
Тема номера | Різвяний піст

Подільськеслово
Газета Тернопільської районної ради Запросіть газету  

у свій дім! 

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.№47 (5202)    П'ятниця, 25 листопада 2016 року 12 сторінок

водопостачання

опалення

Запали свічку! 
26 листопада 
— день 
пам'яті жертв 
голодомору 

Учителі 
сходу і заходу 
об'єднують 
країну

На призи  
ТРР "Джерело"

3

7

12

звіт Тернопільського району 
“Солдати України”

святкування до 50-річчя Тернопільського району 
“Благодатна земля благородних людей”

Які ж особливості Різдвяного 
посту? Із цим запитанням ми звер-
нулися до очільника прес-служби 
Тернопільсько-Зборівської ар-
хієпархії УГКЦ отця Олега Ха-
ришина. За його словами, дотри-
муючись 40-денного Різдвяного 
посту, людина повністю очища-
ється через молитви, покаяння і 
прийняття пісної їжі.

— Ще з давніх часів вважалося, 
що саме через спокій тіла і душі, а 
також шляхом смирення, людина 
дякує Господу за всю ту щедрість, 
яку Він виявляє. Саме за допомо-
гою жертовності, милосердя і по-
каяння в цей період можна отри-
мати таїнство єднання з Богом й 
оновлення духа, — каже отець 
Олег. 

Яким повинен бути раціон 
людини в час Пилипівки? 
Піст можна умовно розділи-

ти на 7 тижнів, найсуворішими з 
яких є перший і останній. А най-

суворіший піст — 6 січня. У кож-
ній християнській спільноті є свої 
приписи щодо посту. УГКЦ реко-
мендує відмовитися від спожи-
вання м’ясних і молочних страв 
у середу і п’ятницю. На Новий 
рік віряни звільняються від по-
сту. Якщо ж людина хоче отрима-
ти особливу благодать Божу,  то 
може себе більше обмежити.

Більш суворим Різдвяний піст 
є у православній вірі. Протягом 
цього періоду християни не по-
винні вживати в їжу продукти 
тваринного походження — м’ясо, 
молоко, яйця та вироби, що їх 
містять. У Пилипівку православ-
ним можна вживати рибу й олію, 
а також продукти рослинного по-
ходження — картоплю і вироби з 
неї, супи й каші, консервовані й 
квашені овочі (помідори, огірки, 
капусту тощо), консервовані сала-
ти. Не бажано споживати майонез, 
у складі якого є яйця, але можна 
використовувати різні види мар-
гарину (без домішок молокопро-
дуктів). Загалом пісна їжа повинна 
бути простою та недорогою, проте 
поживною і смачною.   Якщо вас 
під час посту запросили на якесь 
святкування і ви не можете відмо-
витися — попередьте господарів 
про те, що дотримуєтеся посту. 
В гостях намагайтеся їсти тільки 
ті страви, які дозволені в піст. В 
піст також не потрібно вживати 

алкогольні напої, особливо міцні 
— горілку, коньяк тощо. Лише у 
суботу й неділю, а також на свята 
дозволяється випити трохи вина. 
Під час святкової трапези не по-
трібно розповідати, що ви пости-
те, привертати увагу до цього або 
дорікати іншим за недотримання 
церковних уставів. 

Дотримуючись посту, 
пам’ятайте, що він від-
різняється від звичайного 
голодування своєю духо-
вною складовою. 

— Піст – це не тільки утриман-
ня від їжі. Це також спосіб очи-
щення від гріхів, це час покаяння і 
навернення. Ми постимо для того, 
аби бути здатними пізнати Бога. 
Під час посту, молячись, уважно 
читаючи Святе Письмо, ми звіль-
няємося від гріхів і наповнюємо-
ся Божою благодаттю.  Головне 
завдання кожного християнина 
у період посту — підготуватися  
гідно прийняти велику радість — 
народження Ісуса, залишивши усі  
гріхи та дозволивши Богу увійти в 
наше життя, — зауважує о. Олег 
Харишин (УГКЦ).

А тому той, хто постить, по-
винен більше уваги приділяти 
духовному життю, а також хоча 
б частково обмежити себе у пере-

гляді телепрограм, відвідуванні 
розважальних заходів. А частіше 
бувати на церковних Богослужін-
нях, приймати таїнства Сповіді і 
Причастя, щоб попросити у Бога 
допомоги у проходженні цього ду-
ховного і тілесного наміру. Якщо 
ж хтось з кимось посварився чи 
гнівається, необхідно помиритися 
з цією людиною, бо гріхи гордині, 
гніву, осуду, ненависті, злоби по-
збавляють того, хто постить, усіх 
плодів його зусиль.

— Із медичної точки зору Різд-
вяний піст, як і Великодній, є ціл-
ком обгрунтованим, — розповідає 
тернопільський дієтолог Марія 
Коцюба. — Варто зазначити, що 
40 днів Пилипівки є тим часом, 
коли організм готується до зими і 
його біоритми починають зміню-
ватися на тлі зменшення світлово-
го дня. Саме в такий період варто 
утриматися від важкої їжі і за-
йвої активності. Відтак виходить, 
що відмова від деяких видів їжі 
є корисною для загального оздо-
ровлення організму. (Ред.: продо-
вження теми харчування в піст 
— стор. 12)

Отож, дотримання посту — 
справа індивідуальна, але, як 
гласить народна мудрість, тому, 
хто не хоче постити з доброї волі, 
настане час, доведеться постити з 
особистих причин.

Лілія КУЛЕНИЧ.

Серед великого різноманіття правил та кано-
нів, що існують у християнському віруванні, 
чи не найголовніше місце належить посту. 
Сьогодні наша розповідь про Різдвяний піст 
(Пилипівку), який триватиме від 28 листопада 
до 6 січня. У цей час, відповідно до традицій 
Церкви, християни обмежують себе в їжі,  
а також намагаються уникати усього,  
що віддаляє людину від Бога. Таким чином  
віряни духовно готуються до великого  
свята — Різдва Христового. 

як правильно постити?
Різдвяний піст:  
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Актуально | Ніхто не забутий

Державні програми | За дороги відповідатимуть обласні адміністрації Офіційне

Акценти

Боротьба з бездоріжжям
Українські парламентарі затвердили законопроекти, які передбачають створення у 
складі спеціального фонду державного бюджету дорожнього фонду. Зі слів міністра 
інфраструктури Володимира Омеляна, це забезпечить стабільний інструмент для від-
новлення автошляхів у країні. "Для підвищення рівня вітчизняної економіки треба 
будувати дороги, тому передбачається, що цей фонд стане джерелом постійного до-
бробуту України", — заявив очільник міністерства.

Нехай пам’ять про вбитих згуртує живих…

 Для боротьби з негодою на 
Тернопільщині планують 
залучати волонтерів і 
транспорт приватних фірм
Аби не повторилася ситуація, яка склалася в області мину-
лого тижня внаслідок випадіння місячної норми снігу, на 
Тернопіллі мають намір створити єдиний реєстр транспорт-
них засобів приватних підприємств, які, в разі необхідності, 
допомагатимуть комунальникам.

Звернення
До уваги керівників управлінь, відділів райдержадміністрації, директо-

рів підприємств, організацій, установ, фермерів, підприємців, релігійних 
та громадських організацій, сільських і селищних голів, об’єднаних тери-
торіальних громад.

Міжнародний день інвалідів, який світова громадськість відзна-
чає 3 грудня, нагадує суспільству про турботу й обов’язок перед 
людьми з обмеженими можливостями.

На сьогодні для України проблема захисту інвалідів набуває значення у 
зв’язку з постійним зростанням їх частки серед населення держави. Спіль-
ними зусиллями нам потрібно зробити усе можливе для формування гід-
них умов життя для людей, скривджених долею, переосмислити все, що 
зроблено на їх підтримку.

Звертаємося до всіх небайдужих, до колективів установ, органі-
зацій, підприємств, релігійних і громадських організацій не залиши-
ти поза увагою жодної людини з особливими потребами, здійснити 
свій внесок у благодійну справу. Адже саме ми маємо створити умови 
для того, щоб вони не почувалися відчужено та змогли реалізувати себе 
у цьому житті! 

А.В. ГАЛАЙКО, голова районної ради.
О.І. ПОХИЛИЙ, голова районної державної адміністрації.

Цього року держава спрямувала на дороги 31 
мільярд гривень, з яких безпосередньо на ремонт 
використано 19,4 мільярда національної валюти. 
Уряд планує щонайменше вдвічі збільшити цю 
суму завдяки дорожньому фонду, куди надходи-
тимуть гроші за проїзд платними автомобільними 
дорогами загального користування державного 
значення, платежі за передачу таких доріг у тимча-
сове користування, залучення бюджетних, кредит-
них та іноземних коштів, надходжень від акцизних 
податків на власну та імпортну нафтову продукцію. 
Ці надходження зараховуватимуть до спеціального 
фонду держбюджету: в 2018-му році — 50%; 2019-
му — 75%, із 2020-го року — в повному обсязі. Вони 
будуть цільовими, тобто, їх використовуватимуть 
виключно за призначенням.

Виокремлення джерел фінансування до-
рожнього господарства в окремий фонд 
має забезпечити стабільне фінансування 
дорожнього господарства, яке наразі 
відбувається за залишковим принци-
пом — після задоволення потреб інших 
сфер економіки. Відповідно, планувати 
дорожні ремонти на кілька років уперед 
із таким підходом не можливо. Сьогодні 
в Україні є 170 тисяч кілометрів доріг, з 
яких лише 3% ремонтували в останньому 
десятилітті, повідомляють у Міністер-
стві інфраструктури. Зі слів колишнього 
очільника департаменту автотранспорту 
Романа Хміля, на ремонт усіх автошляхів 
нашій державі потрібно близько триль-
йона гривень.

Парламентарі внесли відповідні зміни до 
статей Бюджетного кодексу України, які перед-
бачають виокремлення джерел фінансування 
вітчизняного дорожнього господарства в окре-
мий Державний дорожній фонд (ДДФ). Перед-
бачається, що з коштів ДДФ 60% спрямують на 
фінансування будівництва, реконструкції, ре-
монту й утримання автомобільних доріг загаль-
ного користування державного значення, 35% 
— на фінансування будівництва, реконструкції, 
ремонту та утримання автомобільних доріг за-
гального користування місцевого значення, 5% 
— на фінансування заходів щодо забезпечення 
безпеки дорожнього руху, відповідно до держав-
них програм. Окрім цього, акцизний податок із 

вироблених у нашій державі й увезених на митну 
територію України пального і транспортних за-
собів, ввізне мито на нафтопродукти, транспорт-
ні засоби та шини до них зараховуватимуть до 
спеціального фонду держбюджету-2018 у розмірі 
50%, у 2019 році — 75%.

Також Верховна Рада ухвалила закон про про-
ведення децентралізації системи управління до-
рожнім господарством, який передбачає переда-
чу доріг місцевого значення зі сфери управління 
Державного агентства автомобільних доріг Украї-
ни (Укравтодору) в управління місцевим органам 
влади. На їх утримання громадам дадуть фінан-
сові ресурси, експлуатаційні потужності (облав-
тодори) і техніку. Відповідно до цієї ініціативи, за 
ремонт шляхів відповідатиме не Кабмін, як тепер, 

а обласні державні адміністрації, які самостійно 
визначатимуть, котрі ділянки першими потребу-
ють ремонту.

Громади зможуть утримувати дороги на осно-
ві договорів із підрядниками терміном до семи 
років, в яких будуть прописані принципи забез-
печення експлуатаційного стану шляхів, а також 
залучати до перевірки технічного стану доріг та 
якості дорожніх робіт незалежних кваліфікованих 
інженерів-консультантів. Таким чином, українці 
безпосередньо на місцях зможуть контролювати, 
куди йдуть гроші, передбачені на фінансування 
автомобільних шляхів. Ухвалені законодавчі ініці-
ативи набудуть чинності з 1 січня 2018 року.

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

21 листопада минуло три роки від трагічних подій, що 
відбулися у Києві на вулицях Інститутській, Грушев-
ського, на Європейській площі, Майдані Незалежності, 
у Маріїнському парку, де під час  Революції Гідності за-
гинув кращий цвіт нації. Тоді весь світ облетіла звістка 
про безстрашну Небесну сотню. У Тернополі цього дня 
відбулося віче-реквієм "Герої не вмирають!", приурочене 
до Дня Гідності та Свободи.

Священнослужителі, районна 
влада, активісти й громадськість 
зібралися на подвір’ї Тернопіль-
ської РДА біля меморіальної до-
шки, присвяченої Героям Небес-
ної сотні, щоб у скорботі схилити 
голови, вшановуючи пам’ять тих, 
хто віддав життя за майбутнє, 
ставши на захист демократичних 
цінностей, прав і свобод людини 
та громадянина, національних ін-
тересів України і її європейського 
вибору. 

Настоятель церкви Новомуче-
ників українського народу отець 
Ігор відправив молебень за Небес-
ну сотню та усіх Героїв, які відда-
ли життя за Україну, і наголосив, 
що гідність і свобода — це дань 
Божа, яку потрібно відстоювати: 
щоденно плекати власну гідність і 

берегти свою свободу, аби не пе-
ретворитися на рабів. 

— "Герої не вмирають!" Саме 
цими словами Україна проводжа-
ла полеглих в останню дорогу. Ми 
стали сучасниками ще однієї ма-
сової трагедії і водночас пам’ятної 
події для нашої країни. Небесна 
сотня — символ незгасимого вог-
ню боротьби за права людини, — 
зазначив під час виступу голова 
Тернопільської районної ради Ан-
дрій Галайко. — Тож найкращою 
пам’яттю про героїв, які полягли, 
буде наша самовіддана праця над 
створенням такої держави, про 
яку вони мріяли, за яку боролись і 
за яку загинули.

Очільники району й учасники 
заходу вшанували хвилиною мов-
чання всіх, хто віддав життя за 

волю, незалежність і свободу Укра-
їни, а також запалили лампадки й 
поклали квіти до меморіальної до-
шки, присвяченої тим, хто навічно 
пішов від нас, пожертвувавши со-
бою заради справедливості. 

— Новітні події в Україні вже 
вписані кривавими літерами 

в історію. Це — смерть Небес-
ної сотні, людей, які, дивлячись 
смерті в очі, відстоювали ідеали 
і цінності соборної країни, — за-
уважив голова Тернопільської 
районної держадміністрації 
Олександр Похилий. —  Ці події 
показали, що наша сила в єдності, 

ми могутні тоді, коли разом. Тепер 
нашим святим обов’язком є роз-
будовувати Україну й виховувати 
дітей, засіваючи їхні душі зерном 
патріотизму, аби кожен із них пи-
шався тим, що він — українець. 

Лілія КУЛЕНИЧ.

Про це заявив очільник Терно-
пільщини Степан Барна на підсум-
ковому засіданні оперативного 
штабу. Наразі такий реєстр є лише 
у Козівському районі, але планують 
зробити аналогічні реєстри у кож-
ному районі нашого краю.

— Ці транспортні засоби будуть 
потрібні у разі виникнення над-
звичайних ситуацій чи стихійних 
лих, — каже Степан Барна. – Окрім 
того, буде створено й окремий во-
лонтерський реєстр. Добровольців 
будуть залучати до оперативної 
ліквідації наслідків негоди, якщо 
не зможуть впоратися спеціальні 
служби.

За словами голови облдержад-
міністрації, впродовж минулого 
тижня для боротьби зі стихією було 
залучено понад 200 одиниць техні-
ки Служби автомобільних доріг та 
приватних структур. Працювали та-

кож 57 бригад і 192 працівники ВАТ 
"Тернопільобленерго", адже через 
снігопади було знеструмлено 361 
населений пункт області.

Лілія КУЛЕНИЧ.
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Виїзне засідання Комітету Верховної Ради України з питань охо-
рони здоров’я 21 листопада відбулося на Тернопільщині. Голова 
Тернопільської ОДА підкреслює, що вкрай важливо в максимально 
стислі терміни виробити бачення кінцевого результату реформи 
охорони здоров’я, адже за кілька місяців її доведеться втілювати 
на практиці. «Найгірший сценарій може бути таким: що ми разом із 
громадами, маючи достатньо коштів і будучи готовими вкладати їх у 
медицину, будемо дезорієнтовані і не зможемо цього зробити через 
відсутність розуміння реформи в Києві. Отож будемо змушені змінити 
орієнтири – і спрямувати ресурс, наприклад, на освіту чи на інфра-
структуру. Ідеальний сценарій: це подальший розвиток медицини на 
Тернопільщині. Це втілення нашої стратегії: фінансування третинного 
рівня, потім вторинного, а далі – первинного, аж допоки ми не пере-
конаємося, що якісну медичну послугу отримує кожен житель Терно-
пільщини», — акцентує Степан Барна.

Фахівці Головного управління Держгеокадастру та органів міс-
цевого самоврядування Тернопільської області оновили перелік 
земель, які можуть бути надані учасникам АТО. У листопаді 2016 року 
зарезервовано понад 5 тисяч гектарів земель. Земельні ділянки мо-
жуть бути використані для будівництва й обслуговування житлових 
будинків, ведення індивідуального садівництва та особистого селян-
ського господарства. Найбільшу кількість земель землевпорядники 
зарезервували у Зборівському – 503 га, Борщівському та Шумському 
районах – по 492 га, Козівському районі – 387 га та Заліщицькому – 
364 гектари.

Уряд обмежив категорії громадян, які можуть отримати паспорти 
у вигляді ID-карток. Законодавство передбачає, що ID-картки отриму-
ватимуть особи від чотирнадцяти років. Також ID-картки оформляють 
і шістнадцятирічні особи. Нагадаємо, перший паспорт видається без-
коштовно. Від початку року за пластиковим паспортом вже звернулося 
більше чотирьох тисяч осіб, яким виповнилося 16 років. Щоб уникнути 
ажіотажу, уряд запровадив обмеження на оформлення такого докумен-
та іншими категоріями осіб.  Заміна звичайного паспорта на ID-картку 
вартуватиме 279 гривень.  Поки що пластиковий паспорт можна офор-
мити лише в деяких районах області та в місті Тернополі. Наступного 
року такий документ видаватимуть в усіх районних центрах краю.

23 листопада виконавчий комітет Тернопільської міської ради 
надав кошти тернополянам, які отримали вуличні травми під час 
аномальних снігопадів. Міський голова Сергій Надал пояснює, що 
кошти отримають люди відповідно до списку, який надала лікарня 
швидкої допомоги із зазначенням суми, яку вони витратили на ліку-
вання. Водночас управління житлово-комунального господарства 
міської ради разом із управлінням юридичного забезпечення готу-
ють претензію підряднику, з вини якого було неприбране місто, на 
відшкодування цих витрат міській раді.

У Мінську домовилися про дату розведення сторін біля Станиці 
Луганської. «Під час роботи підгрупи з безпеки Україна вкотре по-
ставила питання повернення до лінії розмежування від 19 вересня 
2014 року, відповідно до якої Дебальцеве повинно перебувати під 
контролем України. Подальша імплементація Рамкового рішення 
про розведення сил і засобів може відбутися після демілітаризації 
Дебальцевого. За умови дотримання режиму тиші з боку бойовиків, 
розведення сил і засобів в районі Станиці Луганської можна провес-
ти з 26 листопада 2016 року», - повідомила прес-секретар представ-
ника України в Тристоронній контактній групі Леоніда Кучми Дарка 
Оліфер. За її словами, сторони вирішили на наступній зустрічі в Мін-
ську заслухати Віктора Медведчука і представників терористів щодо 
звільнення полонених.

