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Отож, Нацбанк відніс його до категорії не-
платоспроможних. І тепер офіційним власни-
ком "Привату" стала держава в особі Міністер-
ства фінансів. Новим головою правління банку 
став екс-міністр фінансів Олександр Шлапак, 
який у 90-х керував Львівською філією "При-
ватБанку". Зміниться також і Наглядова рада, 
і жодних інших нововведень, пояснюють екс-
перти, бути не має.

Виявляється, що проблеми у банку почали-
ся ще багато років тому, про це замовчували, 
аби ще більше не дестабілізувати ситуацію. 
Зрештою, попередні власники мали б про-
вести докапіталізацію банку, але не зробили 
цього. Так, станом на квітень 2015 року де-
фіцит капіталу становив близько 116 млрд. 
гривень. А в грудні 2016-го ця цифра вже 
сягнула 148 млрд. гривень. Величезна "дір-
ка" у фінансах банку Коломойського заважала 
Україні отримати черговий транш від МВФ. 
Нестача капіталу призвела до того, що най-
потужнішу банківську структуру країни по-
трібно було або ліквідовувати, або прийняти 
рішення про націоналізацію. 

Держава пішла останнім шляхом і 
це, заявляють посли країн "Великої 
сімки", було правильне рішення: 
"Рішення уряду націоналізувати 
"Приватбанк" — важливий та необ-
хідний крок у процесі, який допо-
може забезпечити дотримання 
єдиних регуляторних економічних 
нормативів усіма банками України. 
Це зробить банківський сектор 
сильнішим та більш стійким", — 
сказано у їхній заяві.

Багато хто називає все, що зараз відбува-
ється з "ПриватБанком" не інакше, як аферою 
століття, коли борги олігарха перекинули на 
державу. Втім фахівці хоч і не в захваті від 

цієї ідеї, але говорять про те, що націоналі-
зація дозволить врятувати найбільший банк 
України. Його падіння спричинило б ката-
строфічну банківську кризу. Впали б інші 
системні банки. Справа у тому, що від стану 
справ у цьому банку залежить вся фінансово-
економічна ситуація в країні. У самому банку 
необхідність націоналізації пояснили "інфор-
маційними атаками", які призвели до відтоку 
коштів. З банкоматів забирали по 2 млрд. ко-
штів на день.

У Нацбанку переконані, що клієнтам і 
вкладникам хвилюватися не варто — грошей 
у разі потреби вистачить на всіх. Зокрема, під 
час брифінгу Валерія Гонтарева запевнила, 
що НБУ має в резерві 15 млрд. гривень, яки-
ми готовий покривати дефіцит готівки.

Рятувати банк будуть через вливання до-
даткових коштів. Робити це буде держава че-
рез випуск держоблігацій. Їх візьме на баланс 
Нацбанк.

На першому етапі випустять облігацій на 
суму 43 млрд. грн. Загальну потребу "Приват-
Банку" у капіталі оцінюють у 148 млрд. грн. 
Після того, як все стабілізується, держава 
планує банк продати.

Для банківського ринку це доволі не-
стандартна подія. З одного боку, комерційні 
банки можуть очікувати ослаблення позицій 
найсильнішого конкурента. З іншого боку, 
щоб заспокоїти населення і приборкати пані-
ку, держава приймає рішення, які сприяють 
встановленню державної монополії на бан-
ківському ринку.

Найбільш неоднозначне в цьому процесі 
те, що націоналізація "Привату" зі зрозумілих 
причин відбувалася кулуарно. Водночас, це 
шалено дорога покупка за гроші платників 
податків. Також у цій угоді присутні політич-
ні домовленості.

Крім того, поки не можна нічого сказати 
про ціну покупки для держави. Як показує 
практика, подібні операції зазвичай коштують 

дорожче, ніж спочатку озвучені цифри. Од-
нак навіть нинішня заявлена сума необхідної 
докапіталізації є абсолютним рекордом. Вона 
означає, що кожен платник податків заплатить 
за прорахунки колишніх акціонерів.

"Сьогодні можна впевнено стверджувати, 
що ми успішно впоралися із завданням стабі-
лізації і збереження найбільшого українсько-
го банку, мінімізації панічних настроїв серед 
його клієнтів. У нас є можливість оперативно 
поповнювати готівку в банкоматній мережі і 
касах банку по всій Україні. У вівторок Вер-
ховна Рада прийняла закон про додаткові га-
рантії вкладникам "ПриватБанку". Документ 
надасть гарантії за вкладами, аналогічні га-
рантіям за вкладами в державному Ощадбан-
ку. І вже сьогодні цифри і статистика роботи 
банку свідчать про те, що ситуація стабілізу-
валася і понадлімітна підтримка банку з боку 
власників і регулятора, маю надію, в майбут-
ньому не знадобиться", — йдеться у зверненні 
голови правління банку Олександра Шлапака 
до клієнтів та працівників банку.

Тим часом Фонд гарантування вкладів фі-
зичних осіб та Міністерство фінансів Украї-
ни підписали договір про продаж 100% акцій 
"ПриватБанку". Оскільки його капітал набув 
негативного значення, Фонд, відповідно до 
Закону України "Про систему гарантування 
вкладів фізичних осіб", продав акції цього 
банку Міністерству фінансів у повному обсязі 
за одну гривню.

У Нацбанку запевняють — докапіталіза-
ція банку не позначиться на курсі гривні і 
на макростабільності ситуації в країні, адже 
поповнення капіталу "Привату" відбуваєть-
ся цінними паперами, і ці кошти не виходять 
на валютний і інші фінансові ринки. За опти-
містичним сценарієм, вкладники навіть не 
відчують зміни власника — у фізичних осіб 
буде вільний доступ до коштів, а їхні картки 
будуть приймати до оплати й інші банки. 

Лілія КУЛЕНИЧ.

Націоналізація 
"ПриватБанку": 
порятунок чи  
афера століття?
Ввечері 18 грудня Кабінет Міністрів України і 
Рада національної безпеки та оборони Украї-
ни підтримали націоналізацію "ПриватБанку". 
Це викликало неабиякий переполох у клієнтів 
банківської структури, а це – понад 20 мільйонів 
людей. То що ж таке націоналізація та що чекає 
на "Приват" далі?
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На свято завітали поважні гості: народ-
ний депутат України Тарас Юрик, голова 
районної державної адміністрації Олек-
сандр Похилий, голова районної ради 
Андрій Галайко, заступник голови райдер-
жадміністрації з гуманітарних питань Ан-
дрій Колісник, заступник голови обласної 
ради Любомир Крупа, керуючий справами  
районної ради Богдан Ящик,  начальник 
відділу освіти райдержадміністрації Ва-
силь Цаль, представники органів місцево-
го самоврядування, духовенства та депу-
тати районної ради. 

За словами директора комунального 
закладу "Почапинська ЗОШ І-ІІІ ступенів" 
Галини Щепної, у школі навчаються 154 
учні із сусідніх сіл, зокрема із Підгородно-

го, Драганівки й Забойків.
— Ми бачимо позитивні зрушення сто-

совно забезпечення шкіл нашої області 
автобусами для підвезення учнів, адже 
раніше такого не було, — говорить Галина 
Зіновіївна. — Так, у нашу школу буде 5 рей-
сів. Також разом з учнями в автобусі буде і 
вихователь, який супроводжуватиме дітей, 
проводитиме з школярами виховну роботу 
заради безпеки дітей, порядку та чистоти 
в транспорті. Графіки й маршрути вже за-
тверджені, діти поінформовані.

Привітав учнів ЗОШ із отриманням та-
кого подарунку і народний депутат Украї-
ни Тарас Юрик, який висловив сподіван-
ня, що у цих школах освіту здобуватимуть 
кращі громадяни нашої країни. Він також 

подякував керівництву району за злаго-
джену системну роботу, що дала плідні 
результати.

У Мишковицькій ЗОШ І-ІІІ ступенів 
навчаються 337 дітей, з них 140 доїжджа-
ють із навколишніх сіл — Миролюбівка, 
Велика Лука, Лучка. Директор навчаль-
ного закладу Андрій Чернець каже, що 
найбільшою проблемою було погіршення 
стану здоров’я у цих дітей, адже в осінньо-
зимовий період вони часто промерзали, а 
відтак, часто хворіли. Крім того, тамтешні 

школярі беруть активну участь у різнома-
нітних змаганнях, олімпіадах і конкурсах, 
добиратися на які через відсутність тран-
спорту важко.

— Основні завдання влади сьогодні 
– це забезпечення якісних умов для до-
шкільної та шкільної освіти, аби наші діти 
не їздили у місто в школу, а отримували 
все необхідне на місцях. І надалі ми пра-
цюватимемо над реалізацією надзавдан-
ня – створення комфортного середовища 
для здобуття нашими громадянами вищої 
освіти та роботи в Україні, а не за її меж-
ами. Тож фундаментальна інвестиція – у 
майбутнє, у дітей, які розбудовуватимуть 
нашу країну, — зазначив під час вітально-
го слова Олександр Похилий.

Р.S. Уже з початку цього тижня нові 
автобуси здійснюють транспортування 
дітей на навчання та додому, а школярі 
зізнаються: почуваються європейськими 
учнями, адже, як і в кіно, за ними приїж-
джають блискучі жовті шкільні автобуси, і 
від цього навіть настрій піднімається.

Лілія КУЛЕНИЧ.

Cесія

У 2017 рік Тернопільський район входить без боргів
21 грудня відбулася остання у цьому році сесія Тернопільської районної ради, яку провів голова Андрій Галайко.  
Було ухвалено низку важливих програм та вирішено питання життєдіяльності громади Тернопільського району. 

Внесено зміни, які переважно 
стосуються дофінансування, до 
програм: "Підтримки державної 
політики у сфері казначейсько-
го обслуговування бюджетних 
коштів у Тернопільському ра-
йоні на 2016-2019 роки"; "Під-
вищення якості інформаційно-
аналітичного та ресурсного 
забезпечення діяльності район-
ної державної адміністрації на 
2015-2016 роки"; "Захисту на-
селення і територій від надзви-
чайних ситуацій техногенного 
характеру на 2014-2017 роки"; 
"Підвищення якості організації 
забезпечення реалізації держав-
ної соціальної політики управ-
лінням соціального захисту на-
селення Тернопільської районної 
державної адміністрації на 2015-
2016 роки"; "Розвитку туризму в 
Тернопільському районі на 2016-
2020 роки".

Ухвалено районні програми: 
забезпечення житлом дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених батьківсько-
го піклування, та осіб з їх числа 
на 2017-2019 роки; "Підвищення 

якості організації забезпечення 
реалізації державної соціальної 
політики управлінням соціаль-
ного захисту населення Терно-
пільської районної державної 
адміністрації на 2017-2020 роки"; 
підтримки та розвитку Терно-
пільської районної організації 
Товариства Червоного Хреста 
України "Турбота і милосердя" 
на 2017-2021 роки; сприяння по-
ліції у підвищенні рівня безпеки 
громадян на території Тернопіль-
ського району на 2016-2017 роки, 
а також заслухано інформацію 
про виконання програми па-
тронажної служби на 2012-2016 
роки.

Депутати заслухали та за-
твердили проект постанови про 
реформування комунального 
підприємства "Редакція газети 
Тернопільської районної ради та 
Тернопільської райдержадміні-
страції "Подільське слово" Терно-
пільської області.

На сесії ухвалено план робо-
ти Тернопільської районної ради 
на наступний рік, затверджено 

розпорядження голови район-
ної ради, розпорядження голови 
РДА та Положення "Про порядок 
та умови надання одноразової 
грошової допомоги з кошторису 
районної ради" у новій редакції. 
Останнім документом скасо-
вано дублювання довідок. Для 
прикладу, якщо людина зверта-
ється за допомогою на лікуван-
ня, то має подати єдину довідку 
від лікаря, завірену печаткою; у 
зв’язку з важким матеріальним 
становищем — лише акт обсте-
ження матеріального становища; 
учасник АТО – лише посвідчення 
учасника АТО тощо.

