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Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Компетентні органи мають 
перевірити всі дані електро-
нних декларацій чиновників, 
отримати пояснення щодо дже-
рел надходження задекларова-
них статків, щоб виявити неза-
конні збагачення і покарати ви-
нних, сказав очільник україн-
ського уряду Володимир Грой-
сман 3 листопада під час спіл-
кування із журналістами, ін-
формує Урядовий портал. “Ніх-
то не має бути поза межами 
можливих перевірок. Треба всіх 
перевірити, з’ясувати, хто і як 
заробив задекларовані кошти. 
За зловживання треба карати. 
Люди, які пропрацювали де-
кілька десятків років у владі і 
мають нечувані статки, повинні 
пояснити джерело їх походжен-
ня”, — наголосив прем’єр.

Він застеріг, що не треба 
“фарбувати всіх однією фар-
бою”, адже деякі представники 
влади раніше працювали в біз-
несі й мали певні статки. Голо-
ва уряду зазначив, що сам 
упродовж 1995-2005 років за-
ймався підприємницькою ді-
яльністю, завдяки чому отри-
мав фінансову незалежність. Зі 
слів Володимира Гройсмана, 
запровадження електронного 
декларування для державних 
службовців є дієвим антикоруп-
ційним кроком, що проведе 
“розмежування між минулим, 
сьогоденням і майбутнім”.

Перші кримінальні 
провадження —  
з нового року
Перевірятиме електронні де-

кларації Національне агентство з 
питань запобігання корупції 
(НАЗК). Тим часом керівник На-
ціонального антикорупційного 
бюро України (НАБУ) Артем Сит-
ник пропонує НАЗК скористатися 
технічними можливостями НАБУ 
щодо доступу до реєстрів Мініс-
терства юстиції, Міністерства 
внутрішніх справ, інших органів у 
своїй роботі для перевірки елек-
тронних декларацій чиновників і 
політиків. З його слів, нині у НА-
БУ перевіряють декларації близь-
ко двох десятків чиновників на 
предмет відповідності криміналь-
ному й адміністративному зако-
нодавству. Минулими вихідними 
Наталія Корчак повідомила, що 
НАЗК має намір брати участь в 
обшуках приміщень декларантів 
спільно з працівниками Гене-
ральної прокуратури України.

Перших кримінальних прова-
джень за результатами 
е-декларування не варто очікува-
ти раніше січня 2017 року, зая-
вив заступник голови НАЗК Рус-
лан Радецький в ефірі каналу 
“1+1”. З його слів, перевірка 
електронних декларацій чинов-
ників відбуватиметься в декілька 
етапів. Упродовж минулого тиж-
ня перевіряли своєчасність по-
дання електронних декларацій 
українськими чиновниками. Те-
пер НАЗК візьметься за перевір-
ку повноти декларацій, під час 

якої також перевірятимуть спосіб 
життя декларантів. Руслан Ра-
децький запевнив: першими бу-
дуть перевірені електронні де-
кларації народних депутатів, про-
курорів і суддів.

Посилено перевірятимуть дані 
декларантів, які допустили логіч-
ні помилки або подали неповну 
інформацію. Про знайдені невід-
повідності інформуватимуть ан-
тикорупційні органи, які зможуть 
відкрити кримінальне прова-
дження. На час розслідування — 
до півтора року — декларанта 
можуть відсторонити від вико-
нання службових обов’язків.

Зумисна брехня в деклараціях 
тягне за собою адміністративну 
та кримінальну відповідальність, 
запевняють у НАЗК. Зі слів Рус-
лана Радецького, відповідно до 
Кодексу України про адміністра-
тивні правопорушення, за подан-
ня недостовірних відомостей про 
майно на суму від 100 до 250 мі-
німальних заробітних плат вста-
новлено штраф від 17 до 42,5 
тисячі гривень. У разі, якщо 
суб’єкт декларування умисно не 
подав декларацію або коли сума 
недостовірних даних перевищує 
344,5 тисячі гривень, настає кри-
мінальна відповідальність — 
ув’язнення до двох років із по-
збавленням права обіймати певні 
посади чи займатися певною ді-
яльністю строком до трьох років, 
або ж штраф від 42,5 до 51 тися-
чі національної валюти, громад-
ські роботи строком від 150 до 
240 годин.

Відповідно до норм Кримі-
нального кодексу України, за не-
законне збагачення передбачено 
до десяти років ув’язнення. За 
невчасне подання е-декларацій 
високопосадовці будуть змушені 
платити штраф у розмірі від 50 
до 100 неоподаткованих мініму-
мів доходів громадян — 850-1700 
гривень. За несвоєчасне повідо-
млення про відкриття валютного 
рахунку в установі банку, або про 
суттєві зміни в майновому стані, 
накладатимуть штраф у 1700-
3400 гривень. Обіцяють також 
карати тих, хто задекларував не-
існуючу готівку для майбутньої їх 
легалізації.

Чиновники не здаються
Якщо під час перевірки члени 

НАЗК виявлять адміністративне 
правопорушення, відповідні про-
токоли спрямують до суду, якщо 
корупційне кримінальне право-
порушення — до Національного 
антикорупційного бюро та Спеці-
алізованої антикорупційної про-
куратури (САП), які проводити-
муть слідство. Але й тут нечисті 
на руку чиновники створюють пе-
решкоди. Зі слів голови правлін-
ня Центру протидії корупції Віта-
лія Шабуніна, для ефективної бо-
ротьби з корупцією нашій держа-
ві необхідний Антикорупційний 
суд, адже політична верхівка тис-
ком на чинну систему україн-
ського судочинства дискредитує 
роботу НАБУ.

Корумпованість вітчизняних 
судів підкреслює те, що найбіль-
ше проблем із поданням електро-
нних декларацій виникало у суд-
дів, наголосила під час семінару-
брифінгу у Львові керівник депар-
таменту фінансового контролю та 
моніторингу способу життя НАЗК 
Оксана Маркеєва.

Продовження на стор. 4

“Полювання”  
на корупціонерів
Тема електронного декларування, перший етап якого завершився в останню неді-
лю жовтня, перебуває на вістрі суспільного інтересу. В інформаційному просторі 
не вщухають розмови про статки високопосадовців, активісти і працівники засобів 
масової інформації створюють різноманітні хіт-паради казкових багатств можно-
владців. Особливо актуальним стає питання виявлення і ліквідації корупціонерів у 
системі державної служби, що є логічним завершенням кампанії.

Псоріаз – 
вирок  
чи спосіб 
життя?

Дитячий 
майданчик

Тернопіль-
щина — 
серед 
лідерів за 
рівнем 
надання 
субсидій
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Вартість передплати  
на 2017 рік:

на 6 місяців — •	 65,30 грн.;
на 12 місяців — •	 129,40 грн.

Для організацій (передплатний індекс 
23491) на 6 місяців — 77,30 грн.;  
на 12 місяців — 153,40 грн.

передплатний індекс 61357
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Основною метою візиту в 
Тернопільську область 
в іце-прем’єр-м ін істра 
України Павла Розенка, 
який відбувся 3 листопада, 
став аналіз ситуації щодо 
соціального захисту насе-
лення. Головними темами, 
які віце-прем’єр обговорив 
із керівництвом області та 
профільними керівниками 
підрозділів обласної адмі-
ністрації, були: надання 
субсидій, а також підтрим-
ка учасників АТО та їхніх 
родин.

Як зазначив Павло Розенко, 
торік у цій же порі він змушений 
був критикувати владу нашої об-
ласті, адже за рівнем надання 
субсидій Тернопілля “пасло за-
дніх”. Минув рік, і ситуація кар-
динально змінилася – наша об-
ласть перейшла до трійки кра-
щих.

Станом на перше жовтня в 
області понад 195 тисяч домо-
господарств отримали субсидії, 
тоді як торік їх було близько 86 
тисяч. Павло Розенко зазначив, 
що показник стосовно виконан-
ня завдань із надання субсидій в 
області становить вже 85%. 
Водночас, оскільки пік звернень 
громадян здебільшого припадає 
на середину листопада, грудень 
та січень — очікується, що на 
Тернопіллі оформити субсидії 
забажають ще близько 55-60 
тисяч сімей. І це пояснюється 
тим, що ефект економії для ро-
динного гаманця суттєвий: адже 
нині на Тернопільщині середній 
розмір урядової допомоги ста-
новить 1,855 гривень. Є й домо-
господарства, які отримали від 
держави щомісячну субсидію у 
розмірі понад 4 000 гривень. Це 
в основному сім’ї, які прожива-
ють у сільській місцевості і ви-
користовують для опалення по-
мешкання природний газ. 

Аналізуючи роботу в цьому 
напрямку, директор департа-
менту соцзахисту населення 
ОДА Вадим Боярський пояснив, 
що торішні прогалини, які були 
пов’язані, насамперед, із заста-
рілими обладнанням та 
комп’ютерним забезпеченням, 

вдалося усунути. За рік 
матеріально-технічну базу міс-
цевих соціальних служб покра-
щено, вони працюють більш фа-
хово.

Як відомо, в уряді працюють і 
над монетизацією субсидії. По-
ки що ця програма ще в процесі 
підготовки, але планується, що 
вже через місяць її подадуть на 
розгляд суспільства. Для спожи-
вачів цей новий механізм на 
практиці має обернутися додат-
ковою економією: якщо отриму-
вач субсидії раціонально вико-
ристовував енергію, то напри-
кінці опалювального сезону на 
його рахунку накопичиться пев-
на сума. Цю суму уряд планує 
монетизувати, і людина отримає 
реальні кошти, які зможе напра-
вити на енергозбереження сво-
го будинку.

Водночас, монетизація суб-
сидій у поєднанні з відповідаль-
ним споживанням енергії може 
обернутися вигодою для цілої 
області. До прикладу,  минулого 
зимового сезону економія виді-
лених на субсидії коштів на Тер-
нопіллі склала понад один мі-
льярд гривень. Тож голова Тер-
нопільської обласної адміністра-
ції Степан Барна вважає, що 
буде справедливо, аби частина 
цих коштів поверталася в об-

ласть або для адресних виплат 
споживачам, які їх зекономили, 
або для здійснення централізо-
ваних заходів, спрямованих на 
енергоекономію. Цю ініціативу 
Степан Барна вже озвучив віце-
прем’єр-міністру. 

“Ми ставили собі за мету 
максимально проінформувати 
жителів області про переваги 
субсидій. Водночас широко ве-
деться роз’яснювальна робота 
про важливість раціонального 
використання енергії. І ось, ма-
ємо результат: жителі нашого 
краю зекономили державі на 
субсидіях 1,1 млрд. грн. Тепер 
ми просимо уряд з цієї суми 
повернути нам, скажімо, до 
20% у вигляді коштів на заходи 
з енергозбереження. Думаю, 
це буде спонукати людей еко-
номити ще більше”, – зазначив 
Степан Барна.

До речі, крім субсидій, в об-
ласті без заборгованості випла-
чують різні види соціальних до-
помог. Отримують також допо-
могу учасники бойових дій, а це 
понад 3,5 тисяч осіб, й інваліди 
війни, статус яких отримали 69 
осіб. Крім того, у Тернопільській 
області перебуває на обліку 
майже 2,5 тисячі переселенців, 
яким також передбачена допо-
мога.

Павло Розенко:  
“Тернопільщина — серед лідерів 

за рівнем надання субсидій  
та інших соціальних виплат”

На Тернопільщині середній розмір урядової допомоги  
становить 1,855 гривень. Порівняно з жовтнем 2015 року, 

кількість тих, хто отримує субсидії, збільшилася у 1,75 раза.

Галина ЮРСА – ТРР “Джерело”.

Нині багаточисельні стада корів, які вільно пасуться на луках, 
можна побачити хіба що у довоєнній хроніці. Порівняно не-
давно, наприкінці ХХ століття, у селах ще були комплекси, де 
утримували велику рогату худобу (ВРХ). З часом вони почали 
поступово занепадати. 

А за останні 12 років, як по-
казує статистика, у Тернопіль-
ському районі чисельність 
поголів’я ВРХ скоротилася вдві-
чі як у сільськогосподарських 
підприємствах, так і в населен-
ня. Причини проблеми різні, 
основні з яких — дефіцит коштів 
для впровадження передових 
технологій, низький рівень тех-
нічного оснащення, селекційно-
племінної роботи, відсутність 

соціальних та економічних стимулів для організації праці тощо.
Щоб повністю не знищити поголів’я ВРХ, у Тернопільському ра-

йоні прийнято “Програму розвитку агропромислового комплексу 
на 2016-2020 роки”. Таким чином сподіваються стабілізувати чи-
сельність поголів’я ВРХ, а в майбутньому нарощувати його в інди-
відуальних господарствах селян, сприяти збільшенню виробни-
цтва молока й яловичого м’яса, а також стимулювати розвиток та 
освоєння нових технологій в галузі молочного тваринництва.

Фінанси надходитимуть від вітчизняних і зарубіжних інвесторів. 
Передбачається компенсація витрат на обладнання та будівництво 
молокоприймальних пунктів, дотаційна підтримка господарств на-
селення у розмірі 3000 гривень на одну корову, інші заохочення.

О.Т.ДУМАНСЬКА,
начальник відділу державної  

реєстрації актів цивільного 
стану Головного 

територіального управління 
юстиції у Тернопільській 

області.

Народження дитини — це 
юридичний факт, якому 
закон надає правове зна-
чення. З моменту появи 
немовляти виникає право-
вий зв’язок між ним та 
батьками. 

Реєстрацію новонароджених 
здійснює державний орган реє-
страції актів цивільного стану з 
одночасним визначенням її по-
ходження й присвоєнням прізви-
ща, імені та по батькові. Ім’я ди-
тини, своєю чергою, слугує осно-
вним способом її індивідуаліза-
ції. Саме тому реєстрація ново-
народженого є обов’язковим 
процесом.

Батьки зобов’язані не пізніше 
одного місяця від дня народжен-
ня дитини зареєструвати її у 
встановленому законом порядку 
(реєстрація мертвонародженої 
дитини має проводитися протя-
гом трьох діб). Цей обов’язок 
встановлюється, насамперед, в 
інтересах дитини, оскільки, не 
будучи зареєстрованою, вона не 

зможе користуватися правами та 
привілеями, які мають суб’єкти 
правовідносин. Несвоєчасна без 
поважної причини реєстрація 
батьками новонародженого в 
державних органах реєстрації 
актів цивільного стану тягне за 
собою, відповідно до ч. 2 ст. 
212-1 Кодексу про адміністра-
тивні правопорушення України, 
накладення штрафу від одного 
до трьох неоподатковуваних мі-
німумів доходів громадян. 

Окрім батьків, зареєструвати 
дитину можуть: родичі немовля-
ти, представники органу опіки й 
піклування, органів внутрішніх 
справ, адміністрації виправно-
трудової установи чи слідчого 
ізолятору або особа, у якої пере-
буває дитина, уповноважені 
представники закладу охорони 
здоров’я, в якому народилося 
або перебуває немовля. 

Вказані особи зобов’язані за-
реєструвати новонародженого в 
тому разі, якщо: батьки дитини 
померли; немовля знайдене, і 
батьки його невідомі; дитина на-
роджена жінкою, яка утримуєть-
ся у виправно-трудовій установі 
чи слідчому ізоляторі; мати, яка 
не перебуває в шлюбі з батьком 
дитини, померла або передала 
новонародженого на утримання і 
виховання за рахунок держави, 
тобто відмовилася взяти дитину 

з пологового будинку, або місце 
її проживання невідоме, а бать-
ківство не встановлене.

Реєстрація проводиться за 
місцем народження або за міс-
цем проживання батьків дити-
ни чи одного з них за їхньою 
усною чи письмовою заявою, а 
в разі хвороби, смерті або з 
інших причин неможливості за-
реєструвати народження бать-
ками — за заявою родичів, ін-
ших осіб, уповноваженого 
представника закладу охорони 
здоров’я, у якому народилася 
або на цей час перебуває ди-
тина. Якщо батьки дитини не 
перебувають у шлюбі, то її на-
родження може бути зареє-
строване за місцем проживан-
ня одного з батьків, якщо ра-
зом із заявою про реєстрацію 
народження така особа подає 
заяву про визнання батьків-
ства.

Документом, що підтверджує 
факт реєстрації новонароджено-
го є свідоцтво про народження.  

Державній реєстрації наро-
дження підлягають усі діти, на-
роджені на території України, 
незалежно від громадянства й 
національності батьків. Реєстра-
ція народження є вільно доступ-
ною для всіх дітей, незважаючи 
на їх етнічне походження і соці-
альний статус.

Коментар фахівця ●

Державній реєстрації  
народження підлягають всі діти

Програми ●

За корів господарям 
доплачуватимуть

 Галина ЮРСА –  
ТРР “Джерело”.

Фото автора.

Тарас Паламар та Віталій 
Лаціновський проживають у 
селі Підгородне Тернопіль-
ського району. Тарасові 19 
років. Народився у Великій 
Березовиці. Потім родина 
переїхала до Підгородного. 
Навчався у Тернопільській 
школі №9. Після закінчення 
училища здобув професію 
будівельника. Одружений, 
разом із дружиною вихову-
ють чотиримісячного синоч-
ка. Вісімнадцятирічний Ві-
талій народився у Тернопо-
лі. А потім, як і Тарас, осе-
лився у Підгородному. За-
кінчив Тернопільську школу 
№6. Встиг здобути фах ав-
тослюсаря.

У цих молодих чоловіків бага-
то спільного. Під час Революції 
Гідності вони чергували на блок 
- постах на тернопільській трасі. 
А нині їх об’єднало те, що вирі-
шили присвятити себе службі в 

Збройних силах України та під-
писали контракт на три роки. У 
час, коли країна бореться з агре-
сором, кожен чоловік 
зобов’язаний стати на захист її 
інтересів, вважають вони. 

Віталій Лаціновський із дитин-
ства бачив себе лише військо-
вим. Тарас Паламар мріє про 
мирний фах. Планує підписати 
другий контракт, щоб мати мож-
ливість здобути вищу освіту. А 
поки, сказали молоді воїни – бій-
ці 44-ої окремої артилерійської 
бригади, вони зроблять усе від 
них залежне, щоб у цей неспо-
кійний час прислужитися Україні. 

Через три тижні відбувають на 
навчання до Лисичанська. Згідно 
з контрактом, одержуватимуть 
зарплату по 9 500 гривень. Крім 
того, вже отримали по 10 000 
гривень разової допомоги, яку 
виплачують з бюджету Терно-
пільського району всім військо-
вослужбовцям, які підписали 
контракт на військову службу в 
Тернопільському ОМВК.

Нехай благословить вас, хлоп-
ці, Господь і Мати Божа береже 
під своїм покровом.

Служу народу України! ●

Захист України — справа 
справжніх чоловіків

У стерилізаційному центрі, що в селі Дичків, собакам не виста-
чає харчів. Сорок гривень на місяць – стільки виділяють із бюдже-
ту для харчування однієї собаки. Відтак, невдовзі відбудеться бла-
годійна акція “Нагодуй та зігрій”. Харчі для собак збиратимуть 4 
грудня о 15 год. біля драмтеатру. 

Потрібні:
— м’ясні продукти: м’ясо, відрізки, хрящі, свинячі 

шкури, печінка, кістки, курячі шиї та лапи, 
нирки, шлунки, будь-які ковбаси та інше;

— крупи та макарони;
— ліки, антисептичні засоби, рукавиці, шприци, 

засоби проти бліх та глистів;
— засоби гігієни (шампуні), повідки та нашийники;
— миски, каструлі та тази;
— будматеріали;
— теплий одяг, матраци та ковдри.

Всі деталі за телефоном: 098-234-24-89
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Порошенко зустрівся з Послом США в Україні Марі Йо-
ванович та через неї привітав Трампа з перемогою. “Щиро 
вітаю Дональда Трампа з обранням президентом Сполучених 
Штатів та дружній американський народ із демократичним во-
левиявленням. Це символ справжньої демократії, коли ніхто до 
останньої миті не знає результатів виборів”, – сказав Порошен-
ко. Він додав, що сподівається на продовження підтримки США 
у двох важливих сферах – у боротьбі проти російської агресії та 
у сприянні в реалізації масштабних реформ.

Мінімальна заробітна плата вчителя без категорії з 1 
січня 2017 року становитиме 5 266 грн. Про це на позачер-
говому засіданні уряду повідомив міністр соціальної політики 
Андрій Рева. Зокрема, за його словами, у проекті Державного 
бюджету на 2017 рік були враховані пропозиції Міністерства 
освіти і науки, в результаті чого зарплата вчителів буде підви-
щена на 2 тарифні розряди. “Заробітна плата вчителя завдяки 
нашому рішенню розпочинається з 10-го тарифного розряду, а 
не з 6-го, як це було раніше. Якщо у 2016 році вона становила 
3385 грн., то з 1 січня 2017 року — 5 266 грн.”, — сказав Андрій 
Рева.

Оновлений перспективний план розвитку громад після 
затвердження на сесії Тернопільської обласної ради уже 
подали на розгляд в Кабмін. Про це повідомив начальник 
управління містобудування та архітектури облдержадміністрації 
Володимир Харченко. “Ми подали перспективний план розви-
тку громад на розгляд Тернопільської обласної ради ще в липні. 
Тоді він містив 49 громад і покривав практично всю територію 
області, однак депутати його відхилили, висловили низку заува-
жень і відправили на доопрацювання. Оновлений план був по-
даний на сесію облради, що відбулася у п’ятницю, 4 листопада, 
і цього разу депутати його затвердили. Тепер справа — за Ка-
бінетом Міністрів — пояснив Володимир Харченко. Оновлений 
перспективний план, крім уже затверджених і діючих на Терно-
пільщині 26-ти громад, буде містити ще десять нових, які, за 
рішенням ЦВК, підуть на вибори 11 або 18 грудня. Саме до за-
вершення виборів у цих громадах Кабмін і має затвердити пер-
спективний план. Це потрібно для того, щоб новоутворені гро-
мади мали змогу отримати освітню, медичну та базову субвен-
ції з Держбюджету, а також субвенцію на реалізацію інфра-
структурних проектів

До кінця року на Тернопільщині працюватиме єдиний 
диспетчерський центр надання екстреної медичної допо-
моги, програмне забезпечення якого надасть змогу мінімізува-
ти швидкість приїзду екстреної медичної допомоги до пацієнта. 
Окрім цього, відкриються ще й нові можливості у сфері діагнос-
тики — оперативна передача інформації про хворого до ліку-
вального закладу тощо. Під час руху карети  медичної допомоги 
перемикатимуться світлофори, що значно прискорить час при-
буття до місця виклику. Транспортні засоби “швидкої” будуть 
оснащені GPS- навігаторами.