Зловмисник гастролює по всій Україні, скоюючи злочини. У 
Тернополі злочинцеві вже оголошено три підозри щодо вчинення 
шахрайських діянь та затримати його досі не вдалося. Шахрайська 
схема проста – у парках, скверах, інших місцях відпочинку злочи-
нець підстерігає школярів, які гуляють без батьків, підходить до них, 
представляється поліцейським і вимагає показати телефон, мовляв, 
апарат треба перевірити, бо він може бути крадений. Наївні діти від-
дають мобільні зловмисникові, а той втікає з чужим майном.  Ошукані 
діти впізнали на фото кривдника. Це житель селища Першотравневе 
Овруцького району Житомирської області, 1975 року народження. 
Раніше неодноразово судимий. Поліцейські вживають заходів задля 
затримання підозрюваного, а батькам радять розповісти своїм дітям 
про таку аферу. 

"Укрзалізниця" оголосила про початок модернізації рухомого 
складу, в зв'язку з чим квитки подорожчають. Про підвищення 
тарифів повідомив член правління компанії Ремігіуш Пашкевич. Уже 
в першій третині 2017 року квитки на пасажирські перевезення подо-
рожчають на 35%, на перевезення вантажу - на 25%. Також він зазна-
чив, що подорожчання квитків пов'язано не тільки зі зниженням курсу 
гривні, а й з підвищенням попиту на деякі залізничні напрямки. Але до-
зволити "Укрзалізниці" підвищити ціни на квитки може тільки Кабінет 
Міністрів. Якщо ж дозволу не дадуть, підприємству нічого не залишить-
ся, як переглянути інвестиційну програму і розбити її на кілька років.

Заяви та дії українських політиків можуть обернутися для Укра-
їни втратою фінансової підтримки з боку Європейського Союзу 
та Міжнародного валютного фонду. Таку заяву зробила голова 
Нацбанку Валерія Гонтарева.  "Ми маємо прогноз $17,5 млрд. резер-
вів, включаючи 600 млн. від ЄС і $1,3 млн. від МВФ, які ризикуємо не 
отримати, якщо будемо загравати з популістами", — наголосила Гон-
тарева. Вона звернулась до Ради НБУ з проханням протистояти по-
літичному тиску і популізму. За її словами, політики лише розхитують 
політичну ситуацію, маніпулюють цифрами та брешуть. У відповідь, 
голова Ради Нацбанку Богдан Данилишин запевнив, що Рада НБУ 
робитиме все для того, щоб захистити банківську систему від розхи-
тування і розколу, а також від політичних впливів. Гонтарева нагада-
ла, що нині Нацбанк поступово знімає адміністративні обмеження та 
пом'якшує монетарну політику.

Запали свічку
Голодомор 1932-33 рр., який 

тривав з квітня 1932 по листопад 
1933 рр., охопив центр, південь, 
північ та схід України, а також ті 
райони Кубані, Північного Кавка-
зу й Поволжя, де жили українці. 
За 17 місяців, приблизно за 500 
днів, в Україні загинули мільйони 
людей. Пік голодомору був навес-
ні 1933 року. Тоді від голоду вми-
рали 17 людей щохвилини, 1000 
— щогодини, майже 25 тисяч — 
щодня...

Дослідники називають різні 
цифри загиблих під час голодо-
мору: 5, 7, 9 та 10 мільйонів. Але 
в будь-якому разі йдеться про 
МІЛЬЙОНИ безвинних жертв. А 
з урахуванням смертей внаслідок 
повного фізичного виснаження, 
тифу, кишково-шлункових отру-

єнь, канібалізму, репресій, само-
губств на грунті розладу психіки 
та соціального колапсу, за при-
близними підрахунками, голо-
домор забрав життя 14 мільйонів 
людей.

Масове фізичне винищення 
українських хліборобів штучним 
голодом було свідомим терорис-
тичним актом сталінської по-
літичної системи проти мирних 
людей, проти українців як нації і, 
зокрема, проти селян як класу.

Радянська влада не прижива-
лася в Україні. Керівництво СРСР 
розуміло це. На партійних зборах 
влітку 1930 року керівник ком-
партії України Косіор заявив:

"Селянин приймає нову так-
тику. Він відмовляється збирати 
урожай. Він хоче згноїти зерно, 

щоб задушити радянський уряд 
кістлявою рукою голоду. Але во-
рог прорахувався. Ми покажемо 
йому, що таке голод. Ваше за-
вдання покінчити з куркульським 
саботажем урожаю. Ви мусите зі-
брати його до останньої зернини і 
відразу відправити на заготівель-
ний пункт. Селяни не працюють. 
Вони розраховують на попередньо 
зібране зерно, яке вони заховали 
в ямах. Ми повинні примусити їх 
відкрити свої ями".

Унаслідок такої політики зник 
не тільки численний прошарок за-
можних і незалежних від держави 
селян-підприємців, а й кілька по-
колінь землеробського населення. 
Було підірвано соціальні основи 
нації, її традиції, духовну культу-
ру та самобутність.

Четверта субота листопада в Україні визначена Днем пам'яті 
жертв голодоморів. Меморіальні заходи проводять як в Україні, 
так і поза її межами. Щороку  цього дня відбувається всеукраїн-
ська акція "Запали свічку". 

Про жахіття голодомору розповідають очевидці, 
які пережили цей страшний період
Федір Коваленко з села Лютенька Гадяць-

кого району тодішньої Полтавської області: "В 
листопаді і грудні 1932 року забрали все зерно, 
картоплю, все забрали, включно квасолю і 
все, що було на горищі. Які дрібні були сушені 
груші, яблука, вишні — все забрали".

Надія Рогозянська, село Рибці Чернігівської 
обл., якій у 1933-му було 6 років: "Жили всі 
закрито, мати на засов хвіртку закривала 
і кричала, щоб ми не виходили за цю хвірт-
ку, бо на вулиці, що поряд, їли дітей. Ну, це 
страшне. А скількох хоронили таких, що ще 
рухалися. Чому? А щоб не заїжджати. Сьогод-
ні він ще рухається трохи, а завтра знову за-
їжджати. Не було ні коней, ні підвод, ні тих, 
хто б їх возив. Тож тих, хто ще живий був, 
валили на той віз і кидали в могилу".

Станіслава Іванівна Заріцька, 1923 р.н., село 
Яворівка Житомирської обл.: "Тоді був не-
врожай, засуха. А ще відбирала влада те, що 
виростили люди. Ті, що відбирали, докумен-
тів не пред'являли. Люди їм не заперечували… 
Приходили чоловіки — 4-5 осіб. З'являлися 
в вечірній час. Забирали зерно, продукти, 
дивилися по горшках, яка є їжа — і з'їдали 
або виливали. Приходили щоденно. Люди 
від них усе ховали, закопували. Але сховати 

було неможливо. Вони шукали із шомполами, 
переколювали геть усе. Люди їли, що було: в 
полі мерзлу картоплю, мишей, котів, липові 
листки, корінці, ягоди, гриби, їжаків, відрос-
тки від калини, які підпікали або їли сирими. 
Всі голодували. Дуже багато вмирало людей, 
цілими сім'ями. Ховали їх попід хатами. На 
них нема ні хрестів, ні пам'ятників. Їх згаду-
ють ті, хто зостався живим. В їх смерті я 
виню лише владу".

Євдокія Мищенко, Харківська обл: "Шукали 
зерно, неначе не хліб це, а бомби, кулемети. 
Землю штрикали багнетами, шомполами, всі 
погреби перекопали, всі підлоги повиламували, 
у городах шукали. Вдень і вночі підводи скри-
піли, пил над усією землею висів, а елеваторів 
не було, зсипали на землю, а навколо вартові 
ходять. Зерно до зими від дощу намокло, 
горіти стало — забракло в радянської влади 
брезенту мужицький хліб прикрити".

Прокіп Теслюк, учитель із Полтавщини: "А 
коли ще з сіл везли зерно, навколо пил під-
нявся, все в диму: і село, і поле, і місяць уночі. 
Один із глузду з'їхав: горимо, небо горить, 
земля горить! Кричить!... Пішов селами 
суцільний мор. Спершу діти, старі, потім 
середній вік..."

В ту страшну, голодну весну, коли й земля, здавалося, стогнала: "Їсти!", навіть 
діти не бавилися в свої звичайні ігри, а гралися в їжу. Випікали з чорної, розмо-
ченої дощами землі пишні перепічки та млинці, варили з назбираних камінців 
галушки та вареники. Потім ходили одне до одного в гості, церемонно припро-
шуючи покуштувати багатих страв, розпускаючи неіснуючі ремінці на розбух-
лих від лободи та полови животах.
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95 років на захисті вашого добробуту!
25 листопада 2016 року Національна акціонерна страхо-
ва компанія "ОРАНТА" святкуватиме своє 95-річчя! 

НАСК "ОРАНТА" є правонаступни-
цею Укрдержстраху, і це не формальне 
згадування, а повноправна спадкоєм-
ність для компанії, яка зберегла кращі 
традиції, мережу підрозділів і славиться 

винятковою відданістю й корпоративною солідарністю працівників.
Напередодні свого великого свята НАСК "ОРАНТА" висловлює гли-

боку подяку працівникам, які, незважаючи на ускладнення й пробле-
ми, що зустрічались на шляху компанії, своєю самовідданою працею 
розвивали й зміцнювали її і сьогодні заслужено пишаються і історією, 
і сьогоденням "ОРАНТИ".

Компанія висловлює щиру вдячність своїм страхувальникам, які у 
всі часи вірили в її силу, надійність і добросовісність, і залишались їй 
вірними. Саме для них компанія підготувала нові цікаві пропозиції і 
привабливі програми страхування. 
Ласкаво просимо завітати до Тернопільського районного відділення  НАСК 

"ОРАНТА" (адреса: м. Тернопіль, вул.  М. Кривоноса, 10, тел 53-41-23).

Про Програму надання безоплатної 
правової допомоги населенню

Зламався касовий апарат?  
Маєте лише 7 днів для його ремонту!

Громада Підгородного не забажала  
ані приєднуватися до Тернополя,  
ні об’єднуватися  з іншими селами

Майбутнє бібліотек 
Тернопільщини

Відкриття та освячення  
нового комп’ютерного класу

У Тернопільській ОДПІ нагадують, що, відповідно до статті 5 Закону України про 
РРО, у разі виходу з ладу реєстратора розрахункових операцій на здійснення його 
ремонту законодавчо відведено не більше 7 робочих днів.
Проведення розрахункових операцій здійсню-

ється:
— з використанням Книги обліку розрахунко-

вих операцій та розрахункової книжки;
— або із застосуванням належним чином зареє-

строваного резервного РРО.
Пунктом 2 ст. 14 Закону України про РРО пе-

редбачено, що при виході з ладу РРО центри сер-
вісного обслуговування зобов’язані забезпечува-
ти відновлення його роботи протягом 7 робочих 
днів.

У разі незабезпечення центром сервісного об-
слуговування гарантійного ремонту РРО не пізні-
ше сьомого робочого дня з дня прийняття в ремонт 
РРО слід ввести в експлуатацію належним чином 
зареєстрований на суб’єкта господарювання ре-
зервний РРО (п. 4 ст. 14 Закону України про РРО).

Детальніше із цього питання можна прокон-
сультуватись у Центрі обслуговування платників 
за адресою: вул. Білецька, 1 та за телефоном: 43-46-
10.

Відділ організації роботи Тернопільської ОДПІ

Податкові новини

22 листопада 2016 року директор Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у Тернопільській області Ірина Хондогій провела лекцію для бухгалтерів 
сільських і селищних рад з питань можливостей, які гарантує Закон України "Про безоплатну 
правову допомогу" та функціонування Регіонального центру, місцевих центрів з надання без-
оплатної вторинної правової допомоги (БВПД), бюро правової допомоги.

Лекція відбулася в Тернопільському регіональ-
ному центрі перепідготовки та підвищення кваліфі-
кації працівників органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, державних підприємств, 
установ і організацій.

Бухгалтери зацікавилися питанням процеду-
ри прийняття та фінансування Програм надання 
безоплатної правової допомоги населенню. Ірина 
Хондогій роз'яснила, що з метою розвитку ресур-
сів місцевих центрів з надання БВПД до виконан-
ня їх функцій між міськими радами та місцевими 
центрами укладаються договори. Предметом та-
ких договорів є передача міською радою видатків 
у вигляді субвенції з місцевого бюджету держав-
ному бюджету. Така передача здійснюється на 
виконання програм соціально-економічного та 
культурного розвитку регіону, заходів правового 

характеру. Програма надання БПД для місцевих 
центрів спрямована на забезпечення доступу до 
безоплатної правової допомоги жителів населених 
пунктів. “Отже, такі програми регулюють співп-
рацю з органами місцевого самоврядування щодо 
залучення субвенцій місцевих бюджетів”, — пові-
домила директор Регіонального центру.

Наприкінці лекції Ірина Хондогій презентува-
ла присутнім бухгалтерам інформаційні матеріали 
щодо надання безоплатної вторинної правової до-
помоги у цивільних та адміністративних справах.

За єдиним номером системи безоплатної право-
вої допомоги в Україні 0 800 213 103 можна уточнити 
контакти центрів та бюро по всій території держа-
ви. А також дізнатися про те, які є види безоплатної 
правової допомоги, гарантованої державою, та як її 
можна отримати.

Юридична консультація | Лекція для бухгалтерів

Місцеве самоврядування | Громадські слухання у Підгородному

ДО УВАГИ ГРОМАДЯН!  
Безоплатна правова допомога для жителів Тернопільського району 

1 грудня 2016 р. з 10 год в с. Гаї-Шевченківські (приміщення сільської ради) та с. Підгородне (приміщен-
ня клубу) фахівці Тернопільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
проведуть виїзне консультування громадян, які потребують вирішення питань правового характеру. 

Тернопільський місцевий центр із надання БВПД, м. Тернопіль, вул. Шпитальна, 7, тел. 52-15-20, 
068-355-13-63.

18 листопада 2016 року у навчальному закладі “Загально-
освітня школа І-ІІІ ступенів” Великогаївської сільської ради 
відбулося урочисте відкриття й освячення оновленого 
комп'ютерного класу. 

Почесні гості, а це були і ста-
рости сіл Великогаївської ОТГ, і 
директори шкіл,  і влада району, 
і гості з Байковецької громади, 
побачили й оцінили можливості 
сучасної техніки. QR-кодом від-
кривали клас начальник відділу 
освіти Дишкант М.В. та голова 
громади Кохман О. А. Освячен-
ня класу здійснював парох церк-
ви Серця Христового о. Володи-
мир Хома.

Розпочав роботу онлайн міст 
“Будуємо майбутнє разом”. Зі 
словами подяки, зі своїми мрія-
ми про майбутнє школи до гос-
тей включалися учні школи. В 
свою чергу, зі словами вітання, 
теплими побажаннями успіхів та 
запевненням, що для Великогаїв-
ської ОТГ освіта — це пріоритет-
ний напрямок розвитку, до дітей 
звернувся голова громади. Олег 
Андрійович запевнив, що май-
бутніми комп'ютерними геніями 
та видатними науковцями тепер 

можуть бути і випускники Вели-
когаївської школи, адже мають 
для цього широкі можливості. 
Голова Тернопільської районної 
адміністрації Похилий О.І. та 
голова Тернопільської райради 
Галайко А.В. зазначили, що роз-
вивати освіту необхідно, бо саме 
цим готуємо конкурентоспро-
можних учнів. Начальник відді-
лу освіти Дишкант М.В. закликав 
всіх майбутнє освіти будувати 
разом і не розмежовуватися на 
батьків, учнів, вчителів, владу, де-
путатів - усім діяти спільно.

Гості спробували себе в ролі 
учнів. Працювали з сервісом 
Google Earth, LearningApps.org, 
заповняли форми, складали паз-
ли, робили селфі, ділилися вра-
женнями і навіть отримали до-
машнє завдання. Всім було дуже 
цікаво і весело. Кожен із при-
сутніх виходив із класу з твер-
дим переконанням - інвестувати 
освіту необхідно.

Освіта

22 листопада в Тернопільській обласній бібліотеці для 
молоді відбулася стратегічна сесія "Розробка стратегії мо-
дернізації бібліотечної сфери Тернопільського регіону". 

В розробці стратегії модерні-
зації бібліотечної сфери Терно-
пільської області взяли участь 
заступник голови Тернопіль-
ської ОДА Юрій Юрик, Голова 
Наглядацької ради БФ "Бібліо-
течна країна", радник міністра 
інфраструктури України Юрій 
Гусєв, начальник управління 
культури Тернопільської ОДА 
Григорій Шергей, засновник 
видавництва "Саміт-книга",  
Ігор Степурін, читачі, бібліо-
текарі, видавці, представники 
громадських організацій, жур-
налісти. 

Тернопільський район пред-
ставляли директор ТР ЦБС Ольга 
Василюк, бібліотекар центральної 
бібліотеки Людмила Гнатишин, 
представники Байковецької та Ве-
ликогаївської громад.  

Мета заходу: зробити аналіз 
поточної ситуації; змоделювати 
образ ідеальної бібліотеки; роз-
робити план дій; визначити ко-
манду людей, які будуть реалізо-
вувати зміни.

Стратегічна сесія була прове-
дена з урахуванням міжнародно-
го досвіду у форматі "Світового 
кафе".

Днями у с. Підгородне Тернопільського району відбули-
ся громадські слухання за участю місцевих мешканців 
щодо обговорення Закону України "Про добровільне 
об’єднання територіальних громад". 
Попри вихідний, у сільсько-

му клубі, де проводили зібрання, 
ніде було і яблуку впасти – людей 
прийшло чимало, адже всі пере-
ймаються майбутнім, яке на них 
чекає. Спершу голова зборів за-
читав відкритий лист від міського 
голови Тернополя Сергія Надала, 
в якому той пропонував громаді 
села об’єднатися з містом.

— Звичайно ж, сельчани вже 
вдруге одноголосно проголосу-
вати проти такої ініціативи, — 
коментує таке рішення громади 
сільський голова Підгородного 
Сергій Володимирович Чапрак. 
— Кожен із нас розуміє, що в та-
кій ситуації фінансування Підго-
родного відбувалось би за залиш-
ковим принципом. Згадувалась і 
показова історія минулого тижня, 
коли Тернопіль потрапив у сніго-
вий полон, а відповідальні служби 
виявилися не готовими і безсили-

ми. Якби ми були частиною Тер-
нополя, то коли б до нас доїхала та 
техніка? Словом, аргументів "про-
ти" є значно більше, ніж "за".

Варто додати, що на анонсова-
ні публічні слухання у Підгоро-
дному жоден представник міської 
влади Тернополя так і не з’явився. 
Громада навіть сприйняла це як 
зухвалий вияв неповаги, мовляв, 
як за такого ставлення можна го-
ворити про об’єднання?!

Важливим моментом цього зі-
брання було обговорення доціль-
ності об’єднання Підгородного 
з іншими селами, за що там про-
голосували раніше (йдеться про 
можливість утворення громади 
разом із селами Почапинці, За-
бойки, Довжанка, Малий Ходач-
ків Козівського району, Драганів-
ка та Домаморич).

— Цьогоріч Підгородне отри-
мало доходів на 5 мільйонів 300 

тисяч гривень. Тож ми навіть із 
цими грошима можемо впевнено 
говорити про спрямування з бю-
джету села коштів на суму 4 міль-
йони гривень на будівництво і ре-
монт доріг та інше, — каже Сергій 
Чапрак. — Якщо ж порахувати 
прибутки тих сіл, з якими ми ра-
ніше мали намір об’єднуватися, 
то їхній сукупний дохід не досягає 
того рівня, який має Підгородне. 

Відтак, громада села вирішила 
відхилити повторний лист місь-
кої ради Тернополя про приєд-
нання Підгородного до обласного 
центру, а також відкликати попе-
реднє рішення сесії сільради про 
створення територіальної грома-
ди разом із вказаними селами. Та-
ким чином, Підгородне забажало 
залишитись у тому ж статусі, що 
перебуває сьогодні.

Лілія КУЛЕНИЧ.
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Симптоми анемії
Якщо людина швидко втомлю-

ється, відчуває апатію, постійну 
слабкість в усьому тілі, нудоту, час-
тий головний біль, запори, сонли-
вість, запаморочення, шум у вухах, 
а також спостерігає сухість слизо-
вої оболонки ротової порожнини, 
блідість шкіри, ламкість волосся 
і нігтів, тривала температура 37-
37,5°, у неї може бути залізодефі-
цитна анемія.

