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Вартість передплати  
на 2017 рік:
на 6 місяців — 65,30 грн.;
на 12 місяців — 129,40 грн.
Для організацій (передплатний індекс 
23491) на 6 місяців —  
77,30 грн.; на 12 місяців — 153,40 грн.12 сторінок
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Віват, 
Тернопіль-
ський районе! 
Про людей,  
які творять 
добро

Все буде 
смачно. 
Голубці-
смакунці

3

4-5

12

Про 
перерахунок 
пенсій

Коли у 2012 році у фойє Тер-
нопільської районної ради уро-
чисто відкривали стенд зі світли-
нами людей — вихідців району, 
які залишили помітний слід у 
національній та світовій науці, 
культурі, дехто висловлювався, 
що цей стенд міг би поповнити 
експозицію музею, а не займати 
стіну державної установи. Проте, 
приходячи сюди та вдивляючись 
в обличчя людей, які жили дале-
ко до мого народження, не раз за-
питувала себе: «А що корисного 
ти зробила для людей? Чи згадає 
тебе хоч хтось добрим словом, 
коли ти вже не працюватимеш, не 
житимеш на цій землі?» Такі дум-
ки приходили не лише до мене. 
Про це не раз чула від наших 
освітян, медиків, працівників 
культури, полів та ферм, пред-
ставників влади, політиків.

Під звуки Народного духо-
вого оркестру «Доля» районного 
будинку культури у фойє театру 
збиралися люди. Зустрічалися 
давні приятелі, теперішні та ко-
лишні керівники району, сільські 
голови, підприємці, фермери. 
Люди обнімалися, впізнавали та 
не впізнавали одне одного, дехто 
не стримував сліз. Усі з цікавістю 
розглядали стенди, виготовлені 
територіальними об’єднаними 
громадами, сільськими та селищ-
ними радами. 

А потім на всіх чекало гран-
діозне поетично-театралізоване 
дійство, яке благословив Висо-
копреосвященний архієпископ, 
митрополит Тернопільсько-
Зборівської єпархії УКГЦ Кир 
Василій Семенюк. На знак ве-
ликої любові, шани та поваги 
українського народу до Великого 
Кобзаря від учасників урочисто-
го святкування було покладено 
квіти до пам’ятника Тарасові 
Шевченку. 

Ведучі дійства розказали, як 
творилась історія краю, наголо-
сивши, що за цей порівняно не-
великий проміжок часу район 
пройшов складний період ста-
новлення, розвитку, економічної 
кризи та піднесення. І нині він 
займає лідируючі позиції за всіма 
показниками. До таких досягнень 
причетні працівники всіх галу-

зей виробництва, освітньої, ме-
дичної, соціальної та культурної 
сфери. Натхненники та головні 
організатори дійства — голова 
райдержадміністрації Олександр 
Похилий і голова районної ради 
Андрій Галайко — щиро подяку-
вали всім, хто працює та працю-
вав для блага району. 

З ювілеєм жителів району та 
тих, хто трудиться і трудився 
для його блага, вітали, зокрема, 
перший заступник голови ОДА 
Іван Крисак, заступник голови 
обласної ради Любомир Крупа, 
секретар Тернопільської міської 
ради Віктор Шумада та інші. 
Дуже колоритним було вітання 
начальника об’єднання «Терно-
пільгаз» Олега Караванського, 
який разом із цінними подарун-
ками прийшов на  свято зі співо-
чим дуетом «Тернопільгазу». 

Продовження на 6 стор. 

Благодатна земля 
благородних людей
Тернопільський район — давній український край зі 
славною історією, яка почала творитися задовго до офі-
ційного утворення. Наша земля подарувала Україні та 
світові визначних особистостей — оперну співачку  
Соломію Крушельницьку, провідника ОУН Ярослава 
Стецька, поета, драматурга Левка Крупу, знамениті  
родини Барвінських та Анткових, поета, священика  
Тимотея Бордуляка, краєзнавця Ігоря Ґерету, відомих 
поетів Василя Ярмуша, Петра Тимочка, Степана Алича-
Мокрія, мистецтвознавця Петра Медведика, автора 
перших у Галичині праць українською мовою з психоло-
гії Степана-Максима Балея, історика Вячеслава Будзи-
новського, етнографа Луку Гарматія, історика Мирона 
Кордубу, просвітителя, видатного українського пасічника  
о. Миколу Михайлевича, українського історика літерату-
ри Кирила Студинського, історика, географа Івана Теслю, 
молоду поетесу Мар’яну Рудакевич та десятки інших. 

Наша сторінка

www.facebook.com/ 
PodilskeSlovowww.trrada. te.ua  

— веб-сторінка Тернопільської районної ради

Фото на добру згадку: голова Тернопільської РДА Олександр Похилий, 
його заступники Володимир Осядач, Андрій Колісник та Байковецький 
сільський голова Анатолій Кулик з представниками своєї об’єднаної 
територіальної громади.

Щирі вітання від голови  
Тернопільської районної ради 
Андрія Галайка та голови РДА 
Олександра Похилого.

Високопреосвященний архієпис-
коп, митрополит Тернопільсько-
Зборівської єпархії УКГЦ Кир Васи-
лій Семенюк з Віталієм-Романом 
Сидягою, Василем Дідухом та 
Василем Коломийчуком.

Заступник голови Тернопільської 
обласної ради Любомир Крупа 
вручає грамоту Великобірків-
ському селищному голові  
Роману Мацелюху.

Начальника об’єднання «Терно-
пільгаз» Олега Караванського з 
Тернопільським районом об’єднує 
все найкраще, що має людина – 
рідна земля, домівка, дитинство, 
юність, утвердження.

8 грудня у Тернопіль-
ському академічному 
обласному українському 
драматичному театрі 
імені Тараса Шевченка 
урочисто відзначали  
золотий ювілей району. 
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ПодякаОфіційне

Офіційне | Візит Прем'єр-міністра України

Офіційне | Візит Президента України

Розпорядження голови Тернопільської район-
ної ради від 12 грудня 2016р. № 31-од

про скликання восьмої сесії 
Тернопільської районної ради 
сьомого скликання.
1. Скликати восьму сесію Тернопільської ра-

йонної ради сьомого скликання 21 грудня 2016 
року в приміщенні районної ради.

Сесійне засідання розпочати о 10 годині ранку.
2. На розгляд восьмої сесії районної ради вне-

сти питання:
— Про внесення змін до районного бюджету 

на 2016 рік.
— Про районний бюджет на 2017 р.
— Інші питання поточної роботи.
3. На сесію районної ради запросити депутатів 

обласної ради від. Тернопільського району, сіль-
ських та селищних голів, керівників відділів та 
управлінь райдержадміністрації, керівників ра-
йонних організацій, установ, промислових і сіль-
ськогосподарських підприємств, представників 
політичних партій, громадських організацій, ре-
дакторів газети «Подільське слово» та радіоком-
панії «Джерело». 

Голова районної ради А.В. ГАЛАЙКО

Клуб починається зі… сходів

Під час наради Володимир 
Гройсман наголосив, що багато 
успішних проектів, які нині реа-
лізовують на Тернопільщині, ста-
ли можливими завдяки рефор-
мі децентралізації. Як зазначив 
прем’єр, створення об’єднаних 
територіальних громад — один 
із найважливіших напрямків ре-
форми децентралізації. 

«Завдяки надходженню до 
громад значно більшої кількості 
коштів, вони мають можливість 
вирішувати проблеми, до яких 
роками не могли підступитися, — 

ремонтувати дороги, обладнувати 
клуби, ФАПи та школи, створю-
вати пожежні частини і поліцей-
ські станції. Децентралізація — це 
можливість для громад бути са-
мостійними. Головне, щоб її вдало 
впровадити у життя. Багато чому 
ще треба навчитися, але міцне 
підгрунтя вже закладено», — за-
значив політик.

Голова ОДА Степан Барна по-
відомив, що ще минулого року,  
до створення громад, населені 
пункти мали менше ресурсу, що 
засвідчує статистика. Сьогодні 

бюджети в громадах виконують  
на 100% і більше. Зокрема, 316,7 
млн. гривень власних доходів за 
січень-листопад нинішнього року 
надійшло до загального фонду 
бюджетів об’єднаних територіаль-
них громад, таким чином уточне-
ний план виконано на 115,3%.

«Станом на 1 грудня об’єднані 
громади нашої області розподіли-
ли понад 102 млн. грн. додаткового 
ресурсу, у тому числі: за рахунок 
вільного залишку — 27,7 млн. грн. 
та від перевиконання — 74,6 млн. 
грн. Очікується, що за 2016 рік 
громади Тернопільщини матимуть 
344,2 млн. гривень власних дохо-
дів. А це на 257,7 млн. гривень, або 
у 4 рази більше, ніж торік! Це ко-
лосальний ресурс, який треба вмі-
ло освоїти. Таким чином, держава 
відкрила нові можливості для роз-
витку: і Тернопільщина впевнени-
ми кроками просувається вперед», 
— додав очільник області.

Голова Байковецької громади 
Анатолій Кулик подякував пану 
Гройсману за візит і водночас 
висловив обурення щодо того, 
що 6 грудня 2016 року Верхо-
вна Рада відхилила один із над-

важливих для розвитку громад 
законопроектів (№4676) щодо 
умов зміни меж районів у про-
цесі добровільного об’єднання 
територіальних громад, який мав 
удосконалити процес формуван-
ня спроможних громад в Україні. 
Планувалося, що з 
ухваленням цього 
законопроекту Цен-
тральна виборча 
комісія призначить, 
нарешті, перші міс-
цеві вибори голів 
та депутатів у по-
над 30 об’єднаних 
громадах, створених 
на межі районів та 
навколо міст облас-
ного значення. Дея-
кі об’єднані громади чекають на 
призначення виборів вже другий 
рік. Але в парламенті не вистачи-
ло голосів навіть для того, щоб 
повернути проект закону на по-
вторне друге читання.

Після такого голосування ав-
тори змушені були зняти з роз-
гляду законопроект №4772 щодо 
добровільного приєднання тери-
торіальних громад, який спрощує 

процедуру створення спромож-
них громад в Україні. 

«Лише за рік після об’єднання 
громад ми маємо значні результа-
ти. Люди з сусідніх сіл зрозуміли, 
що в цьому їхня перспектива. Вони 
готові долучатися до нашої грома-

ди. Є відповідні звер-
нення. І в нас були ве-
ликі сподівання, що до 
Дня місцевого самовря-
дування Верховна Рада 
проголосує за закон 
(№4772, — ред.), який 
дасть можливість долу-
чатися до об’єднання. 
На жаль, цього не ста-
лося. Подумайте про 
людей, які живуть да-
леко від столиці, в се-

лах, де немає доріг, хороших шкіл, 
будинків культури. Ми довели, що 
все це можна зробити завдяки де-
централізації», — сказав Анатолій 
Кулик.

Наприкінці виступу пан Ана-
толій привітав жителів Тернопіль-
ського району з 50-річчям. До цих 
привітань долучився і Прем’єр-
міністр Володимир Гройсман.

Зоряна ДЕРКАЧ 

«Якщо театр розпочинається з вішал-
ки, то сільський клуб — зі сходів, —роз-
мірковує завідуюча культурною обител-
лю у Великому Глибочку Людмила Пацій, 
— раніше на наших сходах люди ламали 
каблуки, могли навіть впасти, а нині їх не 
впізнати…» А далі розповіла жінка з вдяч-
ністю про тих, кому не байдужа сільська 
культура. Дуже поталанило селу із депу-
татом. Євген Грицишин на минулих вибо-
рах до Тернопільської районної ради не 
давав великих обіцянок, але, ставши де-
путатом, взявся за справу. Потурбувався 
про дороги, клуб, школу та церкву. На все 

вистачає у пана Євгена часу та сил.
 Сільські люди — дуже працьовиті, але 

й відпочивати їм десь треба. У Великому 
Глибочку — просторе приміщення клубу. 
Багато обдарованих юних самодіяльних 
акторів та людей поважного віку беруть 
участь у народному аматорському теа-
трі, який має більш, ніж столітню історію. 
Діють тут вокальні колективи. Але для  
ремонту клубу чомусь завжди не було 
часу та коштів. Добре вивчивши цю про-
блему, голова Тернопільської РДА Олек-
сандр Похилий та голова районної ради 
Андрій Галайко посприяли у фінансуван-
ні. На сесії районної ради, яка відбулася 
у лютому цього року, надали 175 тисяч 
гривень. Ніби й невелика сума, але обсяг 
робіт виконано значний. Зокрема, про-
довжено перекриття даху, розпочате ще 
при виконуючій обов’язки сільського го-
лови Світлані Полотнянко-Кривій у 2014 
році, та капітально відремонтовано сходи. 
Камінь привезено особливий — річ-

ковий із Теребовлянського району, а 
збудовані сходи, як обіцяють майстри, 
простоять віки. Багато зусиль у це вклав 
Ярослав Макодим зі своєю бригадою, ко-
тра працювала дуже злагоджено. Завжди 
цікавилися перебігом робіт, давали дієві 
рекомендації перший заступник голови 
Тернопільської РДА Володимир Осядач, 
начальник відділу культури РДА Віктор 
Навольський.

 «До таких сходів дуже підійдуть онов-
лений фасад, енергозберігаючі вікна, а ще 
нова система обігріву приміщення, — під-
жартовує завідуюча клубом у Великому 
Глибочку Людмила Пацій. — Але, як кажуть 
ті, що будуються, варто лише розпочати».

Галина ЮРСА – ТРР «Джерело».

Володимир Гройсман: «Майбутнє за об’єднаними громадами!»
8 грудня на Тернопіллі з робочим візитом побував Прем’єр-міністр Володимир Гройсман. У приміщенні школи села Сокорики Підгаєцького району 
голова уряду разом із очільниками області провів робочу нараду з головами об’єднаних територіальних громад.

Голова Байковецької  

громади Анатолій Кулик

Петро Порошенко відзначив, 
що відкриття нового заводу, де 
об’єдналися потенціали україн-
ських виробників, німецьких та 
японських інвесторів, є яскравим 
прикладом взаємовигідної співп-
раці, а також свідченням сприят-

ливого ділового клімату на Терно-
пільщині.

«Замість того, щоб брати кре-
дити, які треба повертати, по-
трібно залучати інвестиції, які 
створюють нові робочі місця. 
Відкриття цього виробництва 

є запорукою й ознакою успіху 
України, — зауважив Президент. 
— Чортківська філія заводу «СЕ 
Борднетце-Україна» — це 500 но-
вих робочих місць. Влітку наступ-
ного року планується завершити 
другу чергу та ввести в експлуа-
тацію виробництво електронного 
й електричного устаткування для 
автотранспортних засобів. Це за-
безпечить робочими місцями ще 
півтори тисячі жителів Терно-
пільщини».

Глава держави також підкрес-
лив, що якщо у 2014 році першо-
черговим завданням було зупини-
ти ворога, у 2015 році — створити 
власні Збройні сили, то у 2016 році 
—  підняття економіки. 

А в гостях у Героя України, 
аграрія Петра Гадза Петро Олек-
сійович взяв участь у церемонії 

запуску нового холодильного 
комплексу та поспілкувався з ко-
лективом підприємства. Тут, до 
слова, планують збільшити ви-
робничі потужності, відкрити 
нові цехи із виготовлення фрук-
тових пюре та запустити лінію з 
виготовлення соків.

«Приємно бути серед людей, 
які роблять все можливе для 
того, щоб інвестувати в майбутнє 
України і забезпечити внутрішній 
ринок та експортні можливості 
за технологіями, яких раніше в 
Україні не існувало. Інвестиції у 
виробництво, які здійснюють на 
Тернопільщині, є ознакою відро-
дження української економіки», 
— сказав Петро Порошенко.

До слова, серед пріоритетних 
планів на Тернопільщині — від-
новлення військової частини у 

Чорткові, яку розформували 
2005-го. А ще — ремонт доріг. Зо-
крема, для нашої області виділять 
щонайменше 500 млн. грн. Розпо-
вів Президент і про підвищення 
зарплати, наголосивши, що впер-
ше урядом прийнято рішення 
підвищити мінімальну заробітну 
плату більш ніж удвічі. Такі кро-
ки дозволять не лише підвищити 
соціальні стандарти, а й забез-
печити збільшення надходжень 
до Пенсійного фонду та місцевих 
бюджетів.

Лілія КУЛЕНИЧ.

14 грудня із робочим візитом на Тернопільщині побував Президент України Петро Порошенко. Він відкрив 
нове підприємство «СЕ Борднетце-Україна» у Чорткові — виробника кабельно-провідникової продукції для 
концерну «Фольксваген». А також відвідав фермерське господарство «Гадз» у селі Трибухівці, де взяв участь у 
відкритті промислових потужностей.

Петро Порошенко: «Інвестиції у виробництво  
є ознаками відродження української економіки»

Голова фермерського господарства 
"Гадз" Петро Гадз та Президент 
України Петро Порошенко
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Індекси споживчих цін у листопаді 2016 року. За даними Дер-
жавної служби статистики України, індекс споживчих цін по Терно-
пільській області в листопаді 2016 року стосовно жовтня 2016 року 
становив 101,0%, з початку року — 110,5%, по Україні — 101,8% та 
111,4% відповідно. Дані по Україні — без урахування тимчасово 
окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя 
та частини зони проведення антитерористичної операції.

Кабінет Міністрів України схвалив механізм підвищення поса-
дових окладів вчителям на два тарифних розряди з 1 січня 2017 
року. Таке рішення ухвалено 14 грудня під час засідання уряду. Як 
заявив Прем'єр-міністр Володимир Гройсман, «заробітна плата вчи-
теля зросте до 50%». Тарифні розряди будуть підвищені на дві пози-
ції. Таким чином, зарплата вчителя вищої категорії, якого віднесуть 
не до 12-го, а до 14-го розряду, з 1 січня становитиме від 5266 грн. 
до 6841 грн. Вчителі без категорії будуть отримувати від 3960 грн. 
до 4853 грн.

15 грудня 2016 року у Києві об 11 год. розпочнеться перший 
Форум об’єднаних громад. Він присвячений річниці діяльності в 
Україні громад, які утворилися на першому етапі реформи місце-
вого самоврядування. Форум проводиться за ініціативою Кабінету 
Міністрів України та за підтримки міжнародних донорських органі-
зацій. Під час роботи підіб’ють попередні підсумки діяльності, на-
працюють спільний план дій уряду та місцевого самоврядування на 
наступний рік.

Об’єднані територіальні громади отримують стабільні подат-
кові надходження. Про це інформували в Тернопільській ОДПІ. Се-
ред лідерів — податок на доходи фізичних осіб та акцизний податок. 
Так, впродовж 11 місяців цього року до бюджету Байковецької гро-
мади надійшло 40 млн. 662 тис. грн. податкових платежів, з яких 27,9 
млн. грн. — податку на доходи фізичних осіб, 6,2 млн. грн. акцизного 
податку та 3,1 млн. грн. — плати за землю, 2,3 млн. грн. — єдиного 
податку. Казна Велькогаївської громади отримала від платників 24,2 
млн. грн., з них 9,9 млн. грн. акцизного податку, 8,7 млн. грн. податку 
на доходи фізичних осіб, 1,8 млн. грн. — плати за землю та 3,4 єди-
ного податку.

На Тернопільщині заяви на отримання землі подали вже 5 тисяч 
650 учасників антитерористичної операції. Так, станом на 13 грудня 
надано 4 тис. 588 дозволів на розробку проектів землеустрою для 
відведення земель загальною площею 2,553 тис. га. Військовим пе-
редадуть 1 тис. 442 ділянок (2,269 тис. га) для ведення особистого 
селянського господарства. Ще 1 тис. 862 учасників АТО отримають 
187 га земель для зайняття садівництвом, 1 тис. 284 збудують житло-
ві будинки на площі більше 96 га.

