíòåði”

23.20 “Âåëèêèé áîêñ. Äåíèñ Áåðií÷èê    

- Õóàí Îêóðà, Îëåã Ìàëèíîâñüêèé 

- Åóñåáiî Îñåõî”

ICTV
05.40 Ì/ô “Ïðèãîäè ìóëüòèíÿò”

06.15 Ôàêòè

06.45 Ïðîâîêàòîð

08.40 Ñòîï-10

09.40 Áiëüøå íiæ ïðàâäà

10.35 Ñåêðåòíèé ôðîíò

11.35 Àíòèçîìái

12.30, 13.00 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà

12.45 Ôàêòè. Äåíü

13.45 Iíñàéäåð

16.40 Õ/ô “Îñòàííié áîéñêàóò”
18.45 Ôàêòè. Âå÷ið

19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè. Ïiäñóìêè 

20.05 Õ/ô “Òåðìiíàòîð-2. Ñóäíèé äåíü”
23.05 Õ/ô “Òåðìiíàòîð-3. Ïîâñòàííÿ 

ìàøèí”
01.10 Õ/ô “48 ãîäèí”

04.15 Ò/ñ “Ïåðåòèíàþ÷è ìåæó”

05.50 “ÂóñîËàïîÕâiñò”

08.00 “Êàðàîêå íà Ìàéäàíi”

09.00 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”

13.50 “Çâàæåíi òà ùàñëèâi - 6”

17.00 “Õàòà íà òàòà”

19.00 “Õ-Ôàêòîð - 7”

23.40 “Õ-Ôàêòîð - 7 Ïiäñóìêè 

ãîëîñóâàííÿ”

00.55 “Íàöiîíàëüíå òàëàíò-øîó 

“Òàíöþþòü âñi! - 9”

03.00 Çîíà íî÷i

04.45 Àáçàö

05.40, 07.35 Kids Time

05.42 Ì/ñ “Ãóáêà Áîá”

09.00 Ðåâiçîð

12.00 Ñòðàñòi çà ðåâiçîðîì

14.40 Çiðêè ïiä ãiïíîçîì

16.40 Ì/ô “Ñóïåðøiñòêà”

23.20 Õ/ô “Ñòðàõîâèê” 

07.10, 05.10 Çiðêîâèé øëÿõ

10.00 Êóëiíàðíà Àêàäåìiÿ Îëåêñiÿ 

Ñóõàíîâà

11.00 Õ/ô “Òåðàïiÿ ëþáîâ’þ”

21.35 Ôóòáîë. Êâàëiôiêàöiÿ ×Ñ-2018. 

23.50 Ðåàëüíà ìiñòèêà

02.15 Ò/ñ “C.S.I.: Íüþ-Éîðê” 

06.00 Ì/ô “Ïðèãîäè êîâàëÿ Âàêóëè”

06.10 Õ/ô “Ñåêðåòíèé ôàðâàòåð”
11.30 “Ðå÷îâèé äîêàç”

19.00, 04.05 “Ñâiäîê”

19.30 Õ/ô “×àñ ãðiõiâ”
21.20 Õ/ô “Áàíäè Íüþ-Éîðêà”
00.30 Õ/ô “Ãåðîé” 
02.25 Õ/ô “Ïðèÿòåëü íåáiæ÷èêà”

06.00 Ñâiò ïðàâîñëàâ’ÿ

06.35 Íà ñëóõó

07.15, 07.50 Çîëîòèé ãóñàê

08.15 Ñìàêîòà

08.40 Ñâiò on line

09.00 Áàêëàíè íà Áàëêàíè

11.20 Ì/ñ “Ìàíäðiâíèêè â ÷àñi”
12.15 Òåàòðàëüíi ñåçîíè

12.50 Ñïîãàäè

13.30 Ãðà äîëi

14.20 Ôîëüê-musiñ

15.30 Òâié äiì - 2

16.30 Ò/ñ “Åïîõà ÷åñòi”
20.10 Ïîäîðîæíi

21.00, 01.20 Íîâèíè

21.30 Ïåðøà øïàëüòà

22.00 Óòåîäèí ç Ìàéêëîì Ùóðîì

23.00 Ïàñïîðòíèé ñåðâiñ

23.20 Äîáði ñïðàâè

01.40 Ìóçè÷íå òóðíå

03.00 Õ/ô “Íàòàëêà-Ïîëòàâêà”

ìèñòåöòâà. Î.Åêñòåð”

05.00 Âiðà. Íàäiÿ. Ëþáîâ

1+1
06.00 “Íåäiëÿ ç Êâàðòàëîì”

06.45 “Ãðîøi”

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 “Íîâèé iíñïåêòîð Ôðåéìóò. Ìiñòà”

13.25 Ò/ñ “Ìàòóñi-2”

18.30 Õ/ô “Íåäîòóðêàíi” 
19.30, 05.00 “ÒÑÍ-Òèæäåíü”

21.00 “Ãîëîñ. Äiòè 3”

01.20 “Àðãóìåíò êiíî”

02.00 “Ñâiòñüêå æèòòÿ”

05.50 “Âåëèêèé áîêñ. Äåíèñ Áåðií÷èê  

- Õóàí Îêóðà, Îëåã Ìàëèíîâñüêèé 

- Åóñåáiî Îñåõî”

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”

20.00 “Ïîäðîáèöi òèæíÿ” 

ICTV
05.00 Ïðîâîêàòîð

06.20 Ì/ô “Ïðèãîäè ìóëüòèíÿò”

06.40 Ôàêòè

10.10 Êðàùå íå ïîâòîðþé. 