Також до блоку питань роботи 
Тернопільської районної ради на 
2017 рік увійшли затвердження її 
структури і чисельності виконав-
чого апарату; кошторису видат-
ків на утримання районної ради 
та виплату соціальних допомог, 
встановлення умов оплати праці 
голови районної ради та його за-
ступників.

Чимало уваги було відведено 
діяльності Фонду комунального 

майна у Тернопільському райо-
ні на рік прийдешній. Зокрема, 
затверджено його структуру і 
чисельність; кошторис видат-
ків; положення у новій редакції. 
Звільнено начальника Фонду 
комунального майна згідно з 
поданою заявою та призначе-
но нового. Ним став депутат 
Тернопільської районної ради 
Арсен Ігорович Чудик. Майже 
одноголосно ухвалено проект 
№29 стосовно передачі об’єктів 
медичної галузі, які розташова-
ні на території міста Тернопіль 
(ТРТМО), у власність Фонду 
комунального майна у Терно-
пільському районі. 

Важливим питанням було за-
твердження районного бюджету 
на 2017 рік. Чи не вперше у своїй 
історії Тернопільський район за-
кінчує рік без боргів. Прогнозо-
ваний показник доходів нашого 
бюджету без урахування між-
бюджетних трансфертів із дер-
жавного бюджету вписується у 
суму 47765,7 тисяч гривень. Об-
сяг міжбюджетних трансфертів 

у 2017 році передбачено на суму 
442823,5 тисяч гривень.

Також заслухано питання про 
часткову зміну меж села Петри-
ків; дано згоду на звільнення 
директора комунального закла-
ду "Великоберезовицька ЗОШ 
І-ІІІ ст." у зв’язку з поданою за-
явою; затверджено нормативну 
грошову оцінку землі; про на-
дання одноразової грошової до-
помоги жителям району.

Депутатський запит Ігоря Хомка 
про ремонт тротуару у селі Підгоро-
дне скеровано у Кабінет Міністрів 
України та Службу автомобільних 
доріг у Тернопільській області, якій, 
власне, ця ділянка і належить.

Голова районної ради Андрій 
Галайко та голова РДА Олександр 
Похилий подякували депута-
там, сільським і селищним голо-
вам, усім присутнім на сесії за  
співпрацю та привітали із при-
йдешнім 2017 роком, побажали 
миру в державі й благополуччя у 
сім’ях.

Галина ЮРСА – ТРР "Джерело".

16  грудня одразу дві школи Тернопільського району отримали подарунки – 
шкільні автобуси. На подвір’ях Почапинської та Мишковицької ЗОШ І-ІІІ 
ступенів відбулося урочисте вручення ключів від нових транспортних за-
собів і освячення нових автобусів, на які сільські діти чекали багато років, 
і лише тепер проект вдалося реалізувати. Два комфортабельні автобуси 
вітчизняної фірми "Богдан", виготовлені з дотриманням стандарту Євро-5, 
для шкіл в Почапинцях та Мишковичах закупив відділ освіти за кошти, 
надані з державного (70%) і районного (30%) бюджетів. Загальна вартість 
двох автобусів — 3 млн. 300 тис. гривень. Щодо пального, то талони для за-
правки видаватиме районний відділ освіти.
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Офіційне

Новини | Коротко про головне

На ранок середи, 21 грудня,  ВРУ прийняла в другому читанні 
і в цілому Закон №5000 "Про державний бюджет на 2017 рік". 
За відповідне рішення проголосували 274 народних депутати. Отож, 
документ передбачає доходи бюджету на 2017 рік у сумі 721,398 
млрд. грн., у тому числі доходи загального фонду — 669,409 млрд. 
грн. та доходи спеціального фонду — 51,989 млрд. грн. Видатки бю-
джету на наступний рік передбачено у сумі 790,393 млрд. грн., у тому 
числі видатки загального фонду — 735,378 млрд. грн. та видатки 
спеціального фонду — 55,015 млрд. грн. Граничний обсяг дефіциту 
бюджету визначено у сумі 77,547 млрд. грн., у тому числі граничний 
обсяг дефіциту загального фонду — 62,338 млрд. грн. та граничний 
обсяг дефіциту спеціального фонду — 15,208 млрд. грн. У 2017 році 
прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць пропо-
нується встановити у розмірі з 1 січня 2017 року — 1,544 тисяч грн., 
з 1 травня — 1,624 тисяч грн., з 1 грудня — 1,7 тисяч грн.
Мінімальну заробітну плату пропонується встановити у 2017 році у 
місячному розмірі з 1 січня — 3,2 тисяч грн., а у погодинному роз-
мірі з 1 січня — 19,34 грн.

Основою економічного зростання України наступного року ста-
не збільшення обсягів експорту вітчизняних товарів на зовнішні 
ринки та залучення іноземних інвестицій. Про це під час засідання 
уряду сказав перший віце-прем'єр-міністр – голова Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) Степан Кубів. Він зазначив, 
що за 9 місяців 2016 року обсяг українського експорту становив 32,3 
млрд. доларів США, але, на його думку, Україна повинна працювати 
над збільшенням цього показника. 

Верховна Рада в другому читанні та в цілому ухвалила закон, 
який передбачає створення фінансової поліції та єдиного реє-
стру ПДВ. За нього проголосували 240 народних депутатів. Відповід-
но до документа, податкову міліцію ліквідують. Замість неї створять 
новий орган — фінансову поліцію. Її діяльність визначатиме окре-
мий закон. Закон передбачає запровадження єдиного публічного 
реєстру заяв на бюджетне відшкодування ПДВ. Кошти, які підляга-
ють відшкодуванню, перераховуватимуть в автоматичному режимі.

Верховна Рада підтримала законопроект про зміни до Подат-
кового кодексу, який передбачає скасування 2% пенсійного 
збору з обміну валюти. "За" проголосували 235 народних депута-
тів. Обов'язковий пенсійний збір з купівлі валюти в готівковій і без-
готівковій формах за ставкою 0,5% ввели для юридичних і фізичних 
осіб 2014 року. На початку 2015-го ставку збору підвищили до 2%. 
Юридичних осіб та операції з безготівкової купівлі валюти звільни-
ли від сплати збору. У Національному банку України неодноразово 
заявляли, що скасування пенсійного збору з купівлі готівкової ва-
люти знизить обіг тіньового ринку в Україні, який сягає $1 млрд. що-
місяця.

Укрзалізниця планує підвищити тарифи на вантажні та паса-
жирські перевезення, але експерти попереджають про небезпеку 
такого кроку для економіки України. "Підвищення тарифів на ван-
тажні перевезення абсолютно необґрунтоване. Сьогодні потрібно 
всіляко підтримувати вітчизняну промисловість, а не вдаватися до 
таких "драконівських" методів. Це вдарить не тільки по робочих 
місцях, але й по інвестиціях, обсягах перевезень та експорту. Окрім 
того, таке підвищення вдарить і по кожному споживачеві в Україні: 
у кожному товарі є складова ціни, яка пов'язана з вартістю пере-
везень. Відповідно, цей крок послужить додатковим фактором для 
розкручування інфляційної спіралі", – пояснив голова Комітету Вер-
ховної Ради з питань промислової політики і підприємництва Віктор 
Галасюк. 

За оцінками експертів, в результаті підвищення акцизу ціни на 
дешеві сигарети в 2017 році зростуть до 20 гривень за пачку або 
більше, на дорогі — до 40-50 гривень. "Ринок сигарет прогнозовано 
скоротиться на 10-11%, до 67 млрд. штук сигарет. Однак підвищення 
акцизів принесе бюджету приблизно 40 млрд. грн. у 2017 році, тобто 
на 7 млрд. грн. більше, ніж у 2016 році", – зазначили в Українському 
центрі контролю над тютюном. 

До завершення опалювального сезону призначені субсидії на 
оплату житлово-комунальних послуг переглядатися не будуть. 
Про це заявив міністр соціальної політики України Андрій Рева. Він 
також зазначив, що у зв'язку з підвищенням мінімальних заробітних 
плат українці не будуть витрачати на комунальні платежі всі заро-
блені гроші, оскільки субсидії будуть розраховуватися за спеціаль-
ною формулою. «Якщо сім'ї додадуть, умовно кажучи, 500-600 грн., 
то сім'я доплатить за житлово-комунальні послуги з цієї суми теж 
певний відсоток, десь 100-120, до 150 грн.», – додав Рева. 

Підвели підсумки першого року діяльності облради шостого 
скликання. Одним із ключових стало питання допомоги родинам 
учасників АТО. Зокрема, внесено зміни до програми соціально-
економічного розвитку, згідно з якими бюджет на допомогу сім’ям 
збільшено з 6 млн. грн. до 8 млн. грн. Окрім того, за навчання дітей за 
контрактом держава відшкодовувала гроші. Важливим також стало і 
рішення щодо зрівняння статусів добровольця та учасника бойових 
дій. Випробуванням для депутатів став і цьогорічний бюджет, адже 
через зміни цін на енергоносії, головний економічний документ об-
ласті постійно зазнавав змін. Як зазначив Віктор Овчарук, 7 правок 
було внесено до бюджету на 2016 рік і в результаті він був викона-
ний цілком задовільно.

Влада європейських країн попереджає про можливі напади під 
час Новорічно-Різдвяних свят. "За інформацією Державного де-
партаменту США, існує велика ймовірність, що терористичні групи 
ІДІЛ, Аль-Каїда і їхні прихильники продовжують планувати теракти 
в Європі. Минулого року екстремісти здійснили напади у Франції, 
Бельгії, Німеччині й Туреччині", — йдеться у повідомленні. У зв'язку 
з цим громадянам України рекомендують під час подорожей утри-
муватися від відвідування місць багатолюдних зібрань, а у громад-
ських місцях виявляти пильність.

Турбота | Подарунки від святого Миколая

Зимова казка
День святого Миколая — світле і величне свято, коли наповнюється добром кожне 
серце, коли в кожній оселі оживає віра в те, що Чудотворець щедрою рукою роздасть  
подарунки для дітей та дорослих, утвердить віру в мирне майбутнє нашої держави.

19 грудня за сприяння служби 
у справах дітей, відділу культури 
районної державної адміністра-
ції, районного центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді в 
стінах Тернопільської РДА від-
булася Новорічно-Різдвяна акція 
"Зимова казка-2016" з нагоди Дня 
святого Миколая. Захід був орга-
нізований для дітей-сиріт, дітей 
позбавлених батьківського пі-
клування, дітей, влаштованих під 
опіку, піклування в прийомні сім’ї 
та дитячі будинки сімейного типу, 
дітей, які опинились у складних 
життєвих обставинах, а також ді-
тей учасників АТО.

Аби торжество відбулося, зу-
силля доклали дорослі, які завжди 
переймаються дитячими пробле-
мами і поспішають робити добро. 
Тож зі святковими привітаннями 
завітали голова Тернопільської 
районної державної адміністрації 
Олександр Похилий і голова Тер-
нопільської районної ради Андрій 
Галайко.

— Святий Миколай — охоро-
нець воїнів, подорожуючих та 
дітей. Цього дня розпочинається 
цикл Новорічно-Різдвяних свят. 

Діти й дорослі чекають на Ми-
колая із нетерпінням та вірою у 
казку, адже мрії збуваються. Тож 
бажаю вам, аби святий Чудотво-
рець поблагословив вас на міцне 
здоров’я, на успішне навчання й 
славні вчинки. Хай ці свята при-
йдуть до нас під знаком миру і 
добра, любові й поваги до ближ-
нього, хай 2017 рік буде роком 
чистих помислів і добрих справ, 
— звернувся до маленьких гос-
тей святкового дійства Андрій 
Галайко.