Визначити її наявність допомо-
же загальний аналіз крові.

Загальноприйняті показники 
норми гемоглобіну:

жінки: від 120 до 140 г/л;    •	
вагітні: від 110 до 140 г/л;•	
чоловіки: від 130 до 160 г/л;•	
новонароджені: від 145 до 225 •	
г/л;
діти до року: від 95 до 135 г/л;•	
від одного року й до повноліття •	
норма гемоглобіну поступово 
збільшується і стає такою, як і у 
дорослих.

Харчування при 
недокрів’ї 
Однією з головних причин 

недокрів'я є неправильне харчу-
вання, яке не забезпечує достат-
ньою кількістю вітамінів, мікро- і 
макроелементів, зокрема заліза, 
яке й бере участь в утворенні гемо-
глобіну, а також міоглобіну, що за-
безпечує запас кисню в крові. Тому, 
щоб позбутися анемії, треба збага-
тити раціон продуктами, багатими 
на залізо, а саме:

тваринного походження: м'ясо, •	
риба, сметана, сир, масло, печін-
ка, серце, язик, нирки;
рослинного походження: крупи •	
(гречка, вівсяні), бобові, овочі (по-
мідори, буряк, картопля, зелень, 
морква, болгарський перець), 
фрукти (гранат, груша, смородина, 
яблуко, сливи, абрикоси і курага, 
айва, хурма), ягоди (смородина, 
чорниця, суниця, полуниця);
інші: гриби, лісові горіхи, морська •	
капуста й пивні дріжджі.

Рецепти для підвищення 
рівня гемоглобіну 
1. Беремо по півкілограма ро-

дзинок, кураги, волоських горіхів 
і чорносливу, а також один лимон. 
Перемелюємо все це на м'ясорубці, 
додаємо приблизно 350 г меду. 
Отриману суміш вживаємо перед 
їдою по 2 ст. л. тричі на день.

2. Готуємо щодня буряково-
морквяний сік із медом: 50 г соку 
буряка, 100 г соку моркви і 1 ст. л. 

меду. Вживати такий сік рекомен-
дується в першій половині дня для 
кращого засвоєння вітамінів. 

3. Півсклянки яблучного соку 
змішати з такою ж кількістю жу-
равлинного і додати 1 ст. л. буря-
кового. Пити мінімум 4-5 разів на 
тиждень.

4. Склянку волоських горіхів і 
півсклянки сирої гречаної крупи 
перемолоти до стану борошна. 
Додати 100 г меду і ретельно пере-
мішати. Отриману суміш вживати по 
1 ст. л. 3 рази на день перед їдою.

5. Швидко підвищує рівень ге-
моглобіну напій з рівних частин 
яблучного, морквяного, гранато-
вого, бурякового і виноградного 
соків. Можна додати мед за смаком.

Заборонені продукти  
при анемії
Важливо пам'ятати, що є продук-

ти і напої, які сповільнюють засво-
єння заліза, тож при анемії від них 
краще відмовитися. Це — жири, ви-

роби з борошна та здоба, чай (од-
нак чаювання між прийомами їжі 
ніяк не впливає на всмоктування 
заліза), кава, газовані напої з кофе-
їном, консервація, оцет, алкоголь, 
цукор замість нього їжте (мед).

Залізо краще засвоїться, 
якщо: комбінувати м'ясо і суб-
продукти з овочами, особливо 
буряком і морквою, здатними 
запустити процес засвоєння 
заліза, що міститься в м'ясі; 
вживати продукти, багаті на 
вітамін С, який значно приско-
рює засвоєння заліза, зокрема 
цитрусові, капусту (особливо 
квашену), ківі, гранат, петрушку, 
цибулю, корінь селери, помідо-
ри, фруктові соки, але щойно 
вичавлені (у консервованих 
вітамін С майже відсутній), 
ягідні морси. Зауважте, напої 
необхідно пити за півгодини до 
споживання їжі, щоб виключити 
процес бродіння.

Сам собі лікар | Харчуйтеся правильно

Які продукти підвищують рівень гемоглобіну?

На прийом до лікаря | Упевніться, що ви здорові 

Будьте здорові! | Лікарі радять тамувати спрагу тільки чистою водою, а не іншими напоямиПодяка медикам

В історії людства було безліч жахливих і вкрай жорсто-
ких епідемій смертельних хвороб, які забирали життя 
людей. Одна з останніх, яку назвали чумою ХХ століття, 
— синдром набутого імунодефіциту (СНІД). Не дивля-
чись на досягнення сучасної науки, епідемія триває. Її 
масштаби і підступність не можуть залишити байдужим 
жодну розсудливу людину.

Хай Господь 
береже добрих 
лікарів!
Мене звати Марія Іванівна Денисенко. 

Проживаю у селі Біла. Старість моя оди-
нока, часто хворію. Недавно проходила 
курс лікування у ТРТМО (геріатричний 
відділ) у селі Мишковичі Тернопільського 
району. Там мене оточили увагою,  гарно 
лікували. Від кожного, хто доглядав мене, 
відчувала душевне тепло. Мені здавало-
ся, що я маю велику родину, яка піклуєть-
ся про мене, бажає мені лише добра. Ці 
слова пишу про завідуючого геріатрич-
ним відділенням Петра Марцинюка, мед-
сестер —  Ольгу Машталяр, Ольгу Волос-
ковську, Марію Комар, Ольгу Клошник, 
медсестру фізіотерапії Марію Залузець, 
молодших медсестер — Наталію Дудар, 
Марію Запоточну, Світлану Петрович, Ган-
ну Дзюбановську.

Бажаю вам, дорогі медики, добро-
го здоров’я. Дякую, що піклуєтесь про 
одиноких та незаможних. Хай Господь 
Бог береже вас, добрі люди, від зла, са-
мотності й тривог. Хай вами опікується 
Божа Мати. 

1 грудня Всесвітній день боротьби зі СНІДом

Офіційна статистика поши-
рення захворювання змушує нас 
відчувати глибоку тривогу. На 
рахунку цієї хвороби вже безліч 
мільйонів людських життів, що-
річно їх кількість зростає...

На сьогодні вченим і медикам 
вдалося хоч якось медикамен-

тозно приборкати її активність в 
людському організмі, однак факти 
вперто свідчать, що навіть числен-
ні міжнародні й урядові програми 
боротьби з пандемією не дозволя-
ють залишити її в минулому.

Перший випадок ВІЛ-інфекції/
СНІДу в Тернопільській області 

був зареєстрований у 1987 році. 
До 1998 року в області реєстру-
вали поодинокі випадки, всього 
за цей період їх було виявлено 44. 
Таку саму кількість було зафік-
совано вже у 1998 році. А на цей 
час в області виявлено близько 
2000 ВІЛ-інфікованих жителів 
Тернопільщини, з них 145 вагіт-
них, які народили 185 дітей. У 
7 малюків підтверджено діагноз 
ВІЛ-інфекція/СНІД. Кількість 
випадків ВІЛ-інфекції серед чо-
ловіків і жінок майже однакова, 
проте дещо частіше інфікуються 
чоловіки. В області спостерігають 
всі шляхи передачі, однак найпо-
ширеніших статевий — 76,4% і 
парентеральний (через кров) — 
9,3%.

У Тернопільському районі впер-
ше інфікування ВІЛ/СНІДом заре-
єстрували в 2000 році. Відтоді за-
фіксовано 71 випадок, померли 15 
чоловік, ВІЛ-інфікованими жінка-
ми народжено 9 дітей, 8 з яких здо-
рові, 1 дитина перебуває під спо-
стереженням до півторарічного 
віку. На сьогодні 11 осіб хворіють 
на СНІД, 15 приймають противі-

русну терапію, щоб призупинити 
розмноження вірусу в організмі. 
Основна вікова категорія інфіко-
ваних — люди від 25 до 49 років.

Та всі ці цифри не відтворюють 
справжній стан поширення цієї 
хвороби. Вважається, що інфі-
кованих ВІЛ/СНІДом насправді 
значно більше, оскільки багато 
людей живуть, не знаючи про те, 
що інфіковані, і, на жаль, хворо-
ба проявляється на пізній стадії, 
коли допомогти вже майже не-
можливо.

Усі аналізи на СНІД здійсню-
ють безкоштовно. Обстежують 
вагітних, донорів, за наявності у 
хворого клінічних показів (пев-
них симптомів), а також анонім-
но всіх бажаючих.

Обстежитися можна в район-
ній поліклініці у кабінеті № 106 
(інфекціоніст), №207 (дермато-
лог), в обласному Центрі профі-
лактики та боротьби зі СНІДом 
(вул. Купчинського 8), обласно-
му наркологічному диспансері 
(вул. Тролейбусна 14), обласно-
му шкірвендиспансері (вул. Ост-
розького, 39).

1 грудня обласний Центр 
профілактики та боротьби 
зі СНІДом проводить ДЕНЬ 
відкритих дверей для всіх, 
кому не байдуже власне, 
а також здоров'я рідних і 
близьких. Запрошуємо всіх, 
у кого був хоч один момент 
ризику ВІЛ-інфікування. 
Прийдіть, обстежтесь, дізна-
йтесь про свій ВІЛ-статус, 
проконсультуйтесь, порадь-
тесь зі спеціалістами.

Ольга СТЕЦЬ,
лікар-інфекціоніст ТРТМО.

Сухість у роті
Постійне відчуття сухості у роті є най-

точнішою ознакою зневоднення організму. 
З нею не варто боротися з допомогою со-
лодких газованих напоїв, чаю або кави. Ва-
шому організму потрібна вода.

Сухість шкіри
Як відомо, шкіра — це дзеркало організ-

му, на якому відображається все, що відбу-
вається всередині. Надмірна сухість шкіри, 
скоріше за все, пов’язана з тим, що ви вжи-
ваєте недостатню кількість води.

Напади сильної спраги
Якщо ви ніяк не можете напитися, то 

це сигнал, який вказує на серйозне зне-
воднення. Таке відчуття настає також після 
вживання алкоголю, тому з похмілля так 
хочеться пити.

Потемніння сечі
Колір сечі може змінюватися від світло-

солом’яного до темно-бурштинового. По-
темніння сечі, а також зменшення її об’єму 
вказують на зневоднення організму.

Сухість в очах
При зневодненні організму відбувається 

пересихання сльозових каналів. Людина 
відчуває легкий свербіж, ніби в очі потра-
пив пісок. Ті, хто носять контактні лінзи, 
повинні бути особливо уважними до тако-
го симптому.

Біль у суглобах
Постійний дефіцит води може при-

звести до болю в суглобах. А все тому, 
що хрящі містять 80% води, і за постій-
ного зневоднення суглоби починають 
скрипіти.

Часте серцебиття
Недостатнє вживання води спричиняє 

загущення крові. Вона стає в’язкою, а її 
об’єм зменшується. Таким чином, збільшу-
ється навантаження на серце, а органи від-
чувають дефіцит кисню.

Хронічна втома
Нестача кисню, що виникає при зне-

водненні, призводить до хронічної вто-
ми і постійної сонливості. Як правило, 
при недостатньому вживанні води лю-
дина навіть після 8-годинного сну не ви-
сипається.

Проблеми з травленням
Для нормального травлення вкрай важ-

ливо підтримувати оптимальний рівень 
слизу в шлунково-кишковому тракті. Якщо 
у зв’язку зі зневоденням його кількість у 
шлунку зменшується, то шлунковий сік за-
вдає шкоди стінкам шлунка.

Зменшення м’язової маси
Спортивні лікарі і тренери радять пити 

воду навіть під час тренувань. М’язи при-
близно на 50-60% складаються з води, тому 
зневоднення спричиняє зменшення об’єму 
м’язових волокон.

Зневоднення — небезпечний стан, який може призвести до розвитку 
серйозних захворювань. Існує безліч різних ознак, які вказують на те, 
що ви п'єте мало води.

Десять ознак того,  
що вам не вистачає води

Анемія, або недокрів'я, — захворювання, яке часто залишається непоміченим, адже симптоми схожі на звичайну втому. Насправді в організмі від-
бувається зниження рівня гемоглобіну в крові, який транспортує кисень до органів, унаслідок чого розвивається кисневе голодування. 

Зламався касовий апарат?  
Маєте лише 7 днів для його ремонту!
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Острог приймав почапинських школярів
Нещодавно ми, дев’ятикласники Почапинської  ЗОШ І-ІІІ ст., у рамках краєзнавчої 
експедиції  "Моя Батьківщина — Україна"  здійснили цікаву і захоплюючу поїздку до м. 
Острога Рівненської області — колиски української духовності і державності україн-
ського народу.

У Великоглибочецькій ЗОШ 
І-ІІІ ст. ім. Ярослава Стецька свято 
бережуть пам'ять про українських 
козаків. Тут створено і діє козаць-
кий кіш, який кожного року попо-
внюється новими козачатами та 
берегинями.

 Спочатку учні, які хочуть всту-
пити до лав шкільного козацтва, 
вивчають його історію, знайом-
ляться зі звичаями, які панували у 
козацькій державі Запорізька Січ. 
Діти читають оповідки про козаць-
ких гетьманів. Поповнюють свої 
знання про культуру рідного наро-
ду. А потім, як було у далекі часи, 
пишуть на ім’я кошового отамана 
прохання прийняти їх у козачата. 
На козацькій раді ухвалюють від-
повідне рішення. Але перед тим 
маленьких претендентів випро-
бовують на міць — моральну та 
фізичну. Вступити у козачата до-
зволяється з третього класу. 

Усе описане учні третіх-
четвертих класів продемонструва-
ли під час дійства "Посвята у коза-
чата", яке відбулося 22 листопада у 
залі Великоглибочецької ЗОШ І-ІІІ 
ст. ім. Ярослава Стецька. Під звуки 
"Запорізького маршу", з хоругвою, 
в святкових національних строях 
увійшли представники майбутніх 
чотирьох козацьких роїв. Як спра-
ведливо сказав хтось із присутніх, 
хай воріженьки на сході нашої дер-
жави здригнуться  від міці сучасної 
української  зброї та хоробрості 
наших воїнів, а також від того, яка 
хороша зміна патріотів підростає! 
Сказано ж: "Козацькому роду – 
нема переводу!"

Із патріотичними піснями, тан-
цями, іграми перед майбутніми 
козачатами, їх батьками та вчи-
телями виступили представники 
козацького рою "СКОБ" ім. Байди 
Вишневецького.

Далі вони в поетичній формі 
проекзаменували майбутніх коза-
чат на знання історії Запорізької 
Січі. Потім за чином гуртові ота-
мани реєструвались (подавали від-
повідну грамоту козацькому писа-
рю)  й просили присвоїти  звання 
одного з визначних українських 

гетьманів. Майбутні козачата да-
вали обітницю і виконували укра-
їнську пісню. Діти присягали бути 
чесними та сміливими, боронити 
справедливість, цінувати побра-
тимство, шанувати всі народи, до 
освіти прагнути завжди, плекати 
рідну мову, не порушувати клятву. 
Після цього писар вручив кожно-
му отаману новоствореного гурту 
грамоту про те, що на козацькій 
раді вони урочисто посвячені у ко-
зачата і стали членами козацького 
коша імені Ярослава Стецька.

На свято до Великого Гли-
бочка завітав наказний отаман 
Тернопільського обласного коша 
Володимир Мосейко разом з ко-
зацьким священиком отцем Пав-
лом, козаками та берегинями. Ці 
молоді люди не раз побували на 
передовій, де нині вирішуєть-
ся доля соборності та європей-
ського вибору України. Козаки 
області передали і продовжують 
передавати в зону АТО десятки 
тонн вантажів з харчами, одя-
гом, листами від дітей для воїнів. 

Учні й  учителі з Великого Гли-
бочка активно долучаються до 
цієї місії. 

Особливо зворушливо був про-
ведений чин посвяти у козаки. 
Маленькі козачата, як у давні часи 
Запорізької Січі, стали на праве ко-
ліно. Наказний отаман Володимир 
Мосейко поклав на плече кожного 
козацьку шаблю, його заступник – 
нагайку, священик і окропив свя-
ченою водою, а козацькі берегині 
подарували на пам'ять ікону. Свя-

то підготувала і провела педагог-
організатор школи Лілія Бойко.

Цього дня відбулася ще одна 
хвилююча подія – директор Вели-
коглибочецької школи І-ІІІ ст. ім. 
Ярослава Стецька, мати учасника 
АТО Надія Тищук за виховання 
учнів у дусі патріотизму і козацької 
слави була нагороджена медаллю 
"За вірність традиціям". Нагороду 
педагог сприйняла як оцінку праці 
всього колективу, який очолює. 

Галина ЮРСА – ТРР "Джерело".
Фото автора.

Наука може бути не лише 
пізнавальною, а й цікавою 
У цьому впевнені школярі, котрі на базі НВК "Великобір-
ківська ЗОШ І-ІІІ ст. — гімназія ім. Степана Балея" навча-
ються у філії Тернопільського обласного комунального 
територіального відділення МАН України. 

Учні 8-11 класів мають можливість від-
відувати заняття у таких секціях: географія, 
біологія, фізика, математика та українська 
мова. Під час навчання діти не лише погли-
блюють уже набуті знання та дізнаються ба-
гато нового про навколишній світ, вони ще 
й проводять перші наукові дослідження, 
експерименти, досліди, радіють науковим 
відкриттям, охоче діляться ними з ровес-
никами. 

Діє філія вже дев’ятий рік поспіль. Зацікавлення учнів підтримують 
творчі педагоги, які в усьому допомагають, формують уміння спосте-
рігати, аналізувати, аргументувати, робити висновки, критично осмис-
лювати наукову літературу, тактовно ставитися до наукових опонентів. 
Керують секціями вчителі НВК "Великобірківська ЗОШ І-ІІІ ст. — гімназія 
ім. Степана Балея" та викладачі тернопільських вишів, які передають 
підростаючому поколінню всі свої знання та майстерність.

Традиції | Козацькому роду — нема переводу!

Посвята в козачата у Великому Глибочку
Українські козаки — це вільні люди, що над усе любили волю, свободу, рідну мову. Вони — вправні воїни, хлібороби, 
господарі, оборонці своєї землі.  Бог і Україна завжди були найвищими ідеалами козаків. Козацькою церквою вони 
дорожили як  фортецею лицарського духу.
У заповідях козаків, зокрема, сказано: "Честь і добре ім’я для козака дорожчі за життя. По тобі судять про все ко-
зацтво і народ твій. Козаки всі рівні у правах. Пам’ятай: "Немає ні князя, ні раба, але всі раби Божії!" Будь працьо-
витий, не ледарюй. Служи своєму народу, а не керманичам. Дотримуй слова. Слово козака багато важить. Поважай 
старших, шануй старість. Тримайся віри предків, живи за звичаями свого народу. Загинь, а товариша виручай. Бере-
жи свою сім’ю, служи їй прикладом". 
Козаки строго дотримувались цих заповідей, тому ввійшли в вітчизняну та світову історію як благородні лицарі, по-
борники правди.

Шкільний меридіан | Мала академія наукШкільний меридіан | Мандруючи краєм

У наших планах було відвідування Острозького 
замку, Державного музею книги й книгодрукування 
та Острозької академії.

Важко сказати, що найбільше вразило, мабуть, 
усе побачене й почуте.

Спочатку побували біля пам’ятного знака Остро-
га, його візитки: у величному скульптурному єднан-
ні  постають князі Острозькі — преподобний Федір 
(у чернечому одязі), Костянтин Іванович (із мечем) 
та Василь-Костянтин (із Біблією).

Звичайно, найбільше сподобався нам Острозь-
кий замок, що був одним із неприступних на Волині 
у ХІV–XVІ ст. Комплекс споруд  Острозького  зам-
ку — єдина фортифікаційна система. До кінця XVІ 
ст. цей ансамбль складався з Круглої вежі, а також 
Богоявленської церкви і найстарішої частини замку 
— вежі Мурованої, між якими у дерев’яному палаці 

мешкав некоронований король Русі князь В.-К. Ост-
розький. 