Ðîçâàæàëüíå øîó

11.10, 13.00 Õ/ô “Îñòàííié áîéñêàóò”
12.45 Ôàêòè. Äåíü

13.40 Õ/ô “Òåðìiíàòîð-2. Ñóäíèé äåíü”
16.40 Õ/ô “Òåðìiíàòîð-3. Ïîâñòàííÿ 

ìàøèí”
18.45 Ôàêòè òèæíÿ

20.25 Õ/ô “Òåðìiíàòîð-4. Íåõàé 
ïðèéäå ñïàñèòåëü”

01.05 Õ/ô “Iíøi 48 ãîäèí”
02.40 Õ/ô “48 ãîäèí”
04.20 Ò/ñ “Ïåðåòèíàþ÷è ìåæó”

06.50 “Âñå áóäå äîáðå!”

09.00 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”

09.55 “Êàðàîêå íà Ìàéäàíi”

14.15 “ÌàñòåðØåô - 6”

19.00 “Áèòâà åêñòðàñåíñiâ 16”

21.15 “Îäèí çà âñiõ”

22.30 “Õ-Ôàêòîð - 7”

03.15 Çîíà íî÷i

04.55 Àáçàö

05.50, 07.10 Kids Time

05.52 Ì/ñ “Ïiíãâiíè Ìàäàãàñêàðó”
07.12 Ò/ñ “Ïðèãîäè Ìåðëiíà”
11.50 Õ/ô “Åîí Ôëàêñ” 

07.30 Çiðêîâèé øëÿõ

09.20 Õ/ô “Ñòåðåæèñÿ àâòîìîáiëÿ”

15.10 Õ/ô “Â î÷iêóâàííi âåñíè”

íåùàñíèé âèïàäîê”

01.00 Ò/ñ “Ñïiâà÷êà i ñóëòàí”
05.00 Ðåàëüíà ìiñòèêà

05.30 Ì/ô “Êîòèãîðîøêî”

05.40 Õ/ô “Î÷iêóâàííÿ ïîëêîâíèêà 
Øàëèãiíà”

07.15 Õ/ô “×àñ ãðiõiâ”

14.20 Õ/ô “Áåðåæiòü æiíîê”
16.45 “Ëåãåíäè êàðíîãî ðîçøóêó”

19.00 Ò/ñ “13”

00.45 Õ/ô “Áàíäè Íüþ-Éîðêà” 
03.45 “Ðå÷îâèé äîêàç”

04.35 “Âèïàäêîâèé ñâiäîê”
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Контрольна для дорослих ●

Сам собі лікар ●А чи знаєте ви? ●

На іспиті студент бере один квиток – не 
знає.

Бере інший – теж. Третій – та ж біда…
Так четвертий, п’ятий…
Професор бере заліковку, ставить йому 

“3”.
Інші студенти обурюються:
— За що?
— Як за що… — відповідає професор, 

— якщо щось шукає, значить, щось знає.

Жінка приходить з роботи і запитує  чо-
ловіка:

— Ти козу доїв?
Чоловік:
— Доїдаю!

Жінка чоловіку:
— Любий, а що ти мені подаруєш на 

день народження?
— Ось бач, під вікном стоїть чорний 

Мерседес?
— Так!
— Ось точно такого ж кольору колготки.

— Куме, як ви думаєте, оголошення 
в газетах дають якийсь результат?

— Ще б пак! Ми дали оголошення в 
газету в понеділок, що шукаємо сто-
рожа, а у вівторок нас уже пограбува-
ли!

— Скільки ви важите?
— В окулярах 120.
— А без окулярів?
— А без них я ваги не бачу.

Жінка чоловікові:
— Дорогенький, подивись, я припар-

кувала машину не надто далеко від 
узбіччя?

— Від правого чи лівого?

80% чоловіків імітують смачний 
борщ…

УсміхнітьсяПравила долі:  
дотримуйся і будеш щасливий

Існує 25 правил долі. Хто їх приду-
мав, невідомо. Але ті, хто з ними 
ознайомився, надалі намагаються 
їх дотримуватися. Це навіть не пра-
вила, а психотерапевтична техніка, 
завданням якої є переконання. Ви-
конання правил вимагає цілеспря-
мованості та наполегливості. Тому 
потрібно вдумливо читати їх що-
дня. Спробуйте, і дуже скоро пере-
конаєтеся, що жити вам стало зна-
чно легше.

1. Порожнеча має бути заповнена.
2. Щоб досягти мети, бажання замало. 

Потрібно прийняти рішення діяти. Тільки 
тоді з’являться можливості.

3. Щоб змінити свій шлях, потрібно спо-
чатку зупинитися, а вже після цього пряму-
вати в інший бік.

4. У житті за все потрібно платити. Але 
найдорожче коштує бездіяльність. На жаль, 
іноді це починаєш розуміти лише напри-
кінці життєвого шляху.

5. Якщо людина постійно боїться поми-
литися, зробити щось не так, то саме це є 
її найбільшою помилкою.

6. Подібне завжди притягується тільки 
подібним. У житті немає нічого випадково-
го. Тому поряд не ті, кого хотіли б бачити, 
а ті, хто подібний до нас.

7. Якщо поставлена мета недосяжна, 
сконцентруйтеся на інших. Досягнувши їх, 
спробуйте повернутися до першої.

8. Якщо в життя нічого не просити, то 
воно нічого й не дасть. Якщо не знаєте, 
чого хочете, то й дар буде таким самим. 
Потрібно завжди чітко формулювати ба-
жання.

9. У житті не буває абсолютного задо-
волення. Воно завжди обмежується нашим 
сприйняттям світу.

10. Ви прагнете змін? Тоді забудьте про 
пасивність. Саме через неї ви втрачаєте 
шанс, який дарує доля. Дорогу здолає той, 
хто йде.

11. Життя завжди змушує вирішувати ті 
завдання, яких людина намагається уник-
нути. Від них неможливо сховатися, бо не 
вирішивши якесь завдання тепер, його до-

ведеться вирішувати на іншому життєвому 
етапі. Але заплатити доведеться набагато 
більше.