Для дорослих та малечі орга-
нізатори підготували концертну 
програму, насичену співами, тан-
цями й музикою. А наприкінці 
заходу на діток чекав справжній 
сюрприз — до них на "Зимову каз-
ку" із повним мішком подарунків 
прийшов святий Миколай з ян-
голятами, який привітав дітлахів 
зі святом. І поки його помічники 
роздавали усім солодкі подарун-
ки, щасливі діти фотографували-
ся із Чудотворцем.

Лілія КУЛЕНИЧ.

19 грудня, у День святого Миколая – архієпископа 
Мир Лікійських, Чудотворця, сільські люди – жителі 
Тернопільського району, йдучи зі святкової літургії, 
спостерігали цікаве дійство: селом разом з ангелами 
ходив із важкою торбою дуже подібний до святого 
Миколая чоловік (хтозна, а може, то був саме він?). 

Тернопільська районна організація Товариства 
Червоного Хреста України спільно з відділом освіти 
РДА за підтримки голови РДА Олександра Похилого 
та голови районної ради Андрія Галайка разом із де-
путатським корпусом районної ради провела акцію 
"Ходить святий Миколай". Подарунки допомогли 
рознести волонтери Червоного Хреста, соціальні 
працівники, учні місцевих шкіл. Продуктові пакети, 
солодощі та набори побутової хімії отримали 260 ді-
тей з особливими потребами з сіл Тернопільського 
району, сім’ї, які не дочекались своїх рідних із зони 
проведення АТО, люди, які пережили голодомор 
1932-1933 рр.

Особливо хвилюючими були відвідини сім’ї полоне-
ного українського солдата Василя Гульки з Великих Бі-
рок, жителів Великого Глибочка Марії Демчак, Віктора 
Войнаровського, які знають на прикладі власних сімей, 
що таке голод. Були й інші неповторні зустрічі. 

У багатьох на очах після відвідин святого Ми-
колая бриніли сльози радості:  не забули, згадали, 
привітали. Отже, ти комусь дорогий на цій грішній 
землі!    

Галина ЮРСА – ТРР "Джерело".
Фото автора.

Ходить святий Миколай
Треба любити людей. Не робити нікому зла. Просто вірити у казку, диво. Скажете: 
це властиво лише маленьким дітям. Додам: і чистим душам, незалежно від віку.

Згідно із законом, подібні перенесення роблять "з ме-
тою створення сприятливих умов для використання свят-
кових та неробочих днів, а також раціонального викорис-
тання робочого часу".

За загальним правилом, враховуючи положення статті 
73 Кодексу законів про працю України, у 2017 році на під-
приємствах, в установах, організаціях робота не проводи-
тиметься у такі святкові дні і дні релігійних свят:

1 січня — Новий рік (неділя);
7 січня — Різдво Христове (субота);
8 березня — Міжнародний жіночий день (середа);
16 квітня — Пасха (неділя);
1 і 2 травня — День міжнародної солідарності тру-

дящих (понеділок, вівторок);
9 травня — День Перемоги (вівторок);
4 червня — Трійця (неділя);
28 червня — День Конституції України (середа);
24 серпня — День незалежності України (четвер);
14 жовтня — День захисника України (субота).

Якщо святковий або неробочий день збігається з 
суботою або неділею, вихідний день переноситься на 
наступний після святкового або неробочого.

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів, 8 
травня також буде вихідним днем, утворюючи чоти-
риденні канікули з 6 по 9 травня. Так само буде чо-
тири вихідних дні для святкування Дня незалежності 
(з 24 по 27 серпня). Вихідні дні 8 травня та 25 серпня 
доведеться відпрацьовувати у суботу 13 травня та 19 
серпня відповідно.

Варто зауважити, що графіки вихідних днів роз-
раховані для працівників з 5-денним робочим тиж-
нем. А розпорядження про перенесення робочих 
днів завжди носить рекомендаційний характер. 
Остаточне рішення про перенесення вихідних та 
робочих днів на підприємстві приймає власник або 
уповноважений ним орган (керівник) підприємства 
шляхом видання наказу чи іншого розпорядчого 
документа.

Скільки вихідних матимемо у 2017 році
Кабінет Міністрів затвердив графік перенесення робочих днів у 2017 році з урахуванням  
встановлених законом святкових і неробочих днів.
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Як на льоду не потрапити в біду
Податкові новини

Кримінал

Інформує служба "101"

Тернопільський РВ УДСНС України у Тернопільській області 
нагадує про загрозливу ситуацію на водоймах. Через по-
стійну мінливу температуру на річках та озерах утворюється 
нестійкий крижаний покрив.

Щоб зберегти своє життя та здоров’я, слід пам’ятати наступне:
виходити на лід можна лише тоді, коли його •	
товщина сягне 7 см; для влаштування ковзанки 
– не менше 10-12 см; масова переправа пішки 
може бути організована при товщині льоду не 
менше 15 см; масове катання – 25 см; для пере-
прави вантажного автомобіля – 35-55 см, трак-
тора – 40-60 см;
виходити на лід і йти безпечніше там, де вже •	
пройшли люди (їхніми слідами чи стежками); 
лунки для риболовлі варто робити на безпечній •	
відстані одна від одної;
обов’язково майте при собі  міцну мотузку за-•	
вдовжки 15-20 метрів з петлею на одному кінці 
та півкілограмовим вантажем на іншому, два 
цвяхи або ніж, які допоможуть вибратися, якщо раптом провалитеся. Не  
виходьте на лід поодинці і у нічний час. Вирушаючи рибалити, поперед-
жайте про це рідних;
крокуйте, не відриваючи ноги від льоду, на відстані 5-6 метрів один від од-•	
ного;
слід особливо обережно спускатися з берега;•	
слід остерігатись місць, де лід покритий снігом, під ним лід наростає по-•	
вільно;
забороняється збиратися на льоду великими групами в одному місці;•	
категорично забороняється вживати до та під час відпочинку на льоду ал-•	
когольні напої чи наркотичні або психотропні речовини.
Що робити, якщо ви провалилися у воду:
не піддавайтесь паніці, не робіть різких рухів, стабілізуйте подих, уникайте •	
занурення з головою;
розкиньте руки в боки й постарайтеся зачепитися за край льоду, надавши •	
тілу горизонтального положення в напрямку плину;
спробуйте обережно налягти грудьми на край льоду й закинути одну, а •	
потім другу ногу на лід;
вибравшись на лід, перекотіться і відповзайте у той бік, звідки ви прийшли, •	
повільно повзіть до берега.

Тернопільський РВ УДСНС України у Тернопільській області.

Підприємці полюбляють "єдиний"
Як інформували у відділі адміністрування податків із самозайнятих осіб Тернопільської ОДПІ, 
станом на початок грудня цього року на обліку в інспекції перебувають 21152 фізичних 
особи-підприємці. З них в обласному центрі – 17072 та у Тернопільському районі — 4080.
Оподаткування за спрощеною системою обрали 10014 підприємців. З них 8408 чоловік зареєстровані у 

місті, а 1606 — жителі району.
Оплату податків за першою групою здійснюють 1596 платників (м. Тернопіль — 1352, Тернопільський ра-

йон — 244), а другу групу обрали 5660 підприємців (м. Тернопіль – 4683, Тернопільський район — 977). Плат-
ники єдиного податку у своїй діяльності використовують працю 5330 найманих працівників.

За 11 місяців 2016 року фізичними особами-підприємцями, які перебувають на спрощеній системі оподат-
кування, сплачено до місцевих бюджетів 83 млн. 404 тис. грн. єдиного податку. Міський бюджет отримав 70 
млн. 168 тис. грн. цього платежу, а районний — 13 млн. 236 тис. грн.

Відділ організації роботи Тернопільської ОДПІ.

Олег Грушицький:  
"Молодь повинна мати своїх 
представників у політиці"

Майбутнє за молоддю!

Із чого почати? Відкрию власне 
бачення та історію того, як ма-
ленькими кроками можна дійти 
до чогось великого. Почав свій 
шлях активного громадянина зі 
шкільної парти. У шостому класі 
відвідував різні гуртки, вже там 
побачив, що є багато речей, ці-
кавіших за шкільну програму. У 
старших класах захопився інте-
лектуальними іграми, спочатку 
виступав за клас, потім за школу і 
так потрапив на перші всеукраїн-
ські змагання "Що? Де? Коли". Вже 
будучи студентом, почав шукати 
можливості для саморозвитку: 
відвідував різні тренінги, вступив 
у студентське самоврядування, 
брав участь у цікавих проектах. 
Пізніше це стало стилем життя, 
весь вільний від навчання час ви-
трачав на громадську роботу, реа-
лізовув власні проекти, створюю-
чи можливості для інших.

Перші серйозні перемоги: об-
рання головою студентської ради 
університету, депутатом молодіж-
ної міської ради, а потім студент-
ським мером. Подяки, грамоти, 
дипломи, нагороди стали свід-
ченням, що рухаюсь у правиль-
ному напрямку. З’явилось багато 
цікавих знайомств і досить вели-
ке коло однодумців. Громадська 
робота переросла в улюблену 
справу. На щастя, саме з’явилася 
можливість діяти у форматі гро-
мадського осередку "Об’єднання 
"Самопоміч". Це стало важливим 
кроком, і я радий, що зміг при-
єднатись до команди професіо-
налів. Нині я помічник депутата 

обласної ради, активно працюю 
у напрямку розвитку молодіжної 
політики, а недавно мене обра-
ли головою Молодіжного центру 
"Об’єднання "Самопоміч" Терно-
пільщини.

Багато проектів уже реалізова-
но, сформувалась молода коман-
да, яка підготувала план роботи 
на 2017 рік. Дуже хочеться, щоб 
молоді люди долучались до ро-
боти центру, адже це соціальний 
ліфт у політику та цінний досвід. 

Велика кількість молодих лю-
дей стверджує, що не має змоги 
займатись громадською діяльніс-
тю, доступу до інформації про 
різні тренінги, навчальні про-
грами чи стажування. Насправ-
ді, можливості завжди існують, 
варто лише почати їх шукати, а от 
використовувати чи ні – це вже 
персональна відповідальність. 
Якщо ти хочеш себе реалізувати 
в громадському житті, то це не 
проблема: маєш проект, збираєш 
команду однодумців, і вперед – до 
перемоги! Щодо політичної діяль-
ності, ще простіше, можеш бути 
активістом політичного осеред-
ку, помічником депутата, навіть 
депутатом. У молодих менше за-
стережень і страху, що щось не 
вийде, вони "горять" ідеєю, в яку 
вірять. Я переконаний, що саме 
такі люди зможуть змінити світ.

Молодь в Україні має найкращі 
умови для участі в громадському 
житті, порівняно з іншими со-
ціальними групами. Однак укра-
їнська система освіти не формує 
в підростаючого покоління уста-

новку на громадську діяльність, 
тому молоді серед громадських 
активістів не так і багато: або 
супервмотивовані люди, або ті, 
кому пощастило. Після Майдану 
ситуація змінилась, молоді люди 
більше цікавляться тим, що від-
бувається в країні, та прагнуть 
впливати на ці процеси.

Ми повинні розвинути полі-
тичну молодіжну культуру, що 
буде джерелом активізації функ-
цій держави, кузнею майбутніх 
кадрів, основою відповідального 
лідерства та громадянського сус-
пільства. Високий рівень знань 
про політичні інструменти, іде-
ологію та програми партій може 
кардинально змінити підхід до 
виборчих кампаній та встановити 
новий баланс сил в політиці. 

У нашому суспільстві розпо-
всюджена думка, що молоді люди 
ще не досвідчені, аби бути пред-
ставленими в політиці на різних 
рівнях державного управління. 
Але в Україні є чимало молодих 
енергійних бізнесменів, керівни-
ків, управлінців. Так або інакше, 
а управління державою вимагає 
високого професійного та мене-
джерського хисту. Сучасна карти-
на української політики насаджує 
стереотипи про те, що політика 
не для молоді. Таким чином по-
рушується баланс демократичної 
системи, що передбачає делегу-
вання виборцями права захисту 
свого інтересу. Через те, що тіль-
ки представники молоді реально 
розуміють її проблеми, зацікавле-
ні в їх вирішенні.