З 1 грудня КП “Тернопільелектротранс” запроваджує в 
тролейбусах електронні квитки. Передбачено чотири тариф-
них плани – “Безлімітний”, “Люкс”, “Стандарт” і “Економ”. Без-
лімітний тариф діє протягом трьох місяців і передбачає понад 
120 поїздок, тобто по чотири поїздки на день. Коштує він 240 
грн. Тариф “Люкс” передбачає 90 поїздок плюс дев’ять бонус-
них. Ціна такого квитка – 180 грн. Є свої переваги й у стандарт-
ному квиткові, який дає право на оплачених 60 поїздок і п’ять 
бонусних. Коштує він 120 грн. А от тариф “Економ” коштує 80 
гривень і дозволяє здійснити лише 40 поїздок плюс три бонус-
ні. Аналогічна система і зі студентськими та учнівськими елек-
тронними картками. Відмінність лише в тому, що для них діє 
пільговий тариф, який дозволяє скористатися 90 поїздками і 
дев’ятьма бонусними. Ціна квитка – 90 грн. Умови тарифів 
“Стандарт” та “Економ” передбачають 60 поїздок за 60 гривень 
плюс п’ять бонусних і 40 поїздок за 40 гривень плюс три бонус-
ні відповідно. Всі тарифи, крім “Безлімітного”, діятимуть один 
місяць. 

Працівникам культури Тернопільщини присвоїли почесні 
звання. Президент України підписав Указ “Про відзначення 
державними нагородами України з нагоди Всеукраїнського дня 
працівників культури та майстрів народного мистецтва”. Згідно 
з ним, присвоєно почесні звання жителям Тернопільщини: “На-
родний артист України” — художньому керівникові та диригенту 
комунальної установи Тернопільської міської ради “Муніципаль-
ний Галицький камерний оркестр” Василю Феленчаку; “Заслу-
жений артист України” — керівникові народної аматорської му-
зичної студії “Музична скриня” Тернопільського районного бу-
динку культури Василю Хлистуну та артистові академічного ан-
самблю народної музики “Візерунок” установи Тернопільської 
обласної ради “Тернопільська обласна філармонія” Василю 
Яков’яку; “Заслужений працівник культури України” — виклада-
чеві, завідувачу відділення комунальної установи Тернопільської 
обласної ради “Теребовлянське вище училище культури” Петру 
Майовському та художньому керівникові народного художнього 
театру пісні “Для тебе” Тернопільського національного еконо-
мічного університету Аллі Бінцаровській.

Судилища над акторами Тернопільського драматичного 
театру не буде. Про це 10 листопада заявили обласні депута-
ти, до яких на комісію завітав колектив знімальної групи фільму 
“Волинь”. Актори прийшли саме в час, коли депутати розгляда-
ли етичний бік їх участі у польській стрічці. Митці зізнаються, що 
не сподівалися такої негативної реакції від громадськості, вла-
ди та ЗМІ. Нині, кажуть, шкодують, що зіграли у цьому неодноз-
начному творінні. Посадовці ж заявили, що питання у них є ли-
ше до самого змісту фільму, а не до акторів. “Збірний образ 
українців у відомому “Вогнем і мечем” також суперечливий, але 
Богдана Ступку зробили українським героєм, а Єжи Гофману, 
режисеру, відкрили у Тернополі меморіальну дошку, — каже ви-
конувач обов’язків керівника драмтеатру Борис Репка. — Лише 
час покаже, якою насправді є стрічка “Волинь”, сьогодні ж су-
дити важко”.

На Україну насувається активний циклон, який 13 листо-
пада зумовить складні погодні умови у Київській, Житомир-
ській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Хмельницькій, Терно-
пільській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях, поперед-
жає ДСНС України. Очікуються сильні снігопади та хуртовини, 
снігові замети, утворення снігового покриву висотою 15-25 см, 
налипання мокрого снігу, ожеледиця.

Паспортний стіл ●

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Внутрішні біометричні паспорти тепер вида-
ватимуть кожному громадянину України, 
який досяг 14-річного віку. Оформлення пер-
шого паспорта, як і раніше, буде безкоштов-
ним. Уперше його потрібно буде змінювати у 
18 років, згодом — кожних 10 років.

У Державній міграційній службі переконують: 
біометричні паспорти неможливо підробити. Так 
звані id-картки розміром 5 на 8 сантиметрів, вида-
ча яких — одна з умов надання Україні безвізового 
режиму з ЄС, запроваджена на підставі Закону 
України “Про Єдиний державний демографічний 
реєстр та документи, що підтверджують громадян-
ство України, посвідчують особу 
чи її спеціальний статус”, окрім 
стандартних паспортних даних 
(ім’я, прізвище, стать), мають та-
кож унікальний номер документа. 
В картку вмонтовано електронний 
безконтактний носій (чип), який 
містить персональні та біометрич-
ні дані власника (відбитки пальців 
в обов’язковому порядку) і який 
неможливо змінити або скопіюва-
ти. На чіпі буде інформація про 
місце проживання та ідентифіка-
ційний код.

Для осіб, які досягли 18-річного віку, на чіп пас-
порта нанесуть електронний цифровий підпис, 
який в перспективі дозволить використовувати різ-
номанітні електронні сервіси, в тому числі отриму-
вати адміністративні послуги, не виходячи з дому. 
Пластикові паспорти, на відміну від традиційних 
“книжечок”, видаватимуть на основі Єдиного дер-
жавного демографічного реєстру. Таким чином, 
лише один раз доведеться пройти процедуру іден-
тифікації, адже надалі інформація про неї містити-
меться в електронній базі даних.

Обов’язкової заміни, встановлення граничних 
термінів дії раніше виданих паспортів не передба-
чено. Нові документи більшості громадян “мігра-
ційники” планують видати впродовж найближчих 
чотирьох років. За зверненнями щодо втрати, псу-
вання або необхідності вклеювання фотографій із 
досягненням 25-ти або 45-річного віку громадянам 
оформлятимуть нові документи.

Згідно зі змінами, відтепер неможливо продо-
вжити термін дії закордонного паспорта. В разі 
закінчення терміну його дії необхідно оформити 
новий паспортний документ. Якщо виникне необ-
хідність термінового виїзду до України, генераль-
не консульство може оформити посвідчення осо-
би на повернення в Україну. Закордонні паспорти, 
термін дії яких ще не вичерпався, залишатимуться 
дійсними впродовж часу, на який їх було продо-
вжено.

Оформити внутрішній біометричний паспорт 
можна в підрозділі міграційної служби та Центрі 
надання адміністративних послуг за місцем реє-
страції. Для цього необхідно заповнити відповідну 
анкету, фотографію роблять на місці. Передбаче-
но, що найближчим часом усі територіальні під-

розділи будуть оснащені необхід-
ним обладнанням для видачі id-
карток. Головним мотивом за-
провадження нових паспортів є 
підвищення рівня безпеки україн-
ців. Вони не дають можливості 
закордонної поїздки, для цього 
треба закордонний паспорт. 
Ідентифікаційні картки успішно 
використовують в країнах Євро-
союзу. Вони захищені від підро-
блення, зносостійкі, зручні у ви-
користанні. Їх легко можна по-
класти в гаманець, а після ство-

рення електронних сервісів власники таких доку-
ментів отримуватимуть суттєві переваги.

Наразі безкоштовно паспорти нового зразка 
можуть оформити особи, які досягли 14 і 16 років. 
Поміняти паспорт-книжечку на ID, сплативши ад-
міністративний збір у розмірі 279 гривень, можуть 
лише певні категорії дорослих українців: ті, кому 
виповнюється 25 і 45 років, — замість вклеювання 
нової фотографії у старий паспорт; ті, хто офіцій-
но змінив прізвище (вступ у шлюб, розлучення, 
інші причини зміни прізвища); ті, хто втратив пас-
порт через крадіжку або псування. 

Мешканці Тернопільського району можуть 
оформити id-картки та закордонні паспорти в 
Тернопільському районному секторі управління 
Державної міграційної служби України в Терно-
пільській області за адресою: м. Тернопіль, 
вул. Степова, 45. Телефон: (0352) 43-61-16.

Паспортизація по-новому

Пенсійний фонд ●

Віталій ШАХОВАЛ,
заступник начальника ТО 

УПФУ Тернопільської області.

Пенсії за віком на пільгових 
умовах призначають праців-
никам низки категорій, зо-
крема водіям.

У прикінцевих положеннях За-
кону України “Про 
загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування” (далі – 
Закон № 1058) передбачено, що 
пенсійне забезпечення застрахо-
ваних осіб, які працювали або 
працюють на посадах, що дають 
право на призначення пенсії за 
віком на пільгових умовах або за 
вислугу років, здійснюється згід-
но з окремим законодавчим ак-
том через професійні та корпо-
ративні фонди. До їх запрова-
дження таким особам пенсії при-
значають за нормами згаданого 
Закону. Здійснюється це в разі 
досягнення пенсійного віку та за 
наявності трудового стажу, пе-
редбаченого Законом України 
“Про пенсійне забезпечення” 
(далі – Закон № 1788).

Відповідно до пункту “а” статті 
55 Закону № 1788, право на пен-
сію за вислугу років мають водії 
вантажних автомобілів, безпосе-
редньо зайнятих у технологічно-
му процесі на шахтах, у рудниках, 
розрізах і рудних кар’єрах на ви-
везенні вугілля, сланцю, руди, 
породи, після досягнення 55 ро-
ків та за наявності стажу роботи:

для чоловіків – не менше 30 •	
років, з них не менше 12 років 
6 місяців на зазначеній роботі;
для жінок – не менше 25 років, •	
з них не менше 10 років на за-
значеній роботі.
За відсутності у жінок 15, а в 

чоловіків 30 років стажу роботи 
до 1 квітня 2024 року право на 
пенсію за вислугу років надаєть-
ся за наявності такого стажу ро-
боти (табл.1).

До досягнення 55-річного віку 
право на пенсію за вислугу років 
мають жінки 1970 року наро-
дження і старші після досягнен-
ня ними віку, наведеного у та-
блиці 2. 

Пункт “3” статті 13 Закону № 
1788 передбачає право на пен-
сію за віком на пільгових умовах 
водіїв міського пасажирського 
транспорту (автобусів, тролейбу-
сів, трамваїв) і великовагових 
автомобілів, зайнятих у техноло-
гічному процесі важких і шкідли-
вих виробництв, після досягнен-
ня 55 років та за наявності стажу 
роботи:

для чоловіків – не менше 30 •	
років, у тому числі на за-
значеній роботі не менше 
12 років 6 місяців;
для жінок – не менше 25 •	
років, у тому числі на за-
значеній роботі не менше 
10 років.

За відсутності у жінок 25, а в 
чоловіків 30 років стажу роботи у 
період до 1 квітня 2024 року пен-
сія за віком на пільгових умовах 
призначається за наявності ста-
жу роботи, наведеного у табл.1.

До досягнення 55-річного віку 
право на пенсію за віком на піль-
гових умовах мають жінки 1970 
року народження і старші після 
досягнення ними віку, наведено-
го у табл. 2.

У разі, якщо із запитів тру-
дової книжки неможливо 
зробити висновок щодо за-
рахування до спеціального 
стажу певного періоду ро-
боти, в управління Пенсій-
ного фонду необхідно до-
датково надати уточнюючу 
довідку підприємства, ви-
дану на підставі первинних 
документів.

Пільги водіям  
під час виходу на пенсію

Таблиця 1

Період Необхідний стаж роботи
у чоловіків  
(не менше)

у жінок  
(не менше)

з 01.04.2015 по 31.03.2016 25 років 6 місяців 20 років 6 місяців
з 01.04.2016 по 31.03.2017 26 років 21 рік
з 01.04.2017 по 31.03.2018 26 років 6 місяців 21 рік 6 місяців
з 01.04.2018 по 31.03.2019 27 років 22 роки
з 01.04.2019 по 31.03.2020 27 років 6 місяців 22 роки 6 місяців
з 01.04.2020 по 31.03.2021 28 років 23 роки
з 01.04.2021 по 31.03.2022 28 років 6 місяців 23 роки 6 місяців
з 01.04.2022 по 31.03.2023 29 років 24 роки 
з 01.04.2023 по 31.03.2024 29 років 6 місяців 24 роки 6 місяців

Таблиця 2

Вік виходу на пенсію Дата народження
50 років по 31 березня 1965 року включно
50 років 6 місяців з 01.04.1965 по 30.09 1965
51 рік з 01.10.1965 по 31.03.1966
51 рік 6 місяців з 01.04.1966 по 30.09.1966
52 роки з 01.10.1966 по 31.03.1967
52 роки 6 місяців з 01.04.1967 по 30.09.1967
53 роки з 01.10.1967 по 31.03.1968
53 роки 6 місяців з 01.04.1968 по 30.09.1968
54 роки з 01.10.1968 по 31.03.1969
54 роки 6 місяців з 01.04.1969 по 30.09.1969



Початок на стор. 1
Антикорупційні активісти наго-

лошують: вивести корупціонерів 
на чисту воду можна лише спіль-
ними зусиллями, саме тому має 
бути пильний контроль за мож-
новладцями із боку суспільства 
та журналістів. Зі слів Оксани 
Маркеєвої, борці з корупцією не 
проводять оперативно-розшукову 
діяльність, а реагують на повідо-
млення в пресі і результати жур-
налістських розслідувань. Хитрі 
чиновники всіляко намагаються 
помститися тим, хто змусив їх 
вивернути кишені.

Нардеп, член Комітету з пи-
тань запобігання і протидії коруп-
ції Верховної Ради Юрій 
Дерев’янко зареєстрував зако-
нопроект №5318, який пропонує 
антикорупційним активістам теж 
подавати електронні декларації і 
створювати перелік антикоруп-
ційних громадських об’єднань. 
Народний обранець пропонує, 
щоб вимоги Закону “Про запобі-
гання корупції” поширювалися і 
на фізичних осіб, які отримують 
кошти, майно в рамках реалізації 
в нашій державі проектів міжна-
родної допомоги у сфері протидії 
корупції, а також на членів гро-
мадських рад при антикорупцій-
них органах. Документ уже пода-
ний в парламент для ознайом-
лення.

Представництво Європейсько-
го Союзу в Україні негативно від-
реагувало на цю законодавчу іні-

ціативу, наголосивши, що такий 
крок перекреслить досягнення 
електронного декларування й 
суттєво ускладнить можливість 
нашим іноземним партнерам ін-
вестувати в боротьбу з корупці-
єю. Тим паче це може нашкодити 
лібералізації візового режиму ЄС 
із нашою країною. Зі слів єврочи-

новників, антикорупційні неуря-
дові організації не прирівнюють-
ся до державних посадовців, то-
му не зобов’язані декларувати 
власну діяльність.

Антикорупційна спільнота при-
рівняла такі дії чиновників до 
“диктаторських законів” влади 
Януковича 16 січня і розглядає їх 

як сплановану атаку проти акти-
вістів, які контролюють владу та 
підштовхують її до ліквідації ко-
рупційних схем. Представники 
міжнародної організації 
Transparency International Україна 
й Реанімаційного пакета реформ 
закликають народних обранців 
відхилити законопроект. Нато-

мість Юрій Дерев’янко заявив в 
ефірі “112 каналу”, що запрова-
дження електронного деклару-
вання для антикорупційних акти-
вістів жодним чином не обмежує 
їхню діяльність. У четвер, 3 лис-
топада, на засіданні парламенту 
нардеп запропонував перенести 
розгляд свого законопроекту на 
пізніше, щоб продовжити його 
обговорення з громадськістю.

“Багато декларантів приписа-
ли собі кеш удома, думаючи, що 
це нульова декларація, яка зго-
дом дасть їм змогу уникнути пе-
ревірки. Завдання української 
влади — підвести риску під тим, 
що ми робили останні 25 років. 
Народ має знати, де чиновники 
взяли гроші. Боротися треба не з 
багатими, як дехто думає, а зі 
злочинцями, які скуповують квар-
тири, машини, дачі, вілли, літаки, 
перебуваючи на державній служ-
бі”, — сказав у четвер, 3 листо-
пада, Президент України Петро 
Порошенко під час виступу на 
Міжнародному економічному фо-
румі у Львові.

Наразі рано говорити про 
успішність електронного декла-
рування. Те, що посадовці вже в 
українців “на гачку”, — вагоме 
досягнення. Тепер важливо не 
втрачати пильність і постійно 
тримати владу під контролем, 
щоб довести справу до логічного 
завершення — знайти і належним 
чином покарати нечистих на руку 
можновладців.

П’ятниця, 11 листопада 2016 року4 Акценти

Наші гроші ●

“Полювання” на корупціонерів

Правова незахищеність сільського 
населення, низький рівень його пра-
вової грамотності  та невеликі дохо-
ди  не дають змоги повноцінно та 
сповна користуватися послугами 
правників. Та все це не є перешко-
дою, якщо скористатися безоплат-
ною правовою допомогою. 

31 жовтня 2016 року працівники Терно-
пільського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги 
(далі — БВПД) здійснили робочу поїздку в 
село Біла Тернопільського району. Дирек-
тор місцевого центру Юрій Гордєєв та на-
чальник відділу правопросвітництва й вза-
ємодії з суб'єктами надання безоплатної 
первинної правової допомоги Ірина Мак-
симюк провели робочу зустріч із головою 
Білецької сільської ради Надією Мотикою. 
Юрій Гордєєв проінформував сільського 
голову про основні аспекти системи без-
оплатної правової допомоги, конкретизу-
вав категорії осіб, які мають право ско-
ристатись БВПД відповідно до ст. 14 За-
кону України “Про безоплатну правову 
допомогу”, а також повідомив, що згідно 
із ст. 12 цього Закону України, органи міс-
цевого самоврядування з урахуванням по-
треб територіальної громади відповідної 
адміністративно-територіальної одиниці 
можуть утворювати в порядку, встановле-
ному законодавством, спеціалізовані уста-
нови з надання безоплатної первинної 
правової допомоги. “Такі установи, у разі 
їх створення, –— зазначили працівники 
Тернопільського місцевого центру, — є 
неприбутковими організаціями, користу-
ються правами юридичної особи, мають 
власні бланки, печатку зі своїм наймену-
ванням. Вони фінансуються за рахунок 
коштів місцевих бюджетів, інших не забо-
ронених законодавством джерел”.

Відповідно до пункту 39-1) частини 1 
статті 26 Закону України “Про місцеве са-
моврядування в Україні”, виключно на 
пленарних засіданнях сільської, селищної, 
міської ради вирішуються питання ство-
рення, відповідно до закону, за рахунок 
коштів місцевого бюджету установ із на-
дання безоплатної первинної правової до-
помоги, призначення і звільнення керівни-
ків цих установ, залучення в установлено-
му законом порядку фізичних чи юридич-
них осіб приватного права до надання 
безоплатної первинної правової допомо-
ги.

Надія Мотика повідомила, що одне із 
найважливіших питань, яке турбує меш-
канців села, є об'єднання територіальної 

громади з громадами інших сіл, селищ 
або ж міста Тернополя. 

Під час зустрічі сторони домовилися 
щодо участі фахівців місцевого центру в 
громадських слуханнях села Біла та ство-
рення і забезпечення роботи мобільного 
консультаційного пункту на базі Білецької 
сільської ради. Сільський голова взяла на 
себе зобов'язання розповсюджувати ін-
формацію серед жителів села про роботу 
консультаційного пункту та забезпечити 
працівників Тернопільського місцевого 
центру відповідним приміщенням, де мож-
на було б надавати допомогу на безоплат-
ній основі зацікавленим жителям села Бі-
ла в режимі телефонного дзвінка та за 
виникнення потреби.

 До слова, Тернопільський, Чортків-
ський та Кременецький місцеві центри з 
надання БВПД відкрили 89 мобільних кон-
сультаційних пунктів з метою забезпечен-
ня рівного доступу громадян до безоплат-
ної правової допомоги. На базі Тернопіль-
ського місцевого центру діють 36 мобіль-
них консультаційних пунктів.

Жителі віддалених районів можуть 
отримати за місцем проживання правову 
консультацію, а соціально незахищені гро-
мадяни, в разі потреби, — скористатися 
послугами адвокатів, що співпрацюють із 
місцевими центрами, з метою захисту від 
обвинувачення, здійснення представни-
цтва інтересів у судах, інших державних 
органах, органах місцевого самовряду-
вання, перед іншими особами та складен-
ня документів процесуального характеру.

Окрім того, фахівці Тернопільського 
місцевого центру з надання БВПД прове-
ли інформаційний захід у відділенні по-
штового зв'язку села Біла Тернопільської 
дирекції Українського державного підпри-
ємства поштового зв'язку “Укрпошта”, 
проінформували працівників відділення 
про право громадян на БВПД та залишили 
друковані матеріали (буклети) для подаль-
шого поширення інформації про систему 
безоплатної правової допомоги. Юрій 
Гордєєв та Ірина Максимюк повідомили, 
що у разі порушенні своїх прав та інтере-
сів громадяни можуть звернутися до Тер-
нопільського місцевого центру з надання 
БВПД за адресою: м. Тернопіль, вул. 
Шпитальна, 7, або зателефонувати за но-
мером телефону: (0352) 52-15-20, 068-
355-13-63, та отримати кваліфіковану 
юридичну допомогу.

Усього в області працюють три місцеві 
центри з надання БВПД — Тернопіль-
ський, Кременецький і Чортківський, а та-
кож чотирнадцять бюро правової допомо-

ги. Останні є структурними підрозділами 
місцевих центрів з надання БВПД.

За єдиним номером системи безоплат-
ної правової допомоги в Україні 0-800-
213-103 можна уточнити контакти центрів 
та бюро по всій території держави і дізна-
тися про те, які є види безоплатної право-
вої допомоги, гарантованої державою, та 
як її можна отримати.

Закон України  
“Про безоплатну правову 

допомогу”
Стаття 7. Поняття безоплатної пер-

винної правової допомоги
1. Безоплатна первинна правова допо-

мога — вид державної гарантії, що поля-
гає в інформуванні особи про її права і 
свободи, порядок їх реалізації, відновлен-
ня у випадку їх порушення та порядок 
оскарження рішень, дій чи бездіяльності 
органів державної влади, органів місцево-
го самоврядування, посадових і службо-
вих осіб.