12. У житті завжди є вибір. У світі багато 
можливостей. Але вибираючи щось одне, 
завжди втрачаєш інше. Тому втрати неми-
нучі, та їх завжди можна розглядати як но-
вий досвід.

13. Нове завжди передбачає руйнуван-
ня старого. Інколи потрібно не зруйнувати, 
а  розчистити місце. А для цього необхідні 
сили, час і знання, щоб будувати. Якщо їх 
немає, то краще не руйнувати. Інакше 
можна побудувати щось жахливе.

14. Людина намагається змінити життя, 
але їй заважають старі стереотипи і звич-
ки, які повертають її до звичного способу 
хиття. Тому зміни завжди відбуваються ду-
же повільно і потребують титанічних зу-
силь.

15. Кожен із нас притягує до себе те, 
що він найбільше любить, чекає або боїть-
ся, бо саме на цьому сфокусована наша 
свідомість. Доля ніколи не дає зайвого. 
Вона щедра, але тільки в межах бажаного. 
Змініть межі й отримаєте більше.

16. Життя — це суцільні протилежності. 
Когось ми любимо, а когось — ненавиди-
мо. З кимось дружимо, а з кимось — кон-
фліктуємо. Набуваємо і втрачаємо, зустрі-
чаємося і розлучаємося. Людина прагне 
стабільності і водночас незадоволена роз-
міреним плином життя. Неможливо щось 
зрозуміти, не знаючи, що є протилежним.

17. Люди прагнуть гармонії. Але щоб її 
досягти, потрібен внутрішній баланс. Це 
прийняття своїх кращих рис і недоліків, 
усвідомлення власної недосконалості і вну-
трішній спокій. Необхідно, щоб розум, 
вчинки і почуття діяли злагоджено.

18. Треба розуміти, що світ створений 
не лише для задоволень. Дуже часто він 
не відповідає нашим очікуванням та уяв-
ленням про нього. Але потрібно завжди 
прагнути робити добро. Той, хто не зда-
тен на це, ніколи не зможе оцінити благо, 
отримане від інших.

19. Людину завжди дратує в інших те, 
що є у ній. Інші люди можуть стати для нас 
дзеркалами. Необхідно тільки уважно 
вдивлятися в них. Тоді ми зможемо краще 
пізнати себе.

20. Якщо вас охоплює сильне бажання 
чимось володіти, це означає, що ви не ви-
знаєте своїх здібностей і переваг. Приди-
віться до себе, може, ви маєте більшим, 
ніж бажаєте.

21. Дуже важко протистояти негатив-
ним думкам. Вони змушують страждати, 
хвилюватися. Сконцентруйтесь на одній 
думці і стримуйте її. Це допоможе нейтра-
лізувати потік негативу, в який ви порину-
ли. 

22. Прийміть себе таким, який ви є, зі 
всіма вашими недоліками й вадами, і тоді 
тривоги, хвилювання, комплекси зникнуть, 
а ви зможете почати повноцінне життя.

23. Світ, що оточує нас, абсолютно 
нейтральний. Це ми робимо його поганим 
або хорошим. Намагайтеся сприймати ре-
альність позитивно, і тоді вона стане щас-
ливою і радісною.

24. Ніколи не ставтеся до думки оточу-
ючих, як до істини. Неможливо бути хоро-
шим для всіх. Завжди знайдуться недобро-
зичливці. Не дозволяйте їм керувати ва-
шим життям.

25. Ми приходимо в цей світ з нізвідки і 
йдемо в нікуди. То, можливо, сенсом на-
шого існування і є власне життя в усіх його 
проявах?

От і все. 25 простих правил, дотримува-
тися яких не так уже й складо, а користь 
вони приносять неоціненну! 

Не всі знають, що такий звичний і 
знайомий нам з дитинства засіб є 
не лише головним помічником у 
побуті, а й має ефективні лікуваль-
ні властивості. Відомо, що госпо-
дарське мило завжди користува-
лося повагою у лікарів. Хірургам 
воно навіть може замінити рука-
вички. Але було відкрито і безліч 
інших корисних властивостей ми-
ла, які допомагають швидко і без-
печно вилікувати багато захворю-
вань.

Для цього вико-
ристовуйте тради-
ційне коричневе 
мило. Господар-
ське мило має ан-
тибактеріальну і 
дезінфікуючу дії, 
тому загоює рани, 
порізи, опіки, лікує 
шкірні захворю-
вання.

При подряпинах 
чи забоях намиль-
те уражену ділянку 
милом і залиште 
до повного виси-
хання. Процедуру 
робіть двічі на день. Це попередить по-
яву синця і набряклості.

У разі опіку важливо негайно намас-
тити хворе місце милом. Це вбереже 
шкіру від почервоніння й появи пухирів.

Мильна піна допомагає зняти свербіж 
унаслідок укусів комах, зокрема кома-
рів.

Господарське мило часто застосову-
ють для лікування запальних процесів, 
навіть гангрени.

Противірусні властивості господар-
ського мила роблять його популярним 
засобом інтимної гігієни: в мильній піні 
гине велика кількість вірусів і бактерій.

За допомогою господарського мила 
можна вилікувати нежить, що почина-
ється. Для цього в мильний розчин вмо-
чити ватні тампони і обробити пазухи 
носа. 2-3 такі процедури позбавлять вас 
від неприємних відчуттів.

Розчин господарського мила поміч-
ний і при укусі собаки для запобігання 
потрапляння в рану інфекції. Треба дати 

стекти крові, яка вимиє бактерії, а потім 
прикласти до рани тампон, змочений в 
розчині.

Успішно лікують господарським ми-
лом і грибкові захворювання стоп. Дер-
матологи радять ретельно мити уражені 
ділянки милом зі щіткою, а потім обро-
бляти йодом.

Для догляду ротової порожнини сто-
матологи рекомендують обробляти зуб-
ну щітку розчином господарського мила 
і залишати на ніч. Вранці, можете бути 
впевнені, щітка буде повністю знезара-
жена.