На Тернопільщині постраждалі внаслідок Чорнобильської ка-
тастрофи отримали матеріальну допомогу. Як повідомляють в 
ОДА, у нашій області в повному обсязі виплачено соціальні та ком-
пенсаційні виплати постраждалим внаслідок Чорнобильської ка-
тастрофи, заборгованості немає. Загальна сума — 11 млн. 590 тис. 
грн. Про це повідомив директор департаменту соціального захисту 
облдержадміністрації Вадим Боярський.

У Тернопільській області зменшуються площі озимих культур. У 
відділі організації виробництва сільгосппродукції обласного управ-
ління агропромислового розвитку пояснюють, що під урожай 2017 
року посіяно озимі зернові культури на площі 199,2 тис. га. Це на 
21,2 тис. га менше ніж  минулого року. «Вересень був дуже сухий, не 
сіяли, чекали дощів. У жовтні дощі були тривалі, а потім похолодан-
ня. Крім цього, через затяжні дощі не змогли зібрати сою і кукурудзу, 
які були попередниками під озимі», — пояснила причини зменшен-
ня посівних площ очільниця профільного відділу Марія Дерманська. 
Натомість озимого ріпаку посіяно 64,5 тис. га, що на 18,% більше  по-
рівняно з минулим роком.

15 грудня у Тернополі відбулося офіційне відкриття нової під-
станції швидкої медичної допомоги №3. Вона розташована на 
вулиці Київська, 3А. Так, нове приміщення дозволить медикам нада-
вати своєчасну екстрену допомогу населенню, зокрема мешканцям 
мікрорайону Сонячний. На підстанції працюватимуть три лікарські 
бригади, одна з яких кардіологічна. Крім того, у цілодобовому режи-
мі буде працювати фельдшер. На зміні в звичайній бригаді є лікар, 
фельдшер і водій, а в спеціалізованій бригаді – лікар, два фельдше-
ри і водій. На чергуванні є три машини «швидкої».

На Тернопільщині бракон’єрів «виловлюватиме» спецпатруль. 
Відтепер відстежувати правопорушення із незаконного вилову 
риби в Україні будуть рибні патрульні, відібрані на основі відкритого 
конкурсу. Вони пройдуть фахове навчання, курси підвищення квалі-
фікації у європейських експертів, а також їм видаватимуть сучасну 
техніку. Зазначимо, що для оснащення рибоохоронного патруля в 
26 регіонах України потрібно загалом 140 млн. гривень.

На Тернопільщині  шукають чоловіка, який хоче заробити ве-
ликі гроші. Телеканал «СТБ» шукає героя, який погодиться знятися 
у програмі «Хата на тата», яку так полюбляють дивитися і жителі Тер-
нопільської області. Переможцю обіцяють 50 тисяч гривень. І поки 
чоловіки пильнуватимуть господарку, доглядатимуть дітей, їхні дру-
жини зможуть шикарно відпочити та набратися незабутніх вражень. 
Усі деталі для участі у програмі можна дізнатися за номером теле-
фону (098) 300-25-20.

Актуально | Інформує Пенсійний фонд

Із 01.12.2016 р. буде проведе-
но перерахунок:

мінімального розміру пенсії, а •	
також доплати за понаднормо-
вий стаж непрацюючим пенсі-
онерам відповідно до ст. 28 ЗУ 
«Про загальнообов’язкове дер-
жавне пенсійне страхування»;
пенсій за особливі заслуги, від-•	
повідно до ЗУ «Про пенсії за 
особливі заслуги перед Украї-
ною»;
мінімального розміру пенсії у •	
зв’язку із втратою годувальни-
ка;
мінімального розміру пенсії у •	
зв’язку із втратою годуваль-
ника членам сімей військовос-
лужбовців;
підвищень, передбачених ЗУ •	
«Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захис-
ту», та доплати до підвищень;
мінімальних розмірів пенсій •	
військовослужбовцям строко-
вої служби та членам їх сімей, 
призначених відповідно до ЗУ 
«Про пенсійне забезпечення 
осіб, звільнених із військової 
служби, та деяких інших осіб»;
надбавки на утриманців, від-•	
повідно до ЗУ «Про пенсійне 
забезпечення осіб, звільнених 
з військової служби, та деяких 
інших осіб»;
підвищень, передбачених ЗУ •	
«Про жертви нацистських пе-
реслідувань», та доплати до 
підвищень;
мінімальних розмірів пенсій за •	
інвалідністю внаслідок аварії 
на ЧАЕС;
щомісячної державної адресної •	
допомоги інвалідам — учасни-
кам ліквідації наслідків аварії 
на ЧАЕС;
державної соціальної допомо-•	
ги на догляд інвалідам війни 
з-поміж військовослужбовців 
1, 2, 3 груп та інших інвалідів 
війни 1, 2, 3 груп;
щомісячної державної адресної •	
допомоги інвалідам війни та 
учасникам бойових дій;
доплати до мінімального роз-•	
міру пенсії непрацюючим шах-
тарям, на яких поширюється 
дія ЗУ «Про підвищення пре-
стижності шахтарської пра-
ці», та працівникам, зайнятим 
обслуговуванням зазначених 
осіб, відповідно до ЗУ «Про 
загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування»;

доплати до мінімального роз-•	
міру пенсії, незалежно від фак-
ту роботи, шахтарям, на яких 
поширюється дія ЗУ «Про під-
вищення престижності шах-
тарської праці» та яким при-
значена пенсія за інвалідністю, 
відповідно до ЗУ «Про пенсій-
не забезпечення»;
доплати до пенсії у зв’язку із •	
втратою годувальника членам 
сімей шахтарів, смерть яких 
настала внаслідок нещасного 
випадку на виробництві або 
профзахворювання.
Мінімальний розмір пен-

сії за віком, призначеної від-
повідно до статті 28 ЗУ «Про 
загальнообов'язкове держав-
не пенсійне страхування» до 
01.10.2011 року, за наявності у 
чоловіків 25, а у жінок — 20 років 
страхового стажу, а також міні-
мальний розмір пенсії за віком, 
яка призначена або перерахована 
з урахуванням стажу та заробітку 
після 01.10.2011 року, за наявнос-
ті у чоловіків 35, а у жінок — 30 
років страхового стажу, встанов-
люється на рівні прожиткового 
мінімуму для осіб, які втратили 
працездатність, — 1247,00 грн. 

Перерахунок пенсії проводить-
ся також в частині збільшення до-
плати за понаднормативний стаж 
роботи:

для чоловіків за кожний рік 
понад 25 років (пенсій, призна-
чених до 01.10.2011 року) або 35 
років (пенсій, призначених, пере-
рахованих після 01.10.2011 року), 
а для жінок за кожний рік понад 
20 років (пенсій, призначених до 
01.10.2011 року) або 30 років (пен-
сій, призначених, перерахованих 
після 01.10.2011 року) розмір пен-
сії збільшується на 1 відсоток від 
розміру пенсії, яка обчислена від-
повідно до статті 27, але не біль-
ше 1 відсотка від прожиткового 
мінімуму.

Відповідно до абзацу дру-
гого частини 3 ст. 42 ЗУ «Про 
загальнообов'язкове державне 
пенсійне страхування», у разі 
збільшення розміру прожитко-
вого мінімуму для осіб, які втра-
тили працездатність, працюючим 
пенсіонерам розмір пенсії, обчис-
лений відповідно до статті 28, не 
перераховується.

Виходячи із розміру про-
житкового мінімуму для осіб, 
які втратили працездатність, з 

01.12.2016 року – 1247,00 грн., не 
провадиться перерахунок:

дітям війни, відповідно до ЗУ •	
«Про соціальний захист дітей 
війни»;
додаткової пенсії за шкоду, за-•	
подіяну здоров’ю, та компен-
саційної виплати за втрату го-
дувальника, відповідно до ЗУ 
«Про статус та соціальний за-
хист громадян, які постражда-
ли внаслідок Чорнобильської 
катастрофи»;
особам, яким виповнилося 100 •	
років і більше, відповідно до 
Постанови Кабінету Міністрів 
України від 26.09.2012 р. №908;
щомісячної доплати до пенсії •	
непрацюючим пенсіонерам, 
вивільненим у зв’язку зі за-
криттям Чорнобильської АЕС.
Виходячи із розміру прожит-

кового мінімуму на одну особу в 
розрахунку на місяць з 01.12.2016 
— 1544,00 грн., проводиться пере-
рахунок надбавки, передбаченої 
ЗУ «Про донорство крові та її 
компонентів».

Перерахунок щомісячної дер-
жавної адресної допомоги, від-
повідно до Постанови Кабінету 
Міністрів України від 01.04.2008 
року №265 «Деякі питання пен-
сійного забезпечення громадян», 
виходячи із розміру прожитково-
го мінімуму для осіб, які втратили 
працездатність, з 01.12.2016 року 
— 1247,00 грн., проводиться для 
одержувачів пенсій:

за віком/за вислугу років у разі •	
повного стажу, якщо в даних 
про інвалідність наявна інфор-
мація про 1, 2 або 3 групу інва-
лідності;
у разі втрати годувальника;•	
за інвалідністю для інвалідів 1, •	
2, та 3 групи;
соціальних пенсій для інва-•	
лідів 1, 2 та 3 групи; та дітям-
інвалідам;
за віком/за вислугу років у разі •	
неповного стажу роботи, якщо 
в даних про інвалідність на-
явна інформація про 1, 2 або 3 
групу інвалідності.
Перерахунок щомісячної дер-

жавної адресної допомоги, вихо-
дячи із розміру 949,00 грн., про-
водиться для тих одержувачів 
пенсій, які не зазначені вище.   

Галина Гумницька,
заступник начальника Тернопіль-

ського об’єднаного управління ПФУ 
Тернопільської області

Про перерахунок пенсій
Із 1 грудня 2016 року, відповідно до Закону України «Про державний бюджет України 
на 2016 рік», органами Пенсійного фонду України буде проведено перерахунок пенсій, 
виходячи із розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, 
1247,00 грн., шляхом перерахунку мінімальних розмірів пенсій, надбавок, підвищень та 
визначення права на щомісячну державну адресну допомогу з урахуванням індексації.

Увага! Шановні жителі Тернопільського району! 
Інспектор дозвільної системи Тернопільського районного  
відділення ТВП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції 
Андрій Петрович Ратушний. 
Прийомні дні: середа 9.00-13.00 год.; четвер 14.00-18.00 год.;  
субота 10.00-14.00 год. (субота, крім днів полювання).
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Тернопільський районний 
відділ соціального забезпе-
чення утворений 26 грудня 
1966 року. З тих пір структура 
зазнала декілька реорганіза-
цій, злиттів відділів та пере-
йменувань. В різні часи його 
функціонування керманича-
ми управління були: Семен 
Іванович Бороліс, Гайнула 

Гарифулович Фатхутдінов, 
Петро Михайлович Сере-
динський, Іван Степанович 
Носевич, Галина Феодосіїв-
на Карнаух, Олена Станісла-
вівна Фука, Богдана Петрів-
на Олексишин.

Отож, що належить до 
сфери діяльності управління? 
Якщо коротко, то це призна-
чення всіх видів допомоги та 
соціальних виплат, а саме: на-
дання субсидій, пільг, робота 
з пільговиками, чорнобильця-
ми, афганцями, АТОвцями. Та-
кож до обов’язків працівників 
управління належить і забезпе-
чення матеріально-технічної 
бази інвалідів протезними за-
собами, оздоровлення чорно-
бильців, інвалідів, ветеранів 
війни, виплати учасникам та 
ветеранам війни, допомога 
при народженні та пологах, 
допомога по догляду за дити-
ною, малозабезпеченим, до-
помога по несплаті аліментів 
тощо. Завдання, що стоять пе-
ред працівниками управління, 

ніколи не були легкими. Вони 
вимагають високого професі-
оналізму, великої відповідаль-
ності, людяності, відданості 
своїй справі, компетентності, 
високої кваліфікації, практич-
ного досвіду, відповідального 
ставлення до виконання своїх 
обов’язків.

В управлінні соціального 
захисту населення я працюю 
на посаді начальника з 2006-
го. Мушу сказати, що праця 
людей цієї галузі невдячна, хоч 
і благородна. Найбільше мене 
як керівника турбує проблема 
кадрів. Люди не хочуть іти пра-
цювати до нас, адже це важка і 
виснажлива робота. Відтак від-
чувається швидка плинність 
кадрів — молоді люди прихо-
дять і відразу ж звільняються. 
В результаті маємо величезне 
навантаження на штатних 
працівників, для них кількість 
отримувачів соціальної допо-
моги є не підйомною. Що вже 
й говорити про оплату праці, 
яка є мізерною і, мабуть, саме 

це й відлякує нових працівни-
ків. Крім того,  приміщення, в 
якому доводиться працювати, 
не відповідає сучасним реаль-
ним потребам.

Утім, без зайвого пафо-
су можна стверджувати, що 
сьогодні в управлінні працю-
ють великі ентузіасти, чуйні 
й уважні до чужих проблем 
люди, які обслуговують понад 
15530 пільговиків, 2540 інвалі-
дів загального захворювання, 
7234 ветеранів війни і праці, 
4855 одержувачів державних 
соціальних допомог та 10712 
отримувачів субсидій. 

Вважаю, що це робота на 
межі з волонтерством. Люди, 
які тут працюють роками, жи-
вуть тим, що допомагають ін-
шим у їх щоденних турботах. І 
без любові у цій справі не було 
б результату. Будемо надіяти-
ся, що незабаром у державі 
відбудуться позитивні зміни, і 
працівники соцзахисту в май-
бутньому матимуть мінімум 
роботи. Дай Боже…

15 лютого 2000 року було 
утворено Службу у справах 
неповнолітніх, яку в жовтні 
2007 року перейменовано у 
Службу у справах дітей рай-
держадміністрації. Її очо-
лювали: Іван Васильович 
Зальопаний, Василь Лео-
нідович Ковальчук, Окса-
на Богданівна Вінницька, 
Микола Миколайович Пі-
говський, Тетяна Микола-
ївна Гарник, Олександра 
Михайлівна Стібель, Ігор 
Володимирович Кравець.

Служба у справах дітей 
Тернопільської районної 
державної адміністрації здій-
снює заходи щодо надання 
статусу дитини-сироти та 
дитини, позбавленої бать-
ківського піклування, вла-
штування дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського 
піклування, встановлення 
опіки й піклування над цими 
дітьми, проводить роботу з 
питань усиновлення, із захис-
ту особистих, майнових і жит-
лових прав дітей. Одночасно 
служба здійснює організацію 
соціального захисту дітей, які 
перебувають у складних жит-
тєвих обставинах, поперед-
ження негативних проявів і 
проводить профілактичну, 
правовиховну роботу у дитя-
чому середовищі з метою за-
побігання випадкам загрози 
життю та здоров’ю підроста-
ючого покоління. 

Нині на обліку в службі у 
справах дітей ТРДА перебу-
вають 69 дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського 
піклування, з них: 37 чоловік 
перебувають під опікою та 
піклуванням, 12 — у прийом-
них сім’ях і дитячих будинках 
сімейного типу, 3 дитини та 
17 дітей-сиріт, які прибули з 
інших районів області, пере-
бувають в інтернатах області.  
На сьогодні у районі прожи-
вають 11 усиновлених дітей. 
Окрім того, на обліку служби 
перебувають 7 дітей, які опи-
нились у складних життєвих 
обставинах і потребують осо-
бливої уваги.

Труднощам, з якими ми 
зустрічаємося в нашій ро-
боті, більше притаманний 
психологічний та моральний 
аспект. Це пов’язано із ви-
падками позбавлення бать-
ківських прав через нена-

лежне виконання батьками 
своїх обов’язків або в разі, 
якщо дії батьків загрожують 
життю і здоров’ю малечі. 

Серед здобутків варто 
зазначити, що на сьогодні 
92% дітей-сиріт і дітей, по-
збавлених батьківського 
піклування, які проживають 
на території Тернопільсько-
го району, влаштовано до 
сімейних форм виховання 
(усиновлення, встановлення 
опіки та піклування, прийом-
ні сім’ї, дитячі будинки сімей-
ного типу, - авт.). До відома, 
середній показник влашту-
вання таких дітей в Україні 
становить 78%. 

Нині ми працюємо над 
районною Програмою за-
безпечення житлом дітей-
сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, на 
2017-2019 роки, яку виноси-
мо на розгляд чергової сесії 
районної ради. 

Із серпня 2014 року по ве-
ресень 2015 року за власним 
бажанням я був мобілізова-
ний до Збройних сил України 
на захист нашої держави. 9 
місяців перебував у зоні АТО 
в Луганській області, з них 
100 днів – на передовій. Бу-
вали моменти, особливо під 
час артобстрілів, коли розу-
мієш, що можеш не вижити, 
і довіряєш своє життя тіль-
ки Богу. Тоді усвідомлюєш, 
що цінність життя не в тому, 
скільки ти надбав, а в тому, 
скільком людям ти зробив 
добро. Важко осмислювати, 
що деяких побратимів уже 
немає серед живих. Хоча ще 
донедавна спали в одному 
бліндажі, ділили одну пайку 
і горня. Шкода, що тут, «на 
гражданці», люди живуть ін-
шим життям і їм байдуже, що 
відбувається там. Особлива 
подяка нашим волонтерам, 
без допомоги яких було б 
зовсім скрутно. Яким я по-
вернувся звідти? Іншим. Сер-
йознішим, із загостреним 
почуттям відповідальності 
перед усіма людьми. 

Із нагоди 50-річчя Терно-
пільського району бажаю 
його мешканцям любові до 
своїх дітей, адже від того, як 
ми їх виховаємо, залежати-
ме не тільки наша старість, 
а й майбутнє нашої країни, в 
якій нам жити.

Віват, Тернопільський районе! | Про людей, які творять добро
Минулого тижня Тернопільський район відзначив 50-річчя від дня створення – багато це чи мало? Для історії – це відносно невеликий відрізок 

часу, а от для поколінь, які творили цю історію, – термін чималий. У попередньому випуску ми розповіли нашим читачам про людей, які були 
«при владі» колись, і про тих, хто керує районом та різними галузями нині. У цьому випуску ми вирішили присвятити цілу сторінку тим людям, які 
очолюють різні сектори соціальної сфери району.

До спеціалістів установ соціальної галузі висуваються дуже високі вимоги. І в чому б не полягала їх робота, основна мета діяльності – допомога 
людям. А головні риси характеру – людяність, гуманізм та милосердя. Їхня наполеглива, самовіддана праця є запорукою того, що велика кількість 
українців, котрі потребують уваги і підтримки з боку держави, не покинута і не забута, відчуває себе захищеною у цей непростий для України час. 
Піклуючись про людину, її майбутнє, забезпечуючи надання соціальних гарантій і допомоги тим, хто потрапив у нелегкі життєві ситуації, працівни-
ки соціальної сфери роблять вагомий внесок у розбудову демократичного, громадянського суспільства. Тож познайомимося ближче...

1966-2016

Тернопільському 
району

років

Хотілося б, щоб працю соцробітників  
більше поважали, ціна її невимірна

Цінність життя не в 
тому, скільки ти надбав, 
а в тому, скільком 
людям зробив добро

Робота в соціальній сфері вимагає від людей  
самовіддачі й альтруїзму

Це робота на межі з волонтерством

Олександр Степанович Романцов, начальник служ-
би у справах дітей Тернопільської районної дер-
жавної адміністрації та працівники служби

Сергій Леонтійович 
Мандзюк, начальник 
управління соціально-
го захисту населення 
Тернопільської районної 
державної адміністрації

Надія Михайлівна По-
рада, т. в. о. директора 
Тернопільського район-
ного центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та 
молоді  

Службу сформовано 1 лис-
топада 1987 року. Її очолю-
вали Марія Йосипівна Ро-
манюк, Іван Станіславович 
Хацановський.