Поява молодих людей у владі 
позитивно вплине на владу зага-
лом, адже з’явиться конкуренція, 
що змусить політиків працювати 
конструктивніше й ефективніше. 
Наявність конкурентоспромож-
них молодіжних лідерів дасть змо-
гу ефективно відстоювати та лобі-
ювати гострі проблеми молоді. 

Бачимо, що молодь має великі 
перспективи та бажання працю-

вати в секторі влади, тому вона 
повинна мати своїх представників 
у політиці. Інакше існує ймовір-
ність відсутності гідної політич-
ної еліти, яка буде компетентною, 
висококваліфікованою та матиме 
необхідний досвід в управлінні 
державою. Адже майбутнє держа-
ви залежить від молоді – опори і 
рушія соціального розвитку.

Голова Молодіжного центру "Об’єднання "Самопоміч"   
Тернопільщини Олег Грушицький.

Молодих сміливо можна назвати рушіями розвитку суспільства, тому що саме 
в їх середовищі народжуються креативні ідеї, нові проекти й прагнення до змін. 

Попалися на гарячому
Двох чоловіків, які вночі йшли вулицею у селі Петриків Тернопільського району та 
несли речі, замотані у ковдру, спинили працівники групи швидкого реагування. Під 
час розмови зрозуміли, що цей дует може бути причетний до серії крадіжок.

Обох разом із майном доправили до Тернопіль-
ського відділення поліції. За словами начальника 
відділення Віктора Волощука, чоловіки саме повер-
талися з крадіжки. За попередньою інформацією, 
вони близько 20 год. проникли в один із будинків 
дачного кооперативу. Цеглою розбили вікно та за-
йшли до приміщення.

В оселі нікого не було, оскільки господиня ви-
користовувала її як дачу і взимку навідувалася туди 
рідко. Злодії зняли з ліжка ковдру і крадене по-
чали складати у неї. Зібрали все, що змогли ви-
нести. Це — чайник, обігрівач, радіоприймач з 
ліхтариком, рибальське спорядження, електро-
подовжувач, фарфоровий та столовий набори. 
Сума збитків — майже шість тисяч гривень.

Обоє крадіїв раніше судимі. Житель Теребов-
лянського району притягувався до відповідальнос-

ті за наркозлочини, а уродженець Тернопільського 
потрапляв у поле зору правоохоронців за розбій, 
крадіжки та легкі тілесні ушкодження.

Віктор Волощук каже, що один із них підпра-
цьовував у цьому дачному кооперативі різно-
робочим. Тому знав, де і в якому будинку немає 
господарів.

Чоловіків затримали відповідно до статті 208 
КПК України. Їм інкримінують статтю 185, части-
на 3 ККУ – крадіжка, поєднана з проникненням у 
житло, інше приміщення чи сховище або що за-
вдала значної шкоди потерпілому. Крадіям уже 
оголосили підозру, а суд визначатиме міру запо-
біжного заходу.

Обидва перебувають в ізоляторі тимчасового 
тримання. Правоохоронці перевіряють злодіїв на 
причетність до схожих злочинів у селі Петриків.
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Місцеве самоврядування

О велелюдні хори в піднебессі
Моєї Батьківщини! Серед них
І я співаю кожною обростю
Свого оновленого верховіття.

Ввійди і ти у цей собор, поглянь, 
В найменшій краплі першого дощу
Дзвенить шатро нетлінної будови, 
з якої дивиться на нас Оранта.

(Софія Майданська)

У житті кожної людини існують теми, 
які хвилюють завжди і всюди. Вони на-
повнюють нас сильними емоціями-
переживаннями, бо всі ми складаємося зі 
спогадів, асоціацій, мрій…

Одна з таких тем — це потреба оберіга-
ти життя в усіх його виявах, у природній 
мудрості й гармонійності. Берегти свою 
одвічну колиску і мир на землі, який нині 
став синонімом самого життя. 

Мамина пісня, батькова хата, діду-
севе оповідання, бабусине вишивання, 
приязні люди навколо, духовні симво-
ли й невмирущі традиції, віра, оптимізм 
і незламність — все це наша родовідна 
пам'ять, наші обереги і наша історія. І за-
вдання українців — не забути, а зберег-
ти ці символи людського духу і водночас 

сміливо й мудро творити новітню істо-
рію. Пам’ятати, що наступні покоління 
оцінюватимуть нас за наші сьогоденні 
справи. 

Перефразовуючи відомий вислів "Щас-
тя — як здоров’я: коли його не помічаєш, 
значить, воно є", можна впевнено зазна-
чити, що краса, багатство й сила рідної 
землі — навколо нас і разом з нами. Тому 
нам видається, що так і повинно бути. 
Ми майже не звертаємо увагу на навко-
лишню красу, яка вічна і завжди поряд. 

Отже, вона — є! І саме ця краса — 
ключ до особистого оновлення, до джере-
ла життєвої енергії.

Чому я думаю про це саме тепер? До 
цього спонукав сухий академічний факт: 
у грудні 2016 року Тернопільський район 
святкує 50-річчя свого утворення. Офіцій-
на подія, але за нею стоїть об’єднання жи-
телів багатьох сіл та селищ у велику спільну 
родину. Скільки непересічних особистос-
тей, цікавих історій з життя, візерунків 
долі пам’ятає Тернопільська земля! 

Тому — велика шана і уклін тим до-
слідникам, краєзнавцям, журналістам, 
громадським діячам і просто небайду-
жим людям за те, що усі вони спромо-
глися засвідчити документально і зроби-
ти здобутком для нащадків історії своїх 
односельчан. Усі ці новітні видання є 
свідченням правдивої любові їх авторів 
до отчої домівки, рідного села, до укра-
їнської землі. 

Автори зазначених видань багато років, 
чи навіть десятиліть, шукали ниточки, з 
яких розкручувався клубок історії декіль-
кох поколінь односельців. При цьому були 
опрацьовані невідомі досі архівні матеріа-
ли, відбувались численні зустрічі з жителя-
ми села з метою зафіксувати древні перека-
зи, оповідання, легенди краю. 

Подаю перелік лише частини автор-
ських робіт зі щирою надією приверну-
ти увагу жителів Тернопільського райо-
ну до історії землі свого народження і 
проживання — цікавтеся, читайте і ді-
знавайтеся!

Не омину і приємної нагоди запросити 
вас, шановані читачі, відвідати Тернопіль-
ський обласний краєзнавчий музей. У кож-

ному його куточку живе історія, а отже — 
людська пам'ять і пошана.

І наостанок ще кілька рядків Софії  
Майданської: 

Тож не гордуй цією благодаттю 
І вдячно, як смиренний суходіл, 
Прийми з її руки простий поживок. 

І радуйся так щиро, як весна 
Радіє рівноденню. І завжди 
У материнське милосердя віруй. 

Наталя БОРОДАй,
науковий співробітник  

Тернопільського краєзнавчого музею.

Роздуми з нагоди ювілею
1966-2016

Тернопільському 
району

років
Упродовж останніх років вийшли друком наступні видання: 
Борис Щавурський, "Кип’ячка. Біографія Вітчизни"; Богдан 
Новосядлий, "Буцнів. Екскурс у минуле на хвилях любові"; Єв-
ген Баран, "Нариси з історії Ступок"; Олег Караванський, "Моя 
Красівка. Мала історії отчого краю"; Роман Мацелюх, Богдан 
Побер, Володимир Ханас, "Великі Бірки — з глибини віків до 
наших днів"; Ждан Тихоступ, "З Дичковом у серці"; Світлана 
Іщук (Денисюк), "Смиківці: село, в якому живемо…"; Іванна 
Гошій, Марія Колоденна, "Серединки — Вкраїни маленька 
перлинка"; Ярослав Стоцький, "Білоскірки спалена сльоза"; 
Богдан Андрушків, "Байківці — самоврядне українське село: 
вектори розвитку в умовах суспільних реформ"; Юліян Лоза, 
Юрій Вовк, "Наш Петриків"; Іван Чернецький, "Острів серед 
українського моря" і багато інших робіт…

Володимир Береза:  
"Служу Малоходачківській 
громаді!"
У Малому Ходачкові вже рік головує Володимир Васильович Береза. Його в селі лю-
блять і поважають — від малого до старого, адже він завжди поряд зі своєю громадою 
— і в час радості, і в години смутку.
Про власні досягнення сільський голова розповідати не любить, але за нього промовис-
то говорять ті зміни, які відбулися у Малому Ходачкові після виборів 2015-го року, коли 
люди обрали Володимира Васильовича своїм керівником. Тоді його на посаду сільсько-
го голови було висунуто від партії "Об’єднання "Самопоміч". 

— Я ніколи не був членом жод-
ної політичної сили. Але, спосте-
рігаючи за політичним життям 
країни, завжди симпатизував 
"Самопомочі". Це інтелігентна, 
виважена партія, яка близька до 
народу і діє в інтересах громад-
ськості. До слова, я був єдиним 
у районі кандидатом на посаду 
сільського голови від цієї партії. 
Люди ж своїми голосами висло-
вили підтримку і мені, і "Само-
помочі", — каже сільський голо-
ва Малого Ходачкова. — Після 
офіційних результатів я одразу 
взявся до роботи, адже фронт 
був величезним. Найбільше мене 
турбувала проблема благоустрою 
та санітарного стану села. За це 
й узялися насамперед. З гордіс-
тю можу сказати про те, що мені 
вдалося організувати людей на 
толоку — ми прибрали стихійне 
сміттєзвалище біля цегельного 
заводу, за яке завжди було со-
ромно. Подолавши цю проблему, 
взялися за клуб.

Спільно з районною владою 
встановили електричне опален-
ня, закупили звукопідсилюючу 
апаратуру та, щоб не гаяти часу, 
"закрутили" роботу гуртків ху-
дожньої самодіяльності. 

У нас діють два новоство-
рені жіночі ансамблі, дитячий 
танцювальний колектив. Також 
вдалося відновити духовий ор-
кестр, який не працював більше 
20 років. Нині я є керівником 
оркестру "Відродження" і раніше 
ним займався, правда, тоді хлоп-

цям було по 14 років, а тепер їм 
уже за 40. Із ними двічі на тиж-
день проводимо репетиції, пра-
цюємо над новим репертуаром, 
— продовжує Володимир Васи-
льович. — Навесні перекрили 
дах у сільському клубі. Пам’ятаю, 
як колись ішов дощ під час сесії 
і тодішньому сільському голові 
на стіл текла вода. Також пере-
фарбували клуб у яскравий по-
маранчевий колір, а на будинку 
намалювали панно в українсько-
му стилі на всю стіну. 

Завдяки фінансовій підтримці 
підприємця Юрія Березовсько-
го було встановлено дитячий 
майданчик, яким захоплюється 
малеча. Діти завжди дбають про 
чистоту цього місця для відпо-
чинку.

— Навесні центр села набув 
привабливого вигляду. Біля ди-
тячого майданчика облаштували 
літню естраду, де проводимо різ-
ні масові заходи. А їх у нас безліч 
– усе за календарем, адже у нас є 
талановиті діти і дорослі, яких по-
трібно підтримувати, — каже наш 
співрозмовник. – Крім того, цього 
року ми започаткували День села, 
який відтепер будемо щорічно 
відзначати 21 вересня. Додам, що 
ще на першій сесії я створив раду 
старійшин, до якої увійшли по-
важні люди нашого села з великим 
життєвим досвідом та мудрістю, 
кожному з яких не менше 70 ро-
ків. Я постійно з ними зустріча-
юсь і звертаюся за підтримкою та 
порадою. У них є чого повчитися.

Володимир Васильович зумів 
пробудити свідомість громади, 
яка стала самоорганізованою, з 
радістю допомагає рідному насе-
леному пункту. Так, для облашту-
вання центру усе село вийшло 
на посадку туй довкола клубу та 
біля літньої естради. Люди впо-
рядкували клумби, тепер Малий 
Ходачків не впізнати.