2. Безоплатна первинна правова допо-
мога включає такі види правових послуг: 
надання правової інформації; надання 
консультацій і роз'яснень з правових пи-
тань; складення заяв, скарг та інших до-
кументів правового характеру (крім доку-
ментів процесуального характеру); надан-
ня допомоги в забезпеченні доступу осо-
би до вторинної правової допомоги та 
медіації.

Стаття 9. Суб'єкти надання безо-
платної первинної правової допомоги

1. Суб'єктами надання безоплатної 
первинної правової допомоги в Україні є: 
органи виконавчої влади; органи місцево-
го самоврядування; фізичні та юридичні 
особи приватного права; спеціалізовані 
установи.

Стаття 13. Поняття безоплатної вто-
ринної правової допомоги

1. Безоплатна вторинна правова допо-
мога — вид державної гарантії, що поля-
гає у створенні рівних можливостей для 
доступу осіб до правосуддя.

2. Безоплатна вторинна правова допо-
мога включає такі види правових послуг: 
захист; здійснення представництва інтер-
есів осіб, що мають право на безоплатну 
вторинну правову допомогу, в судах, ін-
ших державних органах, органах місцево-
го самоврядування, перед іншими особа-
ми; складення документів процесуального 
характеру.

Фахівці Тернопільського місцевого центру  
з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
розширюють доступ сільського населення до системи 

безоплатної правової допомоги

Громада із 
Тернопільщини 

серед найкращих 
в Україні

Байковецька громада одна із 
перших скористалася шансом 
на об’єднання. Тепер мешканці 
сіл можуть похвалитися новою 
інфраструктурою та належним 
медичним доглядом.

Іноземні інвестиції, нові робочі 
місця та дороги, які не ремонтували 
понад 20 років, – це результат 
об’єднання громад на Тернопільщи-
ні. Спільний бюджет дає змогу здій-
снювати проекти, про які колись 
можна було лише мріяти. А найголо-
вніше – гроші на розвиток обов’язково 
отримує кожне село у громаді. Бай-
ковецька громада поєднала село 
Байківці, де тепер є завод, що виро-
бляє устаткування для автомобілів 
Volkswagen, також і менш розвинені 
села. За підрахунками громади, у 
цьому році надходження тільки від 
цього підприємства у місцевий бю-
джет становитиме загалом 50 міль-
йонів гривень. Їх планують витрача-
ти на розвиток віддалених населе-
них пунктів. Там вже капітально від-
новили значний відсоток доріг, не 
ремонтованих останні чверть століт-
тя, тепер дістатися з одного села до 
іншого можна за 5 хвилин. Серед 
пріоритетів також школи та медичні 
заклади.

Після реформи децентралізації 
гроші залишаються на місці, тому 
громада може реально та ефективно 
їх використати. Впродовж першого 
півріччя цього року Байковецька гро-
мада змогла повністю забезпечити 
власні потреби із місцевого бюджету.

Голова громади поділися досві-
дом, а також розповів про можливос-
ті, які децентралізація відкриває для 
села. Брифінг відбувся в Українсько-
му кризовому медіа-центрі в рамках 
ініціатива “Речник громад”. Анатолій 
Кулик каже: “Ті, хто виступає проти 
об’єднання, зазвичай навіть не чита-
ють закон”.

Алгоритм дій НАЗК з перевірки е-декларації

НАЗК із 31.10 розпочинає 
оцінку декларації  

на предмет:
- подання декларацій;

- правильність та повнота 
заповнення;

- логічний та арифметичний 
контроль;

- перевірка своєчасності 
подання декларацій;

- щорічні декларації — до 01.04 
року, наступного за звітним 

роком;
- суб’єкти декларування, які 

припиняють діяльність, пов’язану 
з виконанням функцій держави 
або місцевого самоврядування, 

на момент звільнення;
- суб’єкти декларування, які 

припинили діяльність, пов’язану 
з виконанням функцій держави 
або місцевого самоврядування 
до 01.04 року, наступного за 

звітним роком;
- декларації суб’єктів деклару-

вання, які є особами, що 
претендують на обійняття посад 

згідно з п.1, пункту “а” 2 
частини першої статті 3 Закону, 

до призначення або обрання 
особи на посаду.

Якщо НАЗК виявляє,  
що суб’єкт не подав  

декларацію:
- інформує його письмово;

- впродовж 10 днів ця особа 
має подати декларацію;

- НАЗК повідомляє про факт 
не подання декларації 

керівника органу та спеціаль-
ного уповноваженого у сфері 

протидії корупції.

Якщо декларанти:
- допустили арифметичні або 

логічні помилки;
- не надали повну інформацію

- несвоєчасно подали  
декларацію;

- посідають відповідальне та 
особливо відповідальне 

становище,
НАЗК розпочинає повну 

перевірку таких декларацій.

Повна перевірка:
- перевірка достовірності 

даних е-декларації;
- перевірка наявності конфлік-

ту інтересів тощо;
- перевірка інформації від 
фізичних осіб, ЗМІ та ін. 

джерел, про можливі недосто-
вірні відомості, зазначені в 

декларації.

Якщо повна перевірка засвідчить, що відомості у 
декларації — недостовірні, НАЗК інформує про це 
керівника органу та спеціального уповноваженого у 

сфері протидії корупції.

Відповідальність:
- за несвоєчасне подання 

декларації штраф — 50-100 
НМДГ;

- подання завідомо недосто-
вірних даних — позбавлення 
волі на строк до 2 років з 

позбавленням права обіймати 
певні посади чи займатися 
певною діяльністю на строк 

до трьох років; підстава: 
вироку суду.

Інформація, надана НАЗК органам, спеціально уповноваже-
ним у сфері протидії корупції, є підставою для порушення 
ними кримінальних проваджень. На час розслідування декла-
ранта можуть відсторонити від виконання службових обов’язків.  

Тривалість: до 18 міс (з моменту внесення до ЄРДР).
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На прийом до лікаря ●

Ірина РОСОВСЬКА,
лікар-дерматолог. 

Незважаючи на всі спроби 
винайти панацею, людство 
навіть сьогодні, у вік роз-
витку нанотехнологій, не 
завжди може впоратися з 
лікуванням складних за-
хворювань, хоча пошуки в 
цьому напрямку тривають.

Псоріаз, або лускатий ли-
шай, належить до захворювань 
із хронічним перебігом. Близь-
ко 4% населення Земної кулі 
страждає від цієї недуги. У пе-
рерахунку — це понад мільйон 
українців. До прикладу, на об-
ліку в Тернопільському районі 
перебувають 179 хворих, із них 
— 7 дітей віком до 18 років. Че-
рез неправильне лікування хво-
роба може зробити людину ін-
валідом. Розвивається недуга в 
будь-якому віці, з моменту на-
родження і до глибокої старо-
сті, однак найбільше псоріаз 
“любить” молодих. Адже 70% 
пацієнтів, хворих на псоріаз, 
перебувають у віці до 20 років.

У молодих перебіг хвороби 
агресивніший: дає ускладнення 
на суглоби, внутрішні органи та 
системи організму. Спочатку 
триває прогресуюча стадія — 
з’являються нові ознаки на шкі-
рі; потім — стаціонарна, коли 
свіжих елементів практично не-
має, але залишаються ті, що 
були; та регрес — висипання на 
шкірі майже зникають.

Якщо на колінах, ліктях, во-
лосистій частині голови або ін-
ших частинах тіла з’явилися ви-
сипання – сверблячі бляшки 
різних розмірів, що злущуються, 
потрібно негайно звертатися до 
дерматолога. Лише спеціаліст 
допоможе поставити правиль-
ний діагноз і, залежно від фор-
ми, призначити лікування. 

Сьогодні псоріаз вважають 
спадковим захворюванням: в 
основі хвороби лежить не одна, 
а комплекс причин – імунологіч-
ні зрушення, порушення обміну 
речовин, супутні ендокринні та 
неврологічні розлади. Зокрема, 
причиною псоріазу є порушення 
імунітету, спричинені різними 
факторами. Це може бути стрес, 
інфекційні чи вірусні захворю-
вання, холодний клімат або не-
правильне харчування. Варто 
знати, що алкоголь також може 
спровокувати загострення хво-
роби, особливо це стосується 
пива, шампанського, міцних 
спиртних напоїв. Вживання про-
дуктів, що містять оцет, перець, 
шоколад, також погіршує пере-
біг захворювання і може викли-
кати загострення. За серйозних 
порушень у роботі імунної сис-
теми процес може поширитися 
на інші органи і тканини, напри-
клад, на суглоби. У результаті 
розвивається псоріатичний ар-
трит, для якого характерне ура-
ження дрібних суглобів кистей і 
стоп. Встановлено: псоріаз — 
не інфекційне, а отже, не зараз-
не захворювання.

Різні методи і прийоми ліку-
вання псоріазу певною мірою 

ефективні для різних хворих. 
Діагностує псоріаз лікар-
дерматолог. Якщо у вас вияви-
ли цю недугу на ранній стадії, 
то цілком можливо вам будуть 
призначені профілактичні, а не 
лікувальні засоби.

Лікування буде полягати в 
призначенні загальної терапії, 
препаратів, які корегують стан 
нервової системи, кишково-
шлункового тракту , 
обов’язковою є вітамінотера-
пія. До категорії місцевих пре-
паратів належать гормональні 
мазі чи креми. Чомусь наші па-
цієнти бояться таких засобів. 
Однак, якщо їх використовува-
ти за призначенням та під 
контролем лікаря, жодних по-
бічних наслідків від такого ліку-
вання не буде!

Псоріаз не можна вилікувати 
остаточно, оскільки організм 
зберігає пам’ять про хворобу у 
вигляді біохімічних, імунологіч-
них і функціональних змін, хоча 
можливі тривалі ремісії, коли 
шкіра, завдяки правильному лі-
куванню і дотриманню всіх ре-
комендацій, майже очищується 
від висипань. Проте рецидив 
недуги може відбутися в будь-
який момент, тому пацієнтам із 
таким діагнозом необхідно по-
стійно спостерігатися у дерма-
толога.

Варто знати
Залежно від клінічних осо-

бливостей, розрізняють кіль-
ка різновидів псоріазу:

— бляшковидний псоріаз — 
найпоширеніша форма хвороби 
— локалізований — здебільшого 
на ліктях, колінах і волосистій 
частині голови;

— псоріаз волосистої части-
ни голови — зазвичай супрово-
джується сверблячкою;

— пустульозний псоріаз — 
характеризується появою на тілі 
гнійників (пустул), часто спосте-
рігається погіршення загально-
го самопочуття й підвищення 
температури тіла;

— краплеподібний псоріаз — 
розвивається здебільшого у мо-
лодих людей і дітей, найчастіше 
є наслідком інфекційного захво-
рювання, характерні численні 
дрібні висипання, вкриті лусоч-
ками;

— псоріаз шкірних складок 
(інтертригінозний) — уражає па-
хові складки, ділянку пахв і ста-
тевих органів;

— псоріаз нігтів — характер-
ним є симптом “наперстка” — 
множинні точкові заглиблення 
на нігтях; спостерігається при-
близно у 7-10% хворих, часто 
важкої форми, але інколи може 
бути єдиним проявом захворю-
вання;

— псоріаз долонь і підошв 
(долонно-підошовний) — важко 
піддається лікуванню;

— псоріатична еритродермія 
— найважча форма псоріазу, ко-
ли уражено понад 90% шкірного 
покриву; шкіра яскраво-
червоного кольору, набрякла, 
збільшені лімфатичні вузли, 
з’являється відчуття стягнення, 
свербіж; можливе випадіння во-
лосся, типові для псоріазу озна-
ки виражені слабо;

— псоріатична артропатія — 
найскладніша форма, нерідко 
поєднується з іншими важкими 
формами, зустрічається у 30% 
людей зі звичайним псоріазом; 
частіше хворіють чоловіки, ура-
ження суглобів може передувати 
проявам на шкірі; типові місця 
висипу – коліна, лікті та суглоби 
стоп; потребує лікування не тіль-
ки у дерматолога, а й у ревмато-
лога, оскільки симптоми схожі 
на ревматоїдний артрит.

У будь-якому разі зверніться 
за допомогою до кваліфікова-
них працівників, не займайтеся 
самолікуванням! 

P.S. Починаючи з 2004 року, 
29 жовтня вважають Всесвітнім 
днем боротьби з псоріазом. Йо-
го мета — підтримка людей, які 
страждають на цю недугу; про-
ведення інформаційно-
роз’яснювальних заходів з ме-
тою підвищення обізнаності на-
селення та пацієнтів щодо про-
блеми псоріазу та запобігання 
інвалідизації внаслідок ураження 
суглобів, залучення до консуль-
тативних оглядів з метою по-
дальшої тактики лікування й за-
ходів із запобігання ускладнень і 
рецидивів захворювання; надан-
ня пацієнтам інформації щодо 
сучасних методик лікування.

Від себе хочу побажати всім 
хворим на псоріаз тривалої  
ремісії! 

Псоріаз – вирок  
чи спосіб життя?

Великоглибочецький АЛЗПСМ обслуговує 
мешканців сіл Великий Глибочок і Чисти-
лів. Загалом на дільниці проживають 3283 
особи, серед яких 792 — люди пенсійного 
віку, 80 — ветерани війни, 6 — учасники 
АТО. Дільницю обслуговують два сімейні 
лікарі і один стоматолог.

Сімейний лікар Надія Миколаївна Головата, 
завідувач лікарської амбулаторії, лікар вищої 
кваліфікаційної категорії, обслуговує с. Великий 
Глибочок із кількістю населення 1641 чол.

Графік прийому:
з 9 по 12 год. 30 хв. — прийом у лікарській 

амбулаторії;
з 12 по 15 год. 30 хв. — обслуговування за 

викликами.
Вихідний — неділя.
Сімейний лікар Оксана Петрівна Юркевич, 

лікар другої кваліфікаційної категорії, обслуго-

вує мешканців вул. Зарічна у Великому Глибоч-
ку та села Чистилів загальною кількістю 1642 
особи.

Графік прийому:
з 9 по 12 год. 30 хв. — прийом у лікарській 

амбулаторії;
з 12 по 15 год. 30 хв. — обслуговування за 

викликом.
Кожна середа місяця – виїзд у с. Чистилів, 

робота на ФАП від 10 до 15 год.
Вихідний — неділя.
Стоматолог — Володимир Васильович Ма-

лярський, лікар вищої кваліфікаційної категорії.
Графік прийому:
з 9 по 14 год. 30 хв.
Вихідний — неділя.
Під час весняно-польових робіт працюємо з 

8 по 19 год.
Адреса амбулаторії: с. Великий Глибочок, 

вул.Шевченка, 4.

Ваш сімейний лікар

Здавалося б, небажання вставати — невелика проблема, але 
вона завдає чимало клопоту, адже батьки змушені витрача-
ти дорогоцінний ранковий час на вмовляння. Як наслідок — 
запізнення дорослих на роботу, а дітей до школи, сварки в 
сім’ї, напруженість у стосунках між батьками й дітьми. Як 
запобігти такій ситуації, ми запитали у психолога Тернопіль-
ської ЗОШ І-ІІІ ст. №24 Інни Степанівни Синельникової.

— Пані Інно, чому дитині важко вставати вранці, особливо в 
осінньо-зимовий період?

— Потреба в певній кількості сну міняється залежно і від пори 
року, і від психоемоційного стану, притаманного цій порі. Прокида-
тися осінніми ранками надто важко – надворі ще темно і холодно, а 
в кімнаті ледь розвиднюється. В такий час дуже непросто підняти 
дітей, тим паче, якщо у них щойно закінчилися канікули, під час яких 
вони звикли спати довше. У літній період світловий день довгий, і 
люди сплять у середньому на годину менше ніж узимку. Це закла-
дено природою. Поспостерігайте, скільки годин для сну потрібно 
вашій дитині, після якого вона бадьора і легко прокидається. Відпо-
відно, визначте час вкладання її спати.

Якщо дитина звикне постійно лягати спати в певний час, її біо-
логічний годинник буде налаштований на такий розпорядок дня. А 
правильний режим забезпечує урівноважений стан дитини, оберігає 
нервову систему від перевтоми і створює сприятливі умови для фі-
зичного і психічного розвитку.

— Багато батьків скаржаться, що їхні діти неохоче лягають 
спати і не відразу засинають. Що ви можете порадити? 

— Передусім, подбайте, щоб діти протягом дня мали достатнє фі-
зичне навантаження (заняття спортом, прогулянки), тоді складності із 
засинанням не виникне. А ввечері необхідна попередня підготовка до 
сну. Варто створити приємну і спокійну атмосферу, яка нагадує про 
те, що прийшов час спати (приглушити світло, вимкнути телевізор і 
комп’ютер). За годину-півтори до сну уникати збуджуючих, рухливих, 
гучних ігор, інакше дитині буде або важко заснути, або сон буде не-
спокійний і не відбудеться повноцінного відновлення сил. 

Інна Степанівна застерігає батьків від вечірніх сварок чи покарань 
за якусь провину і закликає подбати, щоб дитина завжди засинала 
у хорошому настрої, тоді сон буде спокійним. 

— Як же допомогти дитині легко прокидатися?
— Зробіть пробудження приємним і радісним. Якщо дитина зна-

тиме, що зранку її чекає щось приємне, то прокидатиметься охо-
чіше. Будити дитину треба поступово. Наприклад, походіть по кім-
наті: дитина крізь сон почує знайомі звуки, і це стане для її мозку 
своєрідним сигналом для пробудження. Увімкніть світло, але не 
яскраве, спершу достатньо нічника. Можна, щоб звучала неголо-
сна улюблена музика. Погладьте по спинці, лагідно повідомте, що 
вже час прокидатися. Дозвольте трішки полежати, потягнутися в 
ліжку. Обніміть і поцілуйте, запитайте, що снилося. Через кілька 
хвилин, коли дитина вже остаточно прокинулася, можна увімкнути 
бадьору, веселу музику або улюблений мультик. Це  допоможе пе-
ретворити ранок на радісний час доби. Готуйте смачні сніданки: 
аромат з кухні стимулюватиме швидше прокинутися та налаштує 
на позитивний лад. А за сніданком обговоріть плани на вечір, роз-
кажіть щось цікаве.

— Інно Степанівно, розкажіть батькам, що категорично не 
можна робити під час пробудження дитини?

 — В жодному разі не варто зненацька і голосно будити. Різке про-
будження може налякати дитину і нанести їй психологічну травму, тому 
неприйнятний різкий командний голос, тим паче крик. Не можна вми-
кати гучну музику або будильник і яскраве світло. Ранок має бути спо-
кійним, позитивним, без поспіху. Якщо батьки дозволяють собі довше 
поспати, а потім поспішають і підганяють дітей, нічого доброго з цього 
не вийде. Діти за своєю природою повільніші, потребують більше часу, 
аби зібратися та поснідати. А коли їх постійно кваплять, вони почина-
ють переживати негативні емоції, бо вважають, що ними невдоволені. 
А це — своєрідний стрес, який погано впливає на загальний психое-
моційний стан, на якість навчання й стосунки з іншими.

Психолог радить привчати сина чи доньку готуватися до наступ-
ного дня звечора: вибрати одяг, аби зранку поспіхом не шукати 
штани, сорочку чи спідничку, заздалегідь скласти наплічник. 

Розмовляла Олена КОВАЛЮК.

Поради для батьків ●

“Ну, ще трошки…”,  
або Як правильно будити дитину

Галина ЮРСА –  
ТРР “Джерело”. 

Фото автора.

З 7 по 18 листопада 
на подвір’ї Велико-
глибочецької ЗОШ 
І-ІІІ ст. ім. Ярослава 
Стецька розмісти-
лися два незвичай-
ні, дуже комфорта-
бельні автобуси. 

Тут працює “Клініка 
на колесах” Міжнарод-
ної благодійної органі-
зації “Дар життя”. До 
першого автобуса діти 
йдуть, щоб полікувати зубки, а в 
другому лікарі надають їм педіа-
тричні послуги (перевіряють фі-
зичноий стан та розвиток, слух, 
зір, проводять експрес-аналізи, 
здійснюють те, що дорослі на-
зивають профоглядом). 

Тут можна отримати консуль-
тації лікарів, а також деякі ліки, 
вітаміни, мікро- та макроеле-
менти (продукція сертифікована 
в Україні). Скористатися послу-
гами “Клініки на колесах”, як на-
голосила головний лікар Лариса 
Чорна, можуть діти з малозабез-
печених, багатодітних сімей, ін-

валіди, сімей учасників АТО. 
Щодня медики приймають в се-
редньому по 70 пацієнтів. Усі 
послуги, консультації — безко-
штовні.

Лікарі стурбовані, що майже 
кожна обстежена дитина має 
збільшену щитоподібну залозу, 
поганий зір, новоутворення на 
тілі — новуси, які за несприятли-
вих обставин можуть перерости 
у злоякісні пухлини.

Після закінчення місії у Вели-
кому Глибочку “Клініка на коле-
сах” переїде до Тернополя на 
вулицю Рєпіна, 11. 

Благодійність ●

“Клініка на колесах” 

Голoвний лікар “Клініки на колесах” 
Лариса Чорна оглядає пацієнтку.
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Галина ЮРСА – ТРР “Джерело”.
Фото автора та Ярослава Стареправо.

Тернопільський край багатий на та-
ланти, про що красномовно свідчить 
той факт, що 27 аматорським колек-
тивам присвоєно звання “Народний” 
та “Зразковий”.
Улюбленцями глядачів є аматорський 

духовий оркестр “Доля” під орудою худож-
ніх керівників Григорія Ференца та Михай-
ла Гайового, аматорський жіночий вокаль-
ний ансамбль “Калина” на чолі із заслуже-
ним працівником культури України Степа-
ном Бородаєм, аматорський естрадний 
ансамбль “Діксіленд”, (керівник Ярослав 
Якубець), ансамбль бального танцю “Про-
лісок” (балетмейстер Неля Шпачук), ан-
самбль бандуристів “Диво-струни” під ке-
рівництвом Лариси Атаманчук.

Своєрідна, неповторна візитівка  Тер-
нопільського району — народний аматор-
ський ансамбль народної музики “Наста-
сівські музики” на чолі із заслуженим ар-
тистом України Ігорем Брухалем. Митцям 
гучно аплодують і у Польщі, Сербії, Хорва-
тії, Німеччині, Франції. А на Сорочинсько-
му ярмарку на Полтавщині народний ама-
торський ансамбль завоював гран-прі.