Територіальний центр со-
ціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) 
Тернопільського району об-
слуговує громадян похилого 
віку, інвалідів, які прожи-
вають у складних життєвих 
обставинах. Терцентр скла-
дається із таких відділень: 
соціальної допомоги вдома, 
денного перебування, ор-
ганізації надання адресної 
грошової допомоги. Їх пра-
цівники надають послуги 
догляду вдома, соціальної 
адаптації, консультування, 
профілактики, посередни-
цтва, соціально-економічні 
тощо, а також здійснюють 
представництво інтересів.

На 01.12.2016 року чисель-
ність зареєстрованих осіб, які 
потребують соціального об-
слуговування, становить 2216, 
з них фактично обслуговувано-

го населення в сільській місце-
вості — 1014 чоловік. 

Соціальні послуги надають 
64 соціальних робітники, які 
мають 810 підопічних. Серед-
нє навантаження на одного 
соціального працівника — 12 
осіб, і це за норми (згідно з 
Положенням) 6 чоловік. Отож, 
мабуть, зайвим буде говорити 
про те, що навантаження на 
цих людей перевищує норму 
вдвічі, саме тому кількість со-
ціальних робітників неодмін-
но потрібно збільшувати, адже 
від цього залежить якість та по-
вноцінність надання спектру 
послуг. Варто зазначити, що у 
нас працюють ті, хто повністю 
віддається важкій роботі, а 
вона, ой, яка непроста, бо до 
кожного підопічного потрібно 
знайти особливий підхід. Без-
перечно, це надзвичайно тяж-
ка праця як у фізичному, так і 

у психологічному плані. Саме 
тому хотілося б, аби працю со-
ціальних робітників більше по-
важали, бо ціна її невимірна.

Сьогодні ми трудимося над 
запровадженням надання со-
ціальних послуг більш ширшо-
му колу осіб похилого віку, ін-
валідам. Зокрема, йдеться про 
соціальну адаптацію, профі-
лактику, посередництво, кон-
сультування. Адже у старшому 
віці всі потребують доброго 
слова, підтримки і допомоги.

Із нагоди 50-річчя від дня 
створення Тернопільського 
району хочу привітати соці-
альних робітників, наших під-
опічних і висловити подяку 
всім небайдужих людям райо-
ну, які завжди долучаються до 
нашої благодійної акції «Ми-
лосердя». Бажаю всім міцно-
го здоров’я, благополуччя та 
мирного неба над головою.

Заклад створено 9 квітня 
1999 року. Його тодішня назва 
— Тернопільський районний 
центр соціальних служб для 
молоді. Керівниками в різні 
часи були:  Володимир Воло-

димирович Колінець, Неля 
Анатоліївна Саржевська, Те-
тяна Вікторівна Кручик.

Наша служба впродовж ба-
гатьох років надає соціальні 
послуги сім’ям, дітям та моло-
ді, які перебувають у складних 
життєвих обставинах і потре-
бують сторонньої допомоги, 
у тому числі особам, які по-
страждали від насильства та 
торгівлі людьми. У разі потре-
би ми здійснюємо і соціаль-
ний супровід, який є одним із 
важливих напрямків нашої ро-
боти. Вдаючись до мови цифр, 
варто зазначити, що в Терно-
пільському районі на сьогодні 
є сім прийомних сімей. Крім 
того, функціонує і будинок сі-
мейного типу. Загалом у цих 
сім’ях проживають 14 дітей-
сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування.

Останні кілька років центр, 

який я очолюю, працює з 
сім’ями учасників антитеро-
ристичної операції (з початку 
року на обліку перебувала 
321 сім’я) та внутрішньо пере-
міщених осіб (21 сім’я), сприяє 
оздоровленню дітей із сімей 
учасників АТО за недержавні 
кошти в Україні та за кордо-
ном. Зокрема, у 2015–2016 рр. 
відбувались поїздки в Угор-
щину, Польщу, Хорватію, Бол-
гарію, Грузію, до яких залуче-
но 36 дітей з сімей учасників 
АТО району, 9 дітей оздоров-
лено в Україні.

В рамках реалізації со-
ціальних програм, у співп-
раці з установами та органі-
заціями, Центр проводить 
інформаційно-профілактичні 
заходи із запобігання нега-
тивним явищам, пропагуван-
ня здорового способу життя, 
сімейних форм виховання, 

серед яких — заходи до Між-
народного дня захисту дітей, 
Всесвітнього дня здоров’я, 
Всеукраїнського тижня права, 
інформаційні кампанії «Кожна 
дитина має право на сімейне 
виховання», «16 днів проти на-
силля» та Новорічно-Різдвяна 
акція «Зимова казка», яка вже 
стала традиційною та вкотре 
відбудеться й цього року.

Робота в соціальній сфері 
непроста, проте важлива та 
потрібна, вимагає від людей 
самовіддачі й альтруїзму. Вар-
то зазначити, що створені те-
риторіальні громади району 
також працюють в напрямку 
здійснення соціальної робо-
ти у своїх населених пунктах. 
Так, у Байковецькій ОТГ ство-
рено центр соціальних служб, 
у Великогаївській — запрова-
джено посаду фахівця із соці-
альної роботи. Сторінку підготувала Лілія КУЛЕНИЧ.

Надія Іванівна Бойко, 
директор територіаль-
ного центру соціального 
обслуговування населен-
ня (надання соціальних 
послуг) Тернопільського 
району
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Тернопільському 
району

років

За 50 років з часу створення Тернопільський район 
розвинув потужну сільськогосподарську галузь

Одне з найпотужніших у Тер-
нопільському районі підпри-
ємств сільськогосподарської 
галузі — компанія «Агропрод-
сервіс», заснована вихідцем з 
Тернопільського району Іваном 
Адамовичем Чайківським у 1999 
році на базі колгоспу в селі На-
стасів. Важкими, але впевненими 
були кроки становлення. Ми одні 
з перших у краї зрозуміли та дали 
це зрозуміти іншим, що сіяти 
сміття — сміття збирати. Тому по-
чали надавати послуги з виробни-
цтва та реалізації елітної продук-
ції рослинництва і тваринництва, 
зберігання сільськогосподарської 
продукції. Нині у смт Козова зве-
дено власний елеватор потужніс-
тю 150–160 тисяч тонн. Частина 
продукції йде на виробництво 
комбікормів на власному заводі 
проектною потужністю 10 т/год. 
У 2003 році компанія «Агропрод-
сервіс» отримала статус насінгос-
пу, в розпал літа 2012 року було 
відкрито насіннєвий завод.

Основний вид діяльності під-
приємства — рослинництво, зо-

крема зернові та олійні культу-
ри. Земельний банк становить 
близько 37 тисяч гектарів. Про-
фільними культурами є озима 
пшениця, ячмінь, соя, ріпак, 
кукурудза, соняшник, цукрові 
буряки.

Від 2005 року підприємство 
працює ще й у галузі тваринни-
цтва, зокрема свинарства. Тут 
вирощують свиней порід Лан-
драс, Дюрок, Гемпшир, П'єтрен 
польської селекції. У березні 
2006 року ПАП «Агропродсер-
віс» отримало статус племре-
продуктора, а у травні 2009 року 
— племзаводу з розведення сви-
ней породи Ландрас. Від 2008 до 
2010 року завдяки потужному 
інвестуванню у виробництво 
компанія наростила поголів'я з 
360 до 3 020 свиноматок. Від 2008 
року вирощуємо також м'ясну та 
молочну велику рогату худобу. 
Для підтримки цього напрямку 
функціонують 4 м'ясо-молочні 
ферми.

Від 2012 року компанія почала 
розвивати сектор птахівництва. 

У селі Гарбузів Зборівського ра-
йону зведено птахівничий комп-
лекс на 350 тисяч голів курей-
бройлерів.

Станом на 1 жовтня 2013 року 
загальне поголів'я свиней стано-
вило 62 000, у тому числі 5 228 
свиноматок. Поголів'я великої 
рогатої худоби налічує 2850 го-
лів, свійської птиці — близько 
250 тисяч. Підприємство реалі-
зує свою продукцію виключно на 
території України. Загалом про-
дукція тваринництва становить 
близько 20% від всієї виробленої 
на «Агропродсервісі». 15 вересня 
2016 року в Настасові Тернопіль-
ського району на базі підприєм-
ства відкрили завод із переробки 
сої. Ми вдихнули друге життя 
в недіючий м’ясокомбінат, що в 
селі Острів. 

У рік заснування на підпри-
ємстві працювали лише 60 пра-
цівників, проте його успішна 
діяльність сприяла значному 
зростанню штату. Нині компа-
нія дає роботу понад 1000 пра-
цівникам.

Наша праця була гідно оціне-
на державою. Наші досягнення 
— почесне звання «Аграрна елі-
та України» (квітень 2012), від-
знака «Найкращий вітчизняний 
інвестор» на VII Міжнародному 
інвестиційному форумі у м. Тер-
нополі (квітень 2012), сьоме міс-
це в рейтингу виробників свини-
ни України за версією журналу 
«Прибуткове свинарство» (2013), 
«Найкращий вітчизняний інвес-
тор 2012-го року» на VIII Міжна-
родному інвестиційному форумі 
у Тернополі (жовтень 2013).

У мирну працю чорні коректи-
ви внесла війна. Дякувати Богу, 
на наші поля не летять снаря-
ди, але кожного болить доля за 
братів-українців на окупованих 
територіях. Відправляємо про-
дукцію для воїнів АТО. Підтри-
муємо матеріально сім’ї учасни-
ків бойових дій. Сподіваємося, 
що війна скоро закінчиться, адже 
для миролюбного українського 
селянина в усі віки було звичніше 
тримати серпа, а не меча.

Коли люди, які хочуть зайня-
тися підприємництвом, започат-
ковують власний бізнес, розпові-
дають мені про свої труднощі, то 
часом дивуються, що у свій час я 
їх мав ще більше…

Мама бачила мене священиком 
або ж учителем. А мені подобало-
ся поле. Батько все життя пропра-
цював у колгоспі трактористом. 
Я часто допомагав йому на жни-
вах. Робота, як, може, дивно для 
декого прозвучить, вабила мене. 
Це нині у комбайнах – комфорт: 
кондиціонери, телевізори, взі-
рцева чистота. Хоч святкову білу 
сорочку одягай! У 80-90-х роках 
тракторист був по вуха у мазуті, 
від нього несло соляркою, але це 
було моє. Тому, як не любив маму, 
все ж не послухав її, і після закін-
чення неповної середньої школи 
подав документи на агронома. З 
часом здобув вищу економічну 
освіту. 

У 1993 році в Україні почався 
фермерський рух. Охочі брали 
землю. Цікаво, що ті, які хотіли 
лише розбагатіти, скоро переко-
налися, що нічого з того не вийде. 
Земля віддячує сторицею лише 
тим, хто її по-справжньому лю-
бить. Взяв для початку 40 гекта-
рів. Не маю зла нині ні на кого, але 
тоді до мене – ще юного хлопця, 
поставилися з недовірою. Поду-

мали, напевне: «Візьме, побавить-
ся і кине». Поле було запущене. 
Ми днювали та ночували там. 
Був молодий, хотів довести собі 
та всім, що можу працювати. Не 
мали техніки. Навіть поламаний 
підшипник — це вже була траге-
дія у 90-ті роки. Всього себе відда-
вав роботі. Діти мене практично 
не бачили. Дружина також. 

Брак коштів тоді був поши-
реною проблемою. Наприкінці 
минулого століття ніхто не мав 
грошей, а банки ставили невигід-
ні, як тоді всі говорили, кабальні 
умови. Складалося враження, що 
не будуємо державу, а кожен ба-
жає побільше урвати з того, на 
чому сидить. Мене особисто ви-
ручали рідні, які віддавали інколи 
останнє.

Було важко, але я знав, чого 
прагну. Не для власної наживи 
(людині ж не так багато потріб-
но). Хотілося, щоб і діти жили 
в достатку, і село процвітало. З 
часом мені повірили, адже чес-
но розраховувався з тими, хто на 
мене працював. З’явилися кошти, 
почали брати більше землі в орен-
ду. Нині в обробітку ПП «Агрон» 
та ФГ «Березовський» — 4 тисячі 
гектарів поля з Тернопільського та 
сусідніх районів, майже 2 тисячі 
пайовиків. Коли мене запитують, 
що найважливіше у моїй роботі, 

відповідаю: «Сповна розрахува-
тися з людьми за оренду землі». 
Коли чув, що якийсь господарник 
дає за пай, приміром, мішок зерна, 
яке можна хіба що курям кинути, 
то було боляче за людей і за тих, 
хто їх оббирає. Пайовики — це 
здебільшого пенсіонери, колишні 
працівники колгоспів, які підні-
мали господарство. Невже на таку 
платню вони заслужили? Тому, 
інколи навіть собі у збиток, коли 
хтось платив по тому нещасному 
мішку на пай, наше господарство 
віддячувало пайовикам по 8 цент-
нерів зерна, додатково давали по 
мішку цукру, гречки. Це прива-
блювало інших людей укладати 
договори на оренду землі саме з 
нами. Довіра більше коштує.

Нині у господарстві працю-
ють 80 осіб. Закупили новітню 
імпортну техніку відомих фірм, 
маємо власні три посівні комп-
лекси. Постійно відслідковуємо 
новинки. Щоб земля сповна від-
дячила, треба у неї, не шкодуючи, 
вкладати. Я патріот України, але 
купую закордонне, бо воно ефек-
тивніше. Буде вітчизняна техніка 
на рівні, купуватимемо лише своє.

Щоб ефективно використо-
вувати кожну хвилину, а вона 
особливо цінна під час жнив, ви-
рішили техніку в разі поломки 
ремонтувати на місці. З роками 

невелика майстерня «доросла» до 
сервісного центру. Це в мене від 
батька. Він свого трактора нікому 
не довіряв ремонтувати, все робив 
лише сам. У найближчих планах у 
нас добудова елеватора, власного 
зерносховища та інше.

З часом, як жартують хлопці, 
почали «забавлятися». Побуду-
вали власну маленьку метеостан-
цію, хлібопекарню, купили страу-
сів, оленів, цесарок, іншу птицю. 
Маємо 120 вуликів. Медом ласу-
ють всі наші працівники, розда-
ємо друзям, знайомим, залишки 
продаємо. Плануємо на території 
господарства «Агрон» відкрити 
кабінети перукаря, масажу, сто-
матології. А чом би й ні? Людина, 
яка чесно працює, повинна жити з 
кожним роком краще.

Завдяки наполегливій праці 
усіх наших аграріїв, у селах, де 
орендуємо землю, ремонтують 
дороги, будинки культури, шко-
ли, бібліотеки, відкривають дитя-
чі майданчики. Допомагаємо бій-
цям АТО. Це нині найголовніше. 
Збережемо державу – будемо мати 
майбутнє.

Нині, оглядаючись на мину-
ле, дякую долі, що посилала мені 
саме труднощі. Без них не досяг 
би того, що маю.

Петро Смалюк —  
начальник відділу агро-
промислового розвитку 
Тернопільської РДА 

Андрій Баран — 
директор компанії 
«Агропродсервіс»

Юрій Березовський — 
директор ПП «Агрон» 

Агропромислові підприємства 
Тернопільського району мають 
нині в обробітку 31,5 тисяч гекта-
рів сільськогосподарських угідь. 
Цього року наші сільськогоспо-
дарські підприємства виробили 
понад 106 тисяч тонн зерна, що в 
середньому становить майже 56 
центнерів з гектара. 

Однією з найбільш економіч-
но вигідних культур стало ви-
рощування ріпаку, які зросли в 
районі до 3057 посіяних під уро-
жай 2017 року. 

Виробництвом картоплі та 
овочів у Тернопільському ра-
йоні в основному займаються 
фермерські господарства. Вони 

цього року виробили цієї про-
дукції, відповідно, 59 та 15 ти-
сяч тонн.

Нині інтенсивно розвивають-
ся галузі свинарства та птахів-
ництва.

У сучасних непростих ринко-
вих умовах успішно працюють, 
використовуючи новітні техноло-

гії, наші керівники-аграрії, серед 
яких Іван Чайківський, Юрій 
Березовський, Андрій Баран, 
Володимир Крупніцький, Григо-
рій Пінязь, Степан Маціборка, 
Наталя Янкевич, Мирослав Гор-
батюк, Іван Мричко, Петро Кос-
тик, Ігор Олійник, Андрій Дідик 
та багато інших.

Наша мета — лише еліта

Земля віддячує тим, хто її любить по-справжньому…

Сторінку підготувала Галина Юрса.

Праця на землі — почесна і благородна, але водночас важка. Проте аграрії нашого 
краю докладають максимум зусиль, аби домогтися високих врожаїв, адже від 
цього залежить добробут людей. Отож, на святкуванні ювілею району гідно оцінили 
старання представників аграрної галузі.
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Людина і її справа Вітаємо!

Тема номера

Початок на 1 стор.
Про успіхи новостворених 

об’єднань — Байковецької та Ве-
ликогаївської територіальних гро-
мад — говорили їх голови Анато-
лій Кулик та Олег Кохман.

Грамоти від Тернопільської 
ОДА отримали вчитель фізи-
ки Лозівської школи Михайло 
Шемеля, директор Острівської 
музичної школи Степан Боро-
дай, заступник головного лікаря 
ТРТМО Ігор Войтович, началь-
ник відділу загального діловод-
ства Тернопільської РДА Світла-
на Мікітіна, керуючий справами 
Тернопільської районної ради 
Богдан Ящик. 

Грамотами Тернопільської об-
ласної ради за сумлінну працю, 
особистий вклад у розвиток ра-
йону нагородили голову Підгоро-
днянської сільської ради Сергія 
Чапрака, голову Великобірків-
ської селищної ради Романа Ма-
целюха,  голову Острівської сіль-
ської ради Богдана Піщатіна, 
першого заступника Байковець-
кого сільського голови Миколу 
Думу.

Пам’ятні сувеніри «50 років 
Тернопільському району» отри-
мали директор ПАП «Агропрод-
сервіс» Андрій Баран, директор 
ПП «Агрон» Юрій Березовський, 
голова правління ПАТ «Терно-
пільміськгаз» Володимир Бо-

брівець, колишній голова Тер-
нопільської районної ради (1998 
-2015 рр.) Василь  Дідух, голова 
правління ПАТ «Тернопільгаз» 
Олег Караванський, колишній 
голова Тернопільської районної 
ради та Тернопільської райдерж-
адміністрації Василь Коломий-
чук, Великогаївський сільський 
голова Олег Кохман, заступник 

голови Тернопільської обласної 
ради Любомир Крупа, Байко-
вецький сільський голова Анато-
лій Кулик, виконуючий обов’язки 
головного лікаря Тернопільського 
районного територіального ме-
дичного об’єднання Володимир 
Лісовський, представник Прези-
дента України у Тернопільському 
районі (1992-1994 рр.) Віталій-
Роман Сидяга.

На святі згадали та віддали шану 
працівникам медичної галузі, осві-
ти, культури, соціальної сфери. 

Наш район — сільськогоспо-
дарський. Сучасні агропромисло-
ві підприємства — основа еконо-
міки краю. Від аграріїв присутніх 
вітав директор агропромислового 
підприємства «Агропродсервіс» 
із Настасова Андрій Баран, який 
побажав родинам сімейного за-
тишку, щастя та благополуччя і 
щоб природні стихії, від яких так 
залежний сільський працівник, 
обходили всіх стороною. А голо-
вне, щоб в Україні настав мир. 