— У селі відкрили стоматоло-
гічний кабінет, громада задово-
лена, лікарі без роботи не сидять. 
Також ми постійно дбаємо і про 
наших дітей. Цього року купили 
морозильну камеру для дитячого 
садочка і телевізор для учнів по-
чаткових класів. Допомагаємо, 
чим можемо. Дехто має думку, 
що для результату потрібні вели-
кі кошти. Але так вважають лише 
скептики, я ж переконаний, що 
є дуже багато роботи, яку мож-
на зробити за мінімальні кошти 
та з людською поміччю. Напри-
клад, один добрий чоловік сам 
зголосився встановити сім нових 
урн для сміття за власний кошт. 
А коли минулого місяця була за-
метіль, то сільські мешканці ви-
їхали на розчистку доріг. Це до 
сліз приємно, — зізнається пан 
Володимир.

Сільський голова Малого Хо-
дачкова розповідає, що велику 
увагу приділяє соціальній сфері 
— підтримує інвалідів, малоза-
безпечених, учасників АТО та їх 
сім’ї, дітей-сиріт, немічних тощо. 
Він упевнений, що жодні гроші 
не замінять людям спілкування й 

турботи, тому намагається бути 
максимально уважним до кожно-
го мешканця села. 

— Напередодні свята Миколая 
52 дитини побували на виставі у 
Тернополі, отримали подарунки. 
Все це варте блиску в очах щас-
ливих дітей, — розповідає Воло-
димир Береза. — Звичайно, не все 
так, як хотілося б, проблеми є у 
кожному селі… Хоча ні, проблем 
немає — є багато роботи. Потріб-
но закочувати рукави, братися 
до праці та досягати успіху. Його 
секрет — у командній роботі. На-
вколо себе потрібно формувати 
однодумців і патріотів, тоді й ре-
зультат не забариться.

Хоча зроблено чимало, сіль-
ський війт Малого Ходачкова має 
багато планів на майбутнє, каже, 
що розраховує на підтримку од-
носельчан.

— Вже сьогодні помітно, що 
люди "пробудились зі сплячки" 
— усе, що зроблено, — це справа 
рук громади села. Кожен стара-
ється допомогти та залишити піс-
ля себе добрий слід. Я їм уклінно 
за все вдячний, адже їх заслуга 
неоціненна. У нас багато задумів 
на наступний рік: ремонт бічних 
доріг, також хочемо перенести 
автобусну зупинку, оскільки та, 
що є, надто віддалена, зробимо 
дорожні знаки та розмітку. А ще 

відремонтуємо фельдшерсько-
акушерський пункт, плануємо 
відкрити аптеку та центр надання 
побутових послуг, а це — додатко-
ві робочі місця для мешканців. На 
кладовищі маємо збудувати гос-
подарський будиночок, де можна 
буде зберігати реманент. Тут обла-
штуємо вбиральню та  підведемо 
сюди воду. Маємо намір облад-
нати пожежну машину, зробити 
ремонт у клубі, що в сусідній Кос-
тянтинівці, перекрити дах школи, 
впорядкувати могили воїнів УПА 
тощо. Усього назбиралось багато 
— дай Боже здоров’я зі всім упо-
ратися. Вірю у щасливе майбутнє 
нашого прекрасного села.

Володимир Васильович у роз-
мові постійно вживає слово "ми", 
бо переконаний: сільський голо-
ва без підтримки громади нічо-
го не вдіє, тож все, що робиться 
в селі, — завдяки людям, які тут 
мешкають. 

— Віншую, віншую вас, пане 
господарю, зі святами святими, 
з Христовим Рождеством, дай 
Боже дочекати, дай Боже відпро-
вадити від нового року до нового 
року, від Богоявленія до Воскре-
сенія, до ста літ, допоки Бог нам 
призначив вік. Прийдешньому 
Різдву всі ми раді, служу Мало-
ходачківській громаді! 

Лілія КУЛЕНИЧ.
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Учнівські ярмарки Шкільний меридіан

Іскра милосердя
Усі ми родом із дитинства… У кожного є перші спогади про тепло маминих рук, про 
бабусині казки на ніч, про татові жарти та сімейні свята. Ці згадки супроводжують 
нас протягом усього життя і залишаються своєрідною реліквією. Психологи ствер-
джують, що характер людини формується в перші 5-7 років життя, і від того, якими 
вони були, залежить її подальша доля. 

Весело і щедро

Родинне свято
У Прошівській школі учні 1-го класу разом із класоводом 
Грибик Тетяною Василівною підготували веселе і цікаве дій-
ство "Мій татусь найкращий". 

Це було невелике родин-
не свято, де лунали слова 
шани і подяки татусям і ді-
дусям, а також жартівливі 
усмішки про часом неуваж-
них і заклопотаних чолові-
ків. Хлопці, яких у класі біль-
шість, виконали веселі пісні 
"Ми мужчини — тато й я", а 
також  "Таточку, татусю".

Діти щиро розповідали, 
що їхні татусі роблять вдома 
по-господарству, як допомагають мамам і їм. Також змагалися батьки у ку-
лінарних знаннях — пригадували, як варити борщ, холодець, голубці.

На завершення класовод підготувала відеоролик, у якому діти розпо-
відали, за що люблять своїх татусів і що хочуть їм побажати.

Світлана БАРАБАШ.

Тиждень права
Громадяни кожної держави мають права, повинні їх зна-
ти і користуватися ними. З метою інформування учнів про 
їх права у Прошівській школі І-ІІ ст. було проведено низку 
заходів.

Уроки  Гідності
1 грудня  вчителі історії Сирник Марія Михайлівна, Гладка Ірина 

Степанівна, заступник директора з виховної роботи Будай Мар'яна 
Сергіївна, вчитель географії Волинець Петро Артемович — учасник 
Майдану, а також учні 10-го та 11-го класів Мишковицької школи  
спільно з завідуючою сільською бібліотекою-філією Дудас Галиною 
Богданівною провели конференцію на тему "Революція Гідності", 
під час якої йшлося про відзначення в країні третьої річниці Євро-
майдану, який започаткував Революцію Гідності, котра, без сумніву, 
змінила країну.

 Буремні події, що відбувалися впродовж трьох холодних зимових 
місяців у центрі столиці, так чи інакше вплинули на кожну людину, 
яка має відкрите серце. Навіть три роки опісля неможливо спокійно 
переглядати відзняті тоді кадри: мирні протести, побиття, стрілянину, 
смерть Героїв Небесної сотні, вогонь…

Революція Гідності залишила визначальний і незабутній слід в іс-
торії. Вона змінила кожного, хто перебував там, на Майдані. Ми на-
вчилися брати на себе відповідальність, намагаючись  бути хоч чимось 
корисним своїй країні.

Студентство, яке було двигуном акцій протесту, змусило змінитись  
усе суспільство. Саме молодь розбудила країну дорогою ціною — ціною 
людських життів. І ми щодня повинні пам'ятати тих, хто віддав своє 
життя за кращу Україну, про яку усі ми мріємо...

Учасники конференції виступили з такими доповідями: " Проведен-
ня реформ в країні " (Сирник Марія Михайлівна), "Податковий майдан, 
Мовний майдан"  (Дудас  Галина Богданівна), "Спогади з Майдану" (Во-
линець Петро Артемович). Презентацію  "Майдан. Революція Гідності" 
підготувала Будай Мар'яна Сергіївна. "Євромайдан, події, факти" — 
учні 10-го та 11-го класів. Вірші, присвячені Революції Гідності, читали 
учні 1-го класу.

Галина ДУДАС, с. Мишковичі.

"Коли ангели сходять на землю…"

Учні 5-го класу 
під час солодкого 
ярмарку.

Грудень – час чарівних ночей, незабут-
ніх морозних ранків, очікування дива, 
яке приходить у День святого Миколая. 
Цього дня чекають усі: дорослі й діти, 
старенькі та малі.  Напередодні свята 
Миколая Чудотворця у Великоберезо-
вицькій ЗОШ І-ІІІ ступенів відбувся 
шкільний "Солодкий ярмарок", який є 
традиційним щорічним заходом. 
Усі учні разом із батьками, класними керівника-

ми й класоводами сумлінно підготувалися і були 
активними учасниками дійства. Ярмарок пере-
творився на конкурс тістечок, пампушок, тортів і 
кексів. Шум і гамір додавали запалу й позитивних 
емоцій.

Діти нашої школи завжди долучаються до усіх 
благодійних акцій, не буде винятком і цей рік, який 
добігає кінця.

Виручені кошти віддадуть на благодійність. А 
батьки, педагоги й учні залишаться задоволені, що 
змогли зробити когось щасливішим бодай на одну 

мить. Такі заходи вчать нас озирнутися довкола,  
подивитися, хто поруч, побачити того, хто потре-
бує нашої допомоги.

Світлана ПРИШЛЯК, класний керівник 6-А класу  
Великоберезовицької ЗОШ І-ІІІ ст. 

Нещодавно у Лучківській ЗОШ І-ІІ ступенів від-
бувся осінній ярмарок. Школярі під керівництвом 
вчителів початкових класів подарували своїми ви-
ступами незабутні миті. Вони щиро розповідали 
вірші, гуморески, співали українські пісні та тан-
цювали. Довели, що українці — працьовиті люди, 
які хочуть мати достаток у домі. Незабутнім було 
виконання дітьми пісні “Лише у нас в Україні”.

На багатий ярмарок завітало чимало гостей, 
яких частували фруктами та солодощами.

Дякуємо всім, хто долучився до проведення ча-
рівного свята. Бажаємо всім тільки радісних днів, 
щедрих урожаїв, здоров’я міцного, достатку вдома.

О.І. МАГИЛЬНИЦЬКА, вчитель початкових класів 
Лучківської ЗОШ І-ІІ ступенів.

Учениці 6-А класу  Великоберезовицької   
ЗОШ І-ІІІ ст.  разом із класним керівником  
Пришляк Світланою.

Нам, цілком благополучним людям, важко уявити, 
що відчуває маленька дитина, від якої відмовляють-
ся батьки або ж їх позбавляють батьківських прав. 
І майже безпорадна істота залишається наодинці з 
жорстоким навколишнім світом, у якому дуже мало 
любові, турботи та безпеки. Адже все це мала уосо-
блювати родина, якої у крихітки тепер не існує…

У всьому світі є діти-сироти, і наша країна, зви-
чайно, не виняток. За офіційними даними, сьогодні 
в Україні більше 100 тисяч дітей позбавлені бать-
ківського піклування і виховуються в державних 
закладах: школах-інтернатах, дитячих притулках. 
Кожен відповідальний громадянин повинен на-
відуватися в дитячі будинки й надавати допомогу 
сиротам. Організувати таку допомогу зовсім не 
складно, з цим упораються навіть школярі. Нещо-
давно учні й педагоги Ангелівської ЗОШ І – ІІІ сту-
пенів організували благодійну акцію "Іскра мило-
сердя", метою якої було допомогти дітям-сиротам 
Тернопільського обласного спеціалізованого ко-
мунального дитячого будинку "Малятко". Члени 
учнівського самоврядування школи вирішили 
організувати солодкий ярмарок. Коли кошти були 

зібрані, ми зв’язалися з керівництвом сирітсько-
го будинку, щоб дізнатися, коли можна приїхати, 
і запитати, чого найбільше потребують діти. Піс-
ля цього придбали всі необхідні речі (розвиваючі 
іграшки, ілюстровані книжки, конструктори, м’ячі, 
пазли та ін.), і у визначений час учні 9 та 11 класів 
Павлюс Наталія, Хахуляк Софія, Марціцка Діана та 
Новіцька Оксана, педагоги Сідяга І. В., Марціцкий 
М. М. та автор статті відвідали сиротинець..  Саме 
цього дня, 16 грудня, до дітей також завітав святий 
Миколай. Вони були безмежно щасливі, розказу-
вали вірші, співали пісні, і ми тішилися, що стали 
причиною сяйва у їх веселих оченятах.