Незмінними учасниками районних, об-
ласних свят та конкурсів-фестивалів Ве-
ликобірківської музичної школи є зразко-
вий аматорський хор “Цимборики” (хор-
мейстер Тетяна Жмуд), тріо “Рутенія” 
(керівник Галина Нижник), народний ама-
торський вокальний ансамбль “Соломія” 
(керівник Ірина Куницька). 

Краянам легко підкоряються пісня і та-
нець. Нашою гордістю є народний ама-
торський ансамбль танцю “ГлоріяБай” БК 
села Байківці. Під орудою Лілії Вельган 
цей колектив полонив серця тисячі меш-
канців Тернопілля, України та зарубіжжя. 

Самобутню культуру і побут нашого на-
роду впродовж віків відроджує, розвиває 
народний фольклорно-обрядовий ан-

самбль “Білівчанка” (керівник Наталія 
Огірка). Зразковий дитячий фольклорно-
обрядовий ансамбль “Ходаки” з культурно-
мистецькою програмою неодноразово 
представляв наш край у Польщі, Німеччи-
ні та Білорусії (керівник – заслужений 
працівник культури України Михайло По-
люга). Глядачі радо зустрічають мисте-
цтво зразкового фольклорно-обрядового 
ансамблю “Чернелівські забави” (керівник 
Тарас Сотула). Фольклорні колективи від-
творюють традиції краю в етнічних піснях, 
танцях, обрядах.

Солісти народної аматорської вокаль-
ної студії “Музична скриня” – лауреати 
міжнародних і всеукраїнських конкурсів-
фестивалів Василь Хлистун, Павло Шкляр 
та Любов Шарган — беруть участь майже 
в усіх масових заходах. 

Великої поваги заслуговують працьо-
виті, обдаровані люди: директор БК села 
Буцнів Михайло Юречко, директор БК Ве-
ликого Глибочка Людмила Пацій, дирек-
тор БК села Настасів Василь Джинджи-
ристий, директор БК села Мишковичі Зе-
новій Лось, завідувач клубу села Костян-
тинівка Леся Пиндус, завідувач клубу села 
Кип’ячка Галина Федьків, керівники на-
родних аматорських колективів Михайло 
Рапіта, Степан Джуровський, Михайло 
М’якуш, Степан Матковський, Святослав 
Дунець, Анатолій Мацейків та інші. 

Вони впродовж років зберігають уні-
кальні надбання народу і вміло передають 
свій досвід молодим працівникам галузі 
культури, зокрема, директору БК села 
Чернелів-Руський Людмилі Миті, директо-
ру БК села Забойки Аллі Балакунець, за-
відувачу клубу села Чистилів Надії Ремус, 
завідувачу клубу села Смиківці Надії Осад-
чук та іншим. Сьогодні вони вкладають у 
свою працю, творчість, відчуття прекрас-
ного, відтворюючи широку панораму ми-
нулого в українській культурі.

А 7 листопада у Тернопільському райо-
ні урочисто відзначали Всеукраїнський 

Лілія КУЛЕНИЧ.
Тут свято навіть у будні, завше звучить музика та чути дзвінкий 

дитячий спів… Історія музичної школи, що в с. Великі Бірки Терно-
пільського району, бере свій початок з 1976-го року. Її заснував 
Володимир Іванович Войнарський, який з тих пір і дотепер є не-
змінним директором навчального закладу для обдарованої молоді.

І хоча пану Володимиру вже 75 літ, він невтомно працює над тим, 
аби постійно розвивати таланти підростаючого покоління. Допома-
гає йому в цьому трудовий колектив музичної школи, який налічує 
18 висококваліфікованих педагогів, котрі щоденною працею під-
тверджують свій професіоналізм.

Заступник директора з навчальної роботи Великобірківської му-
зичної школи Оксана Миронівна Вергун розповідає, що за 40 
років існування навчального закладу з його стін вийшло у світ 
безліч випускників, які сьогодні відомі далеко за межами на-
шого краю.

— Наші колишні учні працюють за фахом у США, Франції, 
Канаді... Продовжують здобувати вищу освіту в Київському 
університеті культури і мистецтв, у музакадеміях, консервато-
ріях, — з гордістю розповідає Оксана Миронівна. – Один із 
наших учнів — Антон Гривняк — навчається в Італії у королів-
ській державній музичній академії Ніколо Сала (за класом “во-
кал”). Багато випускників закінчили музичні консерваторії, 
працюють за фахом викладачами в музичному училищі тощо… 
Словом, школа має чим пишатися.

Сьогодні у Великобірківській музичній школі співають і ви-
грають на музичних інструментах 130 учнів, які тішать своїх настав-

Музичний Острів відкриває 
двері маленьким талантам

день працівників культури та майстрів на-
родного мистецтва. У святковій залі зі-
бралися згадані корифеї культури і ті, хто 
робить хоч перші, та впевнені кроки у ро-
боті, яка приносить людям радість, дару-
вати душевну насолоду. 

Звуки духового оркестру звучали осо-
бливо урочисто. Дівчатка у національних 
строях ввічливо та щиро вітали кожного,  
хто переступав поріг районного будинку 
культури. Своє тепло, гарний настрій во-
ни передавали усім. Ще напередодні на-
чальник відділу культури Тернопільської 
райдержадміністрації Віктор Навольський 
сказав мені, що святкування відбувати-
меться не так, як звичайно. “У наше про-
фесійне свято наші працівники культурної 
галузі ніколи не можуть відпочити, роз-
слабитися, — констатував Віктор Михай-
лович, — зробимо так, щоб вони дійсно 
відчули: професійне свято – це вихідний 
для душі”…

І справді, у вестибюлі районного бу-
динку культури не було звичної метушні, 
не бігали юні учасники художньої самоді-
яльності, не хвилювались їх керівники. 
Працівники культури в цей день сиділи у 
святковій залі та слухали привітання ке-
рівників району, а також своїх колег по 
ремеслу.

Ведучі урочистого дійства “Нам треба 
жити для краси” Наталія Порада та Роман 
Винник запросили до слова голову Терно-
пільської районної державної адміністрації 
Олександра Похилого та голову Терно-
пільської районної ради Андрія Галайка. 
Лідери району наголосили, що завдяки та-
ланту, енергії працівників культурної галузі 
народжуються танці і пісні, звучать музика 
і вірші, проводяться виставки, свята і фес-
тивалі. Клубні працівники, бібліотекарі, ви-
кладачі шкіл естетичного виховання та 
музейні працівники, яких об’єднує любов 
до мистецтва, народної творчості, україн-
ської національної культури, варті захо-
плення і пошани. Олександр Похилий та 

Кличе Зарваниця
Галина ЮРСА – ТРР “Джерело”.

Фото Ярослава Стареправо.

Одна тернопільська поетеса якось зізналася: “Вірші до мене приходять  самі. 
Добре, що нині є комп’ютери. Швиденько можна на клавіатурі набрати. Раніше за-
писувала олівцем чи ручкою, що запам’ятала. Я видала кілька книжок та підписала 
своїм прізвищем. Слави хотіла, напевне, загордилася, що я така особлива. А тепер 
розумію, що не мої це твори, а Божі. І на місці підпису мають бути слова: “Марія 
– слуга Господня”. 

Спілкуючись із митцями нашого району, часто чула подяку Богу за те, що нади-
хає їх на творчість. Тому напередодні свого професійного свята вони поїхали до 
Зарваниці, щоб подякувати за дар творити те, що називають вічним – музику, піс-
ню, поетичне слово, художні полотна.

Рано-вранці відбулася Божественна літургія. На проповіді священик подякував 
працівникам культури Тернопільської області, побажав їм успіхів у подальшій праці. 
Потім була Хресна дорога. Паломники побували в усіх церквах Маріїнського цен-
тру. Особливо хвилюючою була літургія у парафіяльній церкві Зарваниці, де збері-
гається чудотворна ікона Божої Матері.

Священики вгостили всіх гарячим чаєм із булочками та подарували на пам’ять 
ікону Зарваницької Божої Матері.

Поїздку ініціювала Тернопільська районна організації профспілки працівників 
культури. Багато зусиль доклала її голова Любов Бик. Вдячні за дієву підтримку та 
організацію Анні Зварич.

Сільська музична школа виростила справжніх професіоналів
ників чудовими здобутками. Вони – учасники та переможці 
обласних, всеукраїнських та навіть міжнародних музичних 
конкурсів, звідки регулярно привозять призові місця. Зага-
лом у школі діє підготовка дітей за шістьма напрямками –  
струнно-смичковий, фортепіанний, скрипковий, народних 
інструментів, хорового та сольного (академічного) співу.

До музичної школи у Великі Бірки їдуть і діти з довко-
лишніх сіл: Дичкова, Чернелева-Руського, Ступок, Смиків-
ців, Романівки, Ангелівки, Ходачкова. Батьки із 
задоволенням віддають сюди свою малечу, 
адже знають, що тут вони під надійною опікою 
людей, відданих музиці.

Володимир Войнарський тішиться, що спра-
ва його життя виявилася немарною, бо що ж 
може бути приємнішим за овації публіки, яка із 
захопленням слухає музичні твори у виконанні 
шкільного хору “Цимборики”, тріо “Рутенія”, 
жіночого ансамблю “Соломія”, інструменталь-
ного вчительського квартету “Браво”, ансамб-
лю скрипалів, бандуристів, акордеоністів, ан-
самблю народної музики… 

На урочисті свята до рідної музичної школи 
приїжджають випускники, виступають зі свої-
ми колективами, дають концерти, спілкуються 
між собою, діляться спогадами, досвідом та 
завжди вдячні педагогам, які відкрили для 
них незвіданий і прекрасний світ музики.

Лілія КУЛЕНИЧ
Острівській музичній школі у берез-

ні цього року виповнилося 23. Звідси 
вилетіли у доросле життя талановиті 
випускники, які сьогодні є гордістю на-
вчального закладу. Серед них — соліс-
ти оперних театрів, музиканти симфо-
нічних оркестрів, співаки й талановиті 
вчителі.

Директор Острівської музичної шко-
ли Степан Дмитрович Бородай каже, 
що не звик ділити своїх учнів і підопіч-
них на кращих і гірших, адже про їх 
заслуги промовисто свідчать досяг-
нення.

— У 1993-му році, коли мене щойно 
призначили керівником цього закладу, 
тут навчалися 70 дітей, та вже у жовтні 
того ж року їх стало 110. Відтоді з кож-
ним роком музична школа відчиняла 
свої двері для щораз більшої кількості 
тих, хто мріяв стати артистом, — при-
гадує Степан Дмитрович. – На цей час 
у школі навчаються близько 200 учнів, 
яких готують за кількома напрямками 
на фортепіанному, струнному, духово-
му, народному та хореографічному 
відділах. Для зручності школярів, які 
доїжджають із Настасова, Тернополя, 
Мишковичів та Березовиці, відкрили 
ще одну філію музичної школи.

Найбільше труднощів вини-
кало на початкових етапах 
діяльності закладу, зізна-
ється пан Степан, не було 
ані приміщення, ані мате-
ріальної бази, ані педаго-
гічного колективу. 24 ро-
ки тому він, майже само-
тужки почав збирати час-
тинки мозаїки, з якої й 
утворилася знана на Тер-
нопіллі музична школа. Пер-
ший рік був найскладнішим 
– на конкурсній основі від-
бирали кадри, а нині тут 
працюють 22 музичні фахів-

ці, частина з яких – випускники цієї ж 
школи.

— Приємно, що наші діти продовжу-
ють навчання у музичних училищах, 
консерваторіях, часто стають лауреа-
тами районних, обласних та міжнарод-
них конкурсів, — додає засновник му-
зичної школи в с. Острів. – Та ми не 
обмежуємося одним лише навчанням, 
а й розвиваємося творчо. У нас діє ви-
кладацький вокальний ансамбль “Ка-
лина”, що має звання “Народний”, я є 
його музичним керівником; дорослий 
колектив народної музики. Та  най-
більша гордість — творчі колективи 
учнів: ансамбль бандуристів, що но-
сить звання “Зразковий” (керівник Л. 
В. Атаманчук), хоровий колектив, яким 
керує Т. О. Григорчук, а ще квінтет ду-
хових інструментів, ансамбль гітарис-
тів. Наші підопічні – це наша мотива-
ція, а їхні успіхи та радісні обличчя — 
стимул не опускати руки навіть тоді, 
коли важко.

Степанові Дмитровичу вже 63 роки, 
40 з яких працює у галузі культури. Він 
– не лише основоположних дитячої му-
зичної школи в Острові, а й громад-
ський діяч, заслужений працівник куль-
тури України, депутат Тернопільської 
районної ради п’яти скликань, почина-
ючи з 1998 року, а також голова постій-
ної комісії з питань розвитку української 
національної освіти, культури, духо-
вності і засобів масової інформації.

— Фінансування галузі культури, 
безперечно, важливе і болюче питання 
для людей, які присвятили себе цій 
справі, однак, не головне, — каже пан 
Степан. — Пропрацювавши стільки ро-

ків у цій сфері, я зрозумів одну важ-
ливу істину: хто хоче досягти вер-
шин, той не зважає на перешкоди, 
а впевнено крокує вперед до мети. 

Тому колектив Острівської му-
зичної школи невтомно пра-
цює, вкладаючи душу та до-
свід у маленьких школяри-
ків, котрі своїми щоденни-
ми успіхами доводять: важ-
ка вчительська праця не 
даремна. А попереду — 
ще багато нерозкритих 
талантів, численних репе-

тицій, вдалих виступів, 
безліч перемог, вражаючих 
концертів і гучних оплесків, 
які зігріватимуть серця тих, 
хто живе музикою…

Ольга ВАСИЛЮК,
директор ТР ЦБС.

Сьогодення ставить нові вимоги до бі-
бліотечної справи і кожного її працівника 
зокрема. В умовах, коли користувачам кни-
гозбірень не вистачає сучасної літератури, 
а в молоді бібліотеки асоціюються з чи-
мось застарілим, бібліотекарам нашого 
району доводиться бути новаторами, по-
стійно запроваджувати 
якісь креативні ідеї, підви-
щують свою професійну 
майстерність.

Немає різниці, в якому 
форматі читати. Головне, 
щоб люди це робили. Як-
що немає друкованої літе-
ратури, потрібно шукати 

альтернативу – електронні книжки, зустрічі 
з письменниками, літературні обговорення. 
І такі справжні осередки культури і спілку-
вання маємо сьогодні в районі. А завдячу-
ємо цим працівникам, які справді захоплені 
своєю справою: І.Я. Тіцька (Велика Лука), 
В.В. Губерна (Плотича), О.М. Телех (За-
бойки), О.В. Беркета (Івачів Долішній), У.М. 
Золотник (Ступки), Н.М. Корнило (Лучка)

Проблема ще й у 
тому, що ми не вміє-
мо рекламувати свої 
послуги. Бібліотекам 
треба використову-
вати все, у тому чис-
лі й соцмережі. Бі-
бліотекарі Г.Б. Ду-
дас (Мишковичі), 

Ми прагнемо бути кращими 

Андрій Галайко нагородили грамотами багатьох праців-
ників, які досягли вагомих успіхів у своїй роботі. Добрі 
слова для своїх колег мовили начальник відділу культури 
Тернопільської РДА Віктор Навольський, голова район-
ної організації профспілки працівників культури, член 
Центрального комітету профспілки працівників культури 
України Любов Бик, директор Тернопільського обласно-
го методичного центру народної творчості Володимир 
Сушко, начальник відділу культури Байковецької 
об’єднаної територіальної громади Роман Сушко, сіль-
ські голови Малого Ходачкова та Настасова, активні 
учасники художньої самодіяльності Микола Злонкевич 
та Володимир Береза.

А потім на винуватців торжества 
чекав багатий подарунок: своє 
мистецтво їм дарували учасники 
вокального колективу “Тріода”, у 
полоні якого перебувають тисячі 
прихильників. Ці милі хлопці сказа-
ли багато добрих слів своїм коле-
гам та заспівали українські пісні.  

Низький уклін вам, працівники 
галузі культури, за високе служіння 
народному мистецтву, невтомний 
творчий пошук та безцінну працю в 
ім’я відродження духовності нашої 
держави.

Марія Федун:  
“Це моя стихія, мій музей, моя Соломія”

Коли життя присвячуєш улюбленій справі

нам треба жити для краси!

Лілія КУЛЕНИЧ.
Соломія Крушельницька. Скільки в цьому 

імені величі, значимості та мелодійності. Во-
на була і залишається символом української 
оперної сцени, жінкою-легендою, котра про-
славила Тернопільщину завдяки своєму дра-
матичному таланту та неперевершеному со-
прано, яким захоплюється світ.

Про цю перлину Тернопілля написано 
безліч книг і наукових робіт, їй дарували піс-
ні, портрети, вірші, її ім’ям називають вули-
ці, музеї, школи й заклади культури. Та осо-
бливу таємницю приховує місце, де минули 
дитячі та юнацькі роки геніальної співачки 
світової слави. Йдеться про колишню домів-
ку, а сьогодні меморіальний музей С. Кру-
шельницької, що в селі Біла Тернопільсько-
го району. 

В основу експозиції лягли фотографії, 
особисті документи співачки, афіші, програ-
ми, запрошення, листи, рукописи спогадів 
сучасників, сценічні прикраси, одяг, предме-
ти побуту та меблі, твори музики, образот-
ворчого мистецтва й літератури, присвячені 
Соломії Крушельницькій. Ці речові й доку-
ментальні матеріали у хронологічному по-
рядку розповідають про 
життя і діяльність видатної 
актриси. 

За словами старшого 
наукового працівника ме-
моріального музею Марії 
Олександрівни Федун, ба-
гато праці для відкриття 
музею доклали один із 
його засновників Ігор Ге-
рета, дослідник Петро 
Медведик, тодішній ди-
ректор Тернопільського 
обласного краєзнавчого 
музею Борис Ельгорт. Чи-
мало цінних та особистих 
речей передала племін-
ниця Соломії Крушель-
ницької – професор Львів-
ської консерваторії Одар-
ка Бандрівська. З роками 
меморіальний музей по-
повнювався новими екс-
понатами, тож приміщен-
ня розширили.

— Я тут майже від са-
мих початків, — розповідає Марія Олексан-
дрівна. — Прийшла в музей у 1969-му році і 
працювала майже 20 років на громадських 
засадах позаштатним екскурсоводом, аж по-
ки його не зробили державним. 

З тих пір, як пані Марія вперше пересту-
пила поріг цього закладу, минуло вже 50 ро-
ків, однак вона і досі проводить тут не про-
сто екскурсії, а знайомство зі славетною 
Соломією. Колоритній жінці майже 80, але 
іскрам і натхненню в її очах можуть поза-
здрити ще й молоді. А все тому, що Марія 
Олександрівна захоплена тим, чим займа-
ється ось вже п’ять десятиліть, — із непри-
хованою любов’ю розповідає цікаві та мало-
відомі історії з життя співачки зі світовим 
іменем щоразу новим групам туристів.

— За освітою я — історик, працювала вчи-
телем у школі, паралельно з учнями займа-
лася туризмом, походами. Не брала у компа-
нію нікого — лише я і діти. В цьому був пев-
ний ризик, але він вартував того, адже я 
йшла зі школярами туди, куди манило серце, 
і там, на природі, я почувалася по-
справжньому вільною, там я могла говорити 
те, що думаю, адже за комуністичної влади в 
межах школи вільнодумство не було при-
йнятним, — пригадує пані Марія.

Жінка свого часу організувала у селі клуб 
“Юні Соломійки”, що об’єднав талановитих 
дітей села, які співали, писали вірші, танцю-
вали, грали на музичних інструментах. Ще 
будучи головою “Просвіти”, вона зрозуміла, 
що село Біла, мабуть, не випадково таке 
співуче.

— Мені судилося зібрати всіх талановитих 
людей і створити просвітянський хор імені С. 
Крушельницької. Через 20 років після засну-
вання нам присвоїли звання “Народний”. Ре-
пертуар складався з козацьких, повстанських 
та пісень січових стрільців, і це було справді 
унікальне явище для тих часів. 

Директор меморіального музею С. Кру-
шельницької в с. Біла Надія 
Яківна Зюбровська додає, 
що, напевно, немає такої 
людини, яка більше знала 
би про видатну виконавицю 
ролі Баттерфляй, аніж Ма-
рія Олександрівна, адже во-
на — віддана прихильниця її 
постаті й творчості, попри 
поважний вік знає до най-
менших деталей про кожен 
музейний експонат (зага-
лом у фондах музею є 
близько трьох тисяч експо-
натів). Вона проводила екс-
курсії гостям з усього світу 
– з Канади, США, Європи, 
Азії, Бразилії, Аргентини, 
навіть Австралії. 

— Якось до нас приїхав 
великий двоповерховий ав-
тобус зі Львова. А там — і 
старі, і малі – усі на екскур-
сію до меморіального му-
зею, — ділиться спогадами 
хранителька Соломіїного 

дому у Білій. — Ми відверто здивувалися, і я 
таки наважилася запитати туристів: “Чому ви 
до нас приїхали, у маленьке, скромне і тісне 
приміщення музею, коли у вас є розкішний і 
багатий музично-меморіальний музей у місті 
Лева?” І знаєте, що мені відповіли люди? “У 
вас тут атмосфера особлива… Ніби душа Со-
ломії витає”. 

Такі моменти, каже пані Марія, незабутні, 
адже саме завдяки їм розумієш, що ти на 
своєму місці.

— Мабуть, я таки народжена для цієї спра-
ви… Чи змінила б щось, якби дали можли-
вість прожити життя ще раз? Нізащо! Це моя 
стихія, мій музей, моя Соломія, — зізнається 
Марія Федун.

9 листопада професійне свято відзначали працівники культури та аматори народного мистецтва —  
люди, чий внесок у відродження і збереження національної спадщини є неоціненним. Саме завдяки їхній самовідданій 
праці українська культура змогла зберегти свою самобутність, посіла гідне місце серед світових культур.

М.В. Галайко (Велика Бе-
резовиця), О.Б. Кураш (На-
стасів), Г.Й. Шуба (Острів), 
О.Р. Бандак (Буцнів), Л.І. 
Кохан (Підгородне) мають 
змогу це зробити, викорис-
товуючи Інтернет.