Тепло зустріли присутні на свя-
ті виступ Василя Коломийчука, 
який у різні роки обіймав кілька 
керівних посад: представник Пре-
зидента України (лютий 1994р. — ли-
пень 1994 р.), голова районної ради 
(липень 1994 р. — квітень 1998 р.), голова 
районної державної адміністрації 
(серпень 1995 р. — травень 1999 р.). Ко-
лишній очільник району сказав, 
що майже всі люди у залі йому 
знайомі. З ними працював на різ-
них ділянках виробництва, з ба-
гатьма зберіг дружні та товариські 
стосунки. «До розбудови району 
долучилося не одне покоління лю-
дей. Багато з них не дожили до сьо-
годнішнього святкування, адже 50 
років — дата дуже поважна, — ска-
зав Василь Степанович. — Доброго 

слова заслуговує кожен. Неправда, 
що нещасливі живуть у пору змін. 
Таким просто найважче. Тому ві-
таю всіх, хто нині запроваджує у 
краї реформи, які приведуть до 
благополуччя кожного жителя 
Тернопільського району…»

Дійство доповнили мистець-
кі виступи заслуженого артиста 
України Василя Хлистуна, лікаря-
хірурга, виконавця власних тво-
рів Юрія Футуйми, молодіжного 
творчого колективу «Струни сер-
ця» ТНЕУ, народного аматорсько-
го ансамблю танцю «ГлоріяБай», 
народного аматорського естрад-
ного ансамблю «Діксіленд», ама-
тора сцени з Великих Гаїв Во-
лодимира Депутата, народного 
ансамблю народної музики «На-
стасівські музики», солістки Тер-
нопільського районного будинку 
культури Любові Шарган.

Співаючи у кінці дійства «Мно-
гая літа», кожен відчував себе час-
тинкою великої родини. Хай мо-
литва об’єднає усіх нас, щоб жити 
і працювати для блага наших ді-
тей. Щоб, відзначаючи 100-річчя 
району, згадали і про скромний 
вклад кожного з нас.

Галина ЮРСА — ТРР «Джерело».

Відділ освіти Байковецької сільської ради, педагогічний та учнівський 
колективи Дубовецької ЗОШ І-ІІ ступенів, учасники методичного 
об’єднання вчителів-словесників вітають Софію Миколаївну  
Довгополу із 50-літнім ювілеєм педагогічної діяльності.

Талановитий конструктор  
з Великих Гаїв кличе на виставку
Інженер Володимир Кріса запрошує подивитись інсталяцію його 
робіт в рамках виставки творчих досягнень Великогаївської сільської 
об'єднаної територіальної громади "Минуле. Сьогодення. Майбутнє". Йде зима по Україні, льодом вкрила ріки сині,

Снігом вслала поле й луки, вже й мороз щипа за руки. 
Йде лісами, йде гаями, селами іде й містами, 
Змерзли вже від неї всі. Завітала й в Дубівці. 
Тут в цю пору, зимну й темну, маєм новину приємну:
Вже піввіку без упину, в дощ і в сонячну годину,
Вчить любити нашу мову україночка чудова.
Оптимістка, активістка, нині теща, колись невістка,
Сім раз бабця, прабабуся, всепрощаюча матуся, 
Рідного слова хранителька дубовецька учителька — 
Ніжна і мила, гарна і лагідна Софія Миколаївна. 
Звуки, префікси, додатки… Скільки років все спочатку…
Слово звичне і незвичне, а звучання поетичне
Душу не одну торкнуло, в серце леготом війнуло…
Пісня щира українська, колискова материнська,
Гостреє Франкове слово, твори давні, твори нові
І молитва до Марії на уроках у Софії. 
Вчить відмінки і відміни, її добрі очі сині
Мудрістю життя сіяють і нащадків наставляють
На дорогу правди, миру. А її пораду щиру 
Цінить кожен житель краю. Вчительку нині вітаєм
Із таким приємним святом! Зичим їй добра багато, 
Радості, здоров’я, сили, хай усмішка ваша мила
Буде завжди на обличчі, хай до нових звершень кличе 
учнів кожну Божу днину дзвоник жвавий без упину!
Зичим чемних учнів і чудових творів, 
Зичим ми наснаги і щасливих днів.
Нехай рівна завжди буде стежечка до школи, 
Хай на ній поменше буде камінців.
Хай відкрите буде вам дитяче серце, 
Хай добро вернеться, що послали в світ,

Нехай сонце з неба довго вам сміється, 
Щоб жили ви, люба, хоча б сотню літ!
Хай теплом сіяють ваші сині очі, 
Як волошки в житі, як весняний день, 
Хай дарують зорі українські ночі,
А ласкава доля — доброту людей.
Хай Свята Марія з Сином бережуть вас щогодини, 
Бережуть усю родину, школу, неньку-Україну,
Вашу хату і пороги, ще несходжені дороги,
Всі шляхи і манівці, і, звичайно, Дубівці!

Про це автор численних 
паперових макетів відомих 
будівель повідомив на своїй 
сторінці в мережі "Фейсбук".

Виставку відкриють 19 
грудня в Тернопільському 
обласному краєзнавчому му-
зеї (Тернопіль, площа Геро-
їв Євромайдану, 3). Будуть 
представлені макети Парафі-
яльного, Домініканського та 
Єзуїтського костелів, Великої 
синагоги а також Воздви-
женської церкви в масштабі 
1:100.

Додамо, що мешканець Великих Гаїв 
самотужки опанував мистецтво створен-
ня паперових макетів архітектурних спо-
руд. Згодом його захоплення переросло в 
справу життя — нині він має власну сту-
дію, успішно співпрацює з будівельними 
компаніями, яким створює макети май-
бутніх житлових комплексів.

Майстер зізнається, що робота це ко-
пітка і не така проста, як видається на 
перший погляд. Костел і катедру спо-
чатку малював у фотошопі, далі роздру-
кував частинами на принтері, потім вже 
вирізав і клеїв усі деталі. Важливим про-

цесом було також спів-
відношення масштабних 
пропорцій для якнайточ-
нішого відтворення ре-
альних форм і розмірів. 
Так, над макетом архіка-
тедрального собору Во-
лодимир Кріса працював 
майже півроку, а Парафі-
яльного костелу — чоти-
ри місяці.

Лілія КУЛЕНИЧ

1966-2016

Тернопільському 
району

років

Благодатна земля благородних людей

Приємно зустрітись в будні 
і в свята: Великобірківський 
селищний голова Роман Мацелюх 
та Ступківський сільський голова 
Ігор Радецький.

Біля власного стенду сільський  
голова Івачева Долішнього  
Михайло Гук та завідуюча місце-
вою бібліотекою Ольга Беркета.

Гарний настрій у день свята: 
Романівський сільський голова 
Галина Петріченко  з вчителем 
історії Почапинської ЗОШ І-ІІІ ст. 
Іваном Чернецьким.

Тернопільський астролог Іван 
Круп’як, Миролюбівський сільський 
голова Володимир Криницький з 
легендою районного агробізнесу 
– колишнім керівником агрофірми 
«Поділля» Стефанією Тислицькою.

Старості села Баворів Надії Салабай (у центрі) пощастило народитися у 
день утворення Тернопільського району, з чим її щиро привітали Великогаїв-
ський сільський голова Олег Кохман та весь актив об’єднаної територіаль-
ної громади.

Сфотографувалися з юними 
україночками голова райради ФСТ 
«Колос» Іван Кульбіцький, завідувач 
стоматологічним відділенням 
ТРТМО Іван Трач та доцент Терно-
пільського національного техніч-
ного університету Іван Салук.
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"Богдан Бастюк —  
сільський поет"
24 листопада в сільській бібліотеці-філії відбувся урок-
пам'ять, присвячений  Бастюку  Богдану Івановичу. Урок 
з учнями 5 класу Мишковицької школи провели класний 
керівник Марія Миколаївна Оленюх, вчитель історії   Марія 
Михайлівна Сирник. "Безмежний світ поезії та гумору " — 
так називалась книжкова виставка, яку мали змогу пере-
глянути учні. Бібліотекар ознайомив їх із творчим дороб-
ком Бастюка. Багато цікавого про життєвий шлях Богдана 
Івановича розповіла вчитель історії Марія Михайлівна.

Моє село ріка розкраює навпіл…
Моя вітцівщина — Березовиця
Як треба, щоб була в цім світі  

людських бід
Не для держави —  

для душі столиця.
(Левко Крупа)

У неділю, 11 грудня 2016 року, 
в бібліотеці смт Велика Березови-
ця відбулися літературні читання 
«Душі столиця». На захід були за-
прошені викладачі і студенти ТНПУ 
ім. В.Гнатюка, вчителі-філологи 
Тернопільського району, місцеві 
жителі, члени спілки «Союз украї-
нок» та прихильники поетичного 
слова. Захід провели пані Марія 
Крупа та завідуюча бібліотекою 
Марія Галайко. Розпочали його із 
благословення місцевого пароха 
отця Василя Брони, вступного сло-
ва пані Марії Крупи та завідуючої 
бібліотекою Марії Галайко. Висту-
паючі наголосили, що наша земля 
багата талантами, треба тільки їх 
помічати та відкривати. Все дійство 
відбулося за три блоки: І – читання 
поезій місцевого поета, літератур-

ного та громадського діяча Левка 
Крупи; ІІ – виступи на тему: «Нео-
класики як носії культури»; ІІІ – чи-
тання власних поезій. Майстерно 
читали твори поета-земляка Віктор 
Підгайний, Марія Рапіта, Володи-
мир Крупа, Тарас Галайко. Дівчата-
студенти розповіли  присутнім про 
життєвий і творчий шлях поетів-
неокласиків, зокрема, Миколи Зе-
рова, Михайла Драй-Хмари, Павла 
Филиповича. 

Гості переглянули презентацію 
про життєвий і творчий шлях Лев-
ка Крупи, пригадали хорошу лю-
дину, яка за життя вивчала й попу-
ляризувала історію рідного краю. 
Всі мали змогу почути вірші юних 
поетів-початківців, вчителів Миш-

ковицької ЗОШ І-ІІІ ступенів І.Б. Звір 
та Н.Я. Брикайло. 

«Поезія живе у поколіннях, по-
езія живе століття» — мовила за-
ключні слова пані Марія Крупа, яка 
підбила підсумки грудневих літе-
ратурних читань.

 Словами «Поезія – це розмова 
з Богом, крик душі» розпочала свій 
виступ-подяку методист Байко-
вецької громади Олександра За-
дорожна. Зауважили, що наші бійці 
сьогодні стоять зі зброєю на сході, 
а ми повинні кріпитися духовно й 
морально, виховувати молоде по-
коління словом, яке формує ритм 
української нації.

Атмосфера була приємною і не-
вимушеною. Сподіваюся, що всі 
присутні отримали задоволення 
від спілкування із поезією.

Кожушко Оксана Казимирівна, 
директор Острівської ЗОШ І-ІІІ 

ст., вчитель української мови та 
літератури

Учнівське самоврядування
У Великобірківському будинку творчості школяра (БТШ) відбувся збір лідерів учнів-
ського самоврядування та педагогів-організаторів Тернопільського району. Культор-
ганізатор БТШ Оксана Капелусь фрагментарно повідала про українські історичні 
цінності, починаючи від доби Київської Русі і до сьогоднішніх днів. Захід відбувався у 
день 25-річчя Всеукраїнського референдуму, під час якого понад 90% наших громадян 
проголосували за незалежність України. 

Богдан Бастюк народився в селі 
Мишковичі неподалік Тернополя. 
З цього села був батько письмен-
ника, який працював учителем у 
місцеві школі, його дід. Майже все 
життя прожив Богдан Бастюк у 
Мишковичах. Тут він знайшов і свій 
спочинок.

Письменник мав за плечима 
чималий життєвий досвід: студент 
Львівського сільськогосподар-
ського інституту, інженер у кол-
госпі, журналіст, фермер, голова 
Тернопільської спілки письменни-
ків... Автор численних поетичних 
творів. Деякі з них стали піснями. 
Правда, Богдан Бастюк віддавав 
перевагу гумористичним творам. 
Майже щороку виходили його 
книжечки-«метелики» з віршами-
сміховинками, які користувалися 
популярністю. Поезія Б. Бастюка 
проста і щира, ненав’язливо заду-
шевна, істина тут мовиться прити-
шеним голосом:

Життя — жнива в своїй  
найпершій суті,

Пісочком стануть скельні стрімчаки,
А учорашнє, нинішнє, майбутнє — 
Немов коріння , стебла, корінці....
Богдан Бастюк — сільський 

поет. Яку б тему він не порушу-
вав, які б животрепетні пробле-
ми буття не зачіпав, неодмінно 
повертає до галицького села. 
Окремі вірші були надруковані на 
сторінках газет і журналів:

В країні не світіть
Словами з воску й лою.
Бо їй, хоч фрази ті
Знайдуть прихильну пресу,
Ще довго тупотіть
Повільною ходою,
Даруйте,
У хвості всесвітнього прогресу...
Вкраїну не ганьбіть
Розмовами про бідність.
То – не найперша з бід,
Коли порахувати.
В собі з усіх скарбів
Один плекаймо –
ГІДНІСТЬ.
А більше нам нема чого жадати.
Поет закоханий у рідний край, 

Україну і свій народ, але його лю-
бов не галаслива і не тріскуча, а 
притишена і сумна, як, власне, 
кожне справжнє почуття. 

Хвилиною мовчання вшанува-
ли учні поета на сільському кладо-
вищі.

Галина ДУДАС, завідуюча  
бібліотекою  с. Мишковичі.

Нещодавно у Почапинській 
ЗОШ І-ІІІ ст. відбувся тиждень 
соціально-психологічної  підтрим-
ки на тему «Змінимо світ на краще!», 
метою якого було: надати інформа-
цію про тверезість як природний 
стан людини; дати учням знання 
про вплив алкоголю  на здоров'я 
людини, особливо в молодому віці; 
розвинути звичку самостійно мис-

лити й аналізувати інформацію, що 
надходить; мотивувати вести здо-
ровий  спосіб життя. 

Відкриття відбулось у понеді-
лок 21.11.2016 р. Тиждень минув 
яскраво та насичено. Кожен день 
був по-особливому емоційно-
забарвлений і цікавий. Першого 
дня відбувся конкурс-виставка 
стінгазет і малюнків на тему здо-

рового способу життя. У своїх ро-
ботах усі учні школи демонстру-
вали власні знання та погляди на 
цю проблему. Також учениці 10-го 
класу підготували для найменших 
школярів флешмоб під назвою 
«Любити життя». Усі учасники 
жваво та енергійно виконували 
цей танець.

Із великим інтересом школярі 
взяли участь у тренінгах «У сві-
ті наших мрій» і «Моє щасливе 
майбутнє». А в четвер, 24.11.2016 
р., десятикласники разом зі своїм 
класним керівником, практичним 
психологом, соціальним педаго-
гом Піговською Світланою Ана-
толіївною підготували урок духо-
вності «За тверезість життя», на 
який запросили учнів 8–11 класів. 
Захід розпочався із благословен-
ня й науки пароха села Почапин-
ці отця Тараса Юречка та висту-
пу  Світлани Анатоліївни. Ведучі 
розповіли про руйнівний вплив 
алкоголю на організм, про те, які 

великі моральні й матеріальні 
втрати завдають нашому суспіль-
ству пияцтво і алкоголізм.

Про алкоголь розповіла у сво-
їй презентації учениця 10-класу 
Гуцуляк Христина, використавши 
слова митрополита Андрея Шеп-
тицького: «Пияцтво підкопує сі-
мейне щастя, стає нещастям для 
дітей, а не раз переходить до них 
тяжкими, страшними хворобами. 
Пияцтво підкопує всі дочасні до-
бра. Пияк марнує все, а жінку та 
дітей робить жебраками. Пияцтво 
відбирає добру славу в людей». 

Після цього відбувся показ 
фільму «Зелений змій», під час 
якого і діти, і дорослі уважно спо-
стерігали за головним героєм. Що 
каже Біблія про алкоголь, розпо-
віла Жаворонко Софія у своїй 
презентації. Переваги тверезого 
способу життя детально у своєму 
виступі описали Гладиш Наталя і 
Доля Марія. На завершення від-
критого уроку учні розказали ві-
рші і заспівали «Гімн тверезості». 
У такий спосіб вони закликали 
усіх вести здоровий спосіб життя 
й відмовитися від інших шкідли-
вих звичок.

Підсумки заходу підбили на 
шкільній лінійці, на якій нагоро-
джували учнів грамотами за ак-
тивну участь у проведенні тижня 
соціально-психологічної підтрим-
ки.

Софія ЖАВОРОНКО, учениця  
10-го кл. Почапинської ЗОШ І-ІІІ ст.

Змінимо світ на краще!
«Алкоголізм мертвою хваткою тримає людство і збирає з нього жахливу данину, пожираючи 
молодість, підриваючи сили, подавляючи енергію, гублячи кращий цвіт роду людського».

Гімн тверезості
Гей, виганяйте зі свого дому 
Злого зеленого змія, 
Будем тверезо жити, трудитись — 
Разом ми зможем, зумієм! 
Будем тверезо жити, трудитись — 
Разом ми зможем, зумієм! 
  
Жити тверезо — бути здоровим, 
Вміти любити, творити, 
Це не вживати всяку гидоту, 
Гідно життя своє жити. 
Це не вживати всяку гидоту, 
Гідно життя своє жити. 
  
Буде твереза вся Україна, 
Мир буде в кожній оселі, 
Жодній отруті місця не буде — 
Будем щасливі й веселі! 
Жодній отруті місця не буде — 
Будем щасливі й веселі! 

Особливо хвилюючими були виступи учнів, які 
звітували про черговий етап реалізації краєзнавчо-
пошукового проекту «Книга звитяги та пам’яті ге-
роїв Євромайдану та АТО». Діти розповідали про 
тих, хто живе та жив поряд із ними, а в час, коли в 
Україні розпочалися воєнні дії, змушений був взяти 
до рук зброю, щоб боронити державний суверені-
тет та соборність. Учні помолилися за тих, хто нині 

воює за свою землю на сході України, та хвилиною 
мовчання вшанували всіх загиблих земляків. 

Мені особисто до душі припала розвідка про ко-
мандира тральщика «Черкаси», уродженця смт Ве-
ликі Бірки Юрія Федаша, який у березні 2014 року 
героїчно тримав разом із командою оборону у пер-
ші дні анексії Криму росіянами. Командир останнім 
покинув підбитий тральщик та своєю героїчною по-
ведінкою домігся від ворога основної своєї вимоги 
— не знімати український прапор, поки команда не 
покине судна. Діти пишаються, що така людина є їх 
земляком, що Юрій Федаш і надалі віддає свої сили 
для розвитку українського морського флоту.

Було представлено виставку матеріалів на патрі-
отичну тематику, зібраних членами учнівського са-
моврядування. Лідери учнівського самоврядування 
району провели акцію «Діти проти війни» та «Мо-
лодь проти СНІДУ».

Галина ЮРСА – ТРР «Джерело».
Фото автора.

Поезія живе у поколіннях
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ПРОДАМ
* 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

* соснові двері. Тел. 49-80-47, (068) 358-31-20.

ПОСЛУГИ
* СТО “Спектр” (м. Тернопіль, вул. 15 квітня, 44) 

пропонує рихтовку, антикорозійну обробку автомобі-
лів, зварювальні роботи: днища, порогів, лонжеронів.  
Тел.: (067) 700-55-02, 51-00-97.

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

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

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

* СТО “Спектр” (м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, 
44) ремонтує двигуни, коробки передач, ходову 
частину, гальмівну систему, систему охолодження, 
паливної і вихлопної систем легкових і бусів.  Тел.: 
(067) 700-55-02, 51-00-97. 

РОБОТА
* на роботу в СТО потрібні: маляр, автоелек-

трик, автослюсар з ремонту легкових автомобілів і 
бусів, менджер. Тел.: 51-00-97, (067) 700-55-02.

Справи приватні

Інформує служба 101

Вітаємо! Юридична консультація | Безоплатна правова допомога

З 80-річчям і днем ангела щиро ві-
таємо люблячу матусю і бабусю, пра-
бабусю Ганну Михайлівна ЛИСУ з с. 
Великий Глибочок Тернопільською 
району.