У музеї книгодрукування ми дізналися, якими 
були перші українські книжки, хто такий Іван Фе-
доров (Федорович) і про його роль в українському 
книговиданні.

Відвідали й Острозьку академію — не лише 
культурно-освітній осередок, заснований 1576 року 
з ініціативи князя В.-К. Острозького, а й центр відро-
дження української культури на засадах православ’я.  
Давні слов'янські  традиції поєднувалися тут із над-
банням тогочасного європейського шкільництва. Це 
була  перша вища слов'яно-греко-латинська  школа в 
Україні й у східно-слов'янських землях.

Зі стін Острозької академії вийшло багато ви-
датних особистостей: Йов Борецький, Петро 
Конашевич-Сагайдачний, брати Северин і Дем'ян 
Наливайки, Герасим Смотрицький, що був її ректо-
ром, а його син Мелетій став знаним ученим, пись-
менником, церковним діячем. Академія й нині є 
одним із найкращих вищих навчальних закладів на-
шої держави, де навчаються більше чотирьох тисяч 
студентів не тільки з України, а й зі Східної Європи. 
У жовтні 2016 р. на святкуванні ювілею академії по-
бував Президент України Петро Порошенко.

На згадку про цікаву краєзнавчу подорож у нас 
залишилися фотографії, сувеніри, позитивні емоції, 
незабутні враження. Ми щиро вдячні класному ке-
рівникові І. Д. Чернецькому й педагогу-організатору 
М.Л. Крамар за організацію та проведення цікавої 
екскурсії.

Іван ЛОТИШ,  староста 9-го класу  
Почапинської ЗОШ І-ІІІ ст.
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Шкільний меридіан | Зв’язок сердець

Англічанка –  
луганчанка

Так з любов’ю поміж себе на-
зивали деякі учні шкіл Терно-
пільського району свою нову вчи-
тельку Світлану Володимирівну 
Птушку, яка сподобалася усім з 
першого погляду.  Про правди-
вість цього факту можу засвідчити 
навіть я, котра бачила цю людину 
лише раз на зустрічі в Тернопіль-
ській облдержадміністрації. Від 
неї віяло особливим теплом. 

Світлана Птушка народилася 
в 1979 році у селі Бондареве Ста-
робільського району Луганської 
області. Бабуся викладала росій-
ську мову та літературу в школі, 
20 років була на посаді директора. 
Дідусь був учителем трудового на-
вчання та фізкультури. Двоюрід-
ний дідусь так само викладав у 
школі. Мама навчала дітей рідної 
української мови та літератури. Ді-
вчинка зростала серед стосів зоши-
тів, запаху крейди. Тому ніколи не 
запитувала себе: "А куди ж я піду 
після закінчення школи?" Звичай-
но ж, у педагогічний. Закінчивши 
з відзнакою Лисичанський педаго-
гічний коледж, почала навчатися 
за скороченим терміном (3 роки) 
у Луганському педагогічному уні-
верситеті. Здобула фах вчителя ан-
глійської мови та літератури. І ось 
уже її педагогічний стаж перетнув 
п’ятнадцятирічну позначку. Ніко-
ли не шкодувала, що присвятила 
себе школі, дітям. Адже саме там 
почувається справді щасливою, 
наче у великій родині. 

Коли директор запропонував їй 
довготривале відрядження, навіть 
не поцікавилась, куди та на який 
термін. Адже любить подорожі, 
переміну місця, нових людей. 

Нині, згадуючи дуже насиче-
ний подіями місяць, Світлана 
Птушка з особливим трепетом 
розповідає про щирість, гостин-
ність родини вчительки почат-
кових класів Чернелево-Руської 

школи Людмили Сибірцевої, її 
матері Валентини Валентинівни, 
яка створила теплу атмосферу з 
сімейним затишком, смачними 
обідами, муркотливим котиком. 
А також усіх, з ким зустрічала-
ся, працювала, подорожувала іс-
торичними місцями, на які таке 
багате Тернопілля. 

Що запам’яталося найбіль-
ше? — "Діти, які прагнуть знань, 
— відповідає Світлана Птушка, 
— їх допитливі очі. Моє життя – 
це діти. Учні з обласного центру, 
Тернопільського району, з якими 
пов’язала доля на один місяць, 
стали рідними. Ще й досі згадую 
їхнє "Не йдіть, будь ласка!", коли 
закінчувала урок. Ми маємо спра-
ву з інформаційним поколінням. 
Інтернет — це вагома частина 
їхнього життя. І з цим потрібно 
рахуватися. Тому у своїй школі, 
де викладаю, знімаємо з дітьми 
трихвилинні відеоролики на різні 
теми. Це учням дуже подобається, 
вони краще засвоюють матеріал". 
Учителька провела уроки англій-

ської мови у Великобірківській 
гімназії, Острівській та Мишко-
вицькій школах.

У телефонній бесіді Світлана 
Птушка зізналася: за неповний 
міся-ць Тернопіль та тернополяни 
стали для неї рідними. Вчителька, 
розповідаючи колегам про свої 
враження, завжди каже про Тер-
нопілля: "Там, у нас…"

За зв'язок сердець, 
але без "казаков"
Не буде перебільшенням, якщо 

на запитання, хто з вчителів Тер-
нопільського району поїде на мі-
сяць у прифронтову область, ні у 
кого не виникало сумніву, що це 
буде саме Світлана Василівна Гоч. 
І не лише тому, що за тендітними 
плечима цієї справді мужньої жін-
ки більше 20 поїздок із волонтер-
ською місією в зону проведення 
АТО. Побачивши страшний бік 
війни, пані Світлана як педагог, 
поетеса, громадська діячка впев-
нена, що після війни, яка, споді-
ваємося, скоро закінчиться, буде 
набагато більше роботи, яку вона 
називає просто — зробити Укра-
їну українською. А починати цю 
працю треба вже. Зізнається, що, 
вирушаючи до Луганська, була 
впевнена, що їде в зросійщений 
край, не чекала особливих сюрп-
ризів, але, побувши майже місяць 
у районному центрі Кремінна, 
зробила, як для мене, несподіва-
не відкриття: "Може, у Луганську 
бандерівців менше, ніж у нас, але 
вони духом сильніші та послідов-
ніші у своїх діях, ніж західняки". 
Ось як Світлана Гоч, зокрема, 
розповідає про директора укра-
їнської гімназії у місті Кремінна 
Євдокію Іванівну Кукуяшину: 
"Боєць, борець, яка в поширеному 
тут російськомовному середовищі 
зобов'язує не тільки спілкуватися 
українською, а передусім — мис-
лити нею. Нетерпима до неякіс-
ного продукту в роботі, чим "про-
вокує" педагогів і гімназистів до 
успішних реалізацій та високих 
стандартів. А секрет вражаюче 
простий: викладачі для Євдокії 
Іванівни — "знахідки ", "зірочки",  
"те, що треба", тоді як учні — "мої 
найкращі" і все, що можна поєд-
нати з "най"..."

Луганський край – не до кінця 
зрусифікований. У селах розмов-
ляють переважно українською. Ці-
каво, що у Кремінній 5 шкіл — усі 
україномовні, і лише в одній із них 
в окремих класах ведеться викла-
дання предметів російською. На 
уроках учні  дуже гарно розмовля-
ють державною мовою, а на пере-
рвах —  російською або суржиком.

Особливістю регіону є те, що 
тут з обережністю підходять до 
таких питань, як децентраліза-
ція, європейський вибір, рефор-
ми, проте у прифронтовій зоні 
активно впроваджують проекти 
європейських гуманітарних ор-
ганізацій ООН (ЮНІСЕФ, ПРО-
ОН). Завдяки цьому співробіт-
ництву забезпечено новітнім 
обладнанням, меблями, спору-
джено сучасні огорожі для шкіл, 
садочків, інших закладів по лі-
нії освіти. Неабияким везінням 
вважається потрапити на курси 
ООН ("Інвестиційні форми на-
вчання", "Психологія", "Соціаль-
на педагогіка", "Зняття стресів", 
"Вчимося жити разом", "Культу-
ра добросусідства" тощо).

У бібліотеках міста Кремінна не-
має українських книжок. Світлана 
Гоч каже: "Не збідніє ніхто із тер-
нополян, якщо зі своєї приватної 
бібліотеки (а вона є у кожного) бо-
дай дві-три книжки подарує луган-
чанам. Українська книга тут нині 
особливо потрібна".

Великим плюсом Світлана Гоч 
вважає поширення у краї козаць-
ких традицій. Гра "Джура" стає 
модною. З цього приводу можна 
назвати школу в селі Варварівка. 
Діти, яких вважали "важкими", з 
якими ніхто з вчителів не міг собі 
дати раду, буквально перевтілили-
ся під впливом козацького вихо-
вання. "Коли почула у виконанні 
дітей пісню, яку можуть заспівати 
лише в Галичині, "Гей, соколи!", 
була до глибини душі вражена, 
— ділиться Світлана Гоч. — За-
цікавилася, хто приніс до школи 
цей націоналістичний дух? Ім’я 
вчительки хімії та "Захист Вітчиз-
ни" — Євсєєва Анжела Сергіївна 
— мені нічого "бандерівського" 
не навіювало, проте познайомив-
шись із педагогом ближче, дові-
далась, що вона родом із Сокаля 
Львівської області, зрозуміла, 
звідки цей дух волі, патріотизму!" 

У Кудряшівці козацьку педаго-
гіку впровадили ще у 90-х роках. 
Директор цієї школи – виходець 
з роду кубанських козаків. Тут 
багато справді якісних стендів 
про історію українського коза-
цтва. Проте жінка називає себе 
на російський лад  єсаулом (у ко-

заків були осавули). Тут не чути 
української мови. А найгірше: так 
звані козаки носять георгіївські 
хрести, шапки-кубанки, шарова-
ри, як  російські казаки, які нині 
воюють на боці сепаратистів та 
російських окупантів, стріляють 
по наших захисниках. Це вже пи-

тання не зовнішнього вигляду, а 
ідеології. Козацький космополі-
тизм – це не дуже добре. Україна 
– козацька держава, але "казаков" 
нам не потрібно. Отже, є ще над 
чим працювати!

Місяць у місті Кремінна, який 
Світлана Гоч називає друга Конче 
Заспа за чудові ліси, озера, чисте 
повітря, минув дуже швидко, бо 
був насичений подіями, зустрі-
чами з цікавими людьми. Зі слів 
педагога: "Це було більше, як об-
мін досвідом... На луганській зем-
лі треба було залишити частинку 
себе і позбутися нав'язаного міфу 
національної полярності сходу і 
заходу. Попереду ще велика пра-
ця: творити Україну як єдиний 
духовно-культурний простір, у 
якому народ мислить і прагне в 
унісон. А позаду — десятки зу-
стрічей, що поріднили нас, і щирі 
обійми надзвичайно гостинних 

людей, яких уже неможливо за-
бути. Відтепер ми будемо трима-
ти зв'язок серця і душі, котрий не 
дасть роз'єднатися й нашим ру-
кам, тим більше територіям. Три-
маймось укупі!"

Галина ЮРСА – ТРР "Джерело".

Наші Світлани
З рядків офіційних повідомлень: "У рамках проекту "Змінимо країну разом" з 24 
жовтня по 18 листопада 2016 року 45 педагогів із Луганської області побували на 
Тернопіллі. 25 вчителів з Львівської та Тернопільської областей поїхали на місяць 
до Луганська…" Скупі рядки. А скільки за ними вражень, нових зустрічей, навіть 
відкриттів! Про це ще напишуть не один цікавий матеріал журналісти, педагоги, 
науковці. З часом це стане історичним фактом, який засвідчить, як в умовах нео-
голошеної війни між Україною та Росією педагоги прокладали духовний місток 
єднання між заходом та сходом. 
Мені ж добра журналістська доля дарувала можливість повідати про двох дуже 
гарних, сміливих та шляхетних жінок – педагогів, які взяли участь у проекті "Змі-
нимо країну разом" — директора Чернелево-Руської ЗОШ Іст. — ДС Світлану Гоч 
та вчительку англійської мови та літератури Старобільської  спеціалізованої школи 
№3 (Луганська область) Світлану Птушку.

Світлана Птушка з учнями 3 класу  
НВК "Великобірківська ЗОШ І-ІІІ ст.–гімназія ім. Степана Балея"

Концерт у гімназії міста Кремінна

Світлана Гоч з директором Євдокією Іванівною Кукуяшиною  
та педагогами української гімназії у місті Кремінна

Світлана Птушка з начальником 
відділу освіти Тернопільської РДА 
Василем Цалем 

Світлана 
Птушка 

Світлана 
Гоч
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ПРОДАМ
* корову молочну, дійну, 6 місяців, тільна, в Тер-

нопільському районі. Тел.: (096) 645-31-54.
* мотоблоки нові (потужністю від 4 до 15 к. с.), 

трактори (від 12 к. с.), мототрактори, двигуни різ-
них 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 

ПОСЛУГИ

* 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). 

* надаю консультації щодо вирішення правових пи-
тань в інших країнах. Тел.: (067) 254-95-06, (095) 037-
80-89.

ВВАжАТИ НеДІйСНИМ

* загублене посвідчення дитини з багатодітної 
сім’ї, видане на ім’я Уляни Петрівни Калинь, вважа-
ти недійсним. 

* загублене посвідчення водія, видане на ім’я  
Ольги Андріївни Крет, від 02.02.2013 р. (серія ААП 
№412359), вважати недійсним.

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.

Справи приватніОголошення

Виконавчий комітет Великогаївської сільської ради повідомляє 
про виявлення та взяття на облік безхазяйного нерухомого майна у ви-
гляді житлового будинку, розташованого за адресою: село Товстолуг, 
вул. Шевченка, 10а Тернопільського району Тернопільської області (рі-
шення Великогаївської сільської ради №193 від 09.09.2016 р.). Власни-
ків вказаного майна та осіб, які мають законні права на нього, просимо 
звернутися з підтверджуючими правовими документами до Великога-
ївської сільської ради (с. Великі Гаї, вул. Галицька, 47, Тернопільського 
району Тернопільської області) з метою зняття вказаного майна з об-
ліку протягом року з дня опублікування цього оголошення.

Великогаївський сільський голова О. А. КОХМАН.

Відповідно до рішення сесії Ігровицької сільської ради №98 від 
10.11.2016 року, розробляється детальний план забудови терито-
рії земельної ділянки в межах населеного пункту с. Ігровиця Тер-
нопільського району Тернопільської області для будівництва та обслу-
говування базової станції стільникового зв’язку ПрАТ "Київстар", яку 
заплановано розмістити на земельній ділянці площею 0,1600 га.

Замовником розроблення детального плану є Ігровицька сільська 
рада. Фінансування здійснюється за рахунок ПрАТ "Київстар".

Пропозиції приймають протягом місяця з дня опублікування оголо-
шення за адресою: вул. Гагаріна, 57, с. Ігровиця Тернопільського райо-
ну Тернопільської обл., Ігровицька сільська рада, а також за тел. (0352) 
29-27-45, факс (0352) 29-27-46.

Вітаємо! До уваги власників автотранспорту
Тернопільська районна державна адміністрація (організатор перевезень) оголошує кон-
курс на право здійснювати перевезення пасажирів на внутрішньорайонних автобусних 
маршрутах загального користування в звичайному режимі руху.

Перелік об'єктів конкурсу:

№ з/п №№ рейсів,  
номер маршруту Назва маршруту

Протяжність  
маршруту 

(км)

Час відправл. з пунктів к-сть 
обор. 
рейс.

мін. 
к-сть 
авт.

почат. кінцев.

1. 15-22/1 Тернопіль – Острів-1 11 6-40 21-40 11 2
2. 15-22/2 Тернопіль – Острів-2 11 7-10 22-10 11 2
3. 15-23/3 Буцнів (Серединки) – Тернопіль 12,5 7-00 21-15 10 2
4. 15-28 Тернопіль – Довжанка (Домаморич) 14 5-55 21-05 13 2
5. 15-33 Тернопіль – Гаї-Шевченківські 10 6-25 20-47 10 2

Періодичність виконання рейсів – щоденно.

Умови конкурсу
Конкурси на перевезення паса-

жирів на автобусному маршруті 
загального користування прово-
дять відповідно до Закону України 
"Про автомобільний транспорт" 
та Порядку проведення конкурсу 
з перевезення пасажирів на авто-
бусному маршруті загального ко-
ристування, затвердженого поста-
новою Кабінету Міністрів України 
від 3 грудня 2008 р. №1081 (зі змі-
нами), Правил надання послуг 
пасажирського автомобільного 
транспорту, затверджених поста-
новою Кабінету Міністрів України 
від 18.02.1997 №176 (зі змінами).

Для забезпечення належної 
якості та безпеки перевезень 
пасажирів на автобусних марш-
рутах, згідно з Порядком ви-
значення класу комфортності 
автобусів, сфери їхнього викорис-
тання за видами сполучень та ре-
жимів руху, затвердженим нака-
зом Мінтрансзв'язку України від 
12 квітня 2007 р. № 285, на марш-
рутах протяжністю до 150 км до-
пускається використання авто-
бусів категорій М2 (повна маса 
до 5 т) та М3 (повна маса більше 5 
т). Клас автобусів: на приміських 
маршрутах І, ІІ, ІІІ.

Обов’язкове надання як кон-
курсної пропозиції на кожен 
об’єкт конкурсу, що містить при-
міські маршрути, щонайменше 
одного транспортного засобу, 
пристосованого для перевезення 
осіб з обмеженими фізичними 
можливостями.

Наявність у перевізника-
претендента необхідної кількос-

ті резервного рухомого складу 
відповідної місткості, згідно з 
підпунктом 4 п.12 Порядку про-
ведення конкурсу з перевезення 
пасажирів на автобусному марш-
руті загального користування, 
затвердженого постановою Кабі-
нету Міністрів України від 3.12.08 
№1081 (зі змінами).

Забезпечення державних соці-
альних нормативів у сфері тран-
спортного обслуговування паса-
жирів.

Перевезення громадян пільго-
вих категорій згідно з чинним за-
конодавством.

Забезпечення виконання ви-
мог чинного законодавства, що 
регулює роботу автомобільного 
транспорту.

Дотримання трудового зако-
нодавства України, забезпечення 
належних умов праці. 

Документи для участі у конкур-
сі приймають у закритому кон-
верті з позначкою №1 та конверті 
з позначкою №2, який містить до-
кументи з інформацією про те, на 
який об’єкт конкурсу подає доку-
менти перевізник-претендент.

Документи на конкурс при-
ймають до 14 грудня 2016 року 
(включно) з 9 до 17 год. за адре-
сою: м. Тернопіль, вул. Галицька, 
38, Філія "Тернопільавтотранс-
сервіс" Українського державного 
підприємства з обслуговування 
іноземних та вітчизняних авто-
транспортних засобів "Укрінте-
равтосервіс".

Увага! З питань щодо номерів 
рейсів і розкладів руху автобусів 

на маршруті, бланків документів 
для участі в конкурсі, а також за 
довідками звертайтесь за телефо-
нами: 52-15-79, 52-45-90, за адре-
сою: м. Тернопіль, вул. Галицька, 
38, щоденно в робочі дні з 9 до 17 
год., Філія "Тернопільавтотранс-
сервіс" Українського державного 
підприємства з обслуговування 
іноземних та вітчизняних авто-
транспортних засобів "Укрінте-
равтосервіс" (робочий орган кон-
курсного комітету)  та 43-58-74, за 
адресою: м. Тернопіль, майдан Пе-
ремоги, 1, щоденно в робочі дні з 
8 до 17 год. 15 хв., відділ розвитку 
інфраструктури Тернопільської 
районної державної адміністра-
ції.

Конкурс відбудеться 29 грудня 
2016 року о 10 год. у приміщенні 
Тернопільської районної держав-
ної адміністрації, каб. 310.