Володіючи високопрофесій-
ними та організаційними зді-
бностями, завжди щедро діляться 
накопиченим досвідом, своєю мудріс-
тю О.П. Нацюк (Довжанка), Н.Т. Дідух 
(Ігровиця), Н.С. Середа (Чистилів), 
М.М. Колоденна (Серединки), Л.Я. Ду-
бова, Л.А. Семенина (Великий Глибо-
чок), Т.М. Німець (Велика Березови-
ця), П.М. Стрончик (Чернелів-Руський) 
з молодими колегами.

Бібліотека завжди 
була другим домом 
для людей, яким чо-
гось не вистачає в 
житті. Хто йде в 

Інтернет-центр у біблі-
отеці? Той, у кого немає 

вдома комп’ютера. Хто 
йде за книжкою? Той, хто 

не може її купити. Пенсіонери і 
діти – це наша аудиторія, з якою нам 
водночас і легко, і складно працюва-
ти. Однак тут вони можуть реалізува-
ти себе, знайти підтвердження влас-
ним думкам у книжках, просто по-
спілкуватися з бібліотекарем, іншими 
відвідувачами.
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ПРОДАМ
* 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 

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).

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.

Згідно зі статтею 24 Кодек-
су Законів про працю, пра-
цівник не може бути допу-
щений до роботи без укла-
дення трудового договору, 
оформленого наказом чи 
розпорядженням власника 
або уповноваженого ним 
органу, та повідомлення 
податкового органу про 
прийняття такого працівни-
ка на роботу.

Разом із тим, відповідно до 
статті 21 цього Кодексу, праців-
нику надано право реалізувати 
свої здібності до продуктивної і 
творчої праці шляхом укладення 
трудового договору на одному 
або одночасно на кількох під-
приємствах, в установах, органі-
заціях, якщо інше не передбаче-
но законодавством, колективним 

договором або угодою сторін.
Працівникам, які виконують 

на тому ж підприємстві поряд з 
основною роботою ще й додат-
кову за іншою професією чи по-
садою або обов’язки тимчасово 
відсутнього працівника, перед-
бачено доплачувати за таке су-
міщення. Розміри цих доплат та 
умови повинні бути передбачені 
у колективному договорі.

Отже, для працівників, які ви-
конують на тому ж підприємстві, 
в установі, організації поряд зі 
своєю основною роботою до-
даткову за іншою професією чи 
посадою, це є основним місцем 
роботи.

Відповідно до постанови Ка-
бінету Міністрів України від 17 
червня 2015 року № 413, повідо-
млення про прийняття працівни-
ка на роботу подає власник під-

приємства, установи, організації 
або уповноважений ним орган 
(особа) чи фізична особа до те-
риторіальних органів Державної 
фіскальної служби за місцем об-
ліку їх як платника єдиного вне-
ску на загальнообов’язкове дер-
жавне соціальне страхування за 
затвердженою формою до по-
чатку роботи працівника за укла-
деним трудовим договором.

Враховуючи зазначене, під-
приємство не зобов’язане пода-
вати до податкової інспекції по-
відомлення про прийняття на 
роботу працівника, який без 
звільнення від своєї основної 
роботи виконує на тому ж під-
приємстві поряд зі своєю осно-
вною роботою додаткову за ін-
шою професією чи посадою.

відділ організації роботи  
Тернопільської ОДПІ.

Про “свого” сумісника  
податкову не повідомляють

Порядок видачі довідки про наявність у фі-
зичної особи земельних ділянок за фор-
мою № 3Дф затверджено наказом № 32 
(далі – Порядок).

Ця довідка свідчить про наявність у фізичної 
особи земельних ділянок, наданих їй у розмірах, 
встановлених Земельним кодексом, що відповід-
но до Податкового кодексу є підставою для не-
включення до загального місячного (річного) 
оподаткованого доходу платника податку дохо-
дів, отриманих від продажу власної сільськогос-
подарської продукції, що вирощена, відгодова-
на, виловлена, зібрана, виготовлена, вироблена, 
оброблена чи перероблена безпосередньо фі-
зичною особою на цих земельних ділянках.

Безоплатно її видає сільська, селищна або 
міська ради за місцем податкової адреси (місцем 
проживання) платника податку протягом п’яти ро-
бочих днів з дня отримання відповідною радою 
письмової заяви про видачу такої довідки.

Пунктом 2 Порядку № 32 визначено, що  
довідка надається на підставі відомостей із Дер-
жавного земельного кадастру (за наявності)  
і реєструється сільською, селищною, міською 
радою.

Термін дії довідки становить п’ять років. Ін-
формація про видачу довідки передається відпо-
відною радою податковій інспекції за місцем 
розташування земельної ділянки протягом 10 
днів із дати її видачі власнику сільгосппродукції. 
Це визначено пунктом 7 зазначеного Порядку.

Довідка за формою № 3Дф:  
хто видає й куди звітувати?

Петриківська сільська рада проводить конкурс з визначення на 
конкурентних засадах суб’єкта оціночної діяльності на проведення 
експертно-грошової оцінки земельної ділянки загальною площею 
0,20 га, яка розташована в с. Петриків Тернопільського району на 
вул. Шептицького, 1B, кадастровий номер 6125286700020010984, 
для будівництва майстерні з шиномонтажу та обслуговування авто-
машин, офісного та торгового приміщення.

Істотні умови: вартість і термін виконання експертно-оціночних 
послуг. Необхідні документи: заява про участь, копії правовста-
новлюючих  документів, копії ліцензії на проведення землевпоряд-
них та землеоціночних робіт, згода на обробку персональних даних. 
Пропозиції подавати в запечатаних конвертах.

Конкурс відбудеться 25 листопада о 14 год. в приміщенні Петри-
ківської сільської ради за адресою: с. Петриків, вул. Шептицького, 
118Б. Документи будуть приймати за вказаною адресою до  
13 год. 25.11.2016 року. За додатковою інформацією звертатися за 
тел. 49-56-65.

Петриківський сільський голова в.М. КОРОЛь.

9 листопада  
день народження  
відзначає дирек-
тор Територіаль-
ного центру соці-
ального обслуго-
вування (надання 
соціальних послуг)  
Надія Іванівна БОйКО.

Прийміть найщиріші ві-
тання  від колег по роботі! Зичимо 
вам міцного здоров’я, особистого 
щастя, злагоди та чудового на-
строю, родинного затишку й сі-
мейного добробуту. Нехай завжди 
вас супроводжує удача, постійно 
зігріває тепло людської вдячності, 
а будні і свята наповнюються ра-
дістю, світлом та любов’ю рідних і 
близьких. Вічної молодості вашій 
душі та доброти серцю, здійснен-
ня всіх планів і сподівань!

Колектив комунального закла-
ду І-ІІ ст. с. Скоморохи вітає з 
днем народження вчителя почат-
кових класів Теодизію Миколаїв-
ну ДячЕНКО.

За вашу скромність, чесність, 

благородство, 

За простоту душі від нас усіх – уклін. 

Хай рік від року легше вам живеться, 

І щастям повниться ваш дім.

Колектив Малоходачківської 
ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає з ювілеєм 
вчителя початкових класів Любов 
Тадеївну САЛАМАНДРУ.

Прийшла до вас святкова дата

В калиновім намисті прекрасних літ.

Слова найкращі хочемо передати

І золотобагряний осені привіт.

Бажаємо міцного здоров’я, щастя,

Хай довгим і сонячним буде ваш вік,

Хай злагода буде, хай буде любов,

Хай тисячу раз повторяються знов

Хороші, святкові і пам’ятні дні,

Хай сонце всміхається вам у житті.

Хай Господь пошле вам з неба милість,

Пречиста Діва хай в житті допомага.

Неба голубого, лану золотого,

Доброго світу і многая літа.

Найщиріші вітання з днем на-
родження надсилаємо керівнику 
народного аматорського хору с. 
Велика Лука Любові Євгенівні 
БОйКО. Прийміть наші щирі та 
сердечні вітання з цієї нагоди. 
Зичимо вам міцного здоров’я, 
благополуччя, поваги та шани від 
людей, любові від рідних і  
близьких, добра і достатку, твор-
чого натхнення і невичерпної 
енергії. Хай ваша чуйність, не-
втомність, високий професіона-
лізм і бажання творити добро 
завжди супроводжують вас, а 
Господь примножує ваші сили на 
многії літа.  

З повагою — працівники 
відділу культури 

Тернопільської РДА, районного 
будинку культури, районна 

організація профспілки 
працівників культури.

Педагогічний колектив Миш-
ковицької ЗОШ І-ІІІ ст. вітає з 
днем народження вчителя біоло-
гії Ольгу йосипівну ДЗЮБАК та 
вчителя інформатики Мар’яну 
Орестівну ЛАГУДЗУ.

Нехай рікою щастя ллється,

В родині гарно все ведеться,

І серце хай не знає болю

На довгий вік, на світлу  долю.

Щиросердеч-
но вітаємо з  
55-річним ювіле-
єм вчительку по-
чаткових класів  
Любов Тадеївну 
САЛАМАНДРУ.

Бажаєм успіхів 

   великих у роботі,

Й побільше творчих вам натхнень.

Нехай минають завжди всі турботи,

І хай приносить радість кожний день.

Нехай дає наснаги вам земля, 

Десятки літ ще мріяти, любити! 

Хай рідна пісня серце окриля, 

В здоров’ї й радості 

   багато літ прожити.

З повагою — кафедра 
початкових класів.

Колектив Острівської  
ЗОШ І-ІІІ ст. вітає із 70-річчям 
кочегара школи Дмитра  
Євгеновича МАШКЕвИчА та з 
днем народження теxнічного 
працівника школи Лілію Зінові-
ївну СЕМчИШИН.

Бажаєм добра на життєвій стежині 

І пригорщі повні здоров’я й краси, 

І світлої долі, завжди молодої, 

І в нинішній день, і в майбутні часи!

Колектив Великоглибочецької 
сільської ради вітає з днем наро-
дження члена виконкому василя 
Степановича ІвАСЕчКА. 

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!

Вітаємо з 45-річчям Наталію 
Михайлівну ЗАГНИБИДУ із с. 
Лозова Тернопільського району. 

Будь завжди здорова, 

   кохана, багата,

Хай кожен день тобі буде, як свято.

Нехай усміхаються сонце й удача

І тихе, жіноче, омріяне щастя.

Нехай в тебе будуть друзі хороші,

Хай у кишенях водяться гроші,

Доля прихильною 

   й доброю буде,

Завжди з повагою ставляться люди.

Щоб смутку не знала ніколи-ніколи,

Добра тобі й радості, всього доволі!

З повагою — подруга  
Наталія Іванівна  

Капець з сім’єю.

Податкові новини ●

Колектив Почапинської ЗОШ І-ІІІ ст. висловлює щире співчуття 
вчителю біології Марії Теодорівні Вітушинській, завгоспу школи Ігорю 
Теодоровичу Скалько, вчителю географії Марії Андріївні Скалько з 
приводу передчасної смерті — матері та свекрухи Марії.

Петриківська сільська рада проводить громадські обговорення 
містобудівної документації “Детальний план території в районі річки 
Серет в селі Петриків Тернопільського району Тернопільської об-
ласті”. Громадські слухання відбудуться 12.12.2016 р. в приміщенні 
Петриківської сільської ради. 

Петриківський сільський голова в. М. КОРОЛь.

Колектив Територіального центру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) глибоко сумує з приводу смерті ко-
лишнього соціального робітника Нісевич Любові Анатоліївни та 
висловлює щирі співчуття рідним і близьким.

великогаївська сільська рада оголошує 
конкурс на право оренди нежитлового примі-
щення комунальної власності, розташованого 
за адресою: с. Козівка, вул. Шевченка, 82, пло-
щею 25,2 кв. м. Цільове призначення – розмі-
щення магазину продовольчих та промислових 
товарів. Стартова орендна плата на місяць – 
402,40 грн. 

Великогаївська сільська рада оголошує кон-
курс на право оренди нежитлового приміщення 
комунальної власності, розташованого за адре-
сою: с. Козівка, вул. Шевченка, 82, площею 28,1 
кв. м. Цільове призначення – розміщення мага-
зину продовольчих та промислових товарів. 
Стартова орендна плата на місяць – 348,06 грн.

Великогаївська сільська рада оголошує кон-
курс на право оренди нежитлового приміщення 
комунальної власності, розташованого за адре-
сою: с. Козівка, вул. Шевченка, 82, площею 16,0 
кв. м. Цільове призначення – розміщення 
магазину-кафе. Стартова орендна плата на мі-
сяць – 255,54 грн.

Умови конкурсу: розмір орендної плати; ви-
користання об’єкта оренди за цільовим призна-
ченням; забезпечення збереження орендованого 
майна; забезпечення дотримання протипожеж-
них норм експлуатації об’єкта; дотримання 
санітарно-екологічних норм при експлуатації 

об’єкта; відшкодування витрат балансоутриму-
вача на утримання орендованого нерухомого 
майна та наданих комунальних послуг; відшкоду-
вання орендодавцю вартості проведення екс-
пертної оцінки об’єкта оренди. Крок збільшення 
орендної плати – 10 % початкового розміру. 
Строк оренди — 2 роки 11 місяців. Розкриття 
конкурсних пропозицій відбудеться 02.12.2016 р. 
о 10 год. в адмінбудинку Великогаївської сіль-
ської ради (с. Великі Гаї, вул. Галицька, 47, 2 
пов., актовий зал). Документи приймають до 9 
год. 02.12.2016 р. в адмінбудинку Великогаїв-
ської с/р. З детальнішою інформацією про кон-
курс та перелік документів, які подають, можна 
ознайомитися за тел. (0352) 490098. Письмові 
зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов 
конкурсу надають за підписом відповідальної 
особи у відповідно промаркованому конверті: 
обов’язково зазначають найменування та адресу 
одержувача, назву об’єкта оренди відповідно до 
оголошення, а також адресу, номери контактних 
телефонів претендента. Якщо конверт незапеча-
таний або непромаркований відповідно до вище-
наведених вимог, комісія не відповідатиме за 
неправильне або передчасне відкриття пропо-
зиції». 

великогаївський  
сільський голова О. А. КОхМАН.

Оголошення ●
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ПОНЕДІЛОК
14 ЛИСТОПАДА

ВІВТОРОК
15 ЛИСТОПАДА

СЕРЕДА
16 ЛИСТОПАДА

ЧЕТВЕР
17 ЛИСТОПАДА

П’ЯТНИЦЯ
18 ЛИСТОПАДА

СУБОТА
19 ЛИСТОПАДА

НЕДІЛЯ
20 ЛИСТОПАДА

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

08.35 Ïàñïîðòíèé ñåðâiñ

08.45, 00.20 Òåëåìàãàçèí

09.00, 05.45 Âi÷íå

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

11.50 ×îëîâi÷èé êëóá. Ñïîðò

13.15 Êàçêè Ëiðíèêà Ñàøêà

13.25 Øêîëà Ìåði Ïîïïiíñ

13.50 Ñóñïiëüíèé óíiâåðñèòåò

14.20 Ôîëüê-musiñ

15.40 Òâié äiì-2

17.00 Âiêíî â Àìåðèêó

17.30 Ìîâàìè ñâiòó. Ìèñòåöüêèé 

ïóëüñ Àìåðèêè

17.55 Êíèãà.ua

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 Ä/ñ “Óâåñü öåé äæàç”

03.00 Ò/ñ “×îðíà Ðàäà”
04.30 Ä/ô “Ñêëîäîâñüêà - Êþði”

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

16.45, 19.30, 23.15, 03.20 ÒÑÍ

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê 

ç 1+1”

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”
20.30 “Ñåêðåòíi ìàòåðiàëè”

21.00 Ò/ñ “Êîõàíà â÷èòåëüêà”
22.00 “Ãðîøi”

23.35, 03.40 Ò/ñ “Òåîðiÿ áðåõíi” 
01.25 Õ/ô “Ïåðåìîæåöü äðàêîíà” 
05.40 “Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé”

06.15, 11.15, 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”

09.20 Õ/ô “Âñå ìîæëèâî”
14.00 “Ðå÷äîê”

15.20 “Æäè ìåíÿ”

20.00, 01.55, 05.20 “Ïîäðîáèöi”

21.00 Ò/ñ “Çàáîðîíåíå êîõàííÿ” 
00.00 Ò/ñ “Îäðóæèòè Êàçàíîâó”

03.55 Õ/ô “Ïîåò i êíÿæíà”

ICTV
05.50 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé

05.55 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè. Ïiäñóìêè 

06.45 Ôàêòè òèæíÿ

08.45 Ôàêòè. Ðàíîê

09.15, 17.45 Ò/ñ “Øòðàôáàò”
10.15 Õ/ô “Çëèâà”
12.00, 13.20 Õ/ô “Òåðìiíàòîð 4. 

Íåõàé ïðèéäå ñïàñèòåëü”
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü

14.50, 16.20 Õ/ô “Òåðìiíàòîð 5. 
Ãåíåçèñ”

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”
22.30 Ñâîáîäà ñëîâà

00.30 Ò/ñ “Ëàñ-Âåãàñ”
01.25 Õ/ô “Iíøi 48 ãîäèí”
03.05, 04.45 Ïðîâîêàòîð

04.25 Ôàêòè

06.40, 16.00 “Âñå áóäå äîáðå!”

08.40 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”

10.35, 18.30 “Çà æèâå!”

11.50 Õ/ô “Íå ìîæó ñêàçàòè 
“ïðîùàâàé”

13.40 “Áèòâà åêñòðàñåíñiâ 16”

18.00, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”

20.00, 22.45 “Õàòà íà òàòà”

01.40 “Îäèí çà âñiõ”

02.50 “Ñëiäñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè”

03.00, 02.35 Çîíà íî÷i

05.05, 18.00 Àáçàö

06.00, 07.05 Kids Time

06.02 Ì/ñ “Ãóáêà Áîá”
07.10 Ì/ô “Ñóïåðøiñòêà”
09.05 Õ/ô “Ëþäèíà çi ñòàëi”
12.00 Õ/ô “Çàëiçíà ëþäèíà 3” 
14.25 Ò/ñ “Íå ðîäèñü âðîäëèâà”
19.00 Ðåâiçîð

21.55 Ñòðàñòi çà ðåâiçîðîì

00.40 Õ/ô “Õàíi” 
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 “Ñòåðåæèñÿ àâòîìîáiëÿ”
14.00, 15.30 Ò/ñ “Êîõàííÿ ÿê 

íåùàñíèé âèïàäîê” 
18.00 Ò/ñ “Ñïiâà÷êà i ñóëòàí” 12+

21.00 Ò/ñ “ß äàðóþ òîái ùàñòÿ” 

23.30 Õ/ô “Ïîäâiéíèé 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

08.45, 00.20 Òåëåìàãàçèí

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

13.15 Êàçêè Ëiðíèêà Ñàøêà

13.50 Ñóñïiëüíèé óíiâåðñèòåò

14.20 Ïîäîðîæíi

16.15 Ä/ñ “Êëóá ïðèãîä”

17.15, 02.00 Ä/ñ “Óâåñü öåé äæàç”

18.25, 01.20 Íîâèíè. Ñâiò

19.00, 01.45 Íîâèíè. Êóëüòóðà

20.00 Óòåîäèí ç Ìàéêëîì Ùóðîì

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

03.00 Ò/ñ “×îðíà Ðàäà”

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

16.45, 19.30, 23.15, 03.05 ÒÑÍ

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê 

ç 1+1” 

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”
20.30 “Ñåêðåòíi ìàòåðiàëè”

21.00 Ò/ñ “Êîõàíà â÷èòåëüêà”
22.00 “Íîâèé iíñïåêòîð Ôðåéìóò. 

Ìiñòà”

23.35, 03.25 Ò/ñ “Òåîðiÿ áðåõíi” 
01.25 Õ/ô “Òðè äíi”
05.25 “Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé”

06.05, 13.05 “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, 12.25, 21.00 Ò/ñ “Çàáîðîíåíå 
êîõàííÿ” 

14.00 “Ðå÷äîê”

14.40 “Ñóäîâi ñïðàâè”

15.45 “Ñiìåéíèé ñóä”

16.40 “Äàâàé îäðóæèìîñÿ”

20.00, 01.55, 05.20 “Ïîäðîáèöi”

00.00 Ò/ñ “Îäðóæèòè Êàçàíîâó”
02.45 Õ/ô “Ïîåò i êíÿæíà”
04.05 Õ/ô “Ìîñêàëü-÷àðiâíèê”

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 

09.45 Ò/ñ “Ñèëüíiøå âîãíþ”
10.50, 17.45 Ò/ñ “Øòðàôáàò”
11.50, 13.20 Õ/ô “Çëèâà”
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü

14.00 Ò/ñ “Âiääië 44”
15.00, 16.20 Ò/ñ “Ïîãàíèé õîðîøèé êîï”
16.45 Ò/ñ “Ïiä çëèâîþ êóëü”
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið

21.40 Ò/ñ “Ïîãàíèé õîðîøèé êîï” 
22.30 Õ/ô “Êðèêóíè”
00.50 Ò/ñ “Ëàñ-Âåãàñ”
02.20 Ò/ñ “Ïåðåòèíàþ÷è ìåæó”
04.15 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé

04.20 Ñòóäiÿ Âàøèíãòîí

04.25 Ôàêòè

04.45 Ïðîâîêàòîð

07.05, 16.00 “Âñå áóäå äîáðå!”

09.05 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”

10.00, 18.30 “Çà æèâå!”

11.30 “ÌàñòåðØåô - 5”

18.00, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”

20.00, 22.45 “ÌàñòåðØåô - 6”

23.30 “Äàâàé ïîãîâîðèìî ïðî ñåêñ 2”

01.20 “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

08.12 Ò/ñ “Ñïåöçàãií Êîáðà” 
10.05 Ò/ñ “Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíüêà”
14.25 Ò/ñ “Íå ðîäèñü âðîäëèâà”
19.00, 19.55 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, 04.20 Ðåàëüíà ìiñòèêà

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

20.55 Ôóòáîë. Òîâàðèñüêèé ìàò÷. 