Хай щастя вікує у Вашому домі
І радість хай з Вами буде завжди,
Здоров’я міцного, щасливої долі
Нехай Господь Бог дасть на довгі роки.

З повагою і любов'ю - дочки Галина та Люба 
з сім'ями, онуки й правнуки.

Педагогічний колектив Велико-
глибочецької ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. Я. 
Стецька  вітає з 55-річчям вчителя 
початкових класів  Ганну Павлівну 
ПРОКОПИК.

Бажаємо вам, щоб надії збувались,
Щоб друзі хороші в житті зустрічались,
Щоб стіл був багатий і затишно в хаті,
Хай дні ваші будуть веселі, як свято.

Кафедра початкових класів Вели-
коглибочецької ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. 
Я. Стецька  вітає з 55-річчям вчителя 
початкових класів  Ганну Павлівну 
ПРОКОПИК. 

Бажаємо здоров’я міцного,
Щастя без краю,
Всього найкращого щиро бажаєм.
Щоб серце ваше зігрівало тепло,
Щоб завжди в душі панувало добро,
Краси і наснаги, здоров’я без ліку,
І довгого-довгого щедрого віку.

Колектив територіального цен-
тру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) Тер-
нопільського району щиро вітає з 
днем народження Ольгу Вікторівну 
СМІЛьСьКУ.

Хай квітує доля у роках прекрасних,
А життя приносить радість і любов.
Миру і здоров’я, злагоди і щастя,
Многая літа тобі знов і знов.

Колектив Довжанківської ЗОШ І-ІІІ 
ст. вітає з днем народження вчителя 
музики Марію Богданівну ЧеПИГУ, 
вчителя англійської мови Оксану 
Михайлівну КОВАЛИК, технічно-
го працівника Надію Михайлівну  
БІЛОУС.

Нехай здоров’я завжди добрим буде,
Хай у роботі ладиться усе,
За справи добрі хай шанують люди,
В сім’ю хай доля затишок несе.
Хай радість вам життя дарує,
Щоб посміхались ви весь час,
Любов і злагода панують,
Достаток повниться щораз.

Колектив територіального цен-
тру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) Терно-
пільського району щиро вітає з днем 
народження соціального робітника 
смт Великі Бірки Галину Михайлівну 
ДжеРДж

Із днем народження вітаємо!
Добра і радощів бажаємо, 
Здоров’я на усі літа,
Хай в серці квітне доброта.
Хай в небі сонце ніжно сяє,
Веселка барвами зарає,
Щебечуть солов’ї грайливо
На життя довге й щасливе!

Колектив територіального цен-
тру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) Терно-
пільського району щиро вітає з днем 
народження соціального робітника с. 
Малий Ходачків Галину Несторівну 
АБРАМеНКО.

Бажаєм щастя вам людського, здоров’я зичимо 
міцного,

Хай доля добра і ясна несе вам радощі з собою,
Хай вам всміхається весна з її одвічною красою.
Хай Матір Божа вас охороняє,
І Господь вам з неба добро посилає.

Правила пожежної безпеки під час 
проведення Новорічних свят!
Незабаром зимові свята. Будинки культури, клуби, шкільні 
й дитячі установи, а також і наші оселі прикрасять новорічні 
ялинки. Однак недотримання елементарних правил по-
жежної безпеки може зіпсувати святковий настрій. У зв’язку 
з цим Тернопільський районний відділ управління ДСНС 
України в Тернопільській області нагадує основні вимоги по-
жежної безпеки під час підготовки і святкування новорічно-
різдвяних свят. 
Слід, насамперед, дотримуватись однієї важливої умови: якщо у свят-

куванні беруть участь понад 50 осіб, необхідно використовувати примі-
щення, забезпечені не менш як двома евакуаційними виходами, замки та 
засуви на дверях яких повинні бути відчинені.

Особи, яким доручено проведення таких заходів, перед їх початком 
зобов'язані ретельно оглянути приміщення стосовно протипожежного 
стану і переконатись у повній їх готовності. У тому числі в забезпеченості 
потрібною кількістю первинних засобів пожежогасіння, справності засо-
бів зв'язку, пожежної автоматики і сигналізації.

Не дозволяється: заповнення приміщень людьми понад установлену 
норму; зменшення ширини проходів між рядами; розміщення в проходах 
додаткових крісел, стільців тощо; повне відключення світла під час спек-
таклів або вистав; використання віконниць для затемнення; проведення 
вогневих та інших пожежонебезпечних робіт, а також включення в про-
граму (сценарій) номерів (вистав) з використанням вогневих ефектів.

Під час проведення Новорічних свят: 
ялинку необхідно встановити на стійкій основі;•	
у разі відсутності в приміщенні електричного освітлення, святкування має відбуватися тільки •	
протягом світлового дня;
ялинку не слід встановлювати в проходах, біля виходів, на шляхах евакуації;•	
ілюмінація має бути виконана з додержанням правил улаштування електроустановок;•	
у разі використання електричної мережі без понижуючого трансформатора на ялинці можна •	
розміщувати гірлянди тільки з послідовним увімкненням лампочок напругою до 12 вольт;
у разі виявлення несправності в ілюмінації (нагрів проводів, блимання лампочок, іскріння •	
тощо) її необхідно негайно вимкнути;
не дозволяється прикрашати ялинку целулоїдними іграшками, а також марлею і ватою, що •	
не просочені вогнезахисною речовиною, застосовувати для освітлення ялинки свічки, одягати 
дітей у костюми з легкозаймистих матеріалів (вати, паперу, марлі  й ін.).
Особливо наголошуємо на недопущенні використання піротехніч-

них виробів дорослими та дітьми. Пам’ятайте! Їх використання збіль-
шує ймовірність виникнення пожеж. 

Як бачимо, основні вимоги пожежної безпеки під час проведення свят-
кових заходів є не складні й не вимагають особливих матеріальних витрат. 
Утім суворе їх дотримання дасть змогу не затьмарити веселе Новорічне 
свято, уникнути всіляких неприємностей, пов’язаних із пожежею.

Якщо ж біда все-таки трапилася, пам’ятайте: номер виклику служби по-
рятунку — «101»!

Тернопільський РВ УДСНС України у Тернопільській області.

Про вуличні комітети як органи 
самоорганізації населення дізналися 
у Гаї-Шевченківській сільській раді
1 грудня працівники Тернопільського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги — Сергій Дубчак та Олена Шумило, а також фахівець 
Регіонального центру з надання БВПД у Тернопільській області Софія Пасічник 
здійснили виїзний прийом громадян у Гаї-Шевченківській сільській раді Терно-
пільського району. 

На прийом до співробітників 
центрів звернулися три жителі 
села Гаї-Шевченківські, які по-
требували юридичної консульта-
ції з питань створення вуличних 
комітетів і спадкового права.

Присутні дізналися від фахів-
ців про систему безоплатної пра-
вової допомоги, категорію осіб, 
які можуть скористатися послу-
гами адвоката, а також різницю 
між первинною та вторинної пра-
вовою допомогою. Як пояснила 
мешканцям села робоча група, ці 
та інші питання регулюються За-
коном України “Про безоплатну 
правову допомогу”.

Двох жителів села цікавила 
процедура створення вуличних 
комітетів, які займаються обліком 
водонапірних башт. Працівники 
центрів проінформували, що сис-
тема місцевого самоврядування в 
Україні включає, зокрема, й орга-
ни самоорганізації населення. 

ВАЖЛИВО ЗНАТИ
Відповідно до ст. 1. Закону 

України “Про місцеве самовря-
дування в Україні” та ст. 2 Закону 
України “Про органи самоорга-
нізації населення”, органи само-
організації населення (далі — 
ОСН) — представницькі органи, 
що створюються частиною жи-
телів, які тимчасово або постій-
но проживають на відповідній 
території в межах села, селища, 
міста (або їх частин). За ч. 2 ст. 3 
ЗУ “Про органи самоорганізації 
населення” ОСН є вуличні, сіль-
ські, селищні та інші комітети.

Основні завдання ОСН: 
1) створення умов для участі 

жителів у вирішенні питань міс-
цевого значення в межах Консти-
туції і законів України; 

2) задоволення соціальних, 
культурних, побутових та ін-
ших потреб жителів шляхом 
сприяння у наданні їм відповід-
них послуг; 

3) участь у реалізації 
соціально-економічного, куль-
турного розвитку відповідної 
території, інших місцевих про-
грам. 

“Для того, щоб створити ОСН, 
жителі села, відповідно до зако-
нодавства, повинні проживати 
на  його території на законних 
підставах, — повідомив Сергій 
Дубчак. — Метою створення 
ОСН є вирішення питань місце-
вого значення”. 

Працівники центрів поінфор-
мували сільського голову Богда-
на Брича про те, що, відповідно 
до статті 14 ЗУ “Про місцеве са-
моврядування в Україні”, сіль-
ська рада може давати дозвіл за 
ініціативою жителів створювати 
вуличні комітети та інші ОСН і 
наділяти їх частиною своїх по-
вноважень, а також передавати 
їм необхідні для їх здійснення ко-
шти, матеріально-технічні й інші 
ресурси. У разі передання своєї 

компетенції ОСН сільська рада 
повинна здійснювати контроль 
за її виконанням (ч. 8 ст. 16).

Важливо мати на увазі, що 
сільрада ухвалює рішення про 
передачу ОСН повноважень ор-
ганів місцевого самоврядування 
виключно на пленарних засідан-
нях (п. 20 ч. 1. ст. 26 ЗУ “Про міс-
цеве самоврядування”).

Відповідно до ст. 7 ЗУ “Про 
органи самоорганізації населен-
ня”, ОСН створюється за терито-
ріальною ознакою. Територією, у 
межах якої діє ОСН, може бути 
частина території села, в меж-
ах якої проживають жителі, які 
обрали цей орган. Територія, у 
межах якої діє ОСН, визначаєть-
ся рішенням сільської ради. Рада 
дає дозвіл на створення вулич-
ного комітету в межах території 
кварталу, кількох, однієї або час-
тини вулиці з прилеглими про-
вулками в місцях індивідуальної 
забудови.

Наприкінці консультуван-
ня фахівці центрів обговорили 
із сільським головою Богданом 
Бричем питання подальшої 
співпраці в сфері надання без-
оплатної правової допомоги.

Нагадуємо, що тернопо-
ляни та мешканці району, 
які потребують правової 
допомоги, можуть звер-
нутися до працівників 
Тернопільського місцевого 
центру з надання безо-
платної вторинної право-
вої допомоги за адресою: 
м. Тернопіль, вул. Шпи-
тальна, 7, або за номером 
телефону (0352) 52-15-20.
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01.00 Ò/ñ “Ìîðñüêà ïîëiöiÿ. Ëîñ-

Àíäæåëåñ”
02.30, 04.40 Ïðîâîêàòîð

04.10 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé

04.15 Ñòóäiÿ Âàøèíãòîí

04.20 Ôàêòè

07.05, 16.00 “Âñå áóäå äîáðå!”

09.05 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”

11.00, 18.30 “Çà æèâå!”

12.15 “ÌàñòåðØåô. Äiòè”

18.00, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”

19.55, 22.45 “ÌàñòåðØåô - 6”

23.10 “Äàâàé ïîãîâîðèìî ïðî ñåêñ 2”

01.05 “Ñëiäñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè”

03.05, 01.45 Çîíà íî÷i

04.40 Äîðîñëi ÿê äiòè

05.55, 18.00 Àáçàö

06.45, 08.05 Kids Time

06.50 Ì/ñ “Òóðáî”
08.10 Ò/ñ “Ùàñëèâi ðàçîì”
10.05 Ò/ñ “Ñïåöçàãií Êîáðà”
13.00 Ò/ñ “Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíüêà”
19.00 Àôåðèñòè â ìåðåæàõ

22.00 Çiðêè ïiä ãiïíîçîì

06.10, 11.10, 05.20 Ðåàëüíà ìiñòèêà

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

09.15 Çiðêîâèé øëÿõ

13.10, 15.30 Õ/ô “Õî÷ó çàìiæ”
15.50 Õ/ô “×åòâåðòèé ïàñàæèð”
18.00 Ò/ñ “Ñïiâà÷êà i äîëÿ”

21.00, 23.30 Ò/ñ “Ñòàðøà ñåñòðà” 

00.20 Ò/ñ “CSI. Ìiñöå çëî÷èíó”
03.00 Õ/ô “Îáëiâiîí”

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.40, 

21.00, 01.30, 05.10 Íîâèíè

06.10, 06.45, 08.10 Ñïîðò

06.15, 08.15 ÀãðîÅðà

06.20, 08.20, 13.15, 16.20, 22.55, 

23.30, 00.15 Ïîãîäà

06.25, 07.05, 08.25 Ñìàêîòà

06.35 Åðà áóäiâíèöòâà

07.15 Ðàíîê

08.35 Ïàñïîðò.Ua

08.45, 00.20 Òåëåìàãàçèí

09.00, 05.50 Âi÷íå

09.15 Ò/ñ “Òðàâìà”
09.55 Íàøi ãðîøi

10.30, 19.30 Ïðî ãîëîâíå

11.00 Çàñiäàííÿ Êàáiíåòó Ìiíiñòðiâ 

13.20 Êàçêè Ëiðíèêà Ñàøêà

13.35 Ì/ñ “Ìàíäðiâíèêè â ÷àñi”
14.00 Ñóñïiëüíèé óíiâåðñèòåò

14.30 Ñâiòëî

15.30 Ä/ô “Íàçàðié ßðåì÷óê. Ìiñiÿ, 

ïîçíà÷åíà íåáîì”

16.25, 02.00 Ä/ñ “Íàöiîíàëüíi ïàðêè”

17.25 Ä/ñ “Iñòîðè÷íi ðîçñëiäóâàííÿ”

18.25, 01.20 Íîâèíè. Ñâiò

19.00, 01.45 Íîâèíè. Êóëüòóðà

19.25 Âiçèòiâêà Êàðïàò

20.30 Ñëiäñòâî. Iíôî

21.30, 05.35 Íîâèíè. Ñïîðò

21.50 Ò/ñ “Åïîõà ÷åñòi”
22.40 Ìåãàëîò

23.00 Çîëîòèé ãóñàê

23.15 Ïiäñóìêè

23.35 Íà ñëóõó

02.50 Ä/ñ “Iñòîðè÷íi ðîçñëiäóâàííÿ”

03.45 Ò/â “Óêðàäåíå ùàñòÿ”, 2 ñ.

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”

10.45, 12.20 “Ìiíÿþ æiíêó - 8”

14.10 “Ñëiïà”

14.45 “Ìîëüôàð”

15.45 “Ñiìåéíi ìåëîäðàìè - 6”

17.15 Õ/ô “Óëàìêè ùàñòÿ - 2”
20.30 “Ñåêðåòíi ìàòåðiàëè”

21.00 Ê/ê “Ñëóãà íàðîäó”
22.00 “Ïîâåðíiòü ìåíi êðàñó 2”

23.35, 03.00 Ò/ñ “Òåîðiÿ áðåõíi - 3”
00.30, 04.05 Ê/ê “Áàéêè Ìiòÿÿ” 
01.35 “Ìié çìîæå - 2”

03.45 “Ñåêðåòíi ìàòåðiàëè”

05.30 “Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé”

06.00 “Ì/ô”

06.20, 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”

15.50 “Ñiìåéíèé ñóä”

20.00, 00.50, 05.10 “Ïîäðîáèöi”

22.50 Õ/ô “Ãóâåðíàíòêà” 

03.10 Õ/ô “Ìiñüêèé ðîìàíñ”

ICTV
05.30 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà

06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi

08.45 Ôàêòè. Ðàíîê

09.15 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 

10.00 Ïàòðóëü. Ñàìîîáîðîíà

10.20, 16.55 Ò/ñ “Òðåòüîãî íå äàíî”

12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü

14.35, 16.20 Ò/ñ “Âiääië 44”
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið

19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 

20.20 Ñåêðåòíèé ôðîíò

21.25 Õ/ô “Òóïèé i ùå òóïiøèé-2”
23.45 Ò/ñ “ËàñÂåãàñ”
01.25 Ò/ñ “Ìîðñüêà ïîëiöiÿ. Ëîñ-

Àíäæåëåñ”
02.50, 04.40 Ïðîâîêàòîð

04.15 Ñòóäiÿ Âàøèíãòîí

04.20 Ôàêòè

07.05, 16.00 “Âñå áóäå äîáðå!”

09.05 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”

11.00, 18.30 “Çà æèâå!”

12.15 “ÌàñòåðØåô. Äiòè”

18.00, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”

19.55, 22.45 “ÌàñòåðØåô - 6”

23.30 “Äàâàé ïîãîâîðèìî ïðî ñåêñ 2”

01.25 “Ñëiäñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè”

03.00, 01.25 Çîíà íî÷i

04.15 Õ/ô “Âiðóñ êîõàííÿ”
05.55, 18.00 Àáçàö

06.45, 08.05 Kids Time

06.50 Ì/ñ “Òóðáî”
08.10 Ò/ñ “Ùàñëèâi ðàçîì”
10.05 Ò/ñ “Ñïåöçàãií Êîáðà”
13.00 Ò/ñ “Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíüêà”
19.00, 21.55 Âàð’ÿòè

01.20 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé

06.10, 11.10, 05.20 Ðåàëüíà ìiñòèêà

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

09.15, 04.40 Çiðêîâèé øëÿõ

13.10, 15.30, 21.00 Ò/ñ “Ñòàðøà 
ñåñòðà” 

18.00 Ò/ñ “Ñïiâà÷êà i äîëÿ” 

23.30 Ò/ñ “Ñòàðøà ñåñòðà”
00.20 Ò/ñ “CSI. Ìiñöå çëî÷èíó”

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.40, 

21.00, 01.30, 05.10 Íîâèíè

06.10, 06.45, 08.10 Ñïîðò

06.15, 08.15 Åðà áiçíåñó

06.20, 08.20 ÀãðîÅðà

06.25, 08.25, 11.05, 13.15, 16.20, 

22.55, 23.30, 00.15 Ïîãîäà

06.30, 07.05, 08.30 Ñìàêîòà

07.15 Ðàíîê

08.35 Ïàñïîðò.Ua

08.45, 00.20 Òåëåìàãàçèí

09.00, 05.50 Âi÷íå

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

10.30, 19.30 Ïðî ãîëîâíå

11.10 ×îëîâi÷èé êëóá

11.50 Ä/ô “Âàñèëü Ñèìîíåíêî. Òèøà 

i ãðiì”

12.25 Ñëiäñòâî. Iíôî

13.20 Êàçêè Ëiðíèêà Ñàøêà

13.35 ßê öå?