Плата за один об’єкт конкурсу 
внутрішньорайонного примісько-
го автобусного маршруту стано-
вить 1241 грн.

Реквізити для перерахування 
коштів: Філія "Тернопільавто-
транссервіс" Українського дер-
жавного підприємства з обслуго-
вування іноземних та вітчизняних 
автотранспортних засобів "Укрін-
теравтосервіс": код 38916338, ПАТ 
АКБ "Львів" р/р 2600459804 МФО 
325268.

Конкурсний комітет із переве-
зення пасажирів на автобусних 

маршрутах загального користу-
вання, що не виходять за межі 

Тернопільського району.

Колектив Великоберезовицької 
селищної ради, депутатський корпус, 
члени виконавчого комітету вітають 
з днем  народження  головного  бух-
галтера селищної ради Марію Семе-
нівну ГУМЕННУ.

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 Довжанківської ЗОШ 
І-ІІІ ст. вітає з днем народження при-
биральницю Світлану Михайлів-
ну КАТРЕНИЧ та сторожа Андрія  
Михайловича ГРИНЧІЯ.

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 днем народження тех-
нічного працівника Острівської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів Андрія Михайловича 
КОРМИЛО.

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!

ПП "Агрон" вітає з днем народжен-
ня: головного бухгалтера Орисю 
Антонівну ГОцКО, тракториста Во-
лодимира Августовича ДЕПУТАТА, 
головного агронома Володимира 
Григоровича НОВОСАДА, сторожа 
Ірину Миронівну ОСАДЧУК.

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!

Щиро   вітаємо із  ювілеєм завгос-
па Великоглибочецького будинку 
технічної творчості школяра Галину 
Степанівну ЗАЯцЬ.

Від щирого серця Тебе ми вітаєм.
Міцного здоров’я і щастя бажаєм.
Хай зірка із неба у день твого свята 
Несе лише радість до дому, до хати.
Хай щастя вікує у твоїй  родині 
І злагода буде завжди.
Спокою і миру, і щедрої долі.
Хай Бог посилає на довгі роки.
З повагою — колектив Велико-

глибочецького будинку технічної 
творчості школи.

Педагогічний колектив НВК "Вели-
кобірківська ЗОШ І-ІІІ ст. — гімназія 
ім. С. Балея" вітає з днем народження 
вчителя англійської мови, класного 
керівника Любов Петрівну ПАПЕ-
РОВСЬКУ, яка святкує свій день на-
родження у листопаді. 

Здоров’я міцного на довгі роки
Бажаєм Тобі ми усі залюбки.
Хай доля дарує щастя довіку,
Достатку і миру у домі без ліку.
Калиною радість в душі хай квітує,
Сопілка любові серце хвилює,
Назавжди відійдуть печалі й тривоги,
А роси ранкові безмежно і щиро
Щоденно дарують наснагу і силу!

Працівники будинку культури 
с. Соборне та учасники хору "Ко-
нар Лемківщини" щиро вітають із  
80-річчям керівника хору Михайла 
Васильовича РАПІТУ.

За вашу скромність, чесність, благородство, 
За простоту душі від нас усіх — уклін. 
Хай рік від року легше вам живеться, 
І щастям повниться ваш дім.

Шлемо найщиріші поздоровлення 
у день 45-річчя Андрієві ПОЛІСВЯ-
ТУ. Бажаємо здоров’я, мирного неба, 
сонячних днів, спокою та достатку. 

В святковий день прийми вітання
Та найщиріші побажання
Здоров’я, щастя та добра,
Наснаги, успіхів, тепла.
Хай щастя сонцем усміхається,
Усе омріяне збувається!

З повагою —Тарас, Ольга  
та Святослав Сопільники.

Найщиріші вітання з днем на-
родження надсилаємо методисту з 
театрального жанру районного бу-
динку культури Світлані Василівні 
УМРИШ, директору будинку куль-
тури с. Буцнів Михайлу Адамовичу 
ЮРЕЧКУ, майстрам декоративно-
прикладного мистецтва с. Біла Ользі 
Дмитрівні ПРОСТАК (бісероплетін-
ня) та с. Підгороднє Ігорю Володи-
мировичу КРАВЧУКУ (різьба по де-
реву). Нехай на вашому  життєвому 
полі сіється і родиться тільки добро, 
множиться лише щастя, здоров’я, 
достаток і благополуччя. Хай роки 
залишають по собі лише світлі спо-
гади, а майбутнє готує багато-багато 
щасливих літ, сповнених радістю, 
добром і надією.

З повагою — працівники відділу 
культури Тернопільської  

РДА  районного будинку  
культури, районна  

рганізація профспілки працівни-
ків культури.

Товариство з додатковою відповідальністю "Березовицький 
комбінат "Будіндустрія", розташований за адресою: Тернопільська 
обл., Тернопільський район, с. Острів, вул. Промислова, 2, має намір 
отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне по-
вітря. Валовий викид забруднюючих речовин від виробничої діяль-
ності підприємства (виробництва) становить 380,0 т/рік. Перевищень 
санітарно-гігієнічних нормативів у процесі виробництва немає.

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

ВІВТОРОК
29 ЛИСТОПАДА

СЕРЕДА
30 ЛИСТОПАДА

ЧЕТВЕР
1 ГРУДНЯ

П’ЯТНИЦЯ
2 ГРУДНЯ

СУБОТА
3 ГРУДНЯ

НЕДІЛЯ
4 ГРУДНЯ

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

09.00, 05.45 Âi÷íå

09.15 Ò/ñ “Òðàâìà”
10.45 Ä/ñ “Ñìà÷íi ïîäîðîæi”

11.50 Öåðåìîíiÿ íàãîðîäæåííÿ 

ïåðåìîæöiâ Ìiæíàðîäíîãî êîíêóðñó 

“ADAMI MEDIA ÏÐÈÇ-2016”

13.20 Êàçêè Ëiðíèêà Ñàøêà

13.30 Ì/ñ “Ìàíäðiâíèêè â ÷àñi”
13.50 Ñóñïiëüíèé óíiâåðñèòåò

14.30 Ôîëüê6musiñ

16.00 Òâié äiì62

17.00 Âiêíî â Àìåðèêó

17.20 Ìîâàìè ñâiòó. Ìèñòåöüêèé 

ïóëüñ Àìåðèêè

17.50 Êíèãà.ua

18.25, 01.20 Íîâèíè. Ñâiò

19.00, 01.45 Íîâèíè. Êóëüòóðà

19.20 Îáëè÷÷ÿ âiéíè

19.30 Ïðî ãîëîâíå

20.00 Ïåðøà øïàëüòà

20.30 Âåðåñåíü

21.30, 05.25 Íîâèíè. Ñïîðò

21.50 Ò/ñ “Åïîõà ÷åñòi”
23.00 Ïiäñóìêè

23.20 Íà ñëóõó

02.00 Ä/ñ “Óâåñü öåé äæàç”

03.00 Ò/ñ “×àñ çáèðàòè êàìiííÿ”
04.05 Ä/ô “Âàñèëü Ñòóñ. Ôåíîìåí 

ñóòîê”

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

16.45, 19.30, 23.15 ÒÑÍ

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê 

ç 1+1”

09.30 “×îòèðè âåñiëëÿ - 5”

10.50 “Ìiíÿþ æiíêó - 5”

12.20 “Ìiíÿþ æiíêó - 6”

14.10 “Ñëiïà”

14.45 “Ìîëüôàð”

15.45 “Ñiìåéíi ìåëîäðàìè - 6”

17.15 Ò/ñ “Óëàìêè ùàñòÿ - 2”
20.30, 04.45 “Ñåêðåòíi ìàòåðiàëè”

21.00 Ò/ñ “Ñåëî íà ìiëüîí” 
22.00 “Ãðîøi”

23.35 Ò/ñ “Òåîðiÿ áðåõíi - 2”
01.25 Õ/ô “Çàïîâiòíå áàæàííÿ”
03.05 Õ/ô “Õîëîäíå ëiòî 53-ãî”

06.10, 11.10, 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 “Îñiííi êëîïîòè” 
14.00 “Ðå÷äîê”

15.20 “Æäè ìåíÿ”

20.00, 00.50, 05.25 “Ïîäðîáèöi”

21.00 Ò/ñ “Ìåðåæèâî äîëi” 

01.50 Õ/ô “Ëiñîâà ïiñíÿ”
03.25 Õ/ô “Áîãäàí-Çèíîâié 

Õìåëüíèöüêèé”

ICTV
05.45 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé

05.50, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 

06.45 Ôàêòè òèæíÿ

08.45 Ôàêòè. Ðàíîê

09.15 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè. Ïiäñóìêè 

10.05 Õ/ô “Àìåðèêàíñüêèé íiíäçÿ. 
Ïðîòèáîðñòâî”

12.00, 13.20 Äèâèòèñü óñiì!

12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü

14.05, 16.20 Õ/ô “×îðíi ìiòêè”
16.40 Õ/ô “Êîïè íà ïiäõâàòi”
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið

20.20 Áiëüøå íiæ ïðàâäà

21.25 Ò/ñ “Ïàöèêè”
22.10 Ñâîáîäà ñëîâà

00.25 Õ/ô “Ñiì’ÿ ñìåðòi”
02.35 Ò/ñ “Ïåðåòèíàþ÷è ìåæó”
04.20 Ôàêòè

04.40 Ïðîâîêàòîð

06.25, 16.00 “Âñå áóäå äîáðå!”

08.25 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”

10.20, 18.30 “Çà æèâå!”

11.50 Õ/ô “Ìàêñèì Ïåðåïåëèöÿ”
13.40 “Áèòâà åêñòðàñåíñiâ 16”

18.00, 22.00 “Âiêíà6Íîâèíè”

20.00, 22.35 “Õàòà íà òàòà”

00.15 “Îäèí çà âñiõ”

01.30 “Ñëiäñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè”

03.00 Çîíà íî÷i

04.40, 18.00 Àáçàö

05.35, 06.55 Kids Time

05.37 Ì/ñ “Ãóáêà Áîá”
06.57 Õ/ô “Áðàíöi ñîíöÿ”
08.40 Õ/ô “Ãîëîäíi iãðè” 
11.30 Õ/ô “Ãîëîäíi iãðè: I ñïàëàõíå 

ïîëóì’ÿ” 
14.15 Ò/ñ “Íå ðîäèñü âðîäëèâà”
19.00 Ðåâiçîð

22.15 Ñòðàñòi çà ðåâiçîðîì

01.00 Õ/ô “Õî÷ó ÿê Áðiäæåò”

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

09.15, 03.30 Çiðêîâèé øëÿõ

10.40, 04.20 Ðåàëüíà ìiñòèêà

11.40 Õ/ô “Ïîâið, âñå áóäå äîáðå...”
13.50, 15.30 Ò/ñ “Ñàëÿìi”
18.00 Ò/ñ “Ñïiâà÷êà i äîëÿ”

21.00 Ò/ñ “Àíêà ç Ìîëäàâàíêè” 

23.30 Õ/ô “Ôîðñàæ 4” 
05.10 Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñòi

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.40, 

21.00, 01.30, 05.00 Íîâèíè

06.10, 06.45, 08.10 Ñïîðò

06.15, 08.15 Åðà áiçíåñó

06.20, 08.20 ÀãðîÅðà

06.30, 07.05, 08.30 Ñìàêîòà

07.15 Ðàíîê

08.35 Ïàñïîðò.Ua

09.00, 05.45 Âi÷íå

09.15 Ò/ñ “Òðàâìà”
09.55 Óðÿä íà çâ’ÿçêó ç ãðîìàäÿíàìè

10.30, 19.30 Ïðî ãîëîâíå

11.00 Ä/ô Öèêë “Äåêîìóíiçàöiÿ.UA. 

“Æèâi é íåñêîðåíi”

11.20 Âiéíà i ìèð

12.05 Âiêíî â Àìåðèêó

12.25 Âåðåñåíü

13.20 Êàçêè Ëiðíèêà Ñàøêà

13.30 Ì/ñ “Ìàíäðiâíèêè â ÷àñi”
13.50 Ñóñïiëüíèé óíiâåðñèòåò

14.25 Ïîäîðîæíi

15.35 Áîðõåñ. “Íà ïîðîçi 

16.05 Ä/ñ “Ñåðåäçåìíîìîð’ÿ”

16.45 Ä/ñ “Áëþç. Ìàðòií Ñêîðñåçå 

18.25, 01.20 Íîâèíè. Ñâiò

19.00, 01.45 Íîâèíè. Êóëüòóðà

19.20 Âiçèòiâêà Êàðïàò

20.00 Óòåîäèí ç Ìàéêëîì Ùóðîì

20.30 Íàøi ãðîøi

21.30, 05.25 Íîâèíè. Ñïîðò

21.50 Ò/ñ “Åïîõà ÷åñòi”
23.00 Ïiäñóìêè

23.20 Çîëîòèé ãóñàê

23.50 Íà ñëóõó

02.00 Ä/ñ “Óâåñü öåé äæàç”, 10 ñ.

03.00 Ò/ñ “×àñ çáèðàòè êàìiííÿ”

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

16.45, 19.30, 23.15 ÒÑÍ

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê 

ç 1+1”

09.30 “×îòèðè âåñiëëÿ - 5”

10.50, 12.20 “Ìiíÿþ æiíêó - 6”

14.10 “Ñëiïà”

14.45, 03.50 “Ìîëüôàð”

15.45 “Ñiìåéíi ìåëîäðàìè - 6”

17.15 Ò/ñ “Óëàìêè ùàñòÿ - 2”
20.30, 04.35 “Ñåêðåòíi ìàòåðiàëè”

21.00 Ò/ñ “Ñåëî íà ìiëüîí” 
22.00 “Íîâèé iíñïåêòîð Ôðåéìóò. Ìiñòà”

23.35 Ò/ñ “Òåîðiÿ áðåõíi - 2” 
01.25 Õ/ô “Ðÿòiâíèê”
05.25 “Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé”

06.10, 11.10, 12.25 “Ñëiäñòâî âåëè... 

ç Ëåîíiäîì Êàíåâñüêèì”

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Íîâèíè

07.15, 08.10 “Ðàíîê ç IÍÒÅÐîì”

09.20, 21.00 Ò/ñ “Ìåðåæèâî äîëi” 
14.00 “Ðå÷äîê”

14.40 “Ñóäîâi ñïðàâè”

16.45 “Ñiìåéíèé ñóä”

20.00, 00.40, 04.45 “Ïîäðîáèöi”

22.50 Ò/ñ “Ôðîäÿ” 162 ñc
01.45 Õ/ô “Âïåðåä, çà ñêàðáàìè 

ãåòüìàíà!”
03.15 Õ/ô “Ëiñîâà ïiñíÿ”

ICTV
05.25, 20.20 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà

06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi

08.45 Ôàêòè. Ðàíîê

09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 

10.05 Ò/ñ “Êðèìiíîëîã”
12.00, 13.20 Õ/ô “Àìåðèêàíñüêèé 

íiíäçÿ. Ïðîòèáîðñòâî”
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü

14.25, 16.20 Ò/ñ “Âiääië 44”
16.45 Ò/ñ “Êðèìiíîëîã”
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið

21.25 Ò/ñ “Ïàöèêè”
22.20 Õ/ô “Ñêàæåíèé Ìàêñ”
00.15 Ò/ñ “Ëàñ-Âåãàñ”
01.55 Ò/ñ “Ïåðåòèíàþ÷è ìåæó”
04.20 Ñòóäiÿ Âàøèíãòîí

04.25 Ôàêòè

04.45 Ïðîâîêàòîð

06.40, 16.00 “Âñå áóäå äîáðå!”

08.40 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”

10.35, 18.30 “Çà æèâå!”

11.50 “ÌàñòåðØåô. Äiòè”

18.00, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”

20.00, 22.45 “ÌàñòåðØåô - 6”

23.30 “Äàâàé ïîãîâîðèìî ïðî ñåêñ 2”

01.25 “Ñëiäñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè”

02.55, 01.50 Çîíà íî÷i

04.50 Äîðîñëi ÿê äiòè

06.05, 18.00 Àáçàö

07.00, 08.15 Kids Time

08.17 Ò/ñ “Ñïåöçàãií Êîáðà”
10.15, 16.00 Ò/ñ “Ìîÿ ïðåêðàñíà 

íÿíüêà”
14.10 Ò/ñ “Íå ðîäèñü âðîäëèâà”
19.00 Àôåðèñòè â ìåðåæàõ

22.00 Çiðêè ïiä ãiïíîçîì

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, 21.00 Ò/ñ “Àíêà ç 
Ìîëäàâàíêè” 

18.00 Ò/ñ “Ñïiâà÷êà i äîëÿ” 

23.30 Ò/ñ “CSI. Ìiñöå çëî÷èíó” 
02.10 Õ/ô “Ôîðñàæ 4” 

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 Ïàñïîðò.Ua

09.00, 05.45 Âi÷íå

09.15 Ò/ñ “Òðàâìà”
09.55 Íàøi ãðîøi

10.30, 19.30 Ïðî ãîëîâíå

11.00 Çàñiäàííÿ Êàáiíåòó Ìiíiñòðiâ 

13.20 Êàçêè Ëiðíèêà Ñàøêà

13.50 Ñóñïiëüíèé óíiâåðñèòåò

14.25 Ñâiòëî

íà ãiäíiñòü”

16.05 Ä/ñ “Ñåðåäçåìíîìîð’ÿ”

16.45 Ä/ñ “Áëþç. Ìàðòií Ñêîðñåçå 

18.25, 01.20 Íîâèíè. Ñâiò

19.00, 01.45 Íîâèíè. Êóëüòóðà

19.20 Âiçèòiâêà Êàðïàò

20.00 Ä/ô “Êiíî ïðîòåñòó” ç öèêëó 

“Êóëüòóðà ïðîòåñòó”

20.05 Ä/ô “Ìàéäàí. Îäèí âåëèêèé 

ôiëüì” ç öèêëó “Êóëüòóðà ïðîòåñòó”

20.15 Ä/ô “Ñèëà êàìåðè” ç öèêëó 

“Êóëüòóðà ïðîòåñòó”

20.30 Ñëiäñòâî. Iíôî

21.30, 05.25 Íîâèíè. Ñïîðò

21.50 Ò/ñ “Åïîõà ÷åñòi”
22.40 Ìåãàëîò

23.00 Ïiäñóìêè

23.20 Çîëîòèé ãóñàê

23.50 Íà ñëóõó

02.00 Ä/ñ “Óâåñü öåé äæàç”

03.00 Ò/ñ “×àñ çáèðàòè êàìiííÿ”

ìèñòåöòâà. Çiðêà ó ôîðìi êâàäðàòà”

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

16.45, 19.30, 23.15 ÒÑÍ

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê 

ç 1+1”

09.30 “×îòèðè âåñiëëÿ - 5”

10.50, 12.20 “Ìiíÿþ æiíêó - 6”

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 “Ñåëî íà ìiëüîí” 
22.00 “Ïîâåðíiòü ìåíi êðàñó 2”

23.35, 03.40 Ò/ñ “Òåîðiÿ áðåõíi - 2” 
01.25 Õ/ô “Áàóíòi”

05.35, 11.10, 12.25 “Ñëiäñòâî âåëè... 

ç Ëåîíiäîì Êàíåâñüêèì”

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Íîâèíè

07.15, 08.10 “Ðàíîê ç IÍÒÅÐîì”

09.20, 21.00 Ò/ñ “Ìåðåæèâî äîëi” 
14.00 “Ðå÷äîê”

14.40 “Ñóäîâi ñïðàâè”

16.45 “Ñiìåéíèé ñóä”

20.00, 00.45, 04.55 “Ïîäðîáèöi”

22.50 Ò/ñ “Ôðîäÿ” 
01.45 Õ/ô “Âå÷ið íàïåðåäîäíi Iâàíà 

Êóïàëà”

ICTV
05.25 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà

06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi

08.45 Ôàêòè. Ðàíîê

09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 

10.00 Ò/ñ “Êðèìiíîëîã”
11.55, 13.20 Õ/ô “Ñêàæåíèé Ìàêñ”
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü

14.25, 16.20 Ò/ñ “Âiääië 44”
16.45 Ò/ñ “Êðèìiíîëîã”
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið

20.20 Ñåêðåòíèé ôðîíò

21.25 Ò/ñ “Ïàöèêè”

äîðîãè”
00.10 Ò/ñ “Ëàñ-Âåãàñ”
01.50 Ò/ñ “Ïåðåòèíàþ÷è ìåæó”
04.15 Ñòóäiÿ Âàøèíãòîí

04.20 Ôàêòè

04.45 Ïðîâîêàòîð

06.55, 16.00 “Âñå áóäå äîáðå!”