При недугах го-
мілковостопних 
суглобів слід па-
рити ноги у миль-
ній воді, активно 
масажуючи хвору 
ділянку впродовж 
20 хвилин. Потім 
намочити марлю в 
сирому яєчному 
білку, накласти 
пов’язку на хворі 
суглоби і тримати 
до повного виси-
хання. Цю проце-
дуру робити що-

дня протягом двох тижнів.
Щоб позбутися вугрів і прищів, у 

склянку гарячої мильної води додайте 
чайну ложку солі. Цим розчином про-
тріть обличчя і залиште на 20 хвилин, 
потім змийте прохолодною водою. Ро-
біть маску тричі на тиждень упродовж 
місяця. 

Господарське мило є чудовим засо-
бом для догляду за шкірою і волоссям. 
Ті, хто пробував хоча б двічі на тиждень 
умиватися з використанням господар-
ського мила, а потім змащувати обличчя 
дитячим кремом, зауважують, що ефект 
навіть кращий, ніж під час використання 
дорогої косметики.

Якщо випадає волосся і є лупа, най-
краще мити голову не шампунем, а гос-
подарським милом. Щоб після миття 
милом, волосся набуло блиску й шокво-
китості, обполосніть його водою з ли-
монною кислотою чи відварами лікар-
ських трав (любистка, ромашки, кропи-
ви). Протипоказання — надмірна сухість 
шкіри голови.

Господарське мило… лікує?
— яблука тонізують ефективніше за ко-

феїн. А запах зелених плодів допомагає 
схуднути;

— дивно, але факт: ви можете легко за-
сунути в рот звичайну електричну лампоч-
ку, але витягти її без допомоги лікаря у 
вас не вийде;

— щороку на землі осли вбивають біль-
ше людей, ніж їх гине в авіакатастpофах;

— пеpшим товаpом зі штpихкодом є 
жувальна гумка Wrіgley’s;

— слон — єдина тварина, яка не вміє 
підстрибувати;

— шанс дожити до 116 років має одна 
людина із двох мільйонів;

— арахіс — один із компонентів динамі-
ту;

— Альберт Ейнштейн ніяк не міг 
запам’ятати номер свого телефону;

— лев із логотипу Метро-Голдвін-Майер 
(американська кіностудія) вбив свого дре-
сирувальника наступного дня після зйо-
мок;

— брудний сніг тане швидше, ніж чис-
тий;

— на офісному столі бактерій у 400 ра-
зів більше, ніж у туалеті;

— неможливо чхнути з розплющеними 
очима;

— 4-річний малюк ставить близько 400 
запитань на день;

— якщо омар втратить око, у нього ви-
росте нове;

— для того, щоби посміхнутися, потріб-

но задіяти 40 м’язів, а щоб натиснути на 
курок – 4;

— найчастіше дружини мільйонерів – 
вчителі;

— узимку 1932 року було так холодно, 
що Ніагарський водоспад повністю за-
мерз;

— люди витрачають два тижні життя в 
очікуванні зеленого сигналу світлофора;

— електричного стільця винайшов сто-
матолог;

— Уїнстон Черчілль народився на дис-
котеці в жіночому туалеті;

— на 97% банкнот США є сліди кокаї-
ну;

— ніхто не знає, де похований Моцарт; 
— Леонардо да Вінчі міг однією рукою 

писати, іншою — малювати, а губи Мони 
Лізи він зображав 12 років;

— більше половини населення Землі 
ніколи нікому не телефонували або ж не 
отримували телефонних дзвінків;

— у Аль-Капоне був брат-полісмен, 
який працював у Небрасці;

— у Генрі Форда ніколи не було посвід-
чення водія;

— перші дзеркала мали вигляд невели-
ких металевих пластин, а скляні почали 
виготовляти 500 років тому у Венеції. Вар-
тість одного дзеркала дорівнювала вар-
тості невеликого морського судна!!! А 
майстрам дзеркал забороняли виїжджати 
з країни, щоб зберегти таємницю вироб-
ництва.

Неймовірно і цікаво

Відбілюємо без хімії 
 й зайвих витрат

Перекис водню — чудова заміна хлорки, “Ванішу” й інших відбілювачів. 
Існує два способи відбілювання з його допомогою.

1. Беремо 1 ч. л. 3%  перекису водню на 2 л води. Якщо жовтизна дуже поміт-
на й давня, можна додати 1 ч. л. кальцинованої соди.

 В емальовану миску набираємо воду, підігріваємо її до 30-40°, а для підсилен-
ня ефекту - до 65-70° (зважайте на тип тканини). Додаємо перекис і соду (за по-
треби), ретельно перемішуємо і поміщаємо в розчин пожовклу річ на 20 хв. (при 
температурі 65-70° – 10 хв.). Час від часу перевертаємо річ. Далі потрібно пропо-
лоскати її в чистій воді.

 2. На 5 л води потрібно 1 ст. л. перекису водню і 1 ст. л. нашатирного спирту. 
Воду підігріваємо в емальованій мисці до 80°. Додаємо перекис і нашатир, пере-
мішуємо і занурюємо в неї щойно випрану білизну, яка потребує відбілювання. 
Залишаємо на півгодини, після чого білизну полощемо в чистій воді.
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Спортивний калейдоскоп ●

 20 листопада 2016 року за спри-
яння сектору молоді та спорту Тер-
нопільської РДА та Тернопільської 
радіомовної компанії “Джерело” 
проводитиметься Кубок Тернопіль-
ського району з волейболу серед 
чоловічих команд із нагоди Дня пра-
цівників радіо, телебачення та 
зв’язку. Початок змагань о 10 годині. 
Запрошуємо районні волейбольні ко-
манди взяти участь у змаганнях. 
Контактний телефон: 43-59-92.