14.00 Ñóñïiëüíèé óíiâåðñèòåò

14.30, 03.50 Íàäâå÷ið’ÿ. Äîëi

15.45 Ñïîãàäè

16.25, 02.00 Ä/ñ “Íàöiîíàëüíi ïàðêè”

17.25, 02.50 Ä/ñ “Iñòîðè÷íi 

ðîçñëiäóâàííÿ”

18.25, 01.20 Íîâèíè. Ñâiò

19.00, 01.45 Íîâèíè. Êóëüòóðà

19.25 Âiçèòiâêà Êàðïàò

20.05 Ìàëi ìiñòà

20.30 “Ñõåìè” ç Í. Ñåäëåöüêîþ

21.30, 05.35 Íîâèíè. Ñïîðò

21.50 Ò/ñ “Åïîõà ÷åñòi”
23.00 Çîëîòèé ãóñàê

23.15 Ïiäñóìêè

23.35 Íà ñëóõó

04.45 Óðÿä íà çâ’ÿçêó ç ãðîìàäÿíàìè

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”

10.50, 12.20 “Ìiíÿþ æiíêó - 8”

14.10 “Ñëiïà”

14.45 “Ìîëüôàð”

15.45 “Ñiìåéíi ìåëîäðàìè - 6”

17.15 Õ/ô “Óëàìêè ùàñòÿ - 2”
20.30 “Ñåêðåòíi ìàòåðiàëè”

21.00 Ê/ê “Ñëóãà íàðîäó”
22.00 “Ñâiò íàâèâîðiò  8”

23.30, 03.10 Õ/ô “Ïîãàíà êîìïàíiÿ” 
01.40 “Ìié çìîæå - 2”

06.00 “Ì/ô”

06.20, 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”

15.50 “Ñiìåéíèé ñóä”

20.00, 00.45 “Ïîäðîáèöi”

21.00 Ò/ñ “Ìåðåæèâî äîëi” 
22.50 Õ/ô “Áóäèíîê äëÿ äâîõ”
01.50 Õ/ô “Ìiñüêèé ðîìàíñ”

05.05 “Ïîäðîáèöi”

ICTV
05.30 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà

06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi

08.45 Ôàêòè. Ðàíîê

09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 

10.00 Ò/ñ “Òðåòüîãî íå äàíî”
11.50, 13.20 Õ/ô “Òóïèé i ùå 

òóïiøèé-2”
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü

14.30, 16.20 Ò/ñ “Âiääië 44”
16.50 Ò/ñ “Íà áåçiìåííié âèñîòi”
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið

20.20 Iíñàéäåð

21.25 Õ/ô “Ï’ÿòèé åëåìåíò”
00.05 Ò/ñ “ËàñÂåãàñ”
01.45 Ò/ñ “Ìîðñüêà ïîëiöiÿ. Ëîñ-

Àíäæåëåñ”
03.10, 04.45 Ïðîâîêàòîð

04.10 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé

04.15 Ñòóäiÿ Âàøèíãòîí

04.20 Ôàêòè

07.00, 16.00 “Âñå áóäå äîáðå!”

09.00 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”

11.50, 18.30 “Çà æèâå!”

13.05 “ÌàñòåðØåô. Äiòè”

18.00, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”

19.55, 22.45 “Çâàæåíi òà ùàñëèâi - 6”

23.10 “Îäèí çà âñiõ”

00.20 “Ñëiäñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè”

03.00, 02.00 Çîíà íî÷i

03.55 Õ/ô “Êåðði” 
05.55, 18.00 Àáçàö

06.45, 08.05 Kids Time

06.50 Ì/ñ “Òóðáî”
08.10 Ò/ñ “Ùàñëèâi ðàçîì”
10.05 Ò/ñ “Ñïåöçàãií Êîáðà”
13.00 Ò/ñ “Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíüêà”

21.50 Àôåðèñòè â ìåðåæàõ 

23.55 Âàð’ÿòè

01.55 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé

06.10, 11.10, 05.20 Ðåàëüíà ìiñòèêà

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

09.15, 04.40 Çiðêîâèé øëÿõ

13.10, 15.30, 21.00 Ò/ñ “Ñòàðøà 
ñåñòðà” 

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, 05.15 Íîâèíè

06.10, 06.45, 08.10 Ñïîðò

06.15, 08.15 ÀãðîÅðà

06.20, 08.20, 11.25, 13.15, 16.20, 

23.30, 00.15 Ïîãîäà

06.25, 07.05, 08.25 Ñìàêîòà

06.35 Åðà áóäiâíèöòâà

07.15 Ðàíîê

08.30 Òåðèòîðiÿ çàêîíó

08.35 Ïàñïîðò.Ua

08.45, 00.20 Òåëåìàãàçèí

09.00 Âi÷íå

09.15 Ò/ñ “Òðàâìà”
10.45, 19.30, 04.45 Ïðî ãîëîâíå

11.35 ×îëîâi÷èé êëóá. Ñïîðò

12.25 “Ñõåìè” ç Í. Ñåäëåöüêîþ

13.20 Êàçêè Ëiðíèêà Ñàøêà

13.35 Õî÷ó áóòè

14.00 Ñóñïiëüíèé óíiâåðñèòåò

14.30 Âiðà. Íàäiÿ. Ëþáîâ

15.45 Òåàòðàëüíi ñåçîíè

16.25 Ä/ñ “Íàöiîíàëüíi ïàðêè”

17.25, 03.00 Ä/ñ “Iñòîðè÷íi 

ðîçñëiäóâàííÿ”

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, 05.40 Íîâèíè. Ñïîðò

21.50 Âiéíà i ìèð

23.00 Çîëîòèé ãóñàê

23.15 Ïiäñóìêè

23.35 Íà ñëóõó

02.00 Ìóçè÷íå òóðíå

03.50 Ä/ñ “Íàöiîíàëüíi ïàðêè”

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”

10.45, 12.20 “Ìiíÿþ æiíêó - 8”

14.10 “Ñëiïà”

14.45 “Ìîëüôàð”

15.45 “Ñiìåéíi ìåëîäðàìè - 6”

17.15 Õ/ô “Óëàìêè ùàñòÿ - 2”

22.10 “Âå÷iðíié êâàðòàë”

23.40 Ê/ê Åëüäàðà Ðÿçàíîâà 
“Ñëóæáîâèé ðîìàí”

02.50 “Ëiãà ñìiõó”

04.20 “Íåäiëÿ ç Êâàðòàëîì”

06.00 “Ì/ô”

06.20, 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”

15.50 “Ñiìåéíèé ñóä”

20.00, 04.55 “Ïîäðîáèöi”

21.00 Õ/ô “Ñóñiäè çà ðîçëó÷åííÿì”
23.00 Õ/ô “Âðÿòóâàòè ðÿäîâîãî 

Ðàÿíà”
02.15 Ä/ï “Øóêàéòå îäèí îäíîãî...”

03.15 “Æäè ìåíÿ”

ICTV
05.30 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà

06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi

08.45 Ôàêòè. Ðàíîê

09.15 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 

10.00, 16.50 Ò/ñ “Íà áåçiìåííié 
âèñîòi”

11.50, 13.20 Õ/ô “×åðâîíà ñïåêà”
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü

14.30, 16.20 Ò/ñ “Âiääië 44”
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið

19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 

20.20 Àíòèçîìái

21.25 Äèçåëüøîó

23.50 “Ùî? Äå? Êîëè?”

00.55 Õ/ô “Ñïiâó÷àñíèê”
02.50 Ò/ñ “Ìîðñüêà ïîëiöiÿ. Ëîñ-

Àíäæåëåñ”
04.15 Ïðîâîêàòîð

06.55 “Çiðêîâå æèòòÿ”

08.45 Õ/ô “Ëþáîâ ïðèõîäèòü íå 
îäíà”

10.45 Õ/ô “Êðîâ íå âîäà”
14.10 Õ/ô “Ìàìî÷êà ìîÿ”
18.00, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”

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

øîó “Òàíöþþòü âñi! 9”

01.50 “Ñëiäñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè”

03.00, 01.45 Çîíà íî÷i

04.15 Õ/ô “Áàçà Êëåéòîí”
06.05 Àáçàö

07.00, 08.10 Kids Time

07.05 Ì/ñ “Òóðáî”
08.15 Ì/ô “Õîðòîí”

10.05 Õ/ô “Îñòðiâ Íiì”
11.55, 21.55 Ïîëîâèíêè

18.00 Àáçàö

19.00 Õòî çâåðõó?

23.45 Âàðüÿòè

01.40 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé

06.10, 11.10, 03.40 Ðåàëüíà ìiñòèêà

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

09.15, 04.30 Çiðêîâèé øëÿõ

13.10, 15.30, 21.00 Ò/ñ “Ñòàðøà 
ñåñòðà”

18.00 Ò/ñ “Ñïiâà÷êà i äîëÿ” 

23.30 Ò/ñ “CSI. Ìiñöå çëî÷èíó” 

06.00 Ó ïðîñòîði áóòòÿ

06.35 Ïiäñóìêè

07.05 ÀãðîÅðà. Ïiäñóìêè

08.15 Ñìàêîòà

08.35 Òåïëî. Ua

09.00 Ì/ñ “Ìàíäðiâíèêè â ÷àñi”
10.15 ßê öå?

11.10 Õî÷ó áóòè

11.35 Øêîëà Ìåði Ïîïïiíñ

11.50 Êàçêè Ëiðíèêà Ñàøêà

12.00 Ñóñïiëüíèé óíiâåðñèòåò

12.50 QUEST. Ìóçèêà Ô.Øîïåíà â 

14.00 5 áàêñiâ.net

15.30 Êíèãà.ua

16.00 ×îëîâi÷èé êëóá. Ñïîðò

17.10 ×îëîâi÷èé êëóá

17.45 Õ/ô “Ñîáàêà íà Ðiçäâî”

òðüîõ áðàòiâ, ìàíäðiâíèõ ìóçèê i 

âóéêà íåáiæ÷èêà”

20.30 Áàêëàíè íà Áàëêàíè

21.00, 05.30 Íîâèíè

21.30 Ñïîðò. Òèæäåíü

22.25 ÍI×ÍÀ ÌÅÑÀ ÐIÇÄÂÀ 

ÕÐÈÑÒÎÂÎÃÎ ÇÀ Ó×ÀÑÒÞ 

ÑÂßÒIØÎÃÎ ÎÒÖß ÔÐÀÍÖÈÑÊÀ Â 

ÁÀÇÈËIÖI ÑÂ. ÏÅÒÐÀ

00.30 Ñâiò on line

00.50 Âïåðåä íà Îëiìï

01.20 Ìåãàëîò

01.25 Ìóçè÷íå òóðíå

02.25 Õ/ô “Âå÷îðè íà õóòîði áiëÿ 
Äèêàíüêè”

03.50 Ä/ñ “Íàöiîíàëüíi ïàðêè”

04.45 Ñâiòëî

05.50 Âi÷íå

1+1
06.00, 19.30 ÒÑÍ

06.50 “Ãðîøi”

08.00 “Ñíiäàíîê. Âèõiäíèé”

10.00, 23.10 “Ñâiòñüêå æèòòÿ”

11.00 Õ/ô “Iíøà æiíêà” 
15.00 “Âå÷iðíié êâàðòàë”

17.30 Ê/ê “Íåäîòóðêàíi” 
18.30 “Ðîçñìiøè êîìiêà 2016”

21.15 “Ëiãà ñìiõó”

02.05 Ê/ê “Ëþáîâ ç àêöåíòîì”
04.05 “Íåäiëÿ ç Êâàðòàëîì”

05.45 Õ/ô “Ðóñàëîíüêà”
07.40 Õ/ô “Äàéòå êíèãó ñêàðã”
09.30 Ä/ï “Âðÿòóâàòè i çáåðåãòè”

10.20 Õ/ô “Åêiïàæ”
13.30 Ä/ï “Ëåîíiä Ôiëàòîâ. Ùîá 

ïàì’ÿòàëè...”

14.40 Õ/ô “Áóäèíîê äëÿ äâîõ”
16.30 “Âñi õiòè Ãóìîð FM”

17.50, 20.30 Ò/ñ “Äèâàí äëÿ 
ñàìîòíüîãî ÷îëîâiêà”

20.00, 02.15, 05.00 “Ïîäðîáèöi”

22.30 “Äîáðèé âå÷ið íà Iíòåði”

23.15 “Þâiëåéíèé êîíöåðò I.Êðóòîãî”

02.45 Õ/ô “Çâè÷àéíå äèâî”
05.30 Õ/ô “Çîëîòîâîëîñêà”

ICTV
06.10 Ôàêòè

06.30 Õ/ô “Ñïiâó÷àñíèê”
08.55 Áiëüøå íiæ ïðàâäà

09.55 Ñåêðåòíèé ôðîíò

10.55 Àíòèçîìái

11.50 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà

12.45 Ôàêòè. Äåíü

13.00 Iíñàéäåð

14.05 Õ/ô “Ï’ÿòèé åëåìåíò”
16.40 Õ/ô “Ïîâåðíåííÿ ãåðîÿ”
18.45 Ôàêòè. Âå÷ið

19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè. Ïiäñóìêè 

20.05 Õ/ô “Ìåõàíiê-2”
22.10 Õ/ô “Êîìàíäîñ”
00.00 Õ/ô “Êàíòðàáàíäà”
02.00 Ò/ñ “Ìîðñüêà ïîëiöiÿ. Ëîñ-

Àíäæåëåñ”
02.55 Õ/ô “Ñâiòëà îñîáèñòiñòü”
04.00 Ïðîâîêàòîð

06.05 “ÂóñîËàïîÕâiñò”

08.00 “Êàðàîêå íà Ìàéäàíi”

09.00 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”

09.55 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà”
11.55 Õ/ô “Âå÷îðè íà õóòîði ïîáëèçó 

Äèêàíüêè (Íi÷ ïåðåä Ðiçäâîì)”
13.10 “Çâàæåíi òà ùàñëèâi - 6”

15.45 “Õàòà íà òàòà”

19.00 “Õ-Ôàêòîð - 7. Ãàëàêîíöåðò. 

Îãîëîøåííÿ ïåðåìîæöÿ”

23.25 “Íàöiîíàëüíå òàëàíò-øîó 

“Òàíöþþòü âñi! 9”

03.00, 01.05 Çîíà íî÷i

04.20 Àáçàö

05.15, 07.10 Kids Time

05.20 Ì/ñ “Ãóáêà Áîá”

08.20 Çiðêè ïiä ãiïíîçîì

10.15 Ðåâiçîð

13.25 Ñòðàñòi çà ðåâiçîðîì

17.20 Õ/ô “Ãàðôiëä: Iñòîðiÿ äâîõ 
êiøå÷îê”

18.55 Õ/ô “Êðîê âïåðåä 4”
21.00 Õ/ô “Êðîê âïåðåä 5: Âñå àáî 

íi÷îãî”
23.20 Õ/ô “Âiðóñ êîõàííÿ”

07.10, 04.50 Çiðêîâèé øëÿõ

10.00 Êóëiíàðíà Àêàäåìiÿ Îëåêñiÿ 

Ñóõàíîâà

11.00 Õ/ô “Õî÷ó çàìiæ”
13.00, 15.20 Ò/ñ “Êâèòîê íà äâîõ”
17.25, 19.40 Ò/ñ “Ëèñòè ç ìèíóëîãî”
22.15 Õ/ô “Àðèôìåòèêà ïiäëîñòi”
00.10 Ðåàëüíà ìiñòèêà

02.40 Ò/ñ “CSI. Ìiñöå çëî÷èíó”

06.00 Ñâiò ïðàâîñëàâ’ÿ

06.35 Íà ñëóõó

07.05 Òåïëî. Ua

07.20, 23.30 Çîëîòèé ãóñàê

08.15 Ñìàêîòà

08.35 Ïàñïîðòíèé ñåðâiñ

09.00 Ñïîðò. Òèæäåíü

09.40 Áàêëàíè íà Áàëêàíè

10.05 Õ/ô “Äâi ñîáàêè íà Ðiçäâî”
12.00 Òåàòðàëüíi ñåçîíè

12.55 ÐIÇÄÂßÍÅ ÏÎÑËÀÍÍß ÒÀ 

ÀÏÎÑÒÎËÜÑÜÊÅ ÁËÀÃÎÑËÎÂÅÍÍß 

ÄËß ÐÈÌÓ I ÖIËÎÃÎ ÑÂIÒÓ 

ÑÂßÒIØÎÃÎ ÎÒÖß ÔÐÀÍÖÈÑÊÀ ç 

ÏËÎÙI ÑÂßÒÎÃÎ ÏÅÒÐÀ ó ÐÈÌI

13.50 Ñïîãàäè

14.20 Ôîëüêmusiñ

15.45 Òâié äiì-2

16.05 Áîðõåñ

16.40 Ä/ô “Íåî÷iêóâàíå ïîáà÷åííÿ”

17.05 Îáëè÷÷ÿ âiéíè

17.30 Ò/ñ “Åïîõà ÷åñòi”
21.00, 05.35 Íîâèíè

21.30 Ïåðøà øïàëüòà

22.00 Óòåîäèí ç Ìàéêëîì Ùóðîì

23.00 Ñâiò on line

23.20 Òåðèòîðiÿ çàêîíó

01.20 Ìóçè÷íå òóðíå

02.30 Òåëåâèñòàâà “Ìàðòèí Áîðóëÿ”

04.40 Âiðà. Íàäiÿ. Ëþáîâ

1+1
06.00 ÒÑÍ

06.50 Ì/ô Ìàði÷÷èí êiíîçàë. “Ìàøà 

i âåäìiäü”

08.00 “Ñíiäàíîê. Âèõiäíèé”

09.00 Ëîòåðåÿ “Ëîòîçàáàâà”

09.40 “Ñâiò íàâèâîðiò - 8”

10.50 “Íîâèé iíñïåêòîð Ôðåéìóò. 

Ìiñòà”

12.10 Ê/ê “Ñëóãà íàðîäó”
16.00 Ê/ê Åëüäàðà Ðÿçàíîâà 

“Ñëóæáîâèé ðîìàí”
19.30, 05.15 “ÒÑÍÒèæäåíü”

21.00 Õ/ô “Âñå îäíî òè áóäåø ìié”
01.05 “Àðãóìåíò êiíî”

01.45 “Ñâiòñüêå æèòòÿ”

02.35 Õ/ô “Õîëîäíå ëiòî 53-ãî”
04.45 “Åñêiìîñêà - 2: ïðèãîäè â Àðêòèöi”

07.10 Õ/ô “Ñîëÿíèé ïðèíö”

10.00 “Îðåë i ðåøêà. Íàâêîëîñâiòíÿ 

ïîäîðîæ”

11.00 “Îðåë i Ðåøêà. Øîïiíã”

12.00 “Íàâêîëî Ì”

13.00 “Äîáðèé âå÷ið íà Iíòåði”

14.00 Õ/ô “Ñóñiäè çà ðîçëó÷åííÿì”
16.00 Ò/ñ “Ïîëóíè÷íèé ðàé”
20.00, 04.40 “Ïîäðîáèöi òèæíÿ”

21.30 “Âåëèêèé áîêñ ç Âàñèëåì 

Ëîìà÷åíêî òà Îëåêñàíäðîì 

Óñèêîì”

01.30 Õ/ô “Âðÿòóâàòè ðÿäîâîãî Ðàÿíà”

ICTV
06.45 Ôàêòè

07.10 “Ùî? Äå? Êîëè?”

08.15 Çâåçäà YouTube

09.40 Äèâèòèñü óñiì!

11.20 Êðàùå íå ïîâòîðþé! 

12.20, 13.00 Õ/ô “Ïîâåðíåííÿ ãåðîÿ”
12.45 Ôàêòè. Äåíü

14.50 Õ/ô “Êîìàíäîñ”
16.40 Õ/ô “Ìåõàíiê-2”
18.45 Ôàêòè òèæíÿ

20.25 Õ/ô “Çàõèñíèê”
22.15 Õ/ô “Ïëàí âòå÷i”
00.25 Õ/ô “×åðâîíà ñïåêà”
02.20 Ò/ñ “Ìîðñüêà ïîëiöiÿ. Ëîñ-

Àíäæåëåñ”
03.05 Ïðîâîêàòîð

06.55 “Âñå áóäå äîáðå!”

09.00 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”

09.55 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà”
13.40 “ÌàñòåðØåô - 6”

19.00 “Áèòâà åêñòðàñåíñiâ 16”

21.15 “Îäèí çà âñiõ”

22.25 “Õ-Ôàêòîð - 7. Ãàëàêîíöåðò. 