08.55 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”

10.45, 18.30 “Çà æèâå!”

12.05 “ÌàñòåðØåô. Äiòè”

18.00, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”

20.00, 22.45 “ÌàñòåðØåô - 6”

23.35 “Äàâàé ïîãîâîðèìî ïðî ñåêñ 2”

01.30 “Ñëiäñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè”

03.00, 01.30 Çîíà íî÷i

04.00  Õ/ô “Ïðèìàðè Ìàðñà”
06.00, 18.00 Àáçàö

06.55, 08.10 Kids Time

08.12 Ò/ñ “Ùàñëèâi ðàçîì”
10.10 Ò/ñ “Ñïåöçàãií Êîáðà”
13.00 Ò/ñ “Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíüêà”
19.00, 22.00 Âàð’ÿòè

01.25 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 “Àíêà ç 
Ìîëäàâàíêè” 

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 Åðà áiçíåñó

06.20, 08.20 ÀãðîÅðà

06.30, 07.05, 08.30 Ñìàêîòà

07.15 Ðàíîê

08.35 Ïàñïîðò.Ua

09.00, 05.45 Âi÷íå

09.15 Ò/ñ “Òðàâìà”
09.55 Ïëàí íà çàâòðà” ç À. Ðiíãiñ

10.30, 19.30 Ïðî ãîëîâíå

11.00 Ä/ô “Âàñèëü Ñèìîíåíêî. Òèøà 

i ãðiì” 

11.35 Ðîçñåêðå÷åíà iñòîðiÿ

12.30 Ñëiäñòâî. Iíôî

13.20 Êàçêè Ëiðíèêà Ñàøêà

13.50 Ñóñïiëüíèé óíiâåðñèòåò

14.25, 03.40 Íàäâå÷ið’ÿ. Äîëi

15.40 Ñïîãàäè

16.05 Ä/ñ “Ñåðåäçåìíîìîð’ÿ”

16.40 Ä/ñ “Áëþç. Ìàðòií Ñêîðñåçå 

18.25, 01.20 Íîâèíè. Ñâiò

19.00, 01.45 Íîâèíè. Êóëüòóðà

19.20 Âiçèòiâêà Êàðïàò

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”
23.00 Ïiäñóìêè

23.20 Çîëîòèé ãóñàê

23.50 Íà ñëóõó

02.00 Ä/ñ “Óâåñü öåé äæàç”

03.00 Ñâiòëî

04.30 Óðÿä íà çâ’ÿçêó ç ãðîìàäÿíàìè

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

16.45, 19.30, 00.30 ÒÑÍ

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê 

ç 1+1”

09.30 “×îòèðè âåñiëëÿ - 5”

10.50, 12.20 “Ìiíÿþ æiíêó - 6”

14.10 “Ñëiïà”

14.45, 02.30 “Ìîëüôàð”

15.45 “Ñiìåéíi ìåëîäðàìè - 6”

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

21.00 Ò/ñ “Ñåëî íà ìiëüîí” 
22.00 “Ñâiò íàâèâîðiò - 8”

23.00 “Ïðàâî íà âëàäó 2016”

00.45, 03.20 Õ/ô “Íi÷íèé ãiñòü”

05.45, 11.10, 12.25 “Ñëiäñòâî âåëè... 

ç Ëåîíiäîì Êàíåâñüêèì”

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Íîâèíè

07.15, 08.10 “Ðàíîê ç IÍÒÅÐîì”

09.20, 21.00 Ò/ñ “Ìåðåæèâî äîëi” 
14.00 “Ðå÷äîê”

14.40 “Ñóäîâi ñïðàâè”

16.45 “Ñiìåéíèé ñóä”

20.00, 00.55, 05.20 “Ïîäðîáèöi”

22.50 Õ/ô “Õðîíiêè çðàäè” 
02.00 Õ/ô “Áîãäàí-Çèíîâié 

Õìåëüíèöüêèé”
04.10 Õ/ô “Âå÷ið íàïåðåäîäíi Iâàíà 

Êóïàëà”

ICTV
05.25 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà

06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi

08.45 Ôàêòè. Ðàíîê

09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 

10.00 Ò/ñ “Êðèìiíîëîã”. 16+
11.55, 13.20 Õ/ô “Ñêàæåíèé Ìàêñ - 

12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü

14.25, 16.20 Ò/ñ “Âiääië 44”
16.45 Ò/ñ “Êðèìiíîëîã”
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið

20.20 Iíñàéäåð

21.25 Ò/ñ “Ïàöèêè”
22.15 Õ/ô “Ñêàæåíèé Ìàêñ - 3. Ïiä 

êóïîëîì ãðîìó”
00.35 Ò/ñ “Ëàñ-Âåãàñ”
02.00 Ò/ñ “Ïåðåòèíàþ÷è ìåæó”
02.45 Ò/ñ “Ñïiðàëü”
04.20 Ñòóäiÿ Âàøèíãòîí

04.25 Ôàêòè

04.45 Ïðîâîêàòîð

06.40, 16.00 “Âñå áóäå äîáðå!”

08.40 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”

10.20, 18.30 “Çà æèâå!”

11.50 “ÌàñòåðØåô. Äiòè”

18.00, 22.00 “Âiêíà6Íîâèíè”

20.00, 22.45 “Çâàæåíi òà ùàñëèâi - 6”

00.00 “Îäèí çà âñiõ”

01.10 “Ñëiäñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè”

03.00, 02.10 Çîíà íî÷i

03.50 Õ/ô “Ïðèâèä áóäèíêó íà 
ïàãîðái”

06.00, 18.00 Àáçàö

06.55, 08.10 Kids Time

08.12 Ò/ñ “Ùàñëèâi ðàçîì”
10.10 Ò/ñ “Ñïåöçàãií Êîáðà”
13.00 Ò/ñ “Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíüêà”
19.00 Çiðêè ïiä ãiïíîçîì

22.00 Àôåðèñòè â ìåðåæàõ

00.10 Âàð’ÿòè

02.05 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 “Àíêà ç 
Ìîëäàâàíêè” 

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

06.25, 07.05, 08.25 Ñìàêîòà

06.35 Åðà áóäiâíèöòâà

07.15 Ðàíîê

08.30 Òåðèòîðiÿ çàêîíó

08.35 Ïàñïîðò.Ua

09.00, 05.45 Âi÷íå

09.15 Ò/ñ “Òðàâìà”
09.55 Ä/ô “Reforms United” iç äîê. 

10.25, 19.30, 04.30 Ïðî ãîëîâíå

10.55 Ä/ô “Âàñèëü Ñòóñ. Ôåíîìåí 

ñóòîê”

11.55 Prime time ç Ì. Ãîíãàäçå

12.25 “Ñõåìè” ç Í. Ñåäëåöüêîþ

13.20 Êàçêè Ëiðíèêà Ñàøêà

13.30 Õî÷ó áóòè

13.50 Ñóñïiëüíèé óíiâåðñèòåò

14.25, 03.35 Âiðà. Íàäiÿ. Ëþáîâ

15.40 Òåàòðàëüíi ñåçîíè

16.05 Ä/ñ “Ñåðåäçåìíîìîð’ÿ”

16.40 Ä/ñ “Áëþç. Ìàðòií Ñêîðñåçå 

18.25, 01.20 Íîâèíè. Ñâiò

19.00, 01.45 Íîâèíè. Êóëüòóðà

19.20 Îáëè÷÷ÿ âiéíè

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

03.05 Ä/ô “Íàçàðié ßðåì÷óê: àôãàíñüêà 

iñòîðiÿ”

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 - 5”

10.50, 12.20 “Ìiíÿþ æiíêó - 6”

14.10 “Ñëiïà”

14.45 “Ìîëüôàð”

15.45 “Ñiìåéíi ìåëîäðàìè - 6”

17.15 Ò/ñ “Óëàìêè ùàñòÿ - 2” 

22.00 Õ/ô “Êîõàííÿ ó âåëèêîìó 
ìiñòi - 3”

23.30 Õ/ô “Êðàñèâå æèòòÿ”
01.45 “Êâàðòàë i éîãî êîìàíäà”

06.10, 11.10, 12.25 “Ñëiäñòâî âåëè... 

ç Ëåîíiäîì Êàíåâñüêèì”

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Íîâèíè

07.15, 08.10 “Ðàíîê ç IÍÒÅÐîì”

09.20 Ò/ñ “Ìåðåæèâî äîëi” 
14.00 “Ðå÷äîê”

14.40 “Ñóäîâi ñïðàâè”

16.45 “Ñiìåéíèé ñóä”

20.00, 01.00 “Ïîäðîáèöi”

21.00 “×îðíå äçåðêàëî”

23.00 Õ/ô “Ìiìiíî”

04.45 “Æäè ìåíÿ”

ICTV
05.25 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà

06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi

08.45 Ôàêòè. Ðàíîê

09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 

09.50 Ò/ñ “Êðèìiíîëîã”
11.45, 13.20 Õ/ô “Ñêàæåíèé Ìàêñ-3. 

Ïiä êóïîëîì ãðîìó”
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü

14.25, 16.20 Ò/ñ “Âiääië 44”
16.45 Ò/ñ “Êðèìiíîëîã”
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið

20.20 Àíòèçîìái

21.25 Äèçåëü-øîó

01.00 Õ/ô “Íå ïîãðîæóé Ïiâäåííîìó 
Öåíòðó...”

02.30 Ò/ñ “Ñïiðàëü”
03.55 Ïðîâîêàòîð

07.25 “Çiðêîâå æèòòÿ”

11.05 Õ/ô “Êîëè éîãî çîâñiì íå 

18.00, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”

18.30, 00.30 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà”
19.55, 22.45 “Íàöiîíàëüíå òàëàíò-

øîó “Òàíöþþòü âñi!-9”

02.00 “Ñëiäñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè”

03.00, 02.50 Çîíà íî÷i

03.40 Õ/ô “Õî÷ó ÿê Áðiäæåò”
05.30, 18.00 Àáçàö

06.25, 07.40 Kids Time

06.27 Ì/ñ “Ãóáêà Áîá”

07.42 Õ/ô “Ïàâóòèííÿ Øàðëîòòè”
09.30 Ïîëîâèíêè

22.45 Ïîëîâèíêè

00.25 Õ/ô “Ïðèâèä áóäèíêó íà ïàãîðái”
02.45 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé

06.00 Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñòi

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

09.15, 04.30 Çiðêîâèé øëÿõ

11.30, 03.40 Ðåàëüíà ìiñòèêà

13.30, 16.00, 21.00 Ò/ñ “Àíêà ç 
Ìîëäàâàíêè”

18.00 Ò/ñ “Ñïiâà÷êà i äîëÿ” 

23.30 Ò/ñ “CSI. Ìiñöå çëî÷èíó” 

06.00 Ó ïðîñòîði áóòòÿ

06.30 Ïiäñóìêè

06.45, 07.15, 08.10, 23.15, 00.15 

Ïîãîäà

06.50, 00.20 Òåëåìàãàçèí

07.05 ÀãðîÅðà. Ïiäñóìêè

07.50 Çîëîòèé ãóñàê

08.15 Ñìàêîòà

08.40 Ñâiò on line

09.00 Ì/ñ “Ìàíäðiâíèêè â ÷àñi”

10.40 Õî÷ó áóòè

11.00 Øêîëà Ìåði Ïîïïiíñ

11.20 Ñóñïiëüíèé óíiâåðñèòåò

12.00 Ä/ô “Íàçàðié ßðåì÷óê. Ìiñiÿ, 

ïîçíà÷åíà íåáîì”

12.50 Ïiñåííèé ñïàñ

13.55 5 áàêñiâ.net

15.30 Êíèãà.ua

16.35 ×îëîâi÷èé êëóá. Ñïîðò

17.50 ×îëîâi÷èé êëóá

18.30 Ä/ô “ÓÊÐÀß”

20.30 Áàêëàíè íà Áàëêàíè

21.00 Íîâèíè

21.30 Ñïîðò. Òèæäåíü

21.55 Ðîçñåêðå÷åíà iñòîðiÿ

22.45 Ìåãàëîò

23.00 Òåðèòîðiÿ çàêîíó

23.20 Âïåðåä íà Îëiìï

23.40 Çîëîòèé ãóñàê

01.20 Íîâèíè

01.40 Ìóçè÷íå òóðíå

03.05 Ä/ô “Íàçàðié ßðåì÷óê. Ìiñiÿ, 

ïîçíà÷åíà íåáîì”

1+1
06.00 Õ/ô “Êðàñèâå æèòòÿ”
08.00 “Ñíiäàíîê. Âèõiäíèé”

10.00 ÒÑÍ

11.00 “Ïîâåðíiòü ìåíi êðàñó 2”

12.10 Õ/ô “Êîõàííÿ ó âåëèêîìó 
ìiñòi - 3”

13.50 “Ãîëîñ. Äiòè 3”

16.35 “Âå÷iðíié êâàðòàë”

18.30 “Ðîçñìiøè êîìiêà 2016”

19.30 ÒÑÍ

21.15 “Âå÷iðíié êâàðòàë”

23.15 “Ñâiòñüêå æèòòÿ”

02.05 “Íåäiëÿ ç Êâàðòàëîì”

06.45, 20.00, 03.00 “Ïîäðîáèöi”

07.30 Õ/ô “Ìiìiíî”

Ñìiøíèé. Ñåðéîçíèé. Ñïðàâæíié”

10.20 Õ/ô “Ãóñàðñüêà áàëàäà”
12.20 Õ/ô “Áóäèíîê äëÿ äâîõ”
14.15 Õ/ô “Õðîíiêè çðàäè”
16.15 Õ/ô “Êîõàòè íå ìîæíà çàáóòè” 
18.10, 20.30 Õ/ô “×îëîâiê íà ãîäèíó”
22.30 “Äîáðèé âå÷ið íà Iíòåði”

23.20 “Íàâêîëî Ì”

00.20 Õ/ô “Ëàñêàâî ïðîñèìî äî 
êàïêàíó”

02.20 Ä/ï “Æèòòÿ â êðåäèò”

03.30 Õ/ô “Ëþäèíà íàðîäèëàñü”

ICTV
05.20 Ôàêòè

05.40 Áiëüøå íiæ ïðàâäà

06.35 Ñåêðåòíèé ôðîíò

07.35 Àíòèçîìái

08.35 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà

09.35 Iíñàéäåð

10.35, 13.00 Ò/ñ “Ïàöèêè”
12.45 Ôàêòè. Äåíü

âòðà÷åíîãî êîâ÷åãó”

18.45 Ôàêòè. Âå÷ið

19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè. Ïiäñóìêè 

22.40 Õ/ô “Ìóòàíòè” 
00.55 Õ/ô “Íå ïîãðîæóé Ïiâäåííîìó 

Öåíòðó...”
02.20 Ò/ñ “Ñïiðàëü”
04.20 Ïðîâîêàòîð

05.50 “ÂóñîËàïîÕâiñò”

08.00 “Êàðàîêå íà Ìàéäàíi”

09.00 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”

09.55, 21.45 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà”
13.50 “Çâàæåíi òà ùàñëèâi - 6”

17.00 “Õàòà íà òàòà”

19.00 “Õ-Ôàêòîð - 7”

22.35 “Õ-Ôàêòîð - 7. Ïiäñóìêè 

ãîëîñóâàííÿ”

23.40 “Íàöiîíàëüíå òàëàíò-øîó 

“Òàíöþþòü âñi!-9”

03.00 Çîíà íî÷i

04.20 Àáçàö

05.20, 06.35 Kids Time

05.22 Ì/ñ “Ãóáêà Áîá”

08.35 Ðåâiçîð

11.50 Ñòðàñòi çà ðåâiçîðîì

14.40 Çiðêè ïiä ãiïíîçîì

16.30 Õ/ô “Êîíòèíóóì” 

âiéíà”
23.45 Õ/ô “Ñèãíàë” 
01.45 Õ/ô “Áðàíöi ñîíöÿ” 

07.10, 05.00 Çiðêîâèé øëÿõ

10.00 Êóëiíàðíà Àêàäåìiÿ Îëåêñiÿ 

Ñóõàíîâà

11.00 Õ/ô “ß áóäó ïîðó÷”
13.00, 15.20 Ò/ñ “Áiëèé íàëèâ”
17.00, 19.40 Ò/ñ “Ëàáiðèíòè äîëi”

23.25 Ðåàëüíà ìiñòèêà

02.10 Ò/ñ “CSI. Ìiñöå çëî÷èíó” 

06.00 Ñâiò ïðàâîñëàâ’ÿ

06.30, 07.10, 08.10, 13.50, 16.30, 

22.55, 23.15 Ïîãîäà

06.35 Íà ñëóõó

06.55, 00.20 Òåëåìàãàçèí

07.15, 07.50 Çîëîòèé ãóñàê

08.15 Ñìàêîòà

08.40 Ñâiò on line

09.00 Ñïîðò. Òèæäåíü

09.30 Áàêëàíè íà Áàëêàíè

10.00 Õ/ô “Öiíà ëþäèíè”
12.05 Òåàòðàëüíi ñåçîíè

12.50 Ñïîãàäè

13.20 Ãðà äîëi

14.20 Ôîëüê6musiñ

15.30 Òâié äiì62

15.45 Áîðõåñ. “Ïîÿâà íàðîäiâ íà 

16.10 Îáëè÷÷ÿ âiéíè

16.40 Ò/ñ “Åïîõà ÷åñòi”
20.10 Ïîäîðîæíi

21.00, 01.20 Íîâèíè

21.30 Ïåðøà øïàëüòà

22.00 Óòåîäèí ç Ìàéêëîì Ùóðîì

23.00 Ïàñïîðòíèé ñåðâiñ

23.20 Çîëîòèé ãóñàê

01.40 Ìóçè÷íå òóðíå

02.45 Òåëåâèñòàâà “Ïîâiÿ”

04.50 Ìóç.ô. “Îáðàçè”

1+1
06.00 “Íåäiëÿ ç Êâàðòàëîì”

07.00 ÒÑÍ

08.00 “Ñíiäàíîê. Âèõiäíèé”

09.00 “Ëîòî-çàáàâà”

09.40 Ì/ô “Ìàøà i âåäìiäü”

09.50 “Ãðîøi”

11.00 “Ñâiò íàâèâîðiò - 8”

12.00 “Íîâèé iíñïåêòîð Ôðåéìóò. 

Ìiñòà”

14.35 Ò/ñ “Ñåëî íà ìiëüîí”
18.30 Õ/ô “Íåäîòóðêàíi” 
19.30 “ÒÑÍ-Òèæäåíü”

21.00 “Ãîëîñ. Äiòè 3”

00.00 Õ/ô “Çàêëèíà÷ êîíåé” 
02.50 “Àðãóìåíò êiíî”

03.25 “Ñâiòñüêå æèòòÿ”

04.15 Ì/ô “Åñêiìîñêà - 2: ïðèãîäè 

â Àðêòèöi”

05.15 “ÒÑÍ-Òèæäåíü”

05.40 Õ/ô “Ãóñàðñüêà áàëàäà”
07.40 “Ïîäðîáèöi”

08.10 “óÄà÷íèé ïðîåêò”

10.00 “Îðåë i ðåøêà. Íàâêîëîñâiòíÿ 

ïîäîðîæ”

11.00 “Îðåë i Ðåøêà. Øîïiíã”

12.00 “Äîáðèé âå÷ið íà Iíòåði”

13.00 Õ/ô “Êîõàòè íå ìîæíà çàáóòè” 
14.50 Õ/ô “×îëîâiê íà ãîäèíó”
18.30 Ò/ñ “Íåõàé ãîâîðÿòü”
20.00 “Ïîäðîáèöi òèæíÿ”

21.30 Ò/ñ “Íåõàé ãîâîðÿòü” 
23.50 Õ/ô “Æèòòÿ, ÿê öèðê” 
01.50 Õ/ô “Áàëàãàí”

ICTV
06.40 Ôàêòè

08.15 Äèâèòèñü óñiì!