23.30 Ò/ñ “C.S.I.: Íüþ-Éîðê”
02.10 Õ/ô “Ïîäâiéíèé 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, 21.40, 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

11.00 Çàñiäàííÿ Êàáiíåòó Ìiíiñòðiâ 

13.15 Êàçêè Ëiðíèêà Ñàøêà

13.50 Ñóñïiëüíèé óíiâåðñèòåò

14.20 Ñâiòëî

15.25 Ãðà äîëi

16.15 Ä/ñ “Êëóá ïðèãîä”

17.15, 02.00 Ä/ñ “Óâåñü öåé äæàç”

18.25, 01.20 Íîâèíè. Ñâiò

19.00, 01.45 Íîâèíè. Êóëüòóðà

20.00 Ä/ô “Reforms United” 

20.30 Ñëiäñòâî. Iíôî

21.30, 05.25 Íîâèíè. Ñïîðò

21.35, 22.45 Ç ïåðøèõ âóñò

21.50 Ò/ñ “Åïîõà ÷åñòi”
22.40 Ìåãàëîò

23.00 Ïiäñóìêè

23.20 Çîëîòèé ãóñàê

23.50 Íà ñëóõó

03.00 Ò/ñ “×îðíà Ðàäà”

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

16.45, 19.30, 23.15, 03.05 ÒÑÍ

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê 

ç 1+1”

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”
20.30 “Ñåêðåòíi ìàòåðiàëè”

21.00 Ò/ñ “Êîõàíà â÷èòåëüêà”
22.00 “Ïîâåðíiòü ìåíi êðàñó 2”

23.35, 03.25 Ò/ñ “Òåîðiÿ áðåõíi” 
01.25 Õ/ô “×îðíà ñòðiëà”
05.25 “Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé”

06.10, 13.05 “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, 12.25, 21.00 Ò/ñ “Çàáîðîíåíå 
êîõàííÿ” 

14.00 “Ðå÷äîê”

14.40 “Ñóäîâi ñïðàâè”

15.45 “Ñiìåéíèé ñóä”

16.40 “Äàâàé îäðóæèìîñÿ”

20.00, 01.55, 05.20 “Ïîäðîáèöi”

00.00 Ò/ñ “Îäðóæèòè Êàçàíîâó”
02.40 Õ/ô “Ìîñêàëü÷àðiâíèê”

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, 15.30, 16.20 Ò/ñ “Ïiä çëèâîþ 
êóëü”

11.05 Ò/ñ “Øòðàôáàò”
12.05, 13.20 Õ/ô “Îñòàííi äíi ïëàíåòè 

Çåìëÿ”
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü

14.25 Ò/ñ “Ïîãàíèé õîðîøèé êîï”
17.00 Ò/ñ “Øòðàôáàò”
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið

20.20 Ñåêðåòíèé ôðîíò

21.40 Ò/ñ “Ïîãàíèé õîðîøèé êîï”
22.30 Õ/ô “Êðèêóíè2. Ïîëþâàííÿ”
00.25 Ò/ñ “Ëàñ-Âåãàñ”
02.05 Õ/ô “Êðèêóíè”
04.15 Ñòóäiÿ Âàøèíãòîí

04.20 Ôàêòè

04.45 Ïðîâîêàòîð

07.00, 16.00 “Âñå áóäå äîáðå!”

09.00, 18.30 “Çà æèâå!”

10.20 “ÌàñòåðØåô - 5”

18.00, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”

20.00, 22.45 “ÌàñòåðØåô - 6”

23.15 “Äàâàé ïîãîâîðèìî ïðî ñåêñ 2”

01.10 “Ñëiäñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè”

03.00, 01.55 Çîíà íî÷i

04.10 Õ/ô “ßâèùå” 
05.55, 18.00 Àáçàö

06.50, 08.10 Kids Time

08.12 Ò/ñ “Ñïåöçàãií Êîáðà” 16+
10.05 Ò/ñ “Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíüêà”
14.25 Ò/ñ “Íå ðîäèñü âðîäëèâà”
19.00, 21.55 Âàðüÿòè

01.50 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, 22.50, 23.15, 00.15 

Ïîãîäà

06.30, 07.05, 08.30 Ñìàêîòà

07.15 Ðàíîê

08.35 Ïàñïîðò.Ua

08.45, 00.20 Òåëåìàãàçèí

09.00, 05.45 Âi÷íå

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

11.00 ×îëîâi÷èé êëóá

11.35 Ðîçñåêðå÷åíà iñòîðiÿ

12.30 Ñëiäñòâî. Iíôî

13.15 Êàçêè Ëiðíèêà Ñàøêà

13.50 Ñóñïiëüíèé óíiâåðñèòåò

14.20 Íàäâå÷ið’ÿ. Äîëi

15.40 Ñïîãàäè

16.15 Ä/ñ “Êëóá ïðèãîä”

17.15, 02.00 Ä/ñ “Óâåñü öåé äæàç”

18.25, 01.20 Íîâèíè. Ñâiò

19.00 Íîâèíè. Êóëüòóðà

19.30 Ïðî ãîëîâíå

20.00 Prime time ç Ì. Ãîíãàäçå

20.30 “Ñõåìè” ç Í. Ñåäëåöüêîþ

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

03.00 Ò/ñ “×îðíà Ðàäà”

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

16.45, 19.30, 00.30, 03.00 ÒÑÍ

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê 

ç 1+1”

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”
20.30 “Ñåêðåòíi ìàòåðiàëè”

21.00 Ò/ñ “Êîõàíà â÷èòåëüêà”
22.00 “Ñâiò íàâèâîðiò - 8”

23.00 “Ïðàâî íà âëàäó 2016”

00.45, 03.20 Õ/ô “Åä Âóä”

06.10, 13.05 “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, 12.25 Ò/ñ “Çàáîðîíåíå 
êîõàííÿ” 

14.00 “Ðå÷äîê”

14.40 “Ñóäîâi ñïðàâè”

15.45 “Ñiìåéíèé ñóä”

16.40 “Äàâàé îäðóæèìîñÿ”

20.00, 01.55, 05.25 “Ïîäðîáèöi”

21.00 Ò/ñ “Çàáîðîíåíå êîõàííÿ” 
00.00 Ò/ñ “Îäðóæèòè Êàçàíîâó” 

04.05 Õ/ô “Ñâàòàííÿ íà Ãîí÷àðiâöi”

ICTV
05.30 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà

06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi

08.45 Ôàêòè. Ðàíîê

09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 

09.45, 15.30, 16.20 Ò/ñ “Ïiä çëèâîþ 
êóëü”

10.50, 17.05 Ò/ñ “Øòðàôáàò”
12.10, 13.20 Õ/ô “Îñòàííi äíi ïëàíåòè 

Çåìëÿ 2”
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü

14.35 Ò/ñ “Ïîãàíèé õîðîøèé êîï”
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið

20.20 Iíñàéäåð

21.40 Ò/ñ “Ïîãàíèé õîðîøèé êîï”
22.30 Õ/ô “Ñëiïà ëþòü”
00.15 Ò/ñ “Ëàñ-Âåãàñ”
02.00 Õ/ô “Êðèêóíè 2. Ïîëþâàííÿ”
03.30 Ïðîâîêàòîð

04.15 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé

04.20 Ñòóäiÿ Âàøèíãòîí

04.25 Ôàêòè

04.45 Ïðîâîêàòîð

06.55, 16.00 “Âñå áóäå äîáðå!”

08.55 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”

10.50, 18.30 “Çà æèâå!”

12.10 “ÌàñòåðØåô Äiòè”

18.00, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”

20.00, 22.45 “Çâàæåíi òà ùàñëèâi - 6”

00.00 “Îäèí çà âñiõ”

01.10 “Ñëiäñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè”

03.00, 01.25 Çîíà íî÷i

04.20 Õ/ô “Ïîñåéäîí Ðåêñ” 
05.55, 18.00 Àáçàö

06.50, 08.10 Kids Time

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

23.20 Âàðüÿòè

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 äîëÿ” 

23.30 Ò/ñ “CSI. Ìiñöå çëî÷èíó” 

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, 22.50, 23.15, 00.15 

Ïîãîäà

06.25, 07.05, 08.25 Ñìàêîòà

06.35 Åðà áóäiâíèöòâà

07.15 Ðàíîê

08.30 Òåðèòîðiÿ çàêîíó

08.35 Ïàñïîðò.Ua

08.45, 00.20 Òåëåìàãàçèí

09.00, 05.45 Âi÷íå

09.10 Ò/ñ “Òðàâìà”

10.25, 19.30, 04.25 Ïðî ãîëîâíå

11.00 Ä/ô “Íåâèäèìi”

11.55 Prime time ç Ì. Ãîíãàäçå

12.25 “Ñõåìè” ç Í. Ñåäëåöüêîþ

13.15 Êàçêè Ëiðíèêà Ñàøêà

13.25 Õî÷ó áóòè

13.50 Ñóñïiëüíèé óíiâåðñèòåò

14.20 Âiðà. Íàäiÿ. Ëþáîâ

15.40 Òåàòðàëüíi ñåçîíè

16.15 Ä/ñ “Êëóá ïðèãîä”

17.15 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 Ò/ñ “×îðíà Ðàäà”
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, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê 

ç 1+1”

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 “Ðæåâñüêèé ïðîòè 
Íàïîëåîíà” 

00.05, 03.35 Õ/ô “Ï’ÿòü íàðå÷åíèõ” 

06.15, 13.05 “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, 12.25 Ò/ñ “Çàáîðîíåíå 
êîõàííÿ” 

14.00 “Ðå÷äîê”

14.40 “Ñóäîâi ñïðàâè”

15.45 “Ñiìåéíèé ñóä”

16.40 “Äàâàé îäðóæèìîñÿ”

20.00 “Ïîäðîáèöi”

21.00 “×îðíå äçåðêàëî”

23.00 Õ/ô “Îñiííié ìàðàôîí”
01.05  Õ/ô “Ñâàòàííÿ íà Ãîí÷àðiâöi”
02.30 Õ/ô “×óäî â êðàþ çàáóòòÿ”

04.30 “Æäè ìåíÿ”

ICTV
05.35 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà

06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi

08.45 Ôàêòè. Ðàíîê

09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 

09.50, 16.35 Ò/ñ “Ïiä çëèâîþ êóëü”
11.00, 17.45 Ò/ñ “Øòðàôáàò”
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü

13.10 Õ/ô “Ñëiïà ëþòü”
14.55, 16.20 Ò/ñ “Ïîãàíèé õîðîøèé 

êîï”
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið

20.20 Àíòèçîìái

21.25 Äèçåëü-øîó

02.50 Ò/ñ “Ïåðåòèíàþ÷è ìåæó”
04.10 Ïðîâîêàòîð

05.05 “Çiðêîâå æèòòÿ”

07.00 Õ/ô “Ìàíäðiâêà ó çàêîõàíiñòü”

18.00, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”

18.30, 00.20 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà”
19.55, 22.45 “Íàöiîíàëüíå òàëàíò-

øîó “Òàíöþþòü âñi! - 9”

03.00 Çîíà íî÷i

03.45 Õ/ô “Õàíi”
05.25, 18.00 Àáçàö

06.20, 07.35 Kids Time

06.22 Ì/ñ “Ãóáêà Áîá”

07.37 Ì/ô “Àëüáåðò”
09.15 Ïîëîâèíêè 

15.15, 19.00 Ñóïåðìîäåëü ïî-

22.45 Ïîëîâèíêè

00.15 Àôåðèñòè â ìåðåæàõ 

02.10 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé

02.15 Çîíà íî÷i

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, 21.00 Ò/ñ “ß äàðóþ òîái 
ùàñòÿ”

18.00 Ò/ñ “Ñïiâà÷êà i äîëÿ” 

23.30 Ò/ñ “CSI. Ìiñöå çëî÷èíó” 

06.00 Ïiäñóìêè

06.15 Ó ïðîñòîði áóòòÿ

07.05 ÀãðîÅðà. Ïiäñóìêè

07.50 Çîëîòèé ãóñàê

08.15 Ñìàêîòà

08.40 Ñâiò on line

09.00 Ì/ñ “Ìàíäðiâíèêè â ÷àñi”

10.35 Õî÷ó áóòè

10.55 Øêîëà Ìåði Ïîïïiíñ

11.10 Êàçêè Ëiðíèêà Ñàøêà

11.25 Ñóñïiëüíèé óíiâåðñèòåò

12.35 “Ãðàíä-êîíöåðò”. Â. Ðîæêî

13.45 5 áàêñiâ.net

15.20 Êíèãà.ua

16.00 ×îëîâi÷èé êëóá. Ñïîðò

16.50 ×îëîâi÷èé êëóá

17.25 Ä/ô “Æèâà âàòðà”

18.35 Õ/ô “Ïiøå. Ìiæ íåáîì i çåìëåþ”
20.30 Áàêëàíè íà Áàëêàíè

21.00, 01.20 Íîâèíè

21.30 Ñïîðò. Òèæäåíü

21.55 Ðîçñåêðå÷åíà iñòîðiÿ

22.45 Ìåãàëîò

23.00 Òåðèòîðiÿ çàêîíó

23.20 Âïåðåä íà Îëiìï

23.40 Äîáði ñïðàâè

01.40 Ìóçè÷íå òóðíå

03.00 Ò/â “Ñòî òèñÿ÷”

04.20 Ñâiòëî

05.00 Íàäâå÷ið’ÿ. Äîëi

1+1
07.00, 19.30 ÒÑÍ

08.00 “Ñíiäàíîê. Âèõiäíèé”

10.00, 23.10 “Ñâiòñüêå æèòòÿ”

11.00 “Ïîâåðíiòü ìåíi êðàñó 2”

12.15 Õ/ô “Ðæåâñüêèé ïðîòè Íàïîëåîíà” 
14.10 “Ãîëîñ. Äiòè 3”

16.40 “Âå÷iðíié êâàðòàë”

18.30 “Ðîçñìiøè êîìiêà #7 2016”

21.15 “Âå÷iðíié êâàðòàë 2016”

02.05 “Íåäiëÿ ç Êâàðòàëîì”

06.25, 20.00, 02.35, 04.55 “Ïîäðîáèöi”

07.30, 05.30 Õ/ô “Æîðñòîêèé ðîìàíñ”
10.10 Ä/ï “Åëüäàð Ðÿçàíîâ. Æiíî÷i 

11.00 Õ/ô “Ñëóæáîâèé ðîìàí”
14.10, 20.30 Ò/ñ “×åðâîíà êîðîëåâà” 
22.30 “Äîáðèé âå÷ið íà Iíòåði”

23.15 “Íàâêîëî Ì”

00.15 Õ/ô “Ãàííiáàë: Ñõîäæåííÿ”

04.40 Ì/ñ “Áàáàé”

ICTV
05.35 Ì/ô “Ïðèãîäè ìóëüòèíÿò”
06.15 Ôàêòè

06.35 Õ/ô “Îñòàííi äíi ïëàíåòè Çåìëÿ”
09.55 Áiëüøå íiæ ïðàâäà

10.50 Ñåêðåòíèé ôðîíò

11.45 Àíòèçîìái

12.45 Ôàêòè. Äåíü

13.00 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà

14.00 Iíñàéäåð

15.00 Õ/ô “Íàïðîëîì”
16.50 Õ/ô “Øèðîêî êðîêóþ÷è 3. 

Ïðàâîñóääÿ îäèíàêà”
18.45 Ôàêòè. Âå÷ið

19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè. Ïiäñóìêè 

20.05 Õ/ô “Ïàðêåð”
22.30 Õ/ô “Ðîçïëàòà”
00.25 Õ/ô “Ïîäàðóíîê”

04.00 Ò/ñ “Ïåðåòèíàþ÷è ìåæó”

05.50 “ÂóñîËàïîÕâiñò”

08.00 “Êàðàîêå íà Ìàéäàíi”

09.00 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”

09.55, 22.50 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà”
12.50 “Çâàæåíi òà ùàñëèâi - 6”

16.00 “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

04.55 Àáçàö

05.50, 07.45 Kids Time

05.55 Ì/ñ “Ãóáêà Áîá”

09.10 Ðåâiçîð

12.10 Ñòðàñòi çà ðåâiçîðîì

14.55 Çiðêè ïiä ãiïíîçîì

16.50 Ì/ô “Êiò ó ÷îáîòÿõ”
18.40 Õ/ô “Ëþäèíà-ïàâóê”
21.00 Õ/ô “Ëþäèíà-ïàâóê 2”
23.20 Õ/ô “ßâèùå” 
01.05 Õ/ô “×åðåïè”

07.10, 05.10 Çiðêîâèé øëÿõ

10.00 Êóëiíàðíà Àêàäåìiÿ Î.Ñóõàíîâà

11.00 Õ/ô “Ïåòðîâè÷”

íàçàâæäè”

21.50 Õ/ô “Øóêàéòå ìàìó”
23.45 Ðåàëüíà ìiñòèêà

02.20 Ò/ñ “CSI. Ìiñöå çëî÷èíó” 

05.40 Ì/ô “Âðÿòóé i çáåðåæè”
05.45 Õ/ô “Íåâèçíà÷åíà îñîáà”

11.30, 03.20 “Ðå÷îâèé äîêàç”

17.25 Õ/ô “Õiä ó âiäïîâiäü” 
19.00, 02.45 “Ñâiäîê”

19.30 Õ/ô “×óæi äóøi” 
21.15 Õ/ô “Åôåêò êîëiáði”
23.10 Õ/ô “Ëàðãî Âií÷ - 2: çìîâà â 

Áiðìi” 
01.20 Õ/ô “Òóïèê” 
03.15 “Âèïàäêîâèé ñâiäîê”

06.00 Ñâiò ïðàâîñëàâ’ÿ

06.35 Íà ñëóõó

06.55, 00.20 Òåëåìàãàçèí

07.15, 07.50, 23.20 Çîëîòèé ãóñàê

08.15 Ñìàêîòà

08.40 Ñâiò on line

09.00 Áàêëàíè íà Áàëêàíè

09.30 Õ/ô “Ïiøå. Ìiæ íåáîì i 
çåìëåþ”

11.25 Ñïîãàäè

12.15 Ôîëüê-musiñ

13.15 Òâié äiì - 2

13.40 Ò/ñ “Åïîõà ÷åñòi”
17.00 Äèòÿ÷èé ïiñåííèé êîíêóðñ 

ç Ìàëüòè)

19.40 Ä/ô “Äèõàé ãëèáøå”

20.10 Ïîäîðîæíi

21.00, 01.20 Íîâèíè

21.30 Ïåðøà øïàëüòà

22.00 Óòåîäèí ç Ìàéêëîì Ùóðîì

23.00 Ïàñïîðòíèé ñåðâiñ

01.40 Õ/ô “Ïîìîäíüîìó”
03.00 Ò/â “Ñòî òèñÿ÷”, 2 ñ.

03.50 Ä/ô “Îëåêñàíäð Áîãîìîëåöü. Â 

04.20 Ñâiòëî

05.00 Âiðà. Íàäiÿ. Ëþáîâ

1+1
06.10 “Íåäiëÿ ç Êâàðòàëîì”

07.05 ÒÑÍ

08.00 “Ñíiäàíîê. Âèõiäíèé”

09.00 “Ëîòî-çàáàâà”

09.40 Ì/ô “Ìàøà i âåäìiäü”
09.50 “Ãðîøi”

11.00 “Ñâiò íàâèâîðiò - 8”

12.05 “Íîâèé iíñïåêòîð Ôðåéìóò. 

Ìiñòà”

14.45, 02.10 Õ/ô “Ïàðòiÿ äëÿ 
÷åìïiîíêè”

18.30 Õ/ô “Íåäîòóðêàíi” 
19.30, 05.15 “ÒÑÍ-Òèæäåíü”

21.00 “Ãîëîñ. Äiòè 3”

23.10 Õ/ô “Êîëè ÷îëîâiê ëþáèòü 
æiíêó”

01.40 “Àðãóìåíò êiíî”

06.30 Õ/ô “Æîðñòîêèé ðîìàíñ”
08.10 “óÄà÷íèé ïðîåêò”

10.00 “Îðåë i ðåøêà. Íàâêîëîñâiòíÿ 

ïîäîðîæ”

11.00 “Îðåë i Ðåøêà. Øîïiíã”

12.00 “Íàâêîëî Ì”

13.00 “Äîáðèé âå÷ið íà Iíòåði”

14.10 Ò/ñ “×åðâîíà êîðîëåâà” 
20.00 “Ïîäðîáèöi òèæíÿ”

21.30 Õ/ô “Áiäíà Liz” 
23.20 Õ/ô “Ñëóæáîâèé ðîìàí”

ICTV
05.00, 04.00 Ïðîâîêàòîð

05.50 Ì/ô “Ïðèãîäè ìóëüòèíÿò”
06.35 Ôàêòè

08.00 Õ/ô “Íàïðîëîì”
09.50 Äèâèòèñü óñiì!

11.35 Êðàùå íå ïîâòîðþé. 

12.35, 13.00 Õ/ô “Øèðîêî êðîêóþ÷è 
3. Ïðàâîñóääÿ îäèíàêà”

12.45 Ôàêòè. Äåíü

14.40 Õ/ô “Ðîçïëàòà”
16.30 Õ/ô “Ïàðêåð”
18.45 Ôàêòè òèæíÿ

20.25 Õ/ô “Ãëîáàëüíå âòîðãíåííÿ. 
Áèòâà çà Ëîñ-Àíäæåëåñ”

22.45 Õ/ô “Âòå÷à ç Ëîñ-Àíäæåëåñà”
00.45 Õ/ô “Ïîäàðóíîê”
02.30 Ò/ñ “Ïåðåòèíàþ÷è ìåæó”

06.55 “Âñå áóäå äîáðå!”