17-23 жовтня в Надвірній Івано-
Франківської області відбувся чемпіо-
нат України з боксу серед юнаків 2003-
2004 років народження. Бронзовим при-
зером у ваговій категорії до 65 кілограм 
став вихованець спортивного клубу “Чем-
піон” селища Великі Бірки, учень НВК 
“Великобірківська ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія 
імені Балея” Вадим Максимович. Юний 
спортсмен уперше виступав на змаган-
нях такого рівня. Вітаємо нашого земляка 
з перемогою і бажаємо успіхів у спортив-
ній кар’єрі.

 В останню неділю жовтня відбули-
ся чвертьфінальні зустрічі Кубка 
пам’яті легендарного українського фут-
боліста, уродженця села Лучка Терно-
пільського району Івана Вишневського. 
Шляхтинці розгромили Велику Березо-
вицю 3:0, Плотича здолала Дичків 3:1, 
футболісти із Соборного поступилися 
тернопільському “Динамо” 1:3. Ще один 
матч було зіграно в середу, 2 листопада. 
Великі Бірки виявилися сильнішими в ду-
елі з Великим Глибочком — 2:2 за під-
сумками основного часу і 4:2 в серії піс-
ляматчевих пенальті. Півфінальні поєдин-
ки між Шляхтинцями і Дичковом, Плоти-
чею і Великими Бірками заплановані на 6 
листопада. Фінал — на 13 листопада. За-
прошуємо вболівальників підтримати 
своїх улюбленців.

Нападник “Олександрії” Роман 
Яремчук у матчі тринадцятого туру про-
ти полтавської “Ворскли” (2:2) забив най-
швидший гол в історії чемпіонатів Украї-
ни. Футболіст відзначився взяттям воріт 
на восьмій секунді матчу. До цього часу 
такий рекорд належав колишньому грав-
цю національної збірної України Олексан-
дру Косиріну, який 2005 року у складі 
одеського “Чорноморця” забив харків-
ському “Металісту” на 9-ій секунді. Інші 
матчі звітного туру: “Олімпік”-”Волинь” 
2:1, “Шахтар”-”Чорноморець” 2:0, 
“Динамо”-”Карпати” 4:1, “Зоря”-”Зірка” 
2:1, “Сталь”-”Дніпро” 1:1.

Авторитетне британське видання 
“FourFourTwo” внесло київське “Дина-
мо” до списку найкращих команд усіх 
часів. Український клуб зайняв 20-те міс-
це в рейтингу, до якого ввійшло півсотні 
найкращих команд в історії футболу. 
Перше місце отримав амстердамський” 
Аякс” зразка 1965-1973 років. На другій 
сходинці опинилася збірна Бразилії 1970 
року. Замикає символічну трійку лідерів 
італійський “Мілан” 1987-1991 років, ін-
формує “Футбол 24”.

Минулої неділі ФК “Тернопіль” у 
рамках чемпіонату серед команд першої 
ліги поступився в Охтирці “Нафтовику-
Укрнафта” з рахунком 2:1.Тернополяни 
пропустили першими. На 66-ій хвилині 
Тарас Гром’як зрівняв рахунок, але втри-
мати нічию “муніципалам” не вдалося — 
за три хвилини до закінчення основного 
часу матчу вони пропустили вдруге.

Захисник донецького “Олімпіка”, 
вихованець київського “Динамо” Тимур 
Парцванія може отримати запрошення 
зіграти за збірну своєї історичної батьків-
щини — Грузії. Футболіст народився у 
Тбілісі, але 2008 року переїхав до України 
та отримав українське громадянство. 
Представники грузинської збірної вже 
переглядали в дії 25-річного гравця та 
проявили зацікавленість у його запро-
шенні до лав національної команди. Те-
мур виступав за різні юніорські та моло-
діжні збірні України. В 2009 році став 
переможцем Євро-2009 (U-19), у складі 
української “молодіжки” провів 16 матчів 
і забив один гол.

Всесвітня боксерська асоціація 
(WBA) прийняла позитивне рішення про 
можливість санкціонування бою за титул 
“суперчемпіона” в надважкій вазіміж 
українцем Володимиром Кличком і бри-
танцем Ентоні Джошуа. Однак наразі не-
відомо, чи такий бій, який заплановано 
на 4 березня в Лондоні, відбудеться. 
Справа в тому, що Джошуа спочатку по-
трібно захистити титул проти Еріка Молі-
ни, а згодом отримати санкцію від IBF на 
проведення бою з Кличком, інформує 
BoxingNews. Раніше повідомлялося, що 
Володимир не зможе провести поєдинок 
через травму литкового м’яза, але укра-
їнський боксер у коментарі іноземним 
ЗМІ сказав, що це пошкодження не є 
серйозним.

 
Підготував Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Знай наших! ●

Секрети футболу ●

УВАГА! 
Фотомить спорту

Друзі! Якщо ви хочете побачи-
ти себе, своїх рідних і близьких 
на спортивній сторінці “Поділь-
ського слова”, 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 пріз-
вище, вік, місце навчання/роботи 
спортсменів, напишіть, за що лю-
бите спорт, скільки часу ним за-
ймаєтеся, якими видами й на яко-
му рівні. Світлини можуть бути як 
індивідуальні, так і колективні.

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

У першій половині 90-их років 
тернопільська “Нива” була сер-
йозною бойовою одиницею в 
еліті українського футболу. 

В дев’ятому турі чемпіонату Украї-
ни сезону 1994/1995 років тернополя-
ни на своєму полі обіграли донецький 
“Шахтар” із рахунком 2:1. Після матчу 
“гірників” розгнівало суддівство го-
ловного арбітра Валерія Авдиша і йо-
го помічника. На їхню думку, рефері 
не зарахував “чистий” гол донеччан, 

коли м’яч перетнув лінію во-
ріт майже на метр. Ситуація 
дійшла до того, що у пресі 
з’явився відкритий лист ке-
рівництва команди з Доне-
цька, в якому зазначалося: 
якщо цю зустріч не перегра-
ють, “Шахтар” перейде в ро-
сійський чемпіонат. Федера-
ція футболу України пішла на 
поступки команді зі східного 
регіону — першого грудня по-
єдинок переграли. Смішно, 
але “Нива” знову виграла. 
Цього разу з рахунком 2:0.