10.10 Êðàùå íå ïîâòîðþé. 

âòðà÷åíîãî êîâ÷åãó”
12.45 Ôàêòè. Äåíü

âòðà÷åíîãî êîâ÷åãó”

õðåñòîâèé ïîõiä”
18.45 Ôàêòè òèæíÿ

÷åðåïà”

ëiêàíiâ”
00.40 Õ/ô “Ìóòàíòè” 
02.40 Ò/ñ “Ñïiðàëü”
04.05 Ïðîâîêàòîð

06.55 “Âñå áóäå äîáðå!

09.00 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”

09.55 “Êàðàîêå íà Ìàéäàíi”

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

19.00 “Áèòâà åêñòðàñåíñiâ 16”

21.15 “Îäèí çà âñiõ”

22.30 “Õ-Ôàêòîð - 7”

01.15 “Õ-Ôàêòîð - 7 Ïiäñóìêè 

ãîëîñóâàííÿ”

02.20 “Ñëiäñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè”

03.20 Çîíà íî÷i

04.50 Àáçàö

05.45, 07.00 Kids Time

05.47 Ì/ñ “Ïiíãâiíè Ìàäàãàñêàðó”
07.02 Ò/ñ “Ïðèãîäè Ìåðëiíà”
11.40 Õ/ô “Òi, ùî çóïèíèëè ÷àñ”

âiéíà” 
18.30 Õ/ô “Ðåàëüíà ñòàëü”
21.00 Õ/ô “Ðîáîò ×àïïi” 
23.20 Õ/ô “Ïðèìàðè Ìàðñà”
01.20 Õ/ô “Êîíòèíóóì”

07.30 Çiðêîâèé øëÿõ

09.25 Õ/ô “Ñîëäàò Iâàí Áðîâêií”
11.20 Ò/ñ “Ëàáiðèíòè äîëi”

17.10, 20.00 Ò/ñ “Ãîðîáèíè ãðîíà 
÷åðâîíi”

Ïàíþòîþ

21.45 Ò/ñ “Áiëèé íàëèâ” 
01.10 Ò/ñ “Ñïiâà÷êà i äîëÿ”
05.00 Ðåàëüíà ìiñòèêà
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Вона не відчувала віку. Все 
життя в клопотах, кожна хвили-
на віддана думкам про дітей — чи 
поїли вчасно, чи не захворіли, чи 
вивчили уроки, чи щасливі з ко-
ханими обранцями? Не встигли 
вирости діти — народилися ону-
ки, і знов невгамовні думки бігли 
материнським захисним колом: 
чи щасливі вони?

Лідія оглянула наготовлене — 
нібито все, можна відпочити. Це 
була її вимога до дітей: всі свята 
відбувалися в родинному домі, 
все мало бути приготовлене її 
руками. Годинник показував, що 
діти прийдуть не раніше, ніж за 
годину. Тож залишалося цілих 60 
хвилин для спогадів. І як завжди 
такого дня, на думку спав пер-
ший день народження з її мамою 
і татом: з купою смаколиків, спе-
чених маминими руками, і з пер-
шими подарунками, які належали 
цілковито тільки їй...

Її вдочерили вже досить до-
рослою дівчинкою — в 10 років. 
Хвороблива вередлива дитина 
відштовхувала від себе потенцій-
них прийомних батьків якимось 
загрозливим поглядом з-під брів, 
чим викликала подив, а згодом 
і осуд вихователів дитячого бу-
динку. "Дивись, Лідо, всіх діточок 
мамки розберуть, а тебе хижий 
вовк до лісу потягне", — по-своєму 
"жартували" представники мило-
сердя. Образ хижого вовка нещад-
но лякав бідолашну дитину, але ті 
"мами", які з’являлися в їхньому 
закладі, аж ніяк не були схожі на 
картинку, яка зберігалася під по-
душкою. "Мама" з тієї картинки 
була зовсім на них не схожа: ніж-
на, з сяючими очима і тонкими 
руками, вона здавалася Лідочці 
сонячним променем, який єди-
ний здатний зігріти її бідолашне 
одиноке сердечко. Вона й чекала, 
раз за разом проводжаючи очи-
ма своїх приятелів, що назавжди 
залишали сірі стіни сиротинця. І 
як виявилося — недаремні були 
її очікування. За нею таки при-
йшли. Єдине, що відрізняло живу 
маму від намальованої, — дядеч-

ко, який тримав її попід руку. "Хто 
це?" — прямо спитала в майбут-
ньої мами Ліда, тицяючи пальцем 
на чоловіка. "Твій тато", — відпо-
віла жіночка і чогось заплакала. 
Лідочка простояла мовчки довгу 
напружену хвилину — і кинулася 
стрімголов до батьків. Це був пер-
ший у житті її свідомий вибір — і 
Бог свідок, жодного разу за життя 
вона не пожалкувала, що зроби-
ла його. Нічого надзвичайного в 
батьків не було, жили, як усі на-
вкруги в їх маленькому містечку. 
Але вони зробили для Лідочки 
головне — навчили її любові до 
життя і людей, вмінню цінувати 
кожний дотик радості й відчувати 
справжнє кохання.

Лідія подивилася на годинник: 
минуло тільки п’ять хвилин, а зда-
валося, що в спогади увійшла по-
ловина життя. Вона сказала вго-
лос: "Любі мої мамо і тату, дякую 
вам за все", — і в очах заблищали 
сльози.

Більше за все її батьки хотіли 
мати велику сім’ю. Не сталося — 
Лідочка була єдиною дитиною. 
Тож щойно вона вийшла заміж, 
їхні очікування перекинулися на 
онуків. Але ж не судилося — чи 
то доля повторювалась, чи якісь 
вищі сили так розпорядились, 
але за п’ять років, що минули з 
весілля, сім’я Лідочки не зросла. 
Навпаки — не стало батьків. Не 
дочекалися дзвінких дитячих го-
лосів. Єдина опора в світі зали-
шилась у Ліди — чоловік Олег. Він 
перший і сказав те, про що вже і 
дружина починала всерйоз мір-
кувати: "Давай візьмемо дитину?" 
Вона відповіла не відразу. Чомусь 
стало страшно — а раптом не 
зможе стати люблячою матір’ю 
нерідному дитяті? Чоловік, здава-
лося, зрозумів її побоювання і не 
повертався в розмовах до цього 
болючого питання.

Минув час, і Ліда заговорила 
про дитину сама:

— Ти кого хочеш — дівчинку 
чи хлопчика?

Він начебто чекав цієї розмови, 
бо відповів без вагань:

— Я хочу ту дитину, яка назве 
мене татом.

— А я хочу бути мамою. Колись 
давно я обрала собі найкращу на 
світі маму. Такою ж хочу стати для 
нашої дитини.

Документи збирали довго — 
закони такі.

— Та що ж то робиться на сві-
ті?! — бунтував у кабінетах Олег. 
— Ви краще більше звертали б 
увагу на страждання дітлахів у 
батьків-алкоголіків, на голодних 
дітей-безхатченків, ніж вимагати 
без кінця якісь довідки про заро-
бітну платню!

— Зрозумійте, — благала опі-
кунську раду по-своєму Лідія. 
— Так, квартира в нас не велика, 
квадратні метри обмежені, але ми 
будемо любити дитину, яка саме 
зараз, на величезних холодних 
квадратних метрах дитячого при-
тулку дивиться у вікно з єдиною 
надією, що десь там, за парканом, 
за деревами, її шукає мама. Чому 
якийсь відсутній квадратний 
метр має залишити дитину не-
щасливою?

Процес усиновлення тим часом 
йшов за циркуляром, прописаним 
раз і назавжди, канцелярщина, 
здавалося, витіснила з високих 
кабінетів людяність. Олег кипів 
від гніву, Лідія ледь стримувала 
сльози. Нарешті тяганина завер-
шилася...

Бесіда з завідуючою дитячим 
будинком була не довгою:

— Ви ж розумієте, хороших ді-

точок забирають одразу, на здоро-
вих черга на кілька років, тож пе-
реважно дітки не прості. Головне, 
потрібно пам’ятати,  дитина — не 
іграшка, не кошеня: взяв-віддав. 
Ви стаєте батьками, що назива-
ється...

— Я пам’ятаю, — перебила за-
відуючу Лідія. — Сама з таких. 
Дозвольте нам просто побачити 
дітей.

В ігровій кімнаті, куди вони з 
Олегом нарешті зазирнули крізь 
віконце, було повно дітей. Серед 
білявих, темних, руденьких голі-
вок, що миготіли у приміщенні, 
вирізнялася одна світловолоса ді-
вчинка років семи.

Вона сиділа осторонь на під-
горнутих ніжках із маленькою 
лялькою в руках і, здавалося, вза-
галі не звертала жодної уваги на 
те, що відбувається навкруги. Рап-
том дівчинка тихенько підвелась 
і, оминаючи діточок, підійшла до 
віконця, встала навшпиньки, щоб 
ліктями дістатися підвіконня, по-
клала на крихітні долоні підбо-
ріддя і, не кліпаючи, задивилася 
кудись удалину. Лідія затамувала 
подих — так само колись стояла і 
вона в цій же кімнаті. Дитина че-
кає на маму!

— Ось ця дівчинка... Як її зва-
ти? — звернулася до завідуючої, 
що стояла поруч.

— До цієї дитини важко буде 
прилаштуватися — вона ні до 
кого не йде.

Серце в Ліди застукотіло силь-
ніше: "Пам’ятаю, пам'ятаю", — ви-
гукувало всередині.

— А можна нам познайомитися 
саме з цією дівчинкою? — почувся 
голос Олега, але такий приглуше-
ний, що Лідія навіть обернулась 
і уважно подивилася на чолові-
ка: його губи були майже білі, а в 
очах... Як Ліда любила дивитися в 
очі коханого — мов у дзеркалі, в 
них можна було побачити відпо-
відь на будь-яке питання навіть 
без слів! Ось і зараз вона зрозу-
міла: він теж знайшов доньку. І за 
мить вони зможуть обійняти своє 
дитя.

Вони стояли вдвох за склом 
і бачили, як завідуюча спочатку 
щось сказала виховательці, по-
тім вони підійшли до дівчинки, 
погладили її по голівці, взяли за 
ручку — дівча руку забрало і знову 
повернулося до вікна. Потім ви-
хователька пригнулась до її вушка 
і щось почала шепотіти... Дитина 
поволі повернулась, уважно, зо-
всім по-дорослому подивилася на 
виховательку, поклала на стілець 
ляльку і пішла за дорослими.

Вони забрали Ясю того ж дня. 
Дорогою додому йшли пішки, а 
маленька донечка міцно тримала 
батьків за руки і тільки все й пи-
тала: "Ви більше нікуди не підете? 
А як ви мене знайшли? А я вас 
все чекала, чекала і боялась, що 
ви мене ніколи не знайдете... А 
ви знайшли!" — і притискала їхні 
руки до своїх ніжних щічок.

За два роки в Ясі з'явився бра-
тик — всупереч вирокам лікарів у 
Лідії та Олега народилася дитина. 
Якось, тримаючи в обіймах кри-
хітне немовля, Яся сказала:

— Цікаво, а чи знайшлися 
батьки в Андрійка? — до цього 
жодного разу батьки не чули від 
неї згадки про хлопчика.

— Якого Андрійка, доню? — 
запитав Олег.

— Ну той, рудий хлопчик, що 
плакав завше, — відповіла Яся. І 
трошки згодом додала: — Він ока 
не має, і до нього мама не прийде, 
так вихователька казала...

— Доню, а ти хотіла б ще бра-
тика?

— Так! — дівчинка міцніше 
пригорнула до себе немовля. — Я 
буду любити всіх своїх братиків 
і сестричок, бо точно знаю: вони 
всі мене теж любитимуть, як ви!

Лідія почула голоси і пішла 
відчиняти двері. Зараз її квартира 
забринить радістю, наповниться 
життям, дитячим сміхом, поці-
лунками, квітами. Вони трошки 
поплачуть, згадуючи тата Олега 
— світлу й добру людину, який 
сповнив сенсом їхнє життя і по-
ставив на ноги. Кожен із них по-
цілує руки мами Ліди — і їй буде 
невимовно приємно це, хоча й 
трішечки ніяково. За мить вона 
зустріне своїх дітей: Ясю, Михай-
ла, Андрія, Оксану, Світлану, На-
дію, Максима, Ігоря, Костянтина, 
Мирославу — десятеро найрідні-
ших на світі, її материнську гор-
дість, її щастя.

— Із днем народження, мату-
сю! З днем народження, наша рід-
на! Слава Богу, що ви у нас є!

Життя як воно є | Невигадана історія

Здоров'я Краса Усміхніться

Материнське щастя

Подруга — подрузі:
— Що сталося?
— Він пішов, подарувавши 

троянду, і сказав, що повернеть-
ся, коли вона зів'яне.

— Як романтично...
— Так... тільки троянда 

пластмасова.


Два будівельника перевіряють 
звукоізоляцію стін щойно побу-
дованого будинку:

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



— Підсудний, ви навіщо кинули 
камінь у продавця і розбили їй 
голову?

— Ваша честь, це був не ка-
мінь, а її "свіжа" булочка!



Вовочка:
– Мам, сьогодні директор 

запитував, чи одна я дитина в 
сім’ї?

– І що ти сказав?
– Що я один.
– А він?
– Слава Богу!

Не варто часто вмиватися водою з 
милом, адже це пересушує шкіру. Треба 
обмежити використання інших очисних 
засобів. Очищення шкіри має бути легким, 
без застосування агресивних скрабів. Тим, 
у кого шкіра жирна, ними можна користува-
тися не частіше одного-двох разів на тиж-
день. Якщо ж у вас суха шкіра, відмовтеся 

від скрабів, умивайтеся легкими пінками, 
гелями, які не порушують ліпідний покрив 
шкіри.

Для щоденного догляду обирайте 
жирні креми, котрі добре живлять шкіру, 
захищають її від вітру та морозу. За 40-50 
хвилин до виходу на вулицю змастіть об-
личчя денним жирним кремом (залишки 
видаліть ватним диском або серветкою).

Якщо користуєтеся зволожувальним 
кремом, змащуйте ним обличчя за дві-три 
години до виходу. Із декоративної космети-
ки підійде тональний крем, а не пудра!

На стан шкіри впливає і харчування – 
воно має бути вітамінізованим, багатим 
на вітаміни А та Е, жирні кислоти.

Тим, у кого дуже суха шкіра, варто піти 
до дерматолога, аби визначити причи-
ни такого явища – захворювання це чи 
тільки неправильний догляд. Маски в 
холодну пору року варто робити не мен-
ше двох-трьох разів на тиждень, опісля 
змастити обличчя жирним кремом.

Узимку шкіра обличчя потребує 
особливого догляду
Із настанням холодів шкіра обличчя стає дуже сухою. В приміщенні гріють 
батареї, які висушують повітря, а на вулиці — морозна, інколи вітряна погода. 
Як правильно доглядати за шкірою обличчя взимку?

Розмарин – багатий на антиоксиданти і кар-
нозинову кислоту, які розширюють церебраль-
ні судинні тканини. Дослідження показують, що 
поліпшити пам’ять може навіть запах цієї рос-
лини.

Жирна риба – у лососевих, скумбрії, палтусі 
та оселедці містяться омега-3 кислоти, які знижу-
ють рівень холестерину і позитивно впливають 
на судини головного мозку. Крім того, у жирній 
рибі є йод, який покращує ясність розуму.

Броколі – чудове джерело вітаміну К і маг-
нію, а також бору, відсутність яких призводить 
до зниження мозкової активності.

Морква – сповільнює процеси старіння ор-
ганізму, в тому числі й мозку. А флавоноїд люте-
олін перешкоджає передчасному відмиранню 
клітин, що відповідають за пам’ять.

Волоські горіхи –  запобігають втраті уваги, 
погіршенню пам’яті, зменшують синтез шкідли-
вих речовин у головному мозку і сприяють ви-
живанню нейронів після впливу бактеріальних 
токсинів.

Топ-5 продуктів, 
які покращують 
пам’ять у дітей
Це, звісно, не означає, що дитину 
потрібно годувати тільки ними. Ці про-
дукти треба додавати до щоденного 
раціону.

На кухні кулінарні роботи тривали другий день з короткочасною перервою на нічний відпочинок. Незважаючи на 
поважний вік, Лідія все щось майструвала і майструвала — і улюблені страви, і зовсім новеньке-смачненьке, щоб 
порадувати бажаних гостей, які вже сьогодні ввечері мали зібратися в її невеличкій затишній квартирі. Найдорожчі 
люди на землі — її діти. Від спогадів про них теплішало на серці й посмішка мимоволі прикрашала вкрите зморшками 
обличчя. Сьогодні їй виповнилося 70 років. Дивина!
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27 листопада на стадіоні в Товстолузі 
Тернопільського району відбу-
деться фінал футбольного Кубка 
імені Івана Вишневського, в якому 
змагатимуться команди Шляхтинців 
і Плотичі. Початок матчу о 13 год.  
Запрошуємо вболівальників  
підтримати гравців.

В Україні з’явиться посада футбольного прокурора, який буде 
розслідувати договірні матчі. Про це повідомив президент Феде-
рації футболу України Андрій Павелко, коментуючи резонансну гру 
першої ліги між маріупольським "Іллічівцем" і "Гірник-Спортом" із 
Горішніх Плавнів, що має ознаки договірного матчу. "Для цього є 
Комітет етики і чесної гри, для цього є органи футбольного право-
суддя, офіційні органи розслідування. Найближчим часом ми пред-
ставимо і назвемо систему футбольної прокуратури. Нам потрібний 
генеральний прокурор у сфері футбольного правосуддя, людина, 
яка ініціюватиме розгляд справ у КДК та переглядатиме рішення, в 
тому числі арбітра",  — цитує Павелка веб-портал footboom.com. Із 
його слів, це потрібно, щоб розпочав діяти закон для боротьби з до-
говірними матчами, який дозволить карати людей за підкупи суддів, 
команд та інші антифутбольні дії.

Президент "Гірник-Спорту" Петро Каплун розповів, що збира-
ється розпустити команду через звинувачення в договірному харак-
тері нещодавнього матчу з "Іллічівцем". У розмові з кореспондентом 
сайту footboom.com він зазначив, що всім гравцям запропоновано 
написати заяви на звільнення на час проведення розслідування 
цього інциденту.

Київське "Динамо" повернуло собі другу сходинку в українській 
прем’єр-лізі. Кияни на своєму полі обіграли кам’янську "Сталь" із 
рахунком 2:1, натомість луганська "Зоря" в меншості на останніх 
хвилинах із аналогічним результатом поступилася "Олександрії". В 
"динамівців" 33 очки, у луганчан — на три менше. Лідер першості — 
донецький "Шахтар" — у більшості переміг львівські "Карпати" (2:1) 
і суттєво відірвався від переслідувачів. Наразі в донеччан 41 бал. 
Інші матчі звітного туру: "Олімпік"—"Чорноморець" — 1:0, "Зірка"—
"Волинь" — 2:0, "Ворскла"—"Дніпро" — 1:2.

У минулому турі першої ліги ФК "Тернопіль" на власному стадіоні 
програв із рахунком 0:1 рівненському "Вересу", який посідає друге 
місце в турнірній таблиці. Зі стартовим свистком тернополяни са-
мовідданою грою намагалися віддячити вболівальникам, чимало з 
яких допомогли очистити поле від снігу, та своєму наставнику Васи-
лю Матвійківу, який у день матчу святкував день народження. Але 
подарувати позитивні емоції наші футболісти не змогли — на фініші 
першого тайму Сергій Борзенко забив єдиний гол у цій зустрічі.