09.00 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”

09.55 “Êàðàîêå íà Ìàéäàíi”

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

19.00 “Áèòâà åêñòðàñåíñiâ 16”

21.25 “Îäèí çà âñiõ”

22.40 “Õ-Ôàêòîð - 7”

03.15, 01.55 Çîíà íî÷i

05.15 Àáçàö

06.15, 08.30 Kids Time

06.17 Ì/ñ “Ïiíãâiíè Ìàäàãàñêàðó”
08.32 Ò/ñ “Ïðèãîäè Ìåðëiíà”
11.50 Ì/ô “Êiò ó ÷îáîòÿõ”
13.40 Õ/ô “Ëþäèíà-ïàâóê”
15.55 Õ/ô “Ëþäèíà-ïàâóê 2”
18.15 Õ/ô “Ëþäèíà-ïàâóê 3: Âîðîã 

ó òiíi”
21.00 Õ/ô “Ãîäçèëà”
23.05 Õ/ô “Ïîñåéäîí Ðåêñ”
00.30 Õ/ô “Íà äíi”

07.30 Çiðêîâèé øëÿõ

09.20 Ò/ñ “Êëþ÷i âiä ìèíóëîãî” 
17.00, 20.00 Ò/ñ “Íå éäè” 

Ïàíþòîþ

01.40 Ò/ñ “Ñïiâà÷êà i ñóëòàí”
04.00 Ò/ñ “Ñïiâà÷êà i äîëÿ” 

06.00 Ì/ô “ßê êîçàêè ó õîêåé ãðàëè”
06.20 Õ/ô “Ïðîâiíöiéíèé àíåêäîò”
07.00 Õ/ô “Ñòàìáóëüñüêèé òðàíçèò”
08.40 Õ/ô “×óæi äóøi” 
10.15 Ò/ñ “ß - îõîðîíåöü. Ïîìèëêà â 

ïðîãðàìi” 
13.45 Õ/ô “Õiä ó âiäïîâiäü”

Öèáóëi”
16.45 “Ëåãåíäè êàðíîãî ðîçøóêó”

19.00 Ò/ñ “13”
23.00 Õ/ô “Òåêêåí” (18+)
00.45 Õ/ô “Åôåêò êîëiáði”
02.40 “Ðå÷îâèé äîêàç”
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Здорове харчування  ●

Студент на іспиті з німецької мови. 
Екзаменатор: 

— Перекладіть речення німецькою мо-
вою: жаба скаче болотом. 

Студент: 
— Айн момент! Дер жаба болотом дер 

шльоп, дер шльоп, дер лясь!

Підходить кіт до миски. 
— Фу-у! Гречка! 
На другий день. 
— Фу-у-у-у!!! Вчорашня гречка!!! 
На третій день. 
— Вау! Гречка!!!

Завжди мучило питання: як у країні, 
яка сама собі друкує гроші, може бути 
фінансова криза?

— Тату, сьогодні в нас у школі скоро-
чені батьківські збори. 

— Як це — скорочені? 
— Ти, я і директор.

За вечерею дочка розповіла, що напи-
сала лист Дідові Морозу. Сказала, що со-
бі попросила комп’ютер, а мамі — норко-
ву шубу... Дід Мороз поперхнувся чаєм.

Маленький хлопчик бігає в квартирі. 
Скидає книжки з полиць, розкидає одяг, 
перекидає стільці. Прибігає мама: 

— Ти що робиш? 
— Бавлюся у гру. 
— У яку? 
— ... де я ключі від машини зали-

шив?!

Усміхніться
Корисні властивості мають горіхи: 
лісові, кешью, фісташки, кедрові, 
макадамія. Однак королем усіх горі-
хів є волоський. Із давніх-давен пло-
ди цього дерева лікували і віднов-
лювали сили людини. А все тому, 
що вони є джерелом цінних компо-
нентів, необхідних для підтримки 
життєвих сил. Це — магній і калій, 
вкрай потрібні серцю, дубильні ре-
човини, поліненасичені жирні кисло-
ти, ефірні олії, цинк, мідь, залізо і 
багато інших мікро- та макроеле-
ментів, а також вітаміни E, PP, B1, 
B2, каротин. А в недостиглих плодах 
вітаміну C більше, ніж у шипшині. У 
горіхах міститься велика кількість 
білка, корисних жирів, клітковини, 
антиоксидантів.

7 корисних властивостей 
волоського горіха

1. Знижує ризик виникнення раку.
Широкомасштабні дослідження пока-

зали, що регулярне вживання волоських 
горіхів зменшує ймовірність розвитку раку 
простати на 30-40% і раку молочної зало-
зи на 50%. Для цього достатньо з’їдати 30 
г волоського горіха в день (7 ядерець). 

2. Запобігає серцево-судинним  
захворюванням.
Учені доводять, що систематичне спо-

живання волоських горіхів сприяє змен-
шенню в організмі шкідливого холестери-
ну, а отже, запобігає атеросклерозу. Амі-
нокислота аргінін, жирна кислота омега-3, 
альфа-ліноленова кислота, що містяться в 
горіхових ядрах, благотворно впливають 
на роботу судин, запобігають утворенню 
тромбів і знижують імовірність розвитку 
серцево-судинних патологій на 50%. 

3. Допомагає контролювати вагу.
Медики провели експеримент, 36 учас-

ників якого протягом місяця щодня з’їдали 
по 30 г продукту. У підсумку у 90% осіб 
кількість жирів в організмі нормалізувала-
ся. Незважаючи на високу калорійність 
(650 ккал на 100 грамів), цей продукт мо-
же значно допомогти в підтримці ваги на 
належному рівні. Це підтвердили резуль-
тати іншого дослідження, в якому взяли 
участь 20 жінок і чоловіків з порушенням 
обміну речовин. Десятьом із них у їжу до-
давали волоські горіхи, а іншим — плаце-
бо. У підсумку ті люди, які споживали го-
ріхові ядра, почувалися менш голодними і 
більш задоволеними. І головне — жоден 
не набрав вагу.

4. Нормалізує гормональний баланс. 
Інше дослідження, в якому взяли участь 

50 осіб з надмірною вагою, хворих на цу-
кровий діабет, провели голландські вчені. 
Протягом року вони давали учасникам по 
30 г горіхів на добу. Результат: нормалізу-
вався обмін речовин, спостерігалося стійке 
зниження інсуліну і збереження його рівня 
в оптимальних межах у наступні місяці. 

5. Покращує розумові здібності.
Австралійські дослідники намагалися 

з’ясувати вплив волоських горіхів на розу-
мові процеси. В результаті люди, які регу-

лярно вживали горіхи, показали вищі ре-
зультати в інтелектуальних тестах. Фахівці 
зробили висновок, що речовини, які міс-
тяться в цих плодах, благотворно вплива-
ють на когнітивні функції мозку — здат-
ність розуміти, пізнавати, вивчати, усві-
домлювати, сприймати, запам’ятовувати і 
використовувати зовнішню інформацію. 
Недарма горіхове ядро за своєю будовою 
нагадує людський мозок.

6. Сприяє налагодженню дітородної 
функції.
117 чоловіків упродовж 12 тижнів хар-

чувалися типовою дієтою, проте половина 
з них додавала в раціон 75 г горіхів, тоді 
як інші цього продукту уникали. У підсумку 
в осіб, які їли горіхи, значно покращилася 
життєздатність сперматозоїдів, їх якість і 
рухливість.

7. Здійснює захист організму від 
вільних радикалів.
Волоський горіх — джерело рідкісних 

антиоксидантів, таких, як юглон, таніни і 
флавони, завдяки чому люди, які регу-
лярно харчуються цим продуктом, наба-
гато рідше страждають від різних захво-
рювань, у них значно сповільнюються 
процеси старіння. Крім цього, компонен-
ти, які містяться в горіхах, мають чудову 
здатність зміцнювати кісткову тканину на 
клітинному рівні, запобігають руйнуванню 
клітин печінки, перешкоджають розвитку  
запальних процесів. 

Волоський горіх — корисний дар при-
роди, який обов’язково повинен бути в 
щоденному раціоні харчування людини. 
Водночас майте на увазі, що споживання 
горіхів слід обмежити людям з підвище-
ним згортанням крові, хворим на псоріаз, 
кропив’янку, екзему і діатез, а також при 
панкреатиті й гострих кишкових захворю-
ваннях. 

Волоський горіх не їсти — гріх

За двадцять років, що мину-
ли з того дня, як Ніна переї-
хала до крихітної двокімнат-
ної квартирки в 
п’ятиповерхівці на самому 
краєчку міста, в її не дуже 
вдалому, як вона вважала, 
житті промайнуло стільки 
подій та облич, що нагаду-
вало калейдоскоп, який 
обертається з шаленою 
швидкістю, не даючи мож-
ливості розгледіти різноко-
льорові візерунки.

Квартира дісталася Ніні від 
бабці. Вона довго не могла звик-
нути, що єдина рідна людина по-
кинула світ назавжди, залишивши 
її майже сиротою. В помешканні 
цілий рік залишалося все так, як 
при бабці: ті ж речі, які пахли ла-
даном, воском і домашнім моло-
ком. Ніна іноді лягала на бабуси-
не ліжко з пружною металевою 
сіткою й стародавньою периною, 
вдихала на повні груди цей див-
ний аромат і плакала. А за рік, 
можливо, вперше в житті, виріши-
ла відкрити нову сторінку життя. 
Винесла на смітник все, що було 
в кімнатах, кухоньці та коридор-
чику — настільки маленькому, що 
його простір вміщав лише її курт-
ку, капці і сумочку. Вона відважно 
взялася здирати, знімати, від-
шкрябувати шпалери, столярку, 
двері — все, що вимагало негай-
ної заміни. Так потребувала її ду-
ша. Ремонт було завершено в 
рекордний термін — сила і праг-
нення жити “по-людськи” штовха-
ли і штовхали виснажене від не-
досипань дівча до праці.

Доки тривав ремонт, почерго-
во заходили сусіди з кожного по-
верху — привітатися, ковзнувши 
очима по квартирі. Нічого не вді-
єш, людська допитливість... Тіль-
ки один сусід заходив щодня, за-
питував, чи допомогти. Ніна від-
мовлялася. Врешті-решт сказала 
чесно: “Слухай, мені потрібна не 
допомога, а забуття. Чуєш?” Він 
усе зрозумів, вибачився і пішов.

У сяючій чистотою квартирі 
для бажаного забуття не зна-

йшлося місця. Нічого не змінило-
ся — двірники згрібали пожовкле 
листя, дзеленчав трамвай за ві-
кном, на роботі складали черго-
вий графік майбутніх відпусток, і 
для Ніни знов не знайшлося мож-
ливості вибратися влітку на море 
— їхали сімейні. Незабаром по-
тьмяніли яскраві шпалери, запах-
ло пилюкою, прибирати яку не 
було ані сил, ані бажання. Єди-
ним куточком — оазисом посеред 
безлюдної пустелі — залишалась 
кухня: розкішні вазони, плетені 
руками дівчини вишукані фіранки, 
абажур і килимок біля маленького 
кріселка, а на різьбленій поличці 
— порцелянова філіжанка з ма-
ленькою срібною ложечкою і така 
ж цукерниця до пари...

Це було її лігво, природне се-
редовище, яке, єдине в усьому 
світі, не зрадило і не спотворило 
мрій. А головне — тільки його сті-
ни були здатні повернути її до 
тями в тяжких і тривалих нападах 
несамовитої туги за щастям.

І раптом згадала сусіда: “Не-
зручно, так нахабно відшила. 
Треба вибачитись”, — і рішуче, як 
все робила в житті, постукала в 
двері.

— Доброго тобі вечора, Рома-
не, — сказала, щойно двері від-
чинилися. — Вибачай, як щось, я 
така... Тепер можу запросити в 
гості, якщо хочеш. Тільки на каву 
— для здорового серця, або на 
чай — для хворого.

Роман — у старих-престарих 
спортивних штанях і ковбойській 
сорочці, товстих окулярах і не за 
сезоном грубих плетених шкар-
петках — раптом посміхнувся та-
кою посмішкою, наче тріснула 
шкаралупа і на світ народилося 
крихітне, пухнасте, ніжне пташе-
ня. Ніні це сподобалось, вона по-
дивилась на сусіда уважніше:

— А знаєш, приходь просто за-
раз. Стіл накривати не буду, але 
кава-чай є. Познайомимося по-
людськи. Я помітила, ти теж ком-
панії не водиш — тихо в тебе. 
Чекаю! — і зникла.

Роман стояв біля дверей, не 
наважуючись зачини їх, щоб не 
пропустити мить: раптом його 
стрімка сусідка знову вилетить у 
справах? Потім тихенько пішов до 
кімнати. Він давно був закоханий у 
цю свавільну, стрімку, вперту і все 
ж таку чарівну дівчинку, ще коли 
вона школяркою гостювала в баб-
ці. Тоді він не наважився познайо-

митися з нею... До 18 років  вза-
галі ні на що не зміг би наважити-
ся — в інвалідному кріслі. День і 
ніч, попри біль і сльози, Роман 
вперто тренувався і тренувався. 
Кімната була заставлена тренаже-
рами, тумбочка — ліками. Чи вірив 
він у те, що підведеться? Кажуть, 
останньою помирає надія. Ні, 
останнім полишає очікування не-
ймовірного, що надія все-таки 
здійсниться і мрія не обмане. Сам 
би він відступився, зробити це не 
дала його мати. Вона не згадува-
ла про батька, тільки стиснувши 
зуби ставила єдину дитину на но-
ги. Роман вірив матері радше від 
страху не виправдати її надії — і 
встав. Починав вчитися крокувати 
заново, як гігантський карапуз, 
який падає через різкий поворот 
голови з тоненьких знесилених 
ніжок, розгубившись у напрямках 
сторін світу...

Перші кроки 20-річного хлопця 
збіглися з переїздом цієї дівчини, 
але вона ще цього не знала. Рік 
вона згадувала минуле у тепер 
уже своїх стінах, він — намагався 
викинути минуле зі своїх...

І ось вже майже 18 років — 
стільки ж, скільки просидів у віз-
ку, він — єдиний, найдорожчий і 
найближчий друг Ніни. Що тільки 
не довелося Роману вислуховува-
ти, коли вона з’являлася після 
чергової відчайдушної спроби 
розпочати сімейне життя... Саме 
йому Ніна могла поскаржитися на 
образи, назвати себе “бідолаш-
ною бабою”, розплакатися від ко-
роткого й нікому, як виявлялось, 
непотрібного кохання... Роман 
слухав, трішки схиливши голову, 
іноді підводячи очі, щоб зустріти-
ся з Ніною поглядом і побачити 
відображення: “Що там, за слова-
ми? Де болить, дівчинко?..”

Єдине, що змінилося в її кухні 
за ці роки, — поруч із кріслом 
з’явилася маленька табуретка з 
різьбленими ніжками, вкрита роз-
кішним художнім розписом, — ро-
бота сусіда. Він сидів у кріслі, 
іноді з ногами, вкрившись тонкою 
ковдрою, що навмисно для його 
хворих ніг сплела Ніна. А вона на 
низенькому табуреті поруч, наче 
дитина, спиралася ліктем на кріс-
ло і розповідала, що наболіло, 
знаючи, що Ромка розрадить, вті-
шить і ніколи не осудить, щоб там 
не було.

— Не знаю, Ромко, що я без 
тебе робила б... Дай Боже кожно-

му такого сусіда, — говорила во-
на.

А він розквітав тією посміш-
кою, яка змінювала його обличчя, 
неначе падала маска Шрека і на 
світ народжувався красень-принц, 
і тільки ніжно гладив Ніну по голо-
ві, як втішають дитину.

... Якось він прийшов із вели-
чезним альбомом.

— Це що, марками захопився? 
— поки питала, дістала чашки, ва-
рення, домашні булочки, налила 
чаю. Роман тим часом вмощував-
ся в крісло.

— Масти булочку варенням — 
грушеве, смачне, як ти любиш. А 
що за альбом? Я такого в тебе не 
бачила.

— Сідай вже, я візьму варення 
з булочкою, а ти подивишся са-
ма, що там. Я дуже старався. Не 
один рік... І нічого не кажи, про-
сто дивися, — і знову посміхнув-
ся, тільки сьогодні якось інакше: 
тверді губи, зосереджений, тріш-
ки заглиблений у власні думки 
погляд, і пальці, які простяглися 
за булочкою, злегка тремтіли.

— Тобі недобре? — підхопила-
ся Ніна. Вона й насправді зляка-
лася — іноді, дуже-дуже зрідка, 
але напади старої хвороби в Ро-
мана все ж траплялися.

— Не хвилюйся, — Роман стис-
нув пальці, — я здоровий. Най-
краще було б залишити тебе з 
цим альбомом на самоті, але я не 
хочу... Знаю тебе цілу вічність і не 
хочу пропустити головного. Ти 
просто не помічай мене — роз-
дивляйся.

І Ніна відкрила альбом...
Це були малюнки. З цупкого 

паперу старого альбому на неї 

дивилася кумедна 12-річна ді-
вчинка з хвостиками над вушками 
сторчма, яка стояла біля турніка в 
дворі цього ж будинку з вибиван-
кою в руках, а на турніку висів 
килим — точнісінько такий, як був 
у її бабці...

— Ромка!.. — рвучко підняла на 
нього очі — Це хто, я? А як же 
ти?..

— Яка ж ти неслухняна, — Ро-
ман дивився на неї таким погля-
дом, що Ніна й сама пошкодувала 
про порушену обіцянку мовчати. 
Перегорнула аркуш...

... Вона була всюди: ось моло-
да і струнка зі стареньким ки-
лимком, що чистила колись у 
дворі, а тепер виносить на сміт-
ник... Ось у плямах від клею та 
фарби, замотана хустиною, руки 
в боки, у дверях своєї квартири... 
Засмучена сидить за столом пе-
ред філіжанкою кави, скинувши 
капці та підібгавши під себе но-
ги... А на цьому малюнку — у кра-
сивій чорній сукні, серпантині й 
лелітках, а за спиною блищить 
вогниками ялинка — це було ро-
ків 10 тому. Навіть згадала, як 
раділа тій новій сукні — єдиній 
святковій за все життя...

Слова дійсно були непотрібні 
— і так все зрозуміло: вона дуре-
па. Жорстока, егоїстична потво-
ра. І що він у ній знайшов?.. Вона 
не варта такого кохання: “Ромка, 
мій бідолашний, я раділа, що ти 
мене вислуховуєш, як друг, а ви-
являється, що просто знущалася 
над тобою, а ти все одно…”

Ніна важко проковтнула сльози 
і вже хотіла щось сказати. Роман 
наче відчув це:

— Залишився ще аркуш... По-
глянь на нього.

...Він намалював її у весільній 
сукні, з оберемком білих лілій. А 
поруч — себе, у товстих окулярах 
і грубих плетених шкарпетках. На 
весь небокрай над ними простяг-
нулася веселка. І саме від цього 
малюнка Ніна відчула ніжність до-
тику кохання.

— А чому в шкарпетках? — єди-
не, що змогла вичавити з себе, 
не дивлячись на Романа.

— Я тебе бачу такою. Бути з 
тобою — означає відчути всі ко-
льори веселки — так і намалював. 
Але себе я бачу тільки у дзеркалі 
— не в твоїх очах...

Коли Ніна підняла очі на Рома-
на, вперше за життя він відчув 
бездонне щастя.

Намальована веселка
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Спортивний калейдоскоп ●

12 листопада національна збір-
на України з футболу в рамках ква-
ліфікації до Чемпіонату світу-2018 
зіграє в Одесі проти Фінляндії. Поча-
ток поєдинку о 21:45 за київським ча-
сом. 15 листопада на стадіоні в Хар-
кові о 21 год. українці проведуть това-
риську гру проти сербів. Огляди обох 
матчів читайте в наступному номері 
“Подільського слова”. Головний тре-
нер наших збірників Андрій Шевченко 
оприлюднив список із 24 гравців на ці 
дві зустрічі. Несподіванкою стала від-
сутність серед заявлених “динамівців” 
Євгена Хачеріді і Дениса Гармаша, а 
також молодого “гірника” Віктора Ко-
валенка. Натомість шанс уперше зі-
грати за головну команду країни отри-
мав 20-річний форвард київського 
“Динамо” Артем Бєсєдін.

Завершилися півфінальні поє-
динки Кубка імені Івана Вишнев-
ського. Плотича перемогла Великі 
Бірки 1:0, Шляхтинці здолали терно-
пільське “Динамо” 4:2. Фінальна зу-
стріч відбудеться 13 жовтня на стадіо-
ні в Товстолузі о 13 год. Запрошуємо 
всіх любителів футболу!

Київське “Динамо” і луганська 
“Зоря” за набраними очками (по 30) 
поділяють у турнірній таблиці Україн-
ської прем’єр-ліги друге-третє місця. 
Луганчани на виїзді зіграли в нульову 
нічию з “Чорноморцем”, а “динамівці” 
виграли в “Дніпра” з рахунком 1:2. 
Одноосібний лідер УПЛ — “Шахтар” 
(38 очок) переміг “Олександрію” 1:2. 
Інші матчі звітного туру: “Волинь”-
”Сталь” 0:1, “Зірка”-”Олімпік” 1:2, 
“Карпати”-”Ворскла” 1:0.

Минулої суботи ФК “Тернопіль” 
на своєму полі розписав мирову з 
“Черкаським Дніпром”. У середині 
першого тайму черкащанин Олек-
сандр Ковпак, вправно перекинувши 
п’ятою м’яча через захисника терно-
полян, реалізував вихід віч-на-віч. Ві-
дігратися “муніципали” змогли після 
того, як Черкаси залишилися в мен-
шості. На 90-ій хвилині Ігор Курило за 
допомогою рикошету від суперника 
зрівняв рахунок. У перерві цього мат-
чу Тернопільська обласна федерація 
футболу нагородила кубками, грамо-
тами і медалями переможців та при-
зерів чемпіонату Тернопільщини-2016, 
серед яких “Агрон-ОТГ” та “ДСО-
Поділля” з Тернопільського району. 
Спортсмени отримали м’ячі та комп-
лекти ігрової форми. За підсумками 
сезону, найкращим бомбардиром 
першості став Ігор Гатала з “Агрон-
ОТГ” (Великі Гаї), на рахунку якого 8 
голів, “агронівець” Максим Механів 
визнаний найкращим воротарем.

Бразилець Дентіньйо підписав із 
“Шахтарем” новий контракт до 
2021 року, інформує офіційний сайт 
донецького клубу. Він перейшов в 
українську команду з бразильського 
“Корінтіанса” влітку 2011 року за 7,5 
мільйона євро, зіграв 91 матч і забив 
13 голів.

Нападник збірної Португалії і 
мадридського “Реала” Кріштіано 
Роналду отримує найбільшу зарплату 
у світі серед своїх колег. Про це пише 
іспанське видання “Correio da Manha”. 
Цього тижня португалець підписав зі 
своїм клубом новий контракт до 2021 
року. За його умовами, Роналду отри-
муватиме 23,6 мільйона євро щороку 
після вирахування податків. До нового 
контракту Крішті отримував 21 міль-
йон європейської валюти.

Чемпіон світу за версією Всес-
вітньої боксерської організації 
(WBO) у ваговій категорії до 90,71 кг 
українець Олександр Усик 17 грудня у 
США проведе поєдинок проти півден-
ноафриканця Табісо Мчуну, на рахун-
ку якого 17 перемог та дві поразки.