Цікаво знати ●

“Подвійний” матч “Ниви”

28-30 жовтня цього року в місті Луцьк під егідою WPAU (WorldPowe
rliftingAllianceUkraine) відбувся четвертий чемпіонат Європи з пауер-
ліфтингу, в якому взяли участь 14 країн. 

Житель Товстолуга Тернопільського району, тренер із легкої атлетики 
Тернопільської районної дитячо-юнацької спортивної школи 23-річний Воло-
димир Назарко (на фото зліва) виборов золоті медалі серед юніорів загалом 
і у ваговій категорії до 90 кілограмів. Хлопець успішно виконав нормативи 
майстра спорту з цього виду спорту, отримав грамоти і Кубок. Його тренер 
Андрій Мазанович (на фото справа) із Кременця здобув друге місце у ваго-
вій категорії до 110 кілограмів серед спортсменів 24-45 років. Щиро вітаємо 
наших земляків зі звитягою!

Підготував Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Володимир Назарко —  
чемпіон Європи з пауерліфтингу

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

“Матч смерті” 9 серпня 1942 року — 
найзагадковіша сторінка історії укра-
їнського футболу. У часи Другої світо-
вої війни на футбольному полі в окупо-
ваному Києві зійшлися радянські і ні-
мецькі футболісти. Проти німців із ко-
манди “Флакельф” — аматорів пові-
тряних сил Люфтваффе і зенітників 
протиповітряної оборони — грав ко-
лектив хлібзаводу “Старт”, у складі 
якого були гравці довоєнних київських 
“Динамо” і “Локомотива”. Про це 
свідчать дослідження журналістів та 
істориків, які вивчали це питання.

Перед матчем окупанти попередили на-
ших гравців: якщо вони виграють — 
будуть розстріляні. Попри по-
грози, кияни в тому матчі пе-
ремогли, але насправді їх не 
розстріляли відразу, як розпо-
відає легенда радянської вла-
ди. У 2005 році прокуратура 
німецького Гамбурга закрила 
справу про “матч смерті”, яку 
вела з 1974 року. Між перемо-
гою українців і їхнім розстрілом 
зв’язку правоохоронці не зна-
йшли. Афіші, які збереглися з 
тих буремних часів, свідчать: 
1942 року “стартівці” зіграли що-
найменше дев’ять поєдинків. Че-
рез тиждень після зустрічі з нім-
цями “Старт” із рахунком 8:0 роз-
громив “Рух”, за який виступали 
представники українських органів 
влади і працівники київських фа-
брик. До того ж із “Флакельфом” 
київські аматори зіграли двічі (6 і 9 
серпня) і двічі святкували перемогу 
— 5:1 і 5:3. Зі слів безпосереднього учас-
ника матчу Макара Гончаренка в інтерв’ю 
1992 року, ніхто київським футболістам пе-
ред грою не погрожував, після матчу вони 
вільно розійшлися по домівках.

Арештували футбо-
лістів “Старту” 18 
серпня 1942 року. Не 
всіх, а лише колишніх 
“динамівців”. Є кілька 
версій затримання. 
Найпоширеніша з них 
розповідає, що фут-
больних арештантів 
підозрювали у співп-
раці з НКВС, при 
якому був створе-
ний ФК “Динамо”. 
Документально  
підозру “довели” 
лише Миколі Ко-
ротких, якого до 
смерті замучило 

гестапо. Решту після кіль-
кох тижнів допитів відправили в Сирецький 
концентраційний табір, де розстріляли трьох 
гравців — Миколу Трусевича, Олексія Кли-
менка та Івана Кузьменка. Згідно з іншою 
версією, причина затримання — крадіжка 

хліба і саботаж на хлібозаводі, де вони пра-
цювали. На знак пам’яті про загиблих 1971 
року на стадіоні “Динамо” імені Валерія Ло-
бановського встановили гранітну стелу з 
горельєфними постаттями чотирьох футбо-
лістів.

Відомий український спортивний журна-
ліст Валентин Щербачов одним із перших 
намагався розказати правду про той поєди-
нок. Однак радянська влада цього не дозво-
лила. В 1996 році вийшла книга Щербачова 
“Ностальгія за радянським футболом”, на 
сторінках якої автор згадує про ті події: “Як 
такого “матчу смерті” не було, була серія 
матчів. Оскільки кияни перемагали всі ко-
манди, в 42-му році, в серпні, новий комен-
дант Києва заборонив проводити матчі, щоб 
не дискредитувати німців в очах окупованого 
міста”.

В одному з наступних номерів “Поділь-
ського слова” в рубриці “Секрети футболу” 
читайте про трагічну загибель колишнього 
президента донецького “Шахтаря” Ахатя-
Брагіна і про шуби Ігоря Суркіса для суддів.

За що вбили “динамівців”?

Футболісти “Старту”. 1942 рік.

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Минулого вівторка київське “Динамо” в рамках четвертого ту-
ру Ліги чемпіонів поступилося на виїзді лісабонській “Бенфіці”. 
Тепер, аби сподіватися на плей-оф ЛЧ, кияни мають вигравати в 
Неаполі в місцевого “Наполі” та вдома у стамбульського “Бешик-
таша”. Крім цього, потрібно, щоб футболісти “Бенфіки” перемо-
гли в останніх двох турах. Примарні шанси в “динамівців” і на 
Лігу Європи. 5 очок — велике відставання від турків, які наразі 
треті в турнірній таблиці, за два тури до кінця.