Український півзахисник бельгійського "Сент-Трюйдена" Роман 
Безус своїми діями на полі в матчі 15-го чемпіонату Бельгії проти 
"Брюгге" викликав на себе шквал критики і може бути дискваліфі-
кований, пише сайт ua-football.com. На 26-ій хвилині матчу українця 
збив суперник. Лежачи на газоні, Роман ударив свого кривдника 
ногою в обличчя. Цей епізод залишився без уваги арбітра. Ще дві-
чі Безус грубо порушував правила, і лише один раз був покараний 
попередженням за удар суперника по ногах ззаду. Також рефері не 
покарав Романа за те, що він спеціально наступив на ногу суперни-
кові. За підсумками 15-го туру розглядаються чотири епізоди грубої 
неспортивної поведінки, два з них за участю Безуса, який, як пишуть 
бельгійські ЗМІ, відповідно до однієї зі статей, може постати перед 
Федеральною прокуратурою Бельгії за навмисне нанесення ушко-
дження.

Футбольний клуб "Волинь" може бути покараний зняттям 18 тур-
нірних очок із команди за борги перед гравцями. Сайт SportArena 
повідомляє про заборгованість клубу перед бразильським форвар-
дом Алессандро Селіном у сумі 100 тисяч доларів, що загрожує лу-
чанам позбавленням 9 пунктів. Зазначається, що ФІФА вже скерува-
ла відповідні папери у ФФУ. Ще 9 балів команда Віталія Кварцяного 
може втратити через борг перед півзахисником Сашею Стевічем. 
Після 15-го туру в активі "Волині" 9 залікових балів і 10-те місце в 
турнірній таблиці.

Українська важкоатлетка Лариса Соловйова встановила нове 
світове досягнення у присіданні зі штангою, показавши результат 
241 кг.  Українська спортсменка на змаганнях Open World Powerlifting 
Championships-2016 змогла виконати вправу зі штангою, вага якої в 
3,5 раза перевищувала її власну, оскільки Соловйова виступає в ка-
тегорії до 63 кг, повідомляє Xsport.

Документальна стрічка "Лобановський 
назавжди" отримала головний приз міжна-
родного фестивалю спортивного кіно і теле-
бачення в італійському Мілані. Фільм Антона 
Азарова визнаний найкращим у номінації 
"Кіно і телефільми про футбол — Великі чем-
піони". На кінофестивалі була презентована 
ще одна українська стрічка — картина Дми-
тра Томашпольського "Виграти все", присвя-

чена головному тренеру київської гандбольної команди "Спартак" 
Ігорю Турчину. Фільм "Лобановський назавжди" вийде в широкий 
прокат у кінотеатрах 1 грудня, повідомляє "Трибуна".

Підготував Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Спортивний калейдоскоп

На призи ТРР "Джерело"
У 2001 році в Тернопільському районі відбувся перший турнір із волейболу серед 
чоловічих команд на призи районної радіокомпанії "Джерело", присвячений  
Дню працівників радіо, телебачення та зв’язку, який в Україні щороку відзначають 
16 листопада. Змагання проводять спільно з Тернопільською районною держав-
ною адміністрацією. Турнір став традиційним. Цього року вшістнадцяте зібрались 
найсильніші волейбольні колективи району, щоб позмагатися і довести насампе-
ред собі, що ти — найсильніший і найбільш фартовий, адже удача — не останній 
чинник багатьох перемог.

У турнірі-2016 узяли участь 
волейбольні колективи з Білої, 
Великих Бірок, Великих Гаїв, Ве-
ликої Луки, Лозови та Острова. 
Змагання відбувалися у спортив-
них залах у Великих Бірках і Дич-
кові. Фінальну частину провели 
у Дичківській ЗОШ І-ІІ ступенів. 
Кожна гра була дуже захоплю-
ючою, але фінальна частина за 
звання володаря Кубка Терно-
пільської районної радіокомпанії 
"Джерело" завжди найцікавіша. 
Це видовище — неповторне. Ко-
манди викладаються сповна. У 
грі за перше-друге місця грають 
дуже сильні колективи, які вар-
тують один одного. Тому, ніби 
за сценарієм режисера, ця гра 

завжди подібна, в доброму розу-
мінні, на інтригу, розвиток якої 
спостерігаєш, а фінал — неперед-
бачуваний. На телебаченні та в 
Інтернеті можна переглядати сві-
тові спортивні турніри з кілька-
мільйонним призовим фондом, 
проте ці ігри не такі захоплюючі, 
як та, яку демонструють волейбо-
лісти Тернопільського району. У 
справедливості цього тверджен-
ня змогли переконатися числен-
ні уболівальники, які прийшли 
й приїхали у Дичків. Останній 
матч між волейболістами з Вели-
ких Бірок і Острова був напруже-
ним аж до фінального свистка.

Переможцем Кубка Тернопіль-
ського району з волейболу серед 

чоловічих команд, присвяченого 
Дню працівників радіо, телеба-
чення та зв’язку на призи Терно-
пільської районної радіокомпанії 
"Джерело" стала команда з Остро-
ва (представник Роман Стаюра), 
на другому місці — волейболіс-
ти з Великих Бірок (представник 
Олександр Шум), третє вибороли 
спортсмени з Білої (представник 
Андрій Махніцький). Призи, куб-
ки і грамоти переможцям та при-
зерам вручали завідувач сектору 
молоді та спорту Тернопільської 
РДА Василь Заторський і голо-
вний редактор ТРР "Джерело" Га-
лина Юрса. За доброю традицією, 
на цьому турнірі нагороджують і 
за четверте місце. Приз отрима-
ли волейболісти з Великої Луки. 
Судили турнір Станіслав Шиман-
ський і Роман Єднаківський.

Організатори змагань вдячні 
за сприяння у проведенні турні-
ру директору НВК "Великобірків-
ська ЗОШ І-ІІІ ст. — гімназія імені 
Степана Балея" Ользі Бас, учите-
лю фізичного виховання Сергію 
Касіяну, директору Дичківської 
ЗОШ І-ІІ ступенів Андрію Рома-
нюку, вчителю фізичного вихо-
вання цієї школи Юрію Гульку.

фінансову допомогу надали 
Михайло Шевчук, Ігор Хомко, 
Оксана Каліщук, Віталій Михай-
ловський та Олег Клепач.

Прощання з єврокубками
Не зумівши обіграти в передостанньому турі групового етапу Ліги чемпіонів італійське 
"Наполі", київське "Динамо" достроково позбулося всіх шансів на продовження бороть-
би в єврокубках. У паралельному матчі "Бешикташ" та "Бенфіка" зіграли між собою з 
бойовим рахунком — 3:3. Таким чином українська команда наразі з двома очками фіні-
шує на останній сходинці в турнірній таблиці.

Загалом матч у Неаполі не був видовищним. Під-
твердженням цього є підсумкова нульова нічия. Зі 
стартовим свистком "динамівці" заволоділи ініціати-
вою, але дивідендів із цього не отримали, часто від-
даючи пас назад замість того, щоб швидко розвивати 
атаку. Натомість підопічні Мауріціо Саррі вже після 
третини основного ігрового часу могли забити, про-
те надійно зіграли наші захисники. Футболісти обох 
команд пробивали здалеку, щоправда, невдало. Часто 
втрачали м’яч і порушували правила.

Жвавішим вийшла друга половина гри. Однак, 
якщо справа й доходила до загострення, то лише до 
напівмоментів. У підсумку можна відзначити хіба що 
неймовірну кількість кутових ударів, які подали за весь 
матч гравці "Наполі" — сімнадцять проти двох у киян. 
Неприємно здивували "динамівці", які, знаючи, що їм 
потрібна лише перемога, виглядали мляво й не про-
демонстрували волі до перемоги. Не допомогло навіть 
виконання українськими вболівальниками Державно-
го Гімну України наприкінці поєдинку в Італії…

"Сьогодні в нас грало багато молодих хлопців. До-
свід, який вони отримали в цьому матчі, неоціненний. 
Навряд чи хтось скаже, що ми грали на нульову нічию і 
намагалися втримати такий рахунок. Ми протистояли 
дуже серйозній команді і не дали їй створити моментів 
завдяки збалансованій грі в атаці й обороні. В нас були 
хороші можливості, але, на жаль, їх не вдалося реалізу-
вати. Неаполь грав інтенсивно, не дозволив нам про-
вести контратаки, на які ми розраховували", — сказав 
після поєдинку наставник "Динамо" Сергій Ребров.

Як би там не було, але наші хлопці за тур до фінішу 
групового раунду опинилися за бортом не лише плей-
оф Ліги чемпіонів, а й Ліги Європи. За вихід із групи В 
боротимуться турецький "Бешикташ", в якого 7 очок і 
наступна гра з "динамівцями", португальська "Бенфіка" 
і "Наполі", які зіграють між собою (в них по 8 очок).

Вихід у наступний раунд ЛЧ собі достроково га-
рантували дванадцять команд: "Арсенал", "Манчестер 
Сіті", "Лестер" — з Англії, "Атлетіко", "Барселона", ма-
дридський "Реал" — з Іспанії, "Баварія", "Байєр", дорт-
мундська "Борусія" — з Німеччини, "Монако", ПСЖ 
— із Франції та італійський "Ювентус". Ще чотири 
колективи змагатимуться за це право в п’яти завер-
шальних матчах групового етапу.

До слова, цього тижня "Борусія" з Дортмунда і вар-
шавська "Легія" встановили історичний рекорд Ліги 
чемпіонів за кількістю голів в одному матчі — раху-
нок 8:4 на користь німців. Вони перевершили попере-
дній рекорд, встановлений у сезоні 2003/04, коли "Мо-
нако" переміг іспанський "Депортіво" 8:3. До того ж, 
уперше в ЛЧ в одному поєдинку авторами голів стали 
вісім футболістів. До цього часу в головному клубно-
му турнірі Європи було зіграно п’ятнадцять матчів, в 
яких голи забивали семеро різних гравців.

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.
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Суботній вечір

Дитячий майданчик
— Ребе, я не розумію: приходиш до бідного — він 
привітний і допомагає, як може. Приходиш до 
багатія — він нікого не бачить. Невже це тільки 
через гроші?

— Визирни у вікно. Що ти бачиш?
— Жінку з дитиною, віз, що їде на базар...
— Добре. А зараз подивися у дзеркало. Що ти 

там бачиш?
— Ну що я можу там бачити? Тільки себе.
— Так ось: вікно зі скла і дзеркало зі скла.
Варто додати трохи срібла, і вже бачиш тільки 

себе.

Допоможіть Робіку дістатися замку

ЗАГАДКИ
На хвилину в землю вріс
Різнобарвний диво-міст.
Диво-майстер змайстрував

Міст високий без поручнів.
(Веселка)

*****************************

Без крил летять,
Без ніг біжать,
Без вітрил пливуть.

(Хмари)

*****************************

Молоко над річкою пливло —

Нічого не видно було,
Розчинилося молоко -
Стало видно далеко.

(Туман)

Срібло

У ТЕМРЯВІ
Узимку день набагато коротший. Отож, якщо тобі 
доведеться повертатися додому зі школи чи від 
друзів у сутінках, слід бути дуже обережним.

* Обов’язково візьми з собою ліхтарик. Освітленим 
шляхом іти веселіше, до того ж ти завчасно помічатимеш 
калюжі чи лід, ями тощо.

* Тримайся якомога далі від проїжджої частини – в тем-
ряві водіям побачити тебе складніше!

* Придбай кілька значків, які здатні відбивати світло, й почепи їх на одяг і рюкзак. Ці маленькі 
прикраси не лише зроблять тебе стильним, а й допоможуть водіям вчасно помітити на дорозі.

* Якщо тротуару поблизу проїжджої частини немає, то прямуй узбіччям назустріч потоку ма-
шин. Так ти, помітивши наближення автомобіля, зможеш відійти й перечекати, доки він проїде.

Капусняк із квасолею
Потрібно: квашена капуста — 

300 г, картопля — 3 шт., морква — 1 
шт., цибуля — 1 шт., олія — 2 ст. л., 
вода — 2 л, варена квасоля (кожному 
в тарілку), часник — 1 шт., лавро-
вий лист — 1шт., перець чорний го-
рошком — 2 шт., сіль, зелень.

Із квашеної капусти руками від-
тискаємо рідину. Розсіл викорис-
таємо під час приготування капус-
няку. Кладемо капусту в каструлю, 
заливаємо приблизно літром води 
і тушкуємо на невеликому вогні 
близько години. 

Чистимо, ріжемо картоплю і 
додаємо її до капусти. Доливає-
мо другий літр води і варимо ще 
хвилин 20-30 майже до готовності 
картоплі. 

Моркву тремо на тертці і сма-
жимо на олії, постійно помішуючи. 

Кладемо її в каструлю. Сюди ж до-
даємо окремо смажену дрібно нарі-
зану цибулю, перемішуємо і трима-
ємо на малому вогні ще 15 хвилин. 
Солимо, за необхідності додаємо 
розсіл, якщо капусняк прісний, або 
навпаки, доливаємо воду, якщо він 
занадто кислий. Заправляємо дріб-
но нарізаним часником, лавровим 
листом і перцем горошком. Про-
варюємо на малому вогні ще п'ять 
хвилин. У тарілку кладемо окремо 
зварену  квасолю, наливаємо гото-
ву страву, посипаємо зеленню і по-
даємо до столу. 

Паштет із квасолі 
Потрібно: 0,5 кг квасолі, 1 цибу-

лина, 1 морквина, сіль, чорний меле-
ний перець.

Квасолю відварити в підсоленій 
воді і зробити з неї пюре. Цибулю 

дрібно нарізати, моркву натерти на 
тертці, змішати й обсмажити на олії 
до золотистого кольору, додати до 
квасоляного пюре. Посолити, по-
перчити за смаком. Можна збриз-
нути лимонним соком. Подавати 
паштет охолодженим як самостійну 
страву або гарнір, також можна на-
мазувати на грінки з чорного хліба

Плов із сушених  
грибів
Потрібно: сушені гриби — 40 г, 

вода — 1,5 склянки, рис — 150-200 г, 
олія — 80 г, морква —100 г, цибуля — 
50 г, сіль, коріандр мелений — 3-4 г, 
чорний перець.

Гриби замочити в холодній воді 
на 3-4 години. Потім подрібнити і 
зварити в тій самій воді. Цибулю 
дрібно нарізати, моркву натерти на 
великій тертці. Все підсмажити на 
олії. Покласти в бульйон із гриба-
ми, додати перебраний і промитий 
рис, посолити. Закрити кришкою і 
тушкувати. За 10 хвилин до готов-
ності додати коріандр і мелений 
чорний перець.

Капустяні котлети 
Потрібно: 500 г капусти, 2 ст. л. 

манної крупи, 2 ст. л. мелених суха-
рів, 3 ст. л. олії, 0,5 скл. води, сіль.

Капусту дрібно нарізати, по-
класти в каструлю, додати воду, 
1 ст. л. олії і тушкувати до напівго-
товності. У киплячу масу всипати 
манну крупу, варити, безперервно 
помішуючи, 10-15 хвилин, злегка 
остудити, посолити, розмішати й 
остаточно остудити. Сформувати 
котлети овальної форми, запаніру-
вати у сухарях та обсмажити.

Рибні крученики з 
грибним фаршем під 
соусом
Потрібно: 1,5 кг риби, 200 г гри-

бів, 1 цибулина, 50 г олії, 1 ст. л. зеле-
ні петрушки, сіль і перець. Для соусу: 
2 ст. л. олії, 1 ст. л. борошна, 1,5 скл. 

рибного бульйону, чверть скл. білого 
вина, 0,5 скл. вершків, 3 жовтки, ли-
монний сік за смаком.

Грибний фарш. Порізані гриби 
підсмажити на олії разом із зелен-
ню петрушки й цибулею. Додати 
сіль і перець, влити 2-3 ст. л. води, 
розмішати.

Соус. 1 ст. л. олії і 1 ст. л. борош-
на, сіль, розтерти у глибокій ско-
вороді, поступово долити рибний 
бульйон, попередньо зварений із 
голови й кісток риби, прокип'ятити. 
Додати біле вино і вершки, варити 
до легкого загущення. В окремій 
каструльці розтерти 1 ст. ложку олії 
з 3-ма жовтками, додаючи їх один 
за одним, поступово влити приго-
товлений соус, проварити до густо-
ти сметани, додати лимонний сік за 
смаком.

Риба. Звільнити філе риби від 
кісток і, тримаючи ніж навскіс, на-
різати невеликими шматочками 
(починати різати філе треба від ши-
рокої частини упоперек волокон). 
Кожну скибочку відбити на мокрій 
дошці, легко вдаряючи, щоб не ро-
зірвати волокна м'яса. Підрівняти 
краї скибочок, посипати їх сіллю 
і перцем, на середину кожної по-
класти фарш, загорнути краї з усіх 
боків і згорнути скибочки трубоч-
кою. Приготовлені крученики по-
класти в глибоку сковорідку, за-
горненою стороною донизу, влити 
рибний бульйон, закрити кришкою 
і тушкувати на невеликому вогні 
до готовності. Готові крученики ви-
класти в тарілку, залити соусом і 
подавати.

Картопляні коржі
Потрібно: картопля — 300 г, 

цибуля — 50 г, натертий мускат-
ний горіх — 0,5 г, борошно пшенич-
не — 30 г, панірувальні сухарі — 20 г, 
олія — 60 г, сіль.

Картоплю очистити від шкірки, 
відварити, остудити і розім'яти, до-
дати обсмажену дрібно нарізану 

ріпчасту цибулю, ложку олії, бо-
рошно, сіль, мускатний горіх і все 
перемішати. Сформувати коржі, 
обкачати їх у панірувальних суха-
рях і смажити на олії з обох боків 
до появи скоринки. Подавати з то-
матним чи із грибним соусом.

Салат з чорносливом  
і печерицями
На 2 порції: 2 морквини, 2 ци-

булини, 15-20 шт. чорносливу, 6-8 
шт. печериць, 1 склянка очищених 
волоських горіхів, 2-3 ложки оливко-
вої олії.

Чорнослив замочіть на 15 хви-
лин у гарячій воді, подрібніть його. 
Натріть моркву на великій тертці, 
дрібно порубайте цибулю, а пече-
риці наріжте скибочками. Кожен 
інгредієнт, крім чорносливу, об-
смажте окремо на оливковій олії. 
Волоські горіхи подрібніть. Викла-
дайте в глибоке блюдо компоненти 
салату шарами в такій послідовнос-
ті: морква, цибуля, гриби, чорнос-
лив, горіхи. Можна збризнути гото-
ву страву соком лимона. Поставте в 
холодильник на 30-60 хвилин.

Пісний рулет із карто-
плею та грибами 
Потрібно: 1 лист тонкого ві-

рменського лаваша, 400 г печериць, 
2 цибулини, 600 г картоплі, соняш-
никова олія.

Очищену картоплю зварити, 
розім’яти. Пюре повинно вийти 
густим, але не сухим, за потре-
би додати трохи відвару. Цибулю 
дрібно посікти й обсмажити в олії, 
половину покласти в картопляне 
пюре і розмішати, а другу додати 
до дрібно порізаних печериць і 
смажити до випарування рідини. 
На лист лаваша, залишаючи вільни-
ми краї, викласти картопляну масу, 
зверху — грибну. Загнути краї, 
скрутити рулет, перекласти його на 
змащене олією деко і запікати до 
появи хрусткої скоринки.

Різдвяний піст: страви на щодень

Дотримання посту передбачає відмову від скоромної 
їжі. Однак наш організм потребує поживних речовин, 
як і в інші дні. Тому раціон під час посту повинен бути 
не менш смачним і корисним. Тож пропонуємо добір-
ку рецептів пісних страв.
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