Îãîëîøåííÿ ïåðåìîæöÿ”

03.00 Çîíà íî÷i

04.35 Àáçàö

05.25, 06.45 Kids Time

05.30 Ì/ñ “Ïiíãâiíè Ìàäàãàñêàðó”
06.50 Ò/ñ “Ïðèãîäè Ìåðëiíà”
11.05 Õ/ô “Ãàðôiëä: Iñòîðiÿ äâîõ 

êiøå÷îê”
12.45 Õ/ô “Iñòîðiÿ Ïîïåëþøêè”
14.40 Õ/ô “Êðîê âïåðåä 4”
16.40 Õ/ô “Êðîê âïåðåä 5: Âñå àáî 

íi÷îãî”
18.50 Õ/ô “Áèòâà ðîêó” 
21.00 Õ/ô “Âiëüíi”
23.05 Õ/ô “Êåðði” 

07.30 Çiðêîâèé øëÿõ

09.15 Õ/ô “Àðèôìåòèêà ïiäëîñòi”
11.10 Ò/ñ “Ëèñòè ç ìèíóëîãî”
15.10 Õ/ô “Êóëüáàáà”
17.00, 20.00 Ò/ñ “Ìié êîõàíèé ãåíié”

22.00 Ò/ñ “Êâèòîê íà äâîõ”
02.00 Ò/ñ “Ñïiâà÷êà i äîëÿ”

05.45 Õ/ô “Àêñåëåðàòêà”
07.15 Õ/ô “Òè - ìåíi, ÿ - òîái”
08.55 Ò/ñ “Àãåíòñòâî ÍËÑ” 
12.30 Õ/ô “Äiëîâi ëþäè”
14.00 Õ/ô “Äåííà âàðòà” 
16.40 “Ëåãåíäè êàðíîãî ðîçøóêó”

19.00 Ò/ñ “Ðîäèííèé îáìií”
22.45 Õ/ô “Òiíi â ðàþ” 
00.25 Õ/ô “Âèòòÿ Áàíøè”
02.00 Õ/ô “Õðåùåíèé áàòüêî - 2” 
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Життя як воно є | Тоді щастю ціну знаєш, як його втрачаєш

Усміхніться
Зустрілися студенти:
- Привіт, ну що, ти на Новий 

рік з нами?
- На яких умовах?
- 100 грн. і готування.
- Може, краще 200 грн., і 

нічого не робити?
- Угу - ще краще - 300 грн. і 

зовсім не приходь!


Летить українець у літаку 
і їсть сало. Підходить до нього 
москаль:

- А что это вы єдитє?
- Це сало, але ви його їсти не 

будете.
- Почему?
- Бо я не дам!


Сидять дід з бабою на лаві, 

мовчать.

Баба і каже:
— Що ти, діду, все мовчиш, 

розказав би що-небудь…
— Та що тобі розказувати, 

ти ж глуха як пень.
— Цікава історія, і що ж з 

ними сталося потім?


Хлопець своїй дівчині-
блондинці на вокзалі:

- Я вже їду до армії, і мій поїзд 
незабаром вирушає…

- Я тебе дочекаюся, милий!
- Мене не буде довго, іди 

додому.


- Мам, нам щеплення 
робили.

- Ну ти, доню, не плакала?
- Ні, мам, вони мене не на-

здогнали!)))

Психологічний тренінг Наука життя

Степан притулився до старої  
яблуні. Розмовляв з нею, мов із 
людиною:

— Винен я. І нема перед ким 
покаятися. Донька не признає. 
Ось, листа передали від Уляни. 
Аж страшно читати, що там...

«Я боялася зненавидіти тебе, 
Степане. І боялася продовжува-
ти кохати. Я не могла любити 
іншого чоловіка. Є рани, які 
ніколи не гояться. Бо вони у сві-
домості, їх не може забинтува-
ти й вилікувати час. Є спогади, 
які лягають з тобою спати і 
вранці з тобою прокидаються. 
Вони ходять поруч, мов неви-
димі тіні. Розмовляють голосом 
минулого... Якщо Бог створив 
любов, то хто і навіщо створив 
зраду?»

Уляні і Степанові заздрили: яка 
гарна пара! Яка чудова у них доня! 
Все було б добре, якби він не «пе-
речепився» через Ксеньчині ві-
дьомські очі та її звабу. Уляна була 
ніжна, витончена, мов порцеляно-
ва лялька. А Ксенька — вогонь.

Степан з Уляною були щасли-
вими, коли переселилися у нову 
трикімнатну квартиру. А як раді-
ла доня! Тепер у неї була власна 
кімната з симпатичними білими 
меблями.

— Ви купите мені братика? — 
запитувала Ліля.

— Купимо!!! — хором відпові-
дали батьки.

Ліля бавилася з сусідським, 
старшим на два роки, Дмитри-

ком. Хлопчик захищав дівчинку 
від маленької такси, бо думав, що 
песеня вкусить Лілю. Пригощав 
цукерками. Тому вона й хотіла та-
кого братика, як Дмитрик.

У вихідні вони часто їздили в 
село до Степанової бабусі. З рай-
центру приїжджали його батьки з 
молодшим сином. Тоді невеличка 
хата бабусі Каті нагадувала веселу 
казкову рукавичку.

Дні збігали у тижні, тижні — в 
місяці, місяці — в роки... Ліля ста-
ла школяркою. Її хвалили вчителі. 
А ще дівчинка любила малювати. 
Особливо тата, маму, бабусь і ді-
дусів, прабабусю Катю. Її малюн-
ки світилися щирим дитячим 
щастям...

Друзі й знайомі знали, що у Сте-
пана золоті руки. Тому просили 
підсобити в ремонтах. Не відмов-
ляв, та й копійка «свіжа» капне. 
Ксеню зустрів, коли штукатурив 
дачу колишнього однокласника.

— Ви — майстер? — запитала 
у Степана. — Я купила хатину, до 
ладу довести б.

— Та ні, просто допомагаю.
— А мені допоможете?
З її карих великих очисьок ви-

літали маленькі бісики і солодко 
жалили його єство. Він топився у 
зухвалому погляді звабниці й не 
шукав рятівних берегів.

Степан довів до ладу Ксеньчи-
ну дачу. І став тут частим гостем. 
Одного дня зізнався у своєму грі-
ху п’ятнадцятирічній доньці й 
дружині.

— У мене більше немає батька, 
— мовила Ліля й подалася з хати.

Уляна пішла плакати на кухню. 
Степан забрався жити до Ксеньки. 
Бабуся Катя кликала в гості Уляну 
і Лілю. Ксеньку ж не пустила на 
подвір’я.

— Геть звідси, розпуснице! — мо-
вила, коли внук привіз пасію в село.

Степанові батьки також зі скри-
пом у душі терпіли нову невістку. 
Ксенька під’юджувала Степана, 
аби відсудив у колишньої дружи-
ни частину помешкання. А якщо 
не хоче ділитися квартирою, хай 
сплатить за його квадратні метри.

— Але ж там живе моя донька, 
— виправдовувався.

— Якщо твоя донька мудра, 
то знайде собі багатого чоловіка. 
І, зрештою, я також не проти на-
родити від тебе дитину... Нашу 
спільну, — облесливо муркала 
Ксенька, знаючи, що насправді 
дитячих плачів і кашок у її планах 
не було й не буде.

Виклик до суду став для Уляни 
ще одним громом серед ясного 
неба. Вона погодилася сплатити 
Степанові його частку. Батьки по-
обіцяли допомогти віддати «борг» 
колишньому зятеві.

Ліля збиралася заміж.
— Батька покличеш? — запи-

тала Уляна.
— А він у мене є?
— Може, пробачиш?
— Як?!
«...Коли донька йшла до шлю-

бу, я згадувала нас, Степане. Ми 

були такими щасливими... Ліля 
була проти, аби ти прийшов на 
весілля. Навіть Василь, її наре-
чений, не зміг умовити. Донька 
дуже любила тебе. І цю дитячу 
любов, яка сягала Космосу, за-
повнила образа. Уявляєш, як її 
багато? Дітей зрада ранить 
більше, ніж дорослих. Чому люди 
роблять боляче тим, хто їх 
найбільше любить?»

Степан не знав, що Уляна за-
хворіла. Та його й не цікавило її 
здоров’я. Він догоджав Ксеньці. А 
їй хотілося нової машини, меблів 
із-за кордону, відпочинку на до-
рогих курортах, виглядати у со-
рок — на двадцять...

На одній із вечірок Ксенька 
познайомилася з Владиславом. 
Багатим і затятим підстаркува-
тим холостяком. Дати відставку 
Степанові вирішила цієї ж миті. 
Наступного ранку Степан збирав 
свої речі. А ввечері Ксенька ніжи-
лася в обіймах «коханого Влада».

Степан не знав, куди йому по-
датися. З батьками жив молодший 
брат із дружиною і двома дітьми. 
Впасти на коліна і перепрошувати 
Уляну? Чи оселитися в бабусиній 
хаті, яка вже кілька років стоїть 
пусткою? Осмілився подзвонити 
у двері свого колишнього помеш-
кання. Відкрив молодий чоловік. 
Запитально глянув на Степана.

— Мені б... Уляну... хм... Петрів-
ну...

— Її немає. Вже рік, — відповів 
незнайомець.

— На заробітки поїхала?
— Померла...
«...Як усе облаштовано там, 

куди злітаються наші душі піс-
ля смерті? Вічний день? Спокій? 
Благодать? Невідомість лякає, 
навіть коли тебе мучить біль. 
Може, там добре й затишно, 
але я хотіла б залишитися на 
землі. Разом із Лілею, Василем і 
майбутнім онуком або внучкою 
— наша донька вагітна. Разом 
із моїми малими непосидючими 
школяриками. А може, звідти 
дозволяють душам прилітати 
на побачення з живими? Тільки 
ті їх не бачать...»

Степан оселився в бабусиній 
хаті. Віяло пусткою і сумом. Зда-
лося б підремонтувати, освіжити. 
Почав знімати зі стін образи, фото-
графії. Ось його з Уляною весільна 
світлина. А ось — маленька Ліля... 
Защеміло біля серця. Чи то від 
туги, чи від Уляниного листа, якого 
передала Лілина хрещена у роко-
вини смерті колишньої дружини. 
Кілька днів лежав непрочитаний у 
нагрудній кишені в піджаку.

«...Я буду молитись, аби 
донька простила тебе. Вона 
простить...»

Вітер пробігся садом, смикнув 
яблуню за гілку. Яблука зістриб-
нули у жовто-зелену траву.

— І ти мене прости, Улянко, — 
тихо мовив. — Завтра поїду в міс-
то. Дізнаюся, хто в нас народився: 
внук чи внучка. І розповім тобі.

І ти мене прости...
Пізнє літо обтрушувало спілі яблука. Вони зістрибували з гілок і ховалися в жовто-зелену 
траву. Небо дотрушувало зорі... Вони любили цю серпневу пору із запахом вітру, настояним 
на чорнобривцях і полинах. Із прощальними акордами, віртуозно зіграними польовими 
кониками. Лагідним теплом, схожим на поцілунки давно закоханих. І сільську бабусину хату, 
одягнуту в синю льолю...
Вранці він приносив дружинні кілька холодних вогких від роси квіток. 
— Пахнуть осінню, — казала вона. І ставила його подарунок у скляну вазу.
Їй подобалися скляні вази — було видно зелені ніжки кожної квітки… Їхні серпні, стрибаючі 
яблука, мелодії польових коників, квіти у вазах — все у минулому, і Уляна також...

На все, що дає нам доля,  
ми заслуговуємо
Очікування чогось певного від життя працює проти нас, бо че-

каючи, зазвичай, втрачаємо час і можливості, не помічаючи чогось 
значно кращого, що приходить до нас.

Уявіть, що ви замовляєте в ресторані яєчню. Сподіваєтеся саме 
на неї, а вам кажуть, що яєчні немає, проте є лобстер, полуничне 
желе і малосольні огірочки. І все за ту ж ціну. А яєчня, можливо, буде 
пізніше. А може, і не буде. Звичайно, ви хотіли яєчню, але чи є сенс 
відмовлятися від лобстера? Хоча вам і на думку ніколи не спадало 
скуштувати цей небачений морепродукт, але навіщо ж сидіти, втра-
чати час і нерви, гадаючи, буде яєчня, чи ні, якщо можна спробувати 
неочікуваний делікатес і отримати насолоду від незвіданого? А  

Все, що маємо, — результат наших дій. Тож на те, що отримуємо, 
ми заслуговуємо. А чого не заслуговуємо — не приходить. Навіть 
якщо ми дуже чекаємо.

Людина здатна придумати і очікувати лише доступне її розумін-
ню, а всесвіт може запропонувати набагато більше і краще. Тож зу-
мійте розгледіти дарунок долі і не втратити щасливу нагоду.

Люди, які змінюють наше життя на краще
У номері 48 «Подільського слова» ми писали про людей, з якими варто уникати спілку-
вання. Нині ж мова про тих, хто здатний дарувати радість, упевненість, підтримку і ба-
жання діяти. Вони випромінюють жагу до життя, цілеспрямовані, привітні, і чим більше 
ми з ними спілкуємося і переймаємо від них, тим більш наповненим стане наше буття.

Оптимісти
Вони від народження мають 

надлишок позитивної енергії і з 
задоволенням діляться нею. Їхнє 
рідкісне вміння долати власні 
побоювання і душевний біль за-
хоплює. Ці люди не судять довко-
лишніх, щиро люблять себе і світ, і 
саме ця любов є для них джерелом 
духовної наснаги. Їх поважають як 
друзі, так і вороги. Присутність 
оптимістів у нашому житті напо-
внює його життєрадісним змістом, 
налаштовує на творення, надихає 
на великі й малі звершення.

Незламні
Це ті, кого життя б'є, ламає і 

кидає в безодню своїх бурхливих 
хвиль, однак вони завжди знахо-
дять в собі сили піднятися, волю і 
мотивацію йти обраним шляхом. 
Життєві негаразди травмують їх 
тіла, позбавляють речей, друзів і 
можливостей, проте в душі вони 
залишаються незмінними, запро-

грамованими діяти, не зважаючи 
ні на що. Їхня невмируща віра в 
себе,  цілеспрямоване прагнення 
до кращого викликає повагу і спо-
нукає до дій. Приклад незламних 
допомагає нам долати відчай, без-
надію, вперто продиратися крізь 
тенета зневіри.

Лідери
Вони не вибирають, не сумні-

ваються і не сподіваються на щас-
ливий випадок. Ці люди виразно 
бачать головну мету всього свого 
життя і знають, як її досягти. Вмі-
ють долати як реальні перепони, 
так і власні страхи, і ніщо не може 
перешкодити їм виконати свою 
місію. Вони народжені, щоб вести 
за собою тих, хто сумнівається, і 
заради досягнення мети готові 
пожертвувати своїми цінностя-
ми, стосунками й навіть життям. 
Лідери пробуджують нас від па-
сивного сну, спонукають розвива-
тися, йти вперед. 

Бунтарі
Ці люди не завжди наділені 

оптимізмом, лідерськими якостя-
ми або здатністю платити високу 
ціну за досягнення своїх цілей, 
але у них доволі відваги змінюва-
ти існуючу систему і світ загалом. 
Вони — революціонери і рефор-
матори. Будь-які намагання при-
стосуватися до обставин чи бути 
такими, як інші, зазнають краху 
— їх справжня бунтарська сут-
ність повсякчас перемагає. І саме 
тому вони щасливі, адже здат-
ні залишатися неординарними 
особистостями. Вони вчать нас 
розрізняти досконалість і недо-
вершеність, бачити, що потрібно 
змінити в собі, в сім’ї,  в суспіль-
стві, додають нам сміливості роз-
почати творення нового себе. 

У житті кожного з нас є і позитивні 
моменти, і негативні, ми щодня 
отримуємо і хороший, і поганий, 
але все ж новий досвід. Не стільки 
важливо, що саме відбувається 
навколо, скільки те, як ми до цього 
ставимося. Осуд, образи, озло-
бленість, байдужість, зневіра лише 
руйнуватимуть наше здоров’я, 
стосунки, життя. Любов, розуміння і 
підтримка, віра в себе і людей, в до-
бро, у перемогу, навпаки, зроблять 
світ кращим, а наше буття — щас-
ливішим і змістовнішим. 
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Донецький «Шахтар» у заключно-
му матчі першої частини української 
прем’єр-ліги на НСК «Олімпійський» 
здобув вольову перемогу над київським 
«Динамо» — 4:3. «Динамівці» повели в 
рахунку вже на 13-ій секунді — забив 
Мораес, якого на початку другого тай-
му арбітр вилучив із поля за штовхання 
суперника. Антигероєм поєдинку став 
Євген Хачеріді. Він двічі головою пере-
правив м’яч у власні ворота — на 3-й та 
88-й хвилинах. У складі «гірників» відзна-
чилися Фред (50 хв.) і Факундо Ферейра 
(58 хв.). «Шахтарю» забивали Сергій Ри-
балка (30 хв.), який на останніх секундах 
гри отримав другу жовту картку (відпо-
відно червону), та Артем Бєсєдін (90+2 
хв.). До цього в класичному дербі «Ди-
намо» в різних турнірах 75 разів перема-
гало помаранчево-чорних, а «Шахтар» 
«динамівців» — 48. Ще 42 матчі між ліде-
рами вітчизняного футболу закінчилися 
внічию. Наразі донеччани — лідери чем-
піонату без жодної поразки. Вони випе-
реджають підопічних Сергія Реброва на 
13 залікових балів. Турнірне становище 
команд: «Шахтар» — 50 очок, «Динамо» 
— 37, «Зоря» — 34, «Олександрія» — 29, 
«Олімпік» — 28, «Ворскла» — 23, «Чор-
номорець» — 23, «Зірка» — 18 «Сталь» 
— 14, «Дніпро» — 12, «Волинь» — 10, 
«Карпати» — 5.

Нападник збірної Португалії і мадрид-
ського «Реала» Кріштіану Роналду 
вчетверте у своїй кар’єрі (до цього часу у 
2008, 2013 і 2014 роках) став володарем 
Золотого м’яча-2016 — призу найкращо-
му футболістові світу за підсумками року, 
в суперечці за який Роналду обійшов 
аргентинського форварда «Барселони» 
Ліонеля Мессі і французького нападника 
«Атлетіко» Антуана Грізмана. Лише Мессі 
частіше за португальця здобував цю по-
чесну нагороду (п’ять разів), у тому числі 
торік.

Італієць Франческо Баранка стане го-
ловою Комітету етики та чесної гри Фе-
дерації футболу України (ФФУ) і отримає 
статус футбольного прокурора України, 
повідомив цього тижня президент ФФУ 
Андрій Павелко. Баранка підпише контр-
акт за схемою 1+1 рік і візьме участь у 
зміні українського футбольного зако-
нодавства, щоб зробити ефективнішою 
боротьбу з договірними матчами, пише 
Футбол 24.

Український півзахисник німецького 
«Байєра» Владлен Юрченко допоміг 
своїй команді здолати в останньому до-
машньому матчі групового раунду Ліги 
чемпіонів «Монако». Українець забив 
перший гол у матчі, який завершився з 
рахунком 3:0.

Голкіпер московського ЦСКА Ігор 
Акінфєєв у матчі останнього туру гру-
пового етапу Ліги чемпіонів проти лон-
донського «Тотенхема» встановив два 
антирекорди — пропустив у 43-му матчі 
ЛЧ поспіль і забив у власні ворота. Та-
ким чином, він став першим голкіпером, 
який забив два автоголи в найголовні-
шому клубному євротурнірі. У підсумку 
ЦСКА програв англійцям із рахунком 3:1 
і посів останнє місце у своїй групі.

Рейтинг найбільш високооплачува-
них спортсменів в історії, за версією 
американського журналу «Forbes», очо-
лив баскетболіст Майкл Джордан. За 
підрахунками видання, за свою спор-
тивну кар’єру він заробив 1,7 мільярда 
доларів. Друге місце у списку дісталося 
гольфісту Тайгеру Вудсу. Його сукупний 
дохід склав 1,65 мільярда доларів. На 
третьому місці колега Вудса — Арнольд 
Палмер, який за свою спортивну кар’єру 
заробив 1,35 мільярда доларів.