Єдиний гол у цьому поєдинку Київ пропустив “у роздягальню”. 
Домагой Віда порушив правила у власному карному майданчику 
й лісабонець Едуардо Сальвіо реалізував пенальті. Не зміг зігра-
ти проти “Бенфіки” Андрій Ярмоленко, відсутність якого знебар-
вила гру української команди. Хоча “Динамо” могло повернутися 
додому бодай з нічиєю. ЖуніорМораес, який взяв на себе відпо-
відальність пробивати одинадцятиметровий штрафний удар на 
69-ій хвилині, не зміг переграти з позначки стража воріт порту-
гальців. Натомість юні “динамівці” в Юнацькій лізі УЄФА пере-
грали “Бенфіку” 2:1 і достроково вийшли в плей-оф.

Єврокубки ●

Примарні шанси на плей-оф
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А я роблю так… ●

Загадки
Із перлин разочок, зелений 

листочок.
Аромат духмяний тішить ліс 

весняний. 
(Конвалія) .

* * *

Ходить птаха по подвір’ю:

Гребінець, борідка, пір’я.

А як сяде у гніздечко –

Нам знесе вона яєчко.
(Курка).

* * *

Звірята рогаті,

Та ще й бородаті,

Ходять пастись в лози.

Хто це? (Кози).

* * *

Стрекотуха білобока,

Звуть усі її… (Сорока).

Дитячий майданчик
По калюжах кроком руш!

Заморожування
Буряки або мокву помити, по-

чистити, подрібнити будь-яким 
способом – ножем, на тертці, за 
допомогою кухонного комбайну. 
Розкласти невеликими порціями у 
пластикові контейнери або цело-
фанові пакети, помістити в моро-
зилку. Перед використанням не 
обов’язково розморожувати, а 
відразу вкинути в каструлю чи на 
сковорідку.

Можна заморозити відварені 
коренеплоди для приготування ві-
негрету. Для цього помиті овочі 
відварити, не очищаючи і не від-
різаючи корінь. Далі очистити від 
шкірки й нарізати кубиками. Роз-
класти порціями в ємності для за-
морозки (пакет, контейнер) і по-
класти в морозильну камеру. Ва-
рені коренеплоди треба розморо-
жувати за кімнатної температури, 
щоби вони не втратили колір і 
смак. Не можна використовувати 
швидке розморожування!

Маринування 
Буряк. Чудово підійде для при-

готування різноманітних салатів, 
вінегретів та супів, які набудуть 
приємного пікантного смаку. З 
ним можна приготувати і бутерб-
роди, змішавши його з часником. 
А від оселедця під овочевою «шу-
бою» не можна буде відірватися.

Рецепт 1. Буряк — 1 кг, вода 
— 500 мл, оцет — 100 мл, цукор 
— 25 г, сіль — 1 ч. л., перець (го-
рошок) — 5 шт., гвоздика — 5 шт., 
лавровий лист — 2 шт.

Буряк відварити (30 хв. 
кипить, злити окріп і не-
гайно залити холодною во-
дою, залишити на півгоди-
ни; такий спосіб дає змогу 
зекономити газ), почисти-
ти і подрібнити (кубиками, 
соломкою, натерти, залеж-
но для якої страви). На дно 
простерилізованої півлі-
трової банки покласти пе-
рець, гвоздику й лавровий 
лист, зверху — підготовле-
ний буряк. Залити кипля-
чим маринадом (воду, сіль, 
цукор довести до кипіння і 
влити оцет, дати закипіти). 
Стерилізувати 7 хв. Зберігати в 
прохолодному місці.

Рецепт 2. Буряк — 4 кг, пе-
рець солодкий — 5 шт., цибуля 
— 0,5 кг, гострий перець (за ба-
жанням) — 0,5 ч. л., цукор — 2 ст. 
л., сіль — 2 ст. л., оцет — 200 мл, 
олія — 200 мл.

Буряки відварити, натерти на 
крупній тертці, перець нарізати 
соломкою, цибулю — півкільцями. 
Олію, оцет, сіль, цукор і перець 
закип’ятити, остудити, змішати з 
овочами, щільно укласти в літрові 
банки. Стерилізувати 1 год.

Морква. Чудовий гарнір до 
м’ясних страв, а також надасть 
неповторного смаку вінегрету й 
іншим салатам. 

Потрібно: дрібна морква — 2 
кг, вода — 3-4 скл., цукор — 60 г, 
сіль — 80 г, чорний перець горо-
шком — 10 шт., лавровий лист — 3 
шт., оцет — 120 мл, кріп.

Моркву почистити, нарізати 
кільцями. Покласти в каструлю, 
залити водою і тушкувати на ма-
лому вогні 20 хв. Потім додати 
цукор, сіль, спеції і варити ще 10 
хв. Вкинути зелень кропу, влити 
оцет, дати ще кілька хвилин поки-
піти і закатати в стерилізовані 
банки. Взимку — як знайдете. 

Буряковий квас
Цей напій має цілющий вплив 

на весь організм. Він — ефективна 
профілактика онкологічних захво-
рювань. Також чистить організм 
від шлаків:  нирки звільняються від 
солей, кишечник — від запорів, 
судини — від холестеринових від-
кладень, а печінка від застояної 
жовчі. 

А ще — це чудовий засіб від 
гіпертонії. Одна склянка свіжого 
бурякового квасу протягом 20 
хвилин допомагає знизити тиск. А 
симптоми полегшує відразу ж. 
Тривале лікування гіпертонії бу-
ряковим квасом нормалізує арте-
ріальний тиск, причому в окремих 
випадках цей ефект тримається 
роками. Також напій корисний 
людям, які страждають від залізо-
дефіцитної анемії, порушень об-
міну речовин, покращує обмін 
речовин і сприяє схудненню.

А борщ буде найсмачнішим і 
найкориснішим не з томатною 
пастою, яка після тривалого випа-
рювання втратила користь і навіть 
стала шкідливою, а саме з буряко-
вим квасом.