Радісна малеча подарувала учням море пози-
тивних емоцій, адже так чудово почуватися по-
трібними і корисними для інших. Після відвідин 
сирітського будинку і надання допомоги в учнів 
залишилися тільки найприємніші враження, тож 
такі відвідини можуть стати регулярними. Адже  
школярі дуже хочуть, щоб кожна дитина в нашій 
країні була щасливою і мала шанс на повноцінне 
майбутнє.

Наталія Орестівна РОМАНЯК,
заступник директора з виховної роботи 

Ангелівської ЗОШ І – ІІІ ст.

Даруємо дітям тепло і радість.

Біля входу в дитячий будинок.

Учні Прошівської школи і вчитель 
історії та правознавства Ліонія 
Володимирівна Кузишин.

Розпочали тиждень загаль-
ношкільною лінійкою “Що по-
трібно знати про право і закон?”. 
Учитель історії та правознавства  
Л. В. Кузишин провела право-
ву гру "Партнери", у якій взяли 
участь учні 5-9 класів, та Всеукра-
їнський урок "Права людини" для 
учнів 7-9 класів.

Було запрошено начальника 
відділу правової інформації та кон-
сультації Тернопільського місцево-
го центру з надання безоплатної 
вторинної допомоги Франків Юрія 
Богдановича, який провів дискусію 
на тему: "Ти повинен знати свої пра-
ва!"

Учні початкових класів в ігровій 
формі знайомилися зі своїми пра-
вами. Так, у 4 класі відбулась рольо-

ва гра "Великі права маленької ди-
тини", у 3 класі — вікторина "Країна 
прав дитини", у 1 та 2 класах — го-
дини спілкування.

Протягом тижня діяла вистав-
ка літератури "Я маю право…", яку 
оформив С.З. Німець, та виставка 
дитячих малюнків "Мої права".
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Урок-пам'ять | Істина мовиться притишеним голосомВидатні постаті

Вчимося граючи На захист природи

Традиції

Міжнародна гра зі світової 
літератури "Sunflower"
30 листопада стартувала І Міжнародна гра зі світової (української та за-
рубіжної) літератури "Sunflower" - 2016 для учнів 1-11 класів, у якій взяли 
участь школярі з різних регіонів України, зокрема й учні Петриківської ЗОШ 
І-ІІ ступенів.

Міжнародну гру "Sunflower" започат-
кувала Українська асоціація викладачів 
зарубіжної літератури спільно з Твор-
чим об`єднанням "Соняшник". У звер-
танні Оргкомітету "Sunflower" наголо-
шено, що участь у грі "…дасть змогу 
виявити та розвинути творчі здібності 
учнів, сприятиме їхньому долученню 
до найвищих досягнень світової літе-
ратури й культури, загальнолюдських 
і національних духовних цінностей, 
вихованню естетичного смаку, високої 
читацької і загальної культури, а також  
допомогти відпрацювати навички ро-
боти із тестовими формами контролю 
їхніх навчальних досягнень".

Перевірити свої знання зі світової літератури виявили бажання 17 учнів із 5-9 класів. 
Останнього дня осені учасники гри зібралися в кабінеті української мови і літератури. Їх 
привітала заступник директора школи з навчально-виховної роботи Людмила Михайлівна 
Гніздюх і побажала їм успішного, переможного завершення гри.

Учні зацікавлено розглядали тестові зошити, де в естетичному оформленні були по-
дані запитання гри для учнів 5-6, 7-8 та 9 класів, відповіді на які потрібно було дати про-
тягом години.

Віримо, що наші учні добре виконають завдання й отримають хороші результати.
Координатор гри: вчитель зарубіжної та української  

літератури Світлана Михайлівна Гержан.

Учням про весілля
Цікаво і змістовно відбулося дійство 
"Українське весілля — один із провідних 
жанрів родинно-обрядової творчості" 
у Тернопільській середній школі І-ІІІ ст. 
№29 із поглибленим вивченням іно-
земних мов. Його провели учні 9-А класу 
разом із учителем української мови та 
літератури Олександрою Чіпак і класним 
керівником Ларисою Кутефою. 

Під час дійства були відтворені основні етапи весілля та їхній пісен-
ний супровід. Учитель української мови й літератури Олександра Чіпак  
наголосила, що наші предки справляли весілля найчастіше восени, після 
закінчення польових робіт, коли в селянській хаті були найбільші стат-
ки, адже це родинне свято потребувало великих затрат. Весілля мало 
особливе значення. Дійство не тільки розпочинало новий етап у житті 
молодих, а й мало велике громадське значення як один із заходів про-
довження життя нації. 

Девізом цього обрядового дійства стали слова Бернарда Шоу: 
"Обов’язково одружіться. Якщо у вас буде гарна дружина, ви будете щас-
ливими, якщо погана — ви станете філософом".

Галина ЮРСА.

У Плотичі — Андріївські 
вечорниці
Цьогорічна зима видалася 
хоч не суворою, але коло-
ритною, сніжною та мороз-
ною. У такий час приємно 
напалити в хаті, наготувати 
чогось смачненького й 
запросити у гості тих, хто 
тобі милий. Так, так. Не уві-
мкнути комп’ютер, а жити у 
реальному світі з реальни-
ми людьми.
Напередодні свята Андрія Первозваного у будинку культури села 

Плотича молодь влаштувала вечорниці. З цього приводу художній ке-
рівник Світлана Ткачук роздумує: "Наші прабабусі й прадідусі цікавіше 
проводили свою молодість. Хай вони важко працювали, але, як уміли, 
гарно, з користю для душі відпочивали! Тому і ми вирішили не сумувати 
кожен у своїх домівках, а зібратися на вечорниці…"

Молодь Плотичі і ті, хто вирішив допомогти — директор будинку 
культури Богдан Бугай, художній керівник Світлана Ткачук та завідуюча 
місцевою бібліотекою Валентина Губерна, одягнули українські строї та 
згадали, як любо проводили Андріївські вечорниці наші не такі вже й 
далекі предки. Дівчата і хлопці співали народні пісні, танцювали, розпо-
відали гуморески. Багато людей засуджує ворожіння. Але молодь з Пло-
тичі довела, що це було жартівливе, не пов’язане з нечистою силою чи 
невідомим потойбічним світом, дійство. Вони ворожили на варениках, 
чоботах. Було багато розіграшів, сміху, веселощів. 

У дійстві взяли участь Діана Мельниченко, Галина Лучка, Зоряна Кру-
тій, Ірина Піган, Лілія Луцко, Людмила Бабій, Тетяна Міклашевська, Аліна 
Губерна, Тарас Хоптян, Олег Маленький, Руслан Гармідер, Андрій Стець, 
Петро Білик, Назар Куніцький, Олег Боднар та наймолодший  на вечор-
ницях Петро Юрій.

Галина ЮРСА – ТТР "Джерело".

Всеукраїнський день 
англійської мови
У рамках Року англійської мови в Україні з 12 по 18 груд-
ня у Дубівецькій ЗОШ І-ІІ ст. тривав тиждень англійської 
мови. Заходи були присвячені офіційному закриттю Року 
англійської мови в Україні та спрямовані на популяриза-
цію її вивчення в нашій країні.

Замість ялинки —   
зимовий букет
Обов’язок кожної людини — берегти природу, завдання школи — вчити 
дітей усвідомлювати, що ми лише гості на планеті Земля, які зобов’язані 
прожити так, щоб залишити неушкодженою красу природи. 

На початку грудня  2016 року у Великоберезовицькій  ЗОШ I-III ступенів відбув-
ся загальношкільний конкурс "Замість ялинки – зимовий букет". Завдання заходу 
– допомогти учням усвідомити, що святковий настрій і новорічну атмосферу можна 
створити, не лише прикрасивши живу ялинку чи сосну, а й зробивши зимову компо-
зицію з паперу, стрічок, намистинок, шишок, горіхів та інших природних і штучних 
матеріалів.

Усі учні школи разом із класними керів-
никами, класоводами й батьками взялися до 
роботи. Різноманіття композицій дивувало 
та радувало членів журі. Анастасія Чорній 
разом зі своєю мамою Галиною з кольорового 
паперу створила чудову композицію "Зимове 
диво", яка отримала одне з призових місць, за 
що ми, усі учні 6-А класу й класний керівник, 
щиро вдячні. Композиція буде окрасою клас-
ної кімнати і нагадуватиме, що незабаром 
свято Нового року.

Під час конкурсу з’ясувалося, що наші діти 
надзвичайно талановиті, винахідливі, лю-
блять творити та із задоволенням хочуть це 
робити. Учні продемонстрували, що для того, 
аби створити новорічний настрій чи святкову 
атмосферу, не потрібно нищити вічнозелене 
дерево.

Світлана ПРИШЛЯК, класний керівник 6-А класу 
Великоберезовицької ЗОШ І-ІІІ ст.

Учні 6-А класу Великоберезовицької 
ЗОШ І-ІІІ ст. разом з в.о.заступника з 
виховної роботи  Мужів Іриною (зліва) 
та класним керівником Світланою 
Пришляк.

14 грудня оголошено Днем ан-
глійської мови в загальноосвіт-
ніх навчальних закладах. А 2016 
— Роком Вільяма Шекспіра. В 
середу, 14 грудня, в школі відбув-
ся позашкільний виховний захід, 
присвячений видатному англій-
ському поетові й драматургу. 
Учениці 6-го класу Івахів Зо-
ряна та Пастернак Вікторія під-
готували презентацію "Життя 
і творчість Вільяма Шекспіра". 
Учень 7-го класу Володимир 
Дума та учениця 8-го класу Гна-
тів Лілія зачитали уривки із 
спогадів друга В. Шекспіра Тобі 
про його життя після одружен-
ня у 1582 році (йому було лише 
18 років)  із старшою на 8 років 
Анною Гетвей і народження у них 
трьох дітей — дочки Сузанни у 
1583 і близнюків Гамнета і Юди-
фі у 1585. В. Шекспір був незадо-
волений життям у маленькому 
місті Стретфорд-на-Ейвоні і ро-

ботою у сімейному бізнесі (бать-
ко Вільяма був виробником ру-
кавиць). На той час Шекспір був 
дуже освіченим (закінчив гра-
матичну школу), любив читати і 
переглядати вистави мандрівних 
театрів, які влітку виїжджали з 
Лондона і виступали у маленьких 
містечках. З одним із таких теа-
трів у 1587 Вільям помандрував 
до столиці і став актором, а потім 
драматургом і поетом. 

Вікторія Васильчишин і Ка-
терина Волошин розповіли 
про творчість  В. Шекспіра. Він 
є автором 17-ти комедій, 10-ти 
хронік, 11-ти трагедій, 5-ти поем 
і циклу з 154 сонетів (14-рядкові 
вірші). Шекспір визнаний най-
видатнішим  англійським драма-
тургом усіх часів. Його вважають 
національним героєм та  одним із 
символів Англії. Його творчість 
принесла йому славу, гроші й ви-
знання. З 1593 року працював у 

театрі Бербеджа як актор, режи-
сер і драматург. За короля Якова І 
трупа Шекспіра отримала статус 
королівської. У 1599 році брав 
участь у побудові знаменитого 
у всьому світі лондонського теа-
тру "Глобус" (круглий дерев’яний 
театр без даху), був його пайови-
ком і наступні 10 років значився 
у списках його трупи. У 1613 році 
він повернувся до Стратфорда-
на-Ейвоні і став одним із найзна-
менитіших його мешканців. По-
мер у 1616 році у цьому ж місті, 
там і похований.

Його твори стали світовими 
шедеврами. Найвідоміші з них  
— трагедія "Ромео і Джульєта", 
"Гамлет", "Отелло", "Король Лір", 
"Макбет".

 Л. А. ЛУК’ЯНОВА,  
вчитель англійської  

мови Дубовецької ЗОШ І-ІІ ст.  
Байковецької громади.



Подільське слово | №51 (5206)
п'ятниця, 23 грудня 2016 8 Подільське

ПРОДАМ
* мотоблоки нові (потужністю від 4 до 15 к. 