Підготував Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Спортивний калейдоскоп

Цього, мабуть, ніхто не очікував 
— у домашньому матчі остан-
нього туру групового раунду Ліги 
чемпіонів, який вже нічого для 
них не означав, київські «дина-
мівці» змусили плакати мільйон-
ну армію турецьких уболівальни-
ків, відвантаживши шість «сухих» 
м’ячів стамбульському «Бешикта-
шу». Шкода, що безпосередніми 
очевидцями цього «погрому» ста-
ли лише 14 тисяч українців, які 
придбали перепустки на трибуни 
НСК «Олімпійський», гарантував-
ши антирекорд відвідуваності 
матчів ЛЧ у Києві.

В разі перемоги турецька команда впер-
ше в своїй історії гарантувала б собі вихід 
у плей-оф головного клубного євротурні-
ру. Однак для них усе пішло за найгіршим 
сценарієм — поразка залишила їх на третій 
сходинці турнірної таблиці — відповідно 
лише плей-оф Ліги Європи. Для «Динамо», 
яке достроково позбулося шансів на євро-
кубкову весну, посівши останнє місце, за-
вершальна гра була хорошою нагодою під-
няти настрій власним уболівальникам. Це 
нашим футболістам, без сумніву, вдалося, 
та ще й в ефектному стилі. Щоправда, не 
без везіння. Але про все по порядку.

На правах господарів, чинний чемпіон 
України активніше розпочав поєдинок. 
Уже на дев’ятій хвилині після стартового 
свистка кияни використали першу нагоду 
забити — Артем Бєсєдін із пасу Андрія Яр-
моленка з близької відстані відкрив раху-
нок, уперше відзначившись у єврокубках. 
Швидкий гол додав біло-синім упевненос-
ті. До того ж фортуна цього вечора повніс-
тю була на боці «динамівців». Майже через 
півгодини гри арбітр вилучив із поля за-
хисника «Бешикташа» Андреаса Бека за по-
рушення правил проти Дерліса Гонсалеса у 
власному карному майданчику. Пенальті 
вдало реалізував Ярмоленко. Не встигли 
турецькі гравці отямитися, як за два обер-
ти хвилинної стрілки знову пропустили — 
цього разу відзначився Віталій Буяльський, 
скориставшись помилкою голкіпера супер-
ника. В компенсований до першого тайму 
час Гонсалес збільшив перевагу «Динамо» 
до чотирьох м’ячів.

Деморалізовані турки, втративши будь-
яке бажання боротися, невдало розпочали і 
другу 45-хвилинку. Більш ніж за півгодини 
до завершення матчу гості взагалі залиши-
лися вдев’ятьох — Абубакар не впорався 
з нервами й отримав друге попередження, 
яке перетворилося в червону картку. Кия-
ни одразу скористалися суттєвою перева-
гою. Спочатку Сергій Сидорчук із-за меж 
штрафного майданчика забив у самісінь-
кий кут воріт, а потім Жуніор Мораес, вий-
шовши на заміну, вдало зіграв на добиванні 
після чергової помилки Фабрі. До слова, ра-
хунок міг бути більш непристойним, якби 
наші футболісти змогли ефективно вико-
ристати інші гольові моменти.

Декласувавши на своєму полі «Бешик-
таш», «динамівці» помстилися запаль-

ним турецьким фанам, які напередодні та 
впродовж поєдинку чинили справжній 
безлад. Спочатку демонстративно спали-
ли в центрі Києва динамівський прапор 
і спровокували масові заворушення біля 
стадіону, після чого кількох приїжджих 
уболівальників із ножовими пораненнями 
забрали в лікарню. Хаос продовжився на 
старті і після завершення матчу, коли тур-
ки, яких у гостьовому секторі було кілька 
тисяч, жбурляли фаєри, петарди, вирвані 
сидіння і спалені предмети. УЄФА вже від-
крив дисциплінарну справу за цим матчем. 
Київський клуб звинувачують у масових 
заворушеннях, використанні піротехніки, 
блокуванні проходів між секторами і недо-
статню організацію (відсутність поділу між 
уболівальниками обох команд). Стамбуль-
ців — у масових заворушеннях за участі 
турецьких уболівальників, використання 
піротехніки і нанесення збитку. Рішення за 
цим провадженням планують ухвалити на 
початку лютого 2017 року.

В результаті протистояння «Динамо» 
встановило декілька клубних рекордів. Пе-
ремога з рахунком 6:0 стала для киян най-
більш результативною в груповому турнірі 
ЛЧ. Уперше в історії команди шість різних 
гравців синьо-білих відзначилися в одному 
єврокубковому матчі. «Бешикташ» не за-
слуговував такої поразки своїми виступа-
ми в цій Лізі чемпіонів. Але сталося те, що 
сталося. Ми дисципліновано зіграли в обо-
роні, в атаці. Наші футболісти виконали 
те, що від них вимагалося. Завдяки цьому 
нам вдалося забити шість м’ячів. Сьогодні 
хлопці показали, що вони команда, в якої є 
майбутнє», — зазначив після матчу настав-
ник «Динамо» Сергій Ребров. Варто заува-
жити, що юні динамівці під керівництвом 
Юрія Мороза завершили груповий турнір 
Юнацької Ліги УЄФА сезону 2016-17 на 
першому місці, набравши 16 очок.

До слова, загребське «Динамо» встано-
вило антирекорд, завершивши груповий 
етап ЛЧ на останньому місці в групі, не 
набравши жодного балу й не забивши жод-
ного м’яча у ворота суперників (різниця за-
битих і пропущених 0-15). До цього подібне 
«досягнення» було зафіксовано двічі. В се-
зоні 2008-2009 років із таким результатом 
групову кампанію завершив «Маккабі» з 
Тель-Авіва, в розіграші 2004-2005 — іспан-
ський «Депортиво», який, щоправда, хоч і 
не відзначився жодного разу, зумів попо-
внити власну скарбничку, двічі зігравши в 
нульову нічию. Крім Загреба, з нулем у гра-
фі «очки» в цій ЛЧ залишився також бель-
гійський «Брюгге».

Найрезультативнішими командами 
цього групового етапу Ліги чемпіонів 
стали дортмундська «Борусія» (21 гол), 
«Барселона» (20 голів) і лондонський «Ар-
сенал» (18 голів). Найменше пропускали 
мадридський «Атлетіко», «Копенгаген» і 
«Ювентус» — по 2 м’ячі в шести поєдин-
ках, найбільше — варшавська «Легія» (24 
голи). В 1/8 фіналу Ліги чемпіонів зігра-
ють «Манчестер Сіті»-«Монако», «Реал»-
«Наполі», «Бенфіка»-«Борусія» (Дортмунд), 
«Баварія»-«Арсенал», «Порту»-«Ювентус», 
«Баєр»-«Атлетіко», ПСЖ-«Барселона», 
«Севілья»-«Лестер». Перші матчі плей-оф 

ЛЧ відбудуться 14/15 і 22/23 лютого, матчі-
відповіді — 7/8 і 14/15 березня.

Натомість луганська «Зоря» в Одесі по-
ступилася грізному «Манчестер Юнай-
тед» під керівництвом Жозе Моуріньйо. 
Англійці зі стартових хвилин заволоділи 
ініціативою, але наші захисники зіграли 
надійно, тому перша половина зустрічі за-
вершилася без голів. На початку другої 
45-хвилинки перший м’яч за нову команду 
у ворота українців забив екс-гравець до-
нецького «Шахтаря» Генріх Мхітарян. На-
прикінці зустрічі зірковий нападник «Ман 
Юнайтед» Златан Ібрагімович подвоїв пе-
ревагу. 0:2 — «Зоря» фінішує на останній 
сходинці турнірної таблиці без перемог, 
лише з двома нічиїми. Наставник луганців, 
для яких груповий раунд — найвище досяг-
нення в єврокубках Юрій Вернидуб зазна-
чив після матчу: «Для мене, тренерського 
штабу і футболістів «Зорі» Ліга Європи — 
хороша школа. Ми гідно боролися з імени-
тими суперниками. Такі ігри загартовують, 
підвищують майстерність наших гравців».

Рекорд у Лізі Європи встановив до-
нецький «Шахтар», який першим серед 
українських клубів виграв усі шість матчів 
групового турніру ЛЄ з різницею забитих 
і пропущених м’ячів 21-5. У завершаль-
ному турі «гірники» на виїзді здолали 
португальську «Брагу» з рахунком 4:2. 
Оскільки донеччани достроково заброню-
вали собі путівку в плей-оф, у Португалії 
вони зіграли напівосновним складом. За 
помаранчево-чорних дублями відзначили-
ся Тайсон і Сергій Кривцов.

Відповідно до результатів жеребку-
вання, «шахтарі» в 1/16 фіналу Ліги 
Європи зіграють з іспанською «Сель-
тою». Інші пари плей-оф ЛЄ: «Атлетік»-
АПОЕЛ, «Легія»-«Аякс», «Андерлехт»-
«Зеніт», «Астра»-«Генк», «Манчестер 
Юнайтед»-«Сент-Етьєн», «Вільярреал»-
«Рома», «Лудогорець»-«Копенгаген», 
«Олімпіакос»-«Османлиспор», «Гент»-
«Тотенхем», «Ростов»-«Спарта» (Прага), 
«Краснодар»-«Фенербахче», «Борусія» 
(Менхенгладбах)-«Фіорентина», АЗ 
(Алкмаар)-«Ліон», «Хапоель» (Беєр-
Шева)-«Бешикташ», ПАОК-«Шальке». 
Матчі відбудуться 16 і 23 лютого.

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

На прощання грюкнули дверима
Київське «Динамо» встановило рекорд результативності в Лізі чемпіонів,  
«Шахтар» здобув максимум очок у Лізі Європи, а «Зоря» набралася єврокубкового досвіду
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Все буде смачно | Готуємо з фантазією

Два морози йшли у ліс,
все вбирали в іній.
В того був червоний ніс,
а у цього — синій.
— Старший буде той із нас, 
— каже брат до брата, —
хто людину зможе враз
до кісток пробрати!

Їде дядько в сіряку.
Їде пан у шубі.
— Вибираймо до смаку,
братику мій любий!
Посміхнувся Синій Ніс
і побіг до пана:
— Як би швидко кінь не віз,
я вже не відстану!
А Червоний Ніс з гори
дивиться й сміється:
— Крізь куниці та бобри
він і не проб’ється.
Ну, а з дядьком аж ніяк
я не забарюся:
під розірваний сіряк
зараз заберуся!
Синій Ніс на пана враз
налетів щодуху.

От під комір вже забрався,
от схопив за вуха.
Пан ховає в хутро ніс
зовсім замерзає.
А мороз під шубу вліз
і не вилізає.
І щипав, і пік як слід
пана всю дорогу.
Та й лишив біля воріт
вже напівживого.
В сніжній віхолі назад
наш мороз понісся.
— Чи вже впорався мій брат
з дядьком на узліссі?
А мороз — Червоний Ніс —
теж за дядька взявся.
Дядько крекнув, з санок зліз
та й підперезався.
Витер іній, що вже встиг
обліпити брови,
і, ступнувши просто в сніг,
став рубати дрова.
От мороз поліз в дірки,
і пече, й щипає.
Тільки дядько залюбки
знай собі рубає.
Вже подертий сірячок
зовсім змок від поту.
Відступив мороз на крок,
каже: — Ну й робота!
Дядько вже сіряк скида,
видно, вгрівся добре.
На сіряк мороз сіда,
каже: — Ач, хоробрий!
Як залізу я в сіряк
та укрию льодом,
от тоді й побачиш, як
задубієш згодом!

Склавши дрова, дроворуб
йде до одежини.
А сіряк цупкий, як дуб,
весь — як та крижина!
І, натішившися вкрай,
морозець радіє:
— Шубу з льоду одягай!
Я тебе зогрію!
Каже дядько: — Не жартуй!
Забирайся духом! —
Та й почав по сіряку
молотить обухом.
Захрустів в мороза бік,
затріщали кості.
Ледве-ледве він утік,
плачучи від злості.
Вдягся дядько та й погнав
коника до хати.
А мороз пошкандибав
під замет зітхати.

Голубці з грибами
Інгредієнти: білокачанна ка-

пуста — 8-10 листків, вода, сіль, 
олія — 2 ст. л.

Для начинки: гриби свіжі — 500 
г або сушені — 100 г, томатна 
паста — 1-2 ст. л., розсипчаста 
рисова каша — 1/2 склянки, сіль.

Капустяне листя проварити 
в киплячій воді 2-3 хв., вийняти, 
дати стекти. Жорсткі прожилки 
листя злегка відбити дерев’яним 
молоточком. На кожен листок по-
класти 2-3 столові ложки начинки 
і загорнути. Голубці підсмажити в 
олії, потім тушкувати в гусятниці 
або в духовці. Зробити начинку: 
сушені чи свіжі гриби відварити, 
дрібно нарізати, змішати з кашею 
і томатною пастою, посолити.

Голубці по-
закарпатськи
Інгредієнти: капуста — 3 кг, 

свиняча корейка — 1 кг, смалець 
— 150 г, цибуля — 250 г, сметана 
— 130 г, томат-пюре — 40 г, меле-
ний перець, сіль.

З головок капусти вирізати 
серцевину так, щоб листки не 

розсипалися. Покласти в кастру-
лю з підсоленим окропом і варити 
на слабкому вогні кілька хвилин. 
Коли капуста охолоне, відокреми-
ти листя і на кожному зрізати по-
товщену частину.

М'ясо нарізати тонкими ски-
бочками, відбити, посолити і 
поперчити. На лист покласти 
скибочку м'яса, підсмажену 
на смальці цибулю, загорну-
ти. Дно каструлі застелити 
капустяним листям, скласти 
на нього голубці, залити підсо-
леним окропом, додати залишки 
жиру і варити на слабкому вогні 
1,5 год. Потім додати змішану з 
томатом-пюре сметану і постави-
ти в гарячу духовку на 30-40 хв.

Сарми  
(болгарські голубці)
Інгредієнти: телятина — 500 г, 

свинина — 300 г, цибуля зелена — 
1 пучок, рис — 1/2 склянки, йогурт 
— 1 склянка, листя виноградне 
або капустяне — 30-40 шт., мас-
ло вершкове — 100 г або олія — 1/2 
склянки, петрушка, м'ята, папри-
ка, перець, сіль.

Цибулю подрібнити і обсма-
жити в олії, додавши трохи води, 
після чого перемішати з папри-
кою і відставити. Додати дрібно 
нарізане м'ясо, рис, перець, м'яту 
і рубану петрушку. Залити все 
гарячою підсоленою водою і туш-
кувати доти, поки рис не вбере 
всю воду. Обдати листя гарячою 
підсоленою водою і викласти на 

кожен готову начинку. Згорнути 
голубці й укласти в каструлю. 
Додати 2-3 склянки води і чай-
ну ложку жиру. Тушкувати на 
повільному вогні під закритою 
кришкою.

Приготувати соус: йогурт злег-
ка збити, додати розм'якшене мас-
ло, посипати паприкою. 

Голубці «Ледачі»
Інгредієнти: капуста (качан) 

— 1 шт., м'ясо — 500 г, морква — 
1 шт., цибуля — 2 шт., бульйон — 
1 ст., рис — 1/2 склянки, томат 
— 1 ст. л., лавровий лист, перець, 
сіль.

Качан капусти дрібно нашат-
кувати. На дно каструлі поклас-

ти олію і половину капусти. 
Нарізане шматочками 
м'ясо, терту моркву, томат 
обсмажити. У каструлю 
з капустою покласти спо-

чатку м'ясо, потім моркву, 
на неї — сирий рис, капусту, 

що залишилася. Додати лавро-
вий лист, перець, трохи бульйону 
і тушкувати до готовності.

Голубці з рибним 
фаршем
Інгредієнти: капуста — 1 кг, 

рис відварний — 100 г, зелень пе-
трушки і кропу — 10 г, цибуля — 2 
шт., соус сметанний, масло верш-
кове — 2 ст. л., сіль, перець чорний 
мелений, риба (фарш) — 400 г.

Підготовлений качан капус-
ти відваріть до напівготовності 
в киплячій підсоленій воді. На 
листі зріжте потовщену частину. 

Ріпчасту цибулю дрібно наріж-
те й обсмажте на частині масла. 
Рибний фарш змішайте з рисом, 
обсмаженою цибулею, посоліть, 
поперчіть, перемішайте і покла-
діть на підготовлені листки капус-
ти, загорніть. Голубці обсмажте з 
обох боків на вершковому маслі, 
після чого залийте сметанним со-
усом і запікайте в духовці протя-
гом 8-10 хвилин.

Голубці з м'ясом і 
сиром
Інгредієнти: савойська капус-

та (великі листи) — 4 шт., по-
мідори — 500 г, цибуля — 1 шт., 
сир (тертий) — 60 г, свинина (ру-
бана) — 175 г, яйце — 1 шт., аро-
матизований оцет — 3 ст. л., хліб 
(скибочку для тостів) — 1 шт., 
оливкова олія — 3 ст. л., картопля 
(дрібна) — 500 г, сіль, перець.

Бланшувати капусту 2 хвили-
ни, облити холодною водою, роз-
різати навпіл. Помідори очистити 
і нарізати кубиками. Цибулину 
порубати, змішати з 40 г сиру, сви-
ниною, яйцем і 1 ст. л. оцту. По-
дрібнити м'якоть хліба і додати в 
фарш, посолити, поперчити. Роз-
класти фарш на листя, згорнути 
рулетиками, закріпити. Розігріти 
1 ст. л. олії, додати помідори, 50 мл 
води, 2 ст. л. оцту. В цьому соусі 
тушкувати голубці 15 хвилин.

Картоплю розрізати на четвер-
тинки. Смажити в 2 ст. ложках олії 
15 хвилин. Посолити і поперчити. 
Подати з соусом, посипавши ре-
штою сиру.

Сьогодні вже достеменно й не скажеш, звідки ця страва 
примандрувала в Україну. Французи запевняють, що 
її винайшли вони, щоправда, у них це були запечені у 
капустяному листку голуби. На авторство претендують 
також стародавні китайці зі своєю популярною істо-
рією про вченого, який упав у воду, і його кмітливих 
учнів, котрі відволікали хижих риб від свого вчителя 
загорнутим у капусту рисом. Хай там що, українці з 
незапам’ятних часів полюбили голубці, зробивши їх на-
ціональною стравою. 

Хоч і їхні голубці, та рецепти — наші

Голубці готують не лише з 
листя білокачанної капус-
ти, а й савойської, буряка, 
винограду. А за основу 
начинки беруть не тільки 
рис, а й гречку, кукурудзя-
ну крупу, картоплю. І по-
дають із різноманітними 
соусами й шкварками. Тож 
фантазуйте, створюючи 
власні рецепти! Смачного!

Дитячий майданчик
Два морозиВІРШОВАНА  

КАЗКА

Наталя Забіла

Знайди відмінності

Знайди правильну дорогу
Пані крижана зі стріхи
Ноги звісила для втіхи.
А як сонце припече –
Пані плаче і тече.

(Бурулька)

***
З неба зірочки летять,
Землю укривають,
А коли приде весна –
Всі вони розтануть.

(Сніжинки)

***
Взимку скляр прийшов 

на річку,
Наче склом, накрив 

водичку.
Бавитися там не слід –
Бо крихкий на річці  

_ _ _.
(Лід)

***
Взимку спить цей звір в 

барлозі
І прокинутись не в 

змозі.
Смокче лапу уві сні.
Хто це? Підкажіть мені.

(Ведмідь)

***
Гріє взимку, наче груба,
Хутряна, тепленька  

_ _ _ _.
(Шуба)

***
Взимку холодно стає,
Мама шубу дістає.
Що ж на голову надіти,
Щоб малі не змерзли 

діти?
(Шапка)