Дріжджовий спосіб. Потріб-
но: 500 г буряків, 3 л води, 50 г 
житнього хліба, 10 г дріжджів, 

100 г цукру.
Буряки помити, 

почистити, нарізати 
тонкими скибочками 
(маленькі коренепло-
ди використовують 
цілими), залити не-
великою кількістю 
гарячої води (щоб 
тільки покривала бу-
ряки) й варити до го-
товності. Відвар зли-
ти в банку, долити 
туди переварену во-
ду, яка залишилася 
від норми, покласти 
чорний хліб, цукор, 
дріжджі й залишити 

на 1-2 доби в теплому місці для 
бродіння. Потім квас процідити 
й охолодити. Буряки, що зали-
шилися після тушкування, мож-
на використовувати для приго-
тування інших страв.

Бездріжджовий спосіб.  
Потрібно: 1 буряк (великий), 2 л 
води, 4 ст. л. цукру, 1 буханець 
житнього хліба (черствого).

Обчищений буряк дрібно по-
різати, а маленький цілим по-
класти в скляну банку, залити 
перевареною водою, додати цу-
кор і скоринку із житнього хліба. 
Банку закрити марлею й зали-
шити для бродіння на 3 доби. 
Після цього квас процідити, роз-
лити в пляшки, закупорити й 
охолодити.

Із лікувальною метою буряко-
вий квас вживати тричі на день за 
півгодини до їди по 1/4 склянки, 
поступово збільшуючи до 1/2.

Морквяний сік
Дрібну моркву помити, обріза-

ти пошкоджені місця (шкірку мож-
на не чистити за умови ретельно-
го миття) і витиснути сік за допо-
могою соковижималки. 

Класичний. Із підготовленої 
моркви приготувати сік. Дати до-
бре відстоятися. Потім процідити 
через марлю. Перелити в емальо-
вану каструлю, поставити на плиту 
і на повільному вогні підігріти, не 
доводячи до кипіння. Потім наси-
пати цукор за смаком, однак не 
варто класти його багато. 
Дерев’яною лопаткою все пере-
мішати і відразу ж розлити у про-
парені банки. Стерилізувати пів-
години, закатати.

Із яблуками. Потрібно: яблука 
— 3 кг, морква — 1 кг, цукор — 1 
скл. 

Яблука помити, видалити сер-
цевину і за допомогою соковижи-
малки вичавити сік. Те саме зроби-
ти з морквою. Соки перемішати. 
Всипати цукор, до речі, його кіль-
кість можна зменшити, залежно від 
смаку. Проварити п’ять хвилин. Га-
рячий напій розлити у стерильні 
банки і відразу закатати. Цей сік 
можна зберігати більше року.

Із м’якоттю. Потрібно: морк-
ва — 2,5 кг, вода — 3 л, цукровий 
сироп у пропорції відповідно до 
смаку — 2 л. 

Моркву помити, почистити, по-
дрібнити у блендері. Масу виклас-
ти в каструлю, додати воду і про-
варити до розм’якшення. Отрима-
ну кашку невеликими порціями 
збити міксером. Деякі кулінари 
морквяне пюре пропускають че-
рез соковижималку, тоді сік вихо-
дить насиченим, а м’якоть стає 
ніжнішою. Далі додати воду, цу-
кровий сироп і на повільному вогні 
варити десять хвилин. Гарячий 
морквяний сік із м’якоттю розлити 
у банки і закатати. Вжити впро-
довж одного року.

Вродилися дрібні бурячки й морква?  
Не поспішайте викидати!

Часто під час збору врожаю господарі залишають на городі 
пошкоджені гризунами чи необережним рухом лопати коре-
неплоди, а також маленького розміру, мовляв, той дріб’язок 
все одно пропаде, бо зберігається погано — швидко в’яне й 
стає непридатний. А з’їсти за короткий час таку кількість 
овочів немає змоги. Утім, шкода і праці, і дарів поля. Однак 
є кілька ідей — смачних і корисних, які допоможуть зберегти 
дрібні коренеплоди, зекономити час узимку, потішити смач-
неньким домашніх та гостей.

Золотокоса осінь принесла 
дощі, мряку й тумани. Ти ря-
туєшся за допомогою теплої 
шапки та парасолі, а от чо-
бітки беззахисні перед не-
годою. І необов’язково стри-
бати по калюжах, аби взуття 
наскрізь промокло. Спро-
буймо його врятувати.

1. Передусім брудні чобітки 
протри вологою ганчіркою.

2. У жодному разі не став взут-
тя на батарею, біля обігрівача чи 
каміна, бо зіпсується й потріска-
ється. Просто заповни черевички 
пожмаканими газетами.

3. Видали сольові розводи 
жорсткою щіткою та змасти чоботи кремом. Зваж і на те, що вберег-
ти взуття від намокання та псування допомагають спеціальні водо-
відштовхувальні засоби.

4. Якщо надворі сильна злива, влаштуй улюбленим чобіткам ви-
хідний, узувши натомість гумові.

Знайдіть відмінності

Наснився одному чоловікові 
сон, що потрапив він на небеса 
і зустрів там Апостола Петра, 
який запропонував йому екс-
курсію. Спочатку вони поман-
дрували до пекла. Чоловік зди-
вувався: у великих світлих кім-
натах стояли величезні столи, 
заповнені різноманітними стра-
вами, за столами сиділи люди, 
але вони були нещасливі, бо 
ложки в їхніх руках були занад-
то довгими і вони не могли ни-
ми їсти. Після цього Апостол 
повів чоловіка до раю. Там вони 
побачили таку саму картину: 
великі світлі кімнати, столи зі 
стравами і знову довгі ложки. 
Але люди за столом посміха-
лись і були щасливі!

Чоловік запитав Петра:
- Не розумію, все однаково. 

Чому ж в раю люди такі щасли-
ві?

- А тому, що вони годують 
один одного, а не намагаються 
наїстися самі.

Притча про  
рай і пекло

Розгадай кросворд