с.), трактори (від 12 к. с.), мототрактори, двигуни 
різних потужностей, навісне обладнання. Гаран-
тія, з/ч, безкоштовна доставка. Знайдете дешев-
ше — віддамо ще дешевше. Тел.: (098) 598-94-84, 
(0352) 49-30-00, (098) 259-19-58, (066) 665-36-06. 
Сайт: www.tractor_c.com ua

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

пропонує рихтовку, антикорозійну обробку автомо-
білів, зварювальні роботи: днища, порогів, лонжеро-
нів.  Тел.: (067) 700-55-02, 51-00-97.

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

* надаю консультації щодо вирішення право-

вих 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 охолоджен-
ня, 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

Оголошення

Вітаємо! Політикум | Олег Ляшко

Педагогічний колектив Миш-
ковицької ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає 
з днем народження вчителя тру-
дового навчання та образотвор-
чого мистецтва Марію Микола-
ївну ОЛЕНЮХ, учителя світової 
літератури Ларису Михайлівну  
ШиМКіВ.

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 ступенів щиро вітає з 65-річчям  
вчителя початкових класів Галину 
Федорівну КаЛУШ. 

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.

Колектив CФГ "Аванто"  
щиро вітає з днем народження  
механіка Миколу івановича 
МРиЧКО.

Хай з подихом холодної зими,
Приходить щастя, стукає в віконце,
І ти його у душу пропусти,
Щоб зігрівало, наче сонце,
Хай день дарує усмішку тобі,
А вечір — затишок й палке кохання,
І щоб завжди в твоєму крузі
Була любов і вірні друзі.

Колектив Довжанківської ЗОШ 
І-ІІІ ст. щиро вітає з днем народжен-
ня голову профспілкового комітету 
школи, вчителя української мови та 
літератури Катерину Йосипівну 
БОНДаР.

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 (на-
дання соціальних послуг) Тернопіль-
ського району щиро вітає з ювілеєм  
соціального робітника с. Плотича 
Оксану андріївну ТаРаС.

Нехай волошками цвітуть літа                                                
прекрасні,

Нехай здійсняться тисячі бажань,
Щоб доля дарувала тільки щастя,
Ні краплі бід, ні жалю, ні страждань.
Життя хай квітне, мов вишневий сад,
І кожен день усміхнено радіє,
А доля подарує зорепад
Здоров'я, миру, успіхів й надії.

Колектив CПП "Мричко" щиро 
вітає з 40-річчям кухаря Оксану 
Степанівну МРиЧКО.

У цей прекрасний ювілей
Хай доля вам сміється журавлина,
Поля розлогі колосом цвітуть.
Нехай червоні ягоди калини
Щасливу осявають путь.
Нехай дає наснаги вам земля,
Десятки літ ще мріяти, любити!
Хай рідна пісня серце окриля,
В здоров’ї й радості багато літ прожити.

Найщиріші вітання з днем на-
родження надсилаємо дирек-
тору БК с. Мишковичі  Зеновію   
Олексійовичу ЛОСЮ.  Від усього 
серця бажаємо, щоб усе зроблене 
вами було непідвладне плину часу 
і зміні поколінь. Хай тепло рід-
них та близьких надійно захищає  
вас від життєвих негараздів, а ко-
жен день хай наповнюється корис-
ними справами і земними радоща-
ми, а Господь примножує ваші сили 
на многії літа!

З повагою — працівники відділу  
культури Тернопільської РДА,  

районного будинку 
культури, районна 

організація профспілки  
працівників культури.

Байковецька сільська рада проводить громадські обговорення міс-
тобудівної документації "Детальний план території земельної ділянки з 
розміщення трьох індивідуальних  житлових будинків за адресою: вул. 
І. Богуна,12 у селі Байківці Тернопільського району", земельна ділянка 
Команецької Ганни Василівни. 

Громадські слухання відбудуться 24.01.2017 року о 15 год у приміщен-
ні Байковецької сільської ради за адресою: Тернопільська обл., Терно-
пільський район, с. Байківці, вул. Січових Стрільців, 43.   

Байковецький сільський голова А. Р. КУЛИК.

Петриківська сільська рада повторно проводить громадські обго-
ворення містобудівної документації "Детальний план території в райо-
ні річки Серет в селі Петриків Тернопільського району Тернопільської 
області". Слухання відбудуться 23.01.2017 року о 16 годині в приміщен-
ні Петриківської сільської ради за адресою: с. Петриків, вул. Шептиць-
кого, 118 Б. Телефон для довідок (0352) 49-56-65.

Петриківський сільський голова В. М. КОРОЛЬ.

Влада намагається витор-
гувати у закордонних “благо-
дійників” фінансову допомогу, 
знехтувавши українською еко-
логією, робочими місцями та ін-
вестиціями всупереч інтересам 
суспільства й виробників у сфері 
деревообробки, меблевої та па-
перової промисловості, які лише 
за 9 місяців 2016 року принесли 
в бюджет понад 2 млрд. грн. по-
даткових надходжень.

Нагадаю, що мораторій на 
експорт необробленої деревини 
(лісу-кругляка), завдяки зусил-
лям Радикальної партії, був під-
триманий українським парла-
ментом і вступив у дію 01.11.2015 
р. щодо всіх порід деревини, крім 
сосни. Мораторій на експорт нео-
бробленої сосни набуде чинності 
1 січня 2017 року.

Я разом зі своїм заступником 
з економічної політики Віктором 
Галасюком скерував звернення 
до Державної фіскальної служби. 
Отримані офіційні дані свідчать 
про суттєву вигоду мораторію для 
української деревообробки, ме-
блевої та паперової промисловості 
й вітчизняної економіки загалом.

Деревооброка та ме-
блева промисловість 
продовжують стрімке 
зростання на фоні 
стагнації промисло-
вості
Обсяг реалізації промисло-

вої продукції за 9 місяців 2016 
року, порівняно з аналогічним 
періодом попереднього року, у 
доларах США скоротився на 4%. 
Водночас деревообробна про-
мисловість продемонструвала 
приріст на 16%, а меблева  — на 
15%.  Паперова галузь за цей час 
зросла також на 5%.

Тобто деревообробна, мебле-
ва й паперова промисловість із 
запровадженням мораторію по-
чали зростати.

Експорт оброблених 
лісоматеріалів продо-
вжує стрімко рости на 
тлі падіння загального 
товарного експорту
Сукупний товарний експорт 

за 9 місяців 2016 року, порівня-
но з аналогічним періодом по-
переднього року, у дол. США, 
на жаль, скоротився на 9%. На-
томість експорт ОБРОБЛЕНИХ 
лісоматеріалів виріс на 11%, що 
поповнило торговельний баланс 
країни на 30 млн. дол. США лише 
за 9 місяців дії мораторію.

Податкові надходжен-
ня від галузі до держ-
бюджету продовжу-
ють суттєво зростати
Суми податків, сплачених 

до бюджету підприємствами 
деревообробної, паперової та 
меблевої галузей за 9 місяців 
2016 року (під час дії морато-
рію), порівняно з аналогічним 
періодом попереднього року 
(мораторію не було), у дол. 
США зросли на 17%.

Інвестори повірили 
та почали вкладати в 
галузь
Обсяг імпорту верстатів для 

обробки дерева — одна зі скла-
дових інвестицій у галузь — за 
9 місяців 2016 року (мораторій 
діяв), порівняно з аналогічним 
періодом попереднього року 
(мораторію не було), у дол. США 
збільшився в 3 рази!

Така активізація інвести-
ційної діяльності є наочним 

випереджаючим індикатором 
майбутнього зростання обсягів 
виробництва та експорту галузі, 
створення нових робочих місць, 
додаткових надходжень до бю-
джетів усіх рівнів.

 
Через бездіяльність 
уряду зросла контр-
абанда деревини
Тоді, як за 9 місяців 2016 року 

експорт лісу-кругляка скоротив-
ся на 600 тис. тонн, на 200 тис. 
тонн дивним чином зріс експорт 
дров. Це демонструє ймовір-
ний масштаб контрабанди лісу-
кругляка.

Український уряд замість 
того, щоб "зливати" інтереси 
промисловості, нищити довіру 
інвесторів та екологічну пер-
спективу країни за кількасот 
мільйонів євро закордонного 
кредиту, повинен, виходячи з 
національних інтересів країни:

1. Забути про спроби від-
мінити мораторій на експорт 
лісу-кругляка та фахово аргу-
ментувати позицію України між-
народним партнерам.

2. Перекрити контрабанду.
3. Провести лібералізацію 

внутрішнього ринку деревини та 
ліквідувати корупційні схеми у 
лісовій галузі.

Уряд повинен підтримувати й 
плекати паростки економічного 
розвитку, "вигризаючи зубами" 
національний інтерес на між-
народній арені. Саме такою має 
бути проукраїнська державна 
політика, саме такою є політика 
Радикальної партії — політика 
економічного націоналізму!

Олег Ляшко, 
лідер Радикальної партії.

Збережемо ліс —  
захистимо Україну!
Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер на спільній прес-конференції з Президентом 
України Петром Порошенком 24.10.2016 р. у Брюсселі заявив: "Я був радий тому, що 
український президент висловив намір зняти заборону на експорт деревини. Це була 
наша умова. Як я розумію, це буде зроблено протягом наступних декількох тижнів, 
що дасть нам можливість надати наступний транш на 600 млн. євро макрофінансової 
допомоги". Петро Порошенко нічого йому не заперечив, знехтувавши стратегічними 
національними інтересами українців, в обмін на жалюгідний кредит від Євросоюзу.

Педагогічний колектив Петриківської ЗОШ І-ІІ ст. висловлюють 
щире співчуття вчителю історії та правознавства Мирославі Степа-
нівні Нетефор з приводу важкої втрати — смерті матері.

Великогаївська сільська рада оголошує конкурс на право оренди нежитлового приміщення кому-
нальної власності, розташованого за адресою: с. Грабовець, вул. Лесі Українки, 1а, площею 180,7 кв. м. 
Цільове призначення – розміщення магазину. 

Умови конкурсу: розмір орендної плати; використання об’єкта оренди за цільовим призначенням; за-
безпечення збереження орендованого майна; забезпечення дотримання протипожежних норм експлуатації 
об’єкта; дотримання санітарно-екологічних норм під час експлуатації об’єкта; відшкодування витрат ба-
лансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна та наданих комунальних послуг; відшко-
дування орендодавцю вартості проведення експертної оцінки об’єкта оренди. Крок збільшення орендної 
плати – 10 % початкового розміру. Строк оренди 2 роки 11 місяців. Розкриття конкурсних пропозицій від-
будеться 12.01.2017 р. о 10 год. в адмінбудинку Великогаївської сільської ради (с. Великі Гаї, вул. Галицька, 47, 
2 пов., актовий зал). Документи приймають до 9 год. 12.01.2017 р. в адмінбудинку Великогаївської сільради. 
З детальнішою інформацією про конкурс та з переліком документів, які подаються, можна ознайомитися 
за тел. (0352) 49-00-98. Письмові зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу надають за під-
писом відповідальної особи у промаркованому конверті: обов’язково зазначають найменування та адресу 
одержувача, назву об’єкта оренди відповідно до оголошення, а також адресу, номери контактних телефонів 
претендента. Якщо конверт не запечатаний або не промаркований відповідно до вищенаведених вимог, ко-
місія не відповідатиме за неправильне або передчасне відкриття пропозиції. 

Сільський голова О. А. КОХМАН.

Виконавчий комітет Чистилівської сільської ради повідомляє, що 
громадські слухання з обговорення проекту детального плану терито-
рії для будівництва та обслуговування виробничо-складських примі-
щень на вул. Транспортна-бічна в селі Чистилів Тернопільського райо-
ну Тернопільської області відбудуться 27 січня 2017 року о 18 годині в 
приміщенні сільського клубу за адресою: с.Чистилів, вул. Галицька, 39.