 
Підготував  

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Секрети футболу ●

Єврокубки ●

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Донецький “Шахтар”, упевнено обі-
гравши на виїзді в рамках четверто-
го туру Ліги Європи бельгійський 
“Гент”, забезпечив собі місце у ста-
дії плей-офіз першого місця. Хоча 
матч для “гірників” розпочався не-
вдало. На 20-ій секунді першого 
тайму в ворота українського клубу 
головою забив височенний Каліфа 
Кулібалі.

Згодом наші футболісти перевернули 
все з ніг на голову. За десять хвилин до 

свистка на перерву Тайсон заробив пе-
нальті, яке вдало реалізував Марлос. 
Згодом Тайсон із гострого кута подвоїв 
рахунок. У компенсований до першого 
тайму час Тарас Степаненко головою за-
мкнув подачу з кутового. Гольова феєрія 
продовжилася і в другій половині поє-
динку. Фред із лінії штрафного майдан-
чика довів справу до 4:1. Після цього 
“шахтарі” трохи розслабилися і пропус-
тили у відповідь від Жеремі Пербе. Та й 
це ще не все. Факундо Ферейра забив 
п’ятий гол, а Даніель Мілічевіч — третій. 
У підсумку — 3:5 — яскрава перемога до-
неччан, яка забезпечила їм достроковий 
вихід із групи. Право зіграти весною в 
1/16 Ліги Європи собі також гарантували 
німецький “Шальке”, за який грає укра-
їнський півзахисник Євген Коноплянка, 
нідерландський “Аякс” і російський “Зе-
ніт” під керівництвом колишнього на-
ставника “Шахтаря” Мірчі Луческу.

На жаль, не змогла перемогти у звітно-
му турі ЛЄ луганська “Зоря”. На правах 
господарів луганчани активніше розпоча-
ли поєдинок, але перший м’яч забили 
футболісти роттердамського “Фейєноор-
да” — як і в попередньому матчі відзна-
чився Ніколай Йоргенсен. Попри намаган-

ня відновити статус-кво підопічні Юрія 
Вернидуба часто помилялися. Здавалося, 
обидві команди підуть на перерву за ра-
хунку 0:1, але незадовго до свистка за-
хисник Ерік Боттегін зіграв у власному 
карному майданчику рукою, за що отри-
мав другу жовту картку — відповідно ви-
лучення. Б’ючи пенальті, гравець “Зорі” 
бразилець Рафаель Форстер із першої 
спроби не зміг переграти стража воріт 
суперника, але першим зіграв на доби-
ванні, зрівнявши рахунок.

У другому таймі, залишившись у мен-
шості, “Фейєноорд” відійшов назад, зміц-
нивши власну оборону. Український ко-
лектив мав шанси вийти вперед. Зокрема, 
варто відзначити удар Олександра Кара-
ваєва зблизька, коли шкіряний зрадниць-
ки вдарився в стійку. 1:1 — луганчани так 
і не змогли, граючи в більшості, вирвати 
перемогу, що суттєво ускладнило їхні 
шанси на вихід у наступну стадію. Наразі 
в “Зорі” два залікові пункти, що на чотири 
менше, ніж у “Манчестер Юнайтед”, який 
у цьому турі поступився на виїзді стам-
бульському “Фенербахче” (2:1) і йде тре-
тім у турнірній таблиці. Нідерландці і тур-
ки, маючи по сім очок у скарбничці, очо-
люють групу.

“Шахтар” вийшов із групи

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

15 жовтня 1995 року через кілька 
хвилин після початку матчу чемпіо-
нату України між “Шахтарем” і сім-
феропольською “Таврією” на стаді-
оні в Донецьку пролунав вибух. Як 
згодом з’ясувалося, спрацювала за-
кладена під східці до VIP-ложі вибу-
хівка. Разом із президентом доне-
цького клубу — підприємцем, кримі-
нальним авторитетом татарського 
походження Ахатем Брагіним — за-
гинули п’ятеро його охоронців.

За офіційною версією, Брагіна, відомо-
го у вузьких колах як Алік Грек, убило ор-
ганізоване злочинне угрупування Кушніра-
Рябіна, на рахунку якого числяться, зокре-
ма, вбивства відомих українських політи-
ків Євгена Щербаня і Вадима Гетьмана. 

Чотири попередні спроби замаху були не-
вдалі, п’ята виявилася успішною. Ця акція 
досі залишається однією з найсміливіших, 
найнахабніших і водночас чітко продума-
них у кримінальній історії “лихих 90-их” 
нашої держави.

Вибух був настільки потужним, що за-
гиблого керівника футбольної команди 
вдалося ідентифікувати лише за годинни-
ком “Rollex”. Вибухівку привів у дію за до-
помогою дистанційного управління 
спеціаліст-підривник Ігор Філіпенко, його  
втечу зі стадіону прикривав капітан міліції 
В’ячеслав Синенко, який тривалий час 
відводив від себе підозри. Через кілька 
років після вчинення злочину він утік до 
Греції, звідки його повернули в 2005 році. 
Решта учасників і замовників убивства за-
гинули в кримінальних міжусобицях. Лише 
двох, яких заслухали на суді як свідків, 
ув’язнили. Вирок Синенку оголосили в 

лютому 2007 року. Він відсидів понад 
п’ять років, після чого вийшов на волю.

Ім’я замовника вбивства досі не вста-
новлено. З моменту загибелі Ахатя Брагі-
на президентом донецького “Шахтаря” 
став і до сьогодні ним залишається його 
хороший друг і партнер по бізнесу Ринат 
Ахметов. На знак пам’яті про загиблого в 
жовтні 1996 року був започаткований між-
народний юнацький футбольний турнір.

Убивство президента

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Віднедавна я приходжу на 
цей пустир щовечора. Сі-
даю на стареньку 
дерев’яну лавку з облу-
щеною фарбою й пори-
наю в мовчання. Дивлюсь 
на потрісканий асфальт, 
раптово вловлюю хвилю-
ючий запах свіжоскоше-
ної трави. Чутно стукіт 
футбольного м’яча, що 
відлунює в ритмі серця. 
Розумію: якщо він зараз 
припиниться, помру тут, 
на лавці.

Звідкись, нізвідки, просто-
таки з простору виринають 
знайомі постаті. В запилених 
майках, барвистих трусах, ко-
льору ямайського регі, бо-
рються за право володіти шкі-
ряною кулею. Тут і Мішка Пінг-
Понг, який хитає головою на 
довгій, як у жирафа, шиї, біга-
ючи майданчиком, і Коля Па-
ровоз, котрий встигає висма-
лити півпачки цигарок, доки 
наші бігають в атаку, і Ваня 
Молоко, який б’є куди-небудь, 
але тільки не у ворота. Вуйко-
Роналдо. Років на двадцять, 
мабуть, старший за нас, любив 
приєднатися до компанії, щоб 
поганяти “малюків”. Як і його 
знаменитий бразильський тез-

ка, був повненький. Любив по-
фінтити, але щоразу падав, 
наступивши на м’яч.

Любов до футболу не минає 
ніколи. Спокусившись один 
раз, не зможеш відмовитися 
до кінця життя. Похід на стаді-
он — це цілий ритуал. Наче у 
перший клас ідеш за руку з 
татом, дідусем, дядьком чи 
старшим братом. Спочатку не 
розумієш, що від тебе потріб-
но, навіщо це все. Проте зго-
дом магія стадіону поглинає. Її 
величність Гра вперто не ви-
пускає зі своїх тісних обіймів. 
Із часом вивчаєш імена грав-
ців, починаєш упізнавати кож-
ного за стилем гри. Наклейки, 
календарі, постери — твоя кім-

ната перетворюється на ма-
ленький музей спорту. 
З’являється улюблена коман-
да, з якою живеш, доросліша-
єш, народжуєшся і вмираєш. І 
так безкінечно. Ти навіть гото-
вий “облажатися”. Все що за-
вгодно, аби лиш рідна команда 
завжди була на висоті.

Твоє дихання — яскраве 
світло прожекторів, сліпучий 
смарагд газону. Запах травне-
вого вечора і сигаретного ди-
му. Пісні, кричалки, “хвилі”, 
звуки автомобільних клаксонів. 
Розмови про те, що не зали-
шає байдужим. Іноді смак по-
разки необхідний, як і смак 
перемоги. Футбольний м’яч, як 
планета Земля, обертається 

постійно. Міцний боєць, який 
витримує найпотужніші удари 
по дерматиновій пиці. Поряд із 
жінкою — найперший атрибут 
чоловіка. Недаремно форма 
м’яча нагадує форми жіночі.

Футбольний майданчик — 
це твій Колізей, поле бою. Міс-
це, де гасав до самісінького 
вечора, збиваючи коліна до 
крові об твердий асфальт. Де-
сятки стоголосих перегуків. 
Прагнення бути першим, бути 
кращим. Непереможне бажан-
ня не бути обіграним, вигляда-
ти сміливим, знаючи, що там, 
під високими тополями на по-
фарбованих у зелене 
дерев’яних лавках, за тобою 
спостерігає з десяток допит-
ливих дівочих очей, серед яких 
очі тієї єдиної, неповторної. 
Безмежна радість бачити, як 
м’яч зрадливо тріпотить у сітці 
воріт, наче рибина в сітях ста-
рого моряка. Ти перебуваєш у 
грі, гра перебуває в тобі. 

Таким було наше минуле. 
Тепер тут якось не по-нашому. 
На потертій фотокартці хлоп-
чак у роздертій футболці, у 
волокнах якої змішалися піт і 
кров, запилених штанах, но-
шених бутсах, із покоцаним 
м’ячем у руках виклично вдив-
ляється вдалечінь. Тепер тут 
пусто. Лиш молоденькі тополі 
пробиваються крізь асфальт.

Невигадані історії ●

Жінкам не зрозуміти

Знай наших!
4 листопада на базі Великогаїв-

ської ЗОШ І-ІІІ ст. відбулися фінальні 
змагання з волейболу серед шкіл І-ІІІ 
ступенів Тернопільського району. Пе-
реможцем баталій стала команда НВК 
“Лозівська ЗОШ І-ІІІ ступенів-ДНЗ”, у 
складі якої виступали Назар Рудий, 
Юрій Денисенко, Михайло Рудий, 
Святослав Дмитрієвський, Іван Шуль, 
Володимир Кітчак, Денис Журибіда. 
Волейболісти впевнено перемогли 
ровесників із Великих Бірок, Великих 
Гаїв і Мишкович. Підготував команду 
талановитий фахівець, учитель-
методист Микола Іванович Кітчак.



Суботній вечірП’ятниця, 11 листопада 2016 року12
Пиріжки, булочки, рогалики 
значно урізноманітнюють 
щоденне харчування. Їх ви-
користовують як додаток 
до рідких супів та бульйо-
нів, як закуску. Ними можна 
поснідати або, якщо не бої-
теся за фігуру, повечеряти. 
Пиріжки печуть з листково-
го, дріжджового, пісочного, 
заварного тіста. Начинка 
може бути різноманітна: 
м’ясна, овочева, грибна або 
солодка. Сьогодні ми про-
пунуємо рецепти тіста, про 
приготування начинок чи-
тайте в наступному номері.

Тісто листкове
Основне тісто: 200 г борош-

на, 1 яйце, 0,5 чайної ложечки 
оцту.

Масляне тісто: 250 г масла 
(маргарину), 150 г борошна.

Листкове тісто виробляють 
шляхом поєднання масляного з 
пісним.

Борошно для масляного тіста 
просіяти на стільницю, додати 
масло й посікти в однорідну ма-
су. З борошна, води, оцту і яйця 
замісити основне тісто такої кон-
систенції, як на вареники, й до-
бре вимісити. Розкачати у формі 
круга, покласти на нього масля-
не тісто, сформоване ножем у 
формі прямокутника. Тісто склас-
ти конвертом й розкачати його, 
злегка притискаючи, у формі 
прямокутника, після чого склас-
ти втричі, загорнути в серветку й 
покласти в холодильник. Так по-
вторити 3-4 рази через кожні 15-
20 хвилин. Останній раз розка-
чати тісто до товщини 1 см, по-
різати його на смужки, а їх – на 
квадратики. На кожний покласти 
начинку й зліпити протилежні 
краї, щоб вийшов трикутник. Пи-
ріжкам можна надавати різної 
форми: трикутників, вареників, 
маленьких прямокутників – що 
кому до вподоби.

Пиріжки з листкового тіста з 
м’ясною, овочевою, рибною чи 
грибною начинкою переважно 
подають до бульйонів, борщів, 

рідких супів-пюре. Можна їсти їх 
і з чаєм чи кавою.

Листково-дріжджове 
тісто

250 г борошна, 15 г дріжджів, 
2 жовтки, 2 столові ложки жиру, 
0,5 склянки молока, 100 г масла, 
сіль.

Борошно просіяти в миску й 
нагріти. З чотирьох столових ло-
жок борошна, дріжджів і 
частини молока вчинити 
опару (має бути, як густа 
сметана). Коли підійде, 
влити її в борошно, до-
дати жовтки, змішані з 
рештою молока, посоли-
ти. Замісити тісто й ви-
мішувати його доти, доки 
воно не почне відставати 
від рук. Наприкінці влити 
розтоплений жир і ще 
раз вимісити, щоб тісто 
увібрало жир. Накрити й 
залишити у теплі.

Коли збіль-
шиться в об’ємі 
удвічі, викласти на 
присипану борош-
ном стільницю й 
розкачати у формі 
круга. Змастити 
поверхню тіста 
розм’якшеним мас-
лом або маргари-
ном, згорнути кон-
вертом і розкачати у 
формі прямокутника. Скласти 
його втричі й знову розкачати. 
Так повторити чотири рази. По-
тім тісто розкачати завтовшки 1 
см, порізати на смужки й ква-
дратики, покласти начинку й ви-
робляти пиріжки.

Тісто пісочне
200 г борошна, 120 г марга-

рину (масла), 2 жовтки, сіль.
Борошно просіяти, додати 

жир, посікти ножем, додати 
жовтки, посолити. Швидко замі-
сити й покласти в холодильник 
на 20 хвилин.

Опісля розкачати у вигляді 
прямокутника розміром 30х10 
см, завтовшки 0,5 см. На відста-
ні 2 см від краю викласти з на-

чинки валик завтовшки 3 см. 
Начинку прикрити тістом, ста-
ранно притискуючи. Вирівняти 
краї й нарізати пиріжки за-
вширшки 4 см.

Напівпісочне тісто
300 г борошна, 100 г марга-

рину, 2 жовтки, 1 яйце, 2 столові 
ложки сметани, чверть чайної 
ложки соди, сіль.

Борошно просіяти, змішати із 
содою, покласти жир, посікти, 
додати жовтки, яйце, сметану, 
посолити й замісити тісто. Потім 
його охолодити.

Далі все робити, як у попере-
дньому описі приготування пі-
сочного тіста.

Пісочно-дріжджове 
тісто

200 г борошна, 120 г марга-
рину, 30 г дріжджів, 4 з полови-
ною ложки молока, пів чайної 
ложки цукру, сіль.

Борошно просіяти, додати 
жир і посікти. Дріжджі розтерти з 
цукром і молоком, посолити. 
Змішати всі складові, швидко й 
старанно вимісити. Розкачати 
завтовшки 0,5 см і нарізати пря-

мокутники розміром 6х9 см. На 
середину покласти начинку, 
скрутити рулетом.

Дріжджове тісто
250 г борошна, 20 г дріжджів, 

1 чайна ложка цукру, 2 столові 
ложки маргарину, 1 склянка мо-
лока, 2 жовтки.

Дріжджі змішати з 4-ма сто-
ловими ложками борошна, цу-

кром і молоком до густо-
ти сметани. Накрити й 
поставити в тепле місце. 
Коли підійде, додати ре-
шту борошна, білки і жов-
ток. Старанно вимісити, 
поки з’являться пухирці і 
тісто стане блискучим. 
Влити розтоплений жир і 
ще кілька хвилин місити. 
Накрити й поставити в 
тепле місце, щоб піді-
йшло. Коли тісто збіль-
шиться в об’ємі удвічі, 

викласти його на 
стільницю, посипа-
ну борошном, й ви-
робляти пиріжки.

З такого тіста 
можна пиріжки і пек-
ти, і смажити. Для 
випікання помастити 
зверху яйцем і добре 
розігріти духовку. 
Пекти 20-25 хвилин. 
Смажити – у великій 
кількості жиру.

Заварне тісто
140 г борошна, 4 столові лож-

ки маргарину, 3 яйця, чверть 
чайної ложки соди, сіль.

Закип’ятити три чверті склян-
ки води з маргарином і щіпкою 
солі. В киплячу воду всипати 
борошно з содою, відставити й 
добре розтерти, щоб не було 
грудочок. Потім поставити на 
маленький вогонь і підігріти, 
весь час помішуючи. Коли тісто 
стане блискучим, зняти з вог-
ню. До гарячого додавати по 
одному яйця, безперервно пе-
ремішуючи, щоб тісто стало од-
норідним.

Із заварного тіста сформувати 
кульки завбільшки, як волоський 

горіх, викласти їх на застелене 
папером деко на відстані 5 см 
одна від одної. Пекти в дуже га-
рячій духовці близько 15-20 хви-
лин. Спочатку кілька хвилин ду-
ховку не відчиняти, щоб не осі-
ло. Коли тісто підрум’яниться, 
зменшити вогонь, щоб не засо-
хло. Перед тим, як вийняти, за-
лишити його на кільки хвилин у 
духовці з відчиненими дверцята-
ми. Коли кульки охолонуть, зрі-
зати гострим ножем верхівку. 
Наповнити начинкою (бажано те-
плою), потім прикрити зрізаним 
верхом.

Пиріжки із заварного тіста пе-
ред подачею можна на 5 хвилин 
поставити в гарячу духовку, щоб 
підігріти. 

Круасани
Хрумкі, із золотавою скорин-

кою, ніжною начинкою відразу 
викликають в уяві Париж, сніда-
нок на Ейфелевій вежі чи ранок у 
французькому готелі. Хочете на 
мить відчути себе в Парижі?

500 г борошна, 15 г дріж-
джів, 200 г вершкового масла, 
100 мл молока, 1 чайна ложка 
солі, 1 столова ложка цукру,  
1 яйце, 250 г шоколаду (білого 
або чорного).

Тісто розкачати прямокутни-
ком, покласти на нього подріб-
нене масло, загнути до середи-
ни. Розкачати, скласти втричі і 
знову розкачати. Потім знову 
скласти втричі й поставити на 20 
хвилин у холодильник. Повтори-
ти так цей процес двічі.

Потім тісто розкачати у формі 
прямокутника завтовшки три мі-
ліметри, розрізати на 12 рівних 
трикутничків. На кожний поклас-
ти по 2 шматочки шоколаду, за-
крутити трубочкою починаючи з 
вузького боку.

Покласти круасани на лист, 
застелений папером для випі-
кання, й випікати в розігрітій до 
200 градусів духовці 20 хвилин.

Начинкою для круасанів може 
бути шоколад, згущене молоко 
варене (іриска), джем, повидло 
тощо.

Пиріжки-рогалики у печі

Я кругленький хлопчик,

Як у мишки, хвостик,

Червоненький я на вроду,

Хочу в борщик із городу.
(Буряк)

* * *

Я сама сиджу в коморі,

А коса моя — надворі.
(Морква)

* * *

На городі молода

Пишні коси розпліта,

У зеленії хустинки

Золоті хова зернинки.
(Кукурудза)

* * *

Іде полем силач

Добувати людям калач.
(Трактор)

* * *

Розкажіть, діти, хто те 

добре знає,

Яке коротке літо восени 

буває?
(Бабине літо)

* * *

Дні стали коротшими,

Довшими стали ночі,

Хто скаже, хто знає,

Коли це буває?
(Восени)

* * *
Краплі з неба,

Дахів, стріх,

Дощ холодний,

Перший сніг,

Почорнів без листя сад.

Що за місяць?
(Листопад)

Дитячий майданчик
Казка про дівчинку,  

яка перетворила злу відьму на добру
У далекому дрімучому лісі 
мешкала дуже стара від-
ьма. Вона давно вже не 
бачила жодної живої душі, 
адже жила усамітнено й 
ніколи нікого не запрошу-
вала на гостину.

Та якось тим лісом ішла ді-
вчинка і випадково натрапила 
на відьмин будиночок. Вона пі-
дійшла ближче й прочитала на 
дверях: “Не стукай, бо з’їм”. 
Нижче був підпис — “Відьма”. 
Маленька мандрівниця ніколи 
не бачила жодної відьми, тож 
навіть не знала, хто вона і яка. 
Дівчинці стало цікаво, а оскільки 
вона була хороброю, то виріши-
ла постукати в двері. 

Почувши стукіт, відьма страшенно обурилася: хто ж той смі-
ливець, котрий посмів порушити її заборону? Вона широко від-
чинила двері, готова відразу ж виконати жахливу обіцянку, од-
нак натомість надзвичайно здивувалася, побачивши на порозі 
миле дівча, яке привітно посміхалося. Усмішка дитини була та-
кою щирою, що відьмин гнів розтанув, і вона не змогла не по-
сміхнутися у відповідь. Як же давно на її обличчі не сяяла по-
смішка!

— Доброго дня, пані! — мовила дівчинка і подумала: — А відьми 
симпатичні.

Господиня лісової хатинки запросила дівчинку у помешкан-
ня, пригостила її всілякими смаколиками. Вони пили чай, їли 
цукерки й розмовляли про що завгодно, ділилися секретами, 
розповідали кумедні історії. Їм було так весело удвох!

Не зогляділися, як настав час повертатися дівчинці додому. 
Відьма вивела її на узлісся. Прощаючись, вони домовилися, що 
надалі будуть ходити одна до одної в гості. Прямуючи додому, 
дівчинка розмірковувала, що відьми зовсім не лихі, а навпаки, 
добрі й привітні, а ще — з почуттям гумору.

Запам’ятай: не варто складати враження про людину, поки 
не поспілкуєшся з нею. І ще: як ти поставишся до когось, так 
само і він ставитиметься до тебе.

МИРИЛКИЯ — козак, і ти — козак,Я — вояк, і ти — вояк,Щоб в бою стояти мужньо,Ми повинні бути дружні.Ми хоробрі вояки –Побратими-козаки.
Мирилка летіла,На плече сіла,Сказала тихенько:— Миріться швиденько!

Ти — не ворог, я — не ворог.Нам сваритись просто сором.Помирились, помирились,Щоб ніколи не сварились.

Знайдіть відмінності

Лабіринт
Загадки