Проект детального плану території розроблений СПД ФО Огоньок 
В.О. на замовлення виконавчого комітету Чистилівської сільської ради 
на підставі рішення ХV сесії сільської ради VII скликання № 247 від 
09.08.2016р. "Про затвердження Програми розроблення містобудівної 
документації (детальних планів) у с.Чистилів на 2016 рік". З текстовою 
та графічною частинами зазначеного проекту можна ознайомитись в 
Чистилівській сільській раді за адресою: с.Чистилів, вул. Галицька, 52, 
(тел. 29-67-48) у понеділок та четвер з 14 до 17 години до 27 січня 2017 
року з дня опублікування цього повідомлення. Зауваження та пропози-
ції до проекту приймає секретар виконавчого комітету Чистилівської 
сільської ради до 27 січня 2017 року з дня опублікування цього повідо-
млення. Відповідальний за організацію розгляду пропозицій секретар 
Чистилівської сільської ради Мельник Ольга Ярославівна.
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НЕДІЛЯ
1 СІЧНЯ

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, 15.55, 21.30, 

22.55, 23.30, 00.15 Ïîãîäà

06.25, 07.05, 08.25 Ñìàêîòà

06.35 Åðà áóäiâíèöòâà

07.15 Ðàíîê

08.35 Ïàñïîðòíèé ñåðâiñ

09.00, 05.50 Âi÷íå

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

11.40 ×îëîâi÷èé êëóá. Ñïîðò

13.20 Êàçêè Ëiðíèêà Ñàøêà

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

14.30 Ôîëüê-musiñ

16.00 Òâié äiì-2

17.00 Âiêíî â Àìåðèêó

17.30 Ìîâàìè ñâiòó. Ìèñòåöüêèé 

ïóëüñ Àìåðèêè

17.55 Êíèãà.ua

18.25, 01.20 Íîâèíè. Ñâiò

19.00, 01.45 Íîâèíè. Êóëüòóðà

19.20 Îáëè÷÷ÿ âiéíè

19.30 Ïðî ãîëîâíå

20.00 Ïåðøà øïàëüòà

20.30 Âåðåñåíü

21.45 Ç ïåðøèõ âóñò

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

23.15 Ïiäñóìêè

23.35 Íà ñëóõó

02.00 Õ/ô “Îáðàçè”
03.00 Òåëåâèñòàâà “Ïîâiÿ”

05.35 Íîâèíè. Ñïîðò

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

16.45, 19.30, 23.10 ÒÑÍ

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê 

ç 1+1”

09.30 “×îòèðè âåñiëëÿ”

10.45 “Ìiíÿþ æiíêó - 8”

12.20 “Ìiíÿþ æiíêó”

14.10 “Ñëiïà”

14.45 “Ìîëüôàð”

15.45 “Ñiìåéíi ìåëîäðàìè - 6”

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

21.00, 22.05 Ò/ñ “Ñëóãà íàðîäó”
23.30 Ò/ñ “Òåîðiÿ áðåõíi - 3”
00.25 Ò/ñ “Áàéêè Ìiòÿÿ”
01.30 Õ/ô “Iíøà æiíêà”
05.30 “Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé”

06.00 Ì/ô
06.20, 13.15, 14.40 “Ñëiäñòâî âåëè... 

ç Ëåîíiäîì Êàíåâñüêèì”

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Íîâèíè

07.15, 08.10 “Ðàíîê ç IÍÒÅÐîì”

09.20, 12.25 Ò/ñ “Äèâàí äëÿ 
ñàìîòíüîãî ÷îëîâiêà” 

14.00 “Ðå÷äîê”

15.25 “Æäè ìåíÿ”

20.00, 05.15 “Ïîäðîáèöi”

21.00 Ò/ñ “Àííà-äåòåêòèâú”

03.20 Êîíöåðò “Þâiëåéíèé êîíöåðò 

Iãîðÿ Êðóòîãî”

ICTV
05.50 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé

05.55, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 

06.45 Ôàêòè òèæíÿ

08.45 Ôàêòè. Ðàíîê

09.15 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè. Ïiäñóìêè 

10.10, 00.30 Õ/ô “Äæóíiîð”
12.35, 13.20 Êðàùå íå ïîâòîðþé!

12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü

14.05, 16.20 Õ/ô “Êîíòðàáàíäà”
16.50 Õ/ô “Çàõèñíèê”
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið

20.20, 21.40 Áiëüøå íiæ ïðàâäà

22.20 Ñâîáîäà ñëîâà

02.30 Ñòîï-10

03.20, 04.45 Ïðîâîêàòîð

04.20 Ôàêòè

06.35, 16.00 “Âñå áóäå äîáðå!”

08.35 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”

10.30, 18.30 “Çà æèâå!”

11.45 Õ/ô “Ëþáîâ ïðèõîäèòü íå 
îäíà”

13.40 “Áèòâà åêñòðàñåíñiâ 16”

18.00, 22.00 “ÂiêíàÍîâèíè”

20.00, 22.35 “Õàòà íà òàòà”

00.35 “Îäèí çà âñiõ”

02.00 “Ñëiäñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè”

03.00, 02.15 Çîíà íî÷i

04.35 Äîðîñëi ÿê äiòè

05.30, 18.00 Àáçàö

06.23, 07.43 Kids Time

06.25 Ì/ñ “Òóðáî”
07.45 Õ/ô “Âiëüíi”
10.00 Õ/ô “Iñòîðiÿ Ïîïåëþøêè”
12.00 Õ/ô “Íåöiëîâàíà”
14.00 Õ/ô “Ïðîñòà÷êà”
16.00, 19.00 Ðåâiçîð

21.00 Ñòðàñòi çà ðåâiçîðîì

00.15 Õ/ô “Ìiñòî ãðiõiâ 2”
02.10 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

09.15, 03.40 Çiðêîâèé øëÿõ

11.20 Õ/ô “Êóëüáàáà”
13.20, 15.30 Ò/ñ “Ìié êîõàíèé ãåíié”
18.00 Ò/ñ “Ñïiâà÷êà i äîëÿ”

21.00 Ò/ñ “Ìiæ ëþáîâ’þ òà 
íåíàâèñòþ”

23.30 Õ/ô “47 ðîíiíîâ”
05.20 Ðåàëüíà ìiñòèêà

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, 13.15, 21.30, 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”
10.00, 04.40 Óðÿä íà çâ’ÿçêó ç 

ãðîìàäÿíàìè

10.30, 19.30 Ïðî ãîëîâíå

11.00 Ä/ô “Ðàäÿíñüêå” iç öèêëó 

“Äåêîìóíiçàöiÿ”

11.25 Âiéíà i ìèð

12.05 Âiêíî â Àìåðèêó

12.30 Âåðåñåíü

13.20 Êàçêè Ëiðíèêà Ñàøêà

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

14.30 Ôîëüê-musiñ

15.55 Áîðõåñ

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, 21.45 Ç ïåðøèõ âóñò

20.00 Óòåîäèí ç Ìàéêëîì Ùóðîì

20.30 Íàøi ãðîøi

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

23.15 Ïiäñóìêè

23.35 Íà ñëóõó

03.50 Íàäâå÷ið’ÿ. Äîëi

05.35 Íîâèíè. Ñïîðò

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

16.45, 19.30, 23.10 ÒÑÍ

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê 

ç 1+1”

09.30 “×îòèðè âåñiëëÿ - 2”

10.45, 12.20 “Ìiíÿþ æiíêó”

14.10 “Ñëiïà”

14.45 “Ìîëüôàð”

15.45 “Ñiìåéíi ìåëîäðàìè - 6”

17.15 Ò/ñ “Óëàìêè ùàñòÿ 2”
20.30, 03.45 “Ñåêðåòíi ìàòåðiàëè”

21.00, 22.05 Ò/ñ “Ñëóãà íàðîäó”
23.30, 03.00 Ò/ñ “Òåîðiÿ áðåõíi - 3”
00.25, 04.15 Ò/ñ “Áàéêè Ìiòÿÿ”
01.30 Õ/ô “Ïîëÿðíèé ðåéñ”
05.40 “Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé”

06.00 Ì/ô
06.20, 11.25 “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 “Àííà-äåòåêòèâú”
12.25 “Ñëiäñòâî âåëè... ç Ëåîíiäîì 

Êàíåâñüêèì”

14.00 “Ðå÷äîê”

14.40 Ò/ñ “ß ïðèéäó ñàìà”

20.00, 05.10 “Ïîäðîáèöi”

02.55 Ä/ï “Çâîðîòíÿ ñòîðîíà ìiñÿöÿ”

03.35 Õ/ô “Ìié ìîëîäøèé áðàò”

ICTV
05.30, 20.20 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà

06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi

08.45 Ôàêòè. Ðàíîê

09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 

10.10, 13.20 Âåëèêi àâàíòþðèñòè. 

12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü

14.00, 16.20 Ò/ñ “Âiääië 44”
16.30 Õ/ô “Ïëàí âòå÷i”
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið

21.25 Ì/ô “Òðè áîãàòèði i 
Øàìàõàíñüêà öàðèöÿ”

23.00 Õ/ô “Áåîâóëüô”
01.10 Ò/ñ “Ëàñ-Âåãàñ”
02.40, 04.45 Ïðîâîêàòîð

04.15 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé

04.20 Ñòóäiÿ Âàøèíãòîí

04.25 Ôàêòè

06.55, 16.00 “Âñå áóäå äîáðå!”

08.55 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”

11.50, 18.30 “Çà æèâå!”

13.05 “ÌàñòåðØåô. Äiòè”

18.00, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”

20.00 “ÌàñòåðØåô - 6. Ôiíàë”

22.45 “ÌàñòåðØåô - 6. Ôiíàë. 

Îãîëîøåííÿ ïåðåìîæöÿ”

23.55 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà”
01.10 “Ñëiäñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè”

03.00, 02.00 Çîíà íî÷i

04.55 Äîðîñëi ÿê äiòè

05.45, 18.00 Àáçàö

06.43, 08.03 Kids Time

06.45 Ì/ñ “Òóðáî”
08.05 Ò/ñ “Ùàñëèâi ðàçîì”
13.00 Ò/ñ “Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíüêà”
19.00 Äåøåâî i ñåðäèòî 

22.00 Õ/ô “Ðåä” 
00.00 Õ/ô “Ñåêñi áîéç, àáî 

Ôðàíöóçüêèé ïèðiã” 

06.10, 11.00, 05.20 Ðåàëüíà ìiñòèêà

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

09.15, 04.45 Çiðêîâèé øëÿõ

13.00, 15.30 Ò/ñ “Ëèñò î÷iêóâàííÿ” 
18.00 Ò/ñ “Ñïiâà÷êà i äîëÿ”

21.00 Ò/ñ “Ìiæ ëþáîâ’þ òà 
íåíàâèñòþ”

23.30 Ò/ñ “CSI. Ìiñöå çëî÷èíó”
03.00 Õ/ô “47 ðîíiíîâ” 

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, 21.30, 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, 03.40 Ñâiòëî

15.45 Ä/ô “Ìàðiÿ Ëåâèòñüêà. 

Òåàòðàëüíèé ðîìàí”

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, 21.45 Ç ïåðøèõ âóñò

20.00 Ä/ô “Áðàíöi”, 1 ñ.

20.30 Ñëiäñòâî. Iíôî

21.50 Ò/ñ “Åïîõà ÷åñòi”
22.40 Ìåãàëîò

23.00 Çîëîòèé ãóñàê

23.15 Ïiäñóìêè

23.35 Íà ñëóõó

05.35 Íîâèíè. Ñïîðò

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

16.45, 19.30, 23.10 ÒÑÍ

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê 

ç 1+1”

09.30 “×îòèðè âåñiëëÿ  2”

10.45, 12.20 “Ìiíÿþ æiíêó”

14.10 “Ñëiïà”

14.45 “Ìîëüôàð”

15.45 “Ñiìåéíi ìåëîäðàìè - 6”

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

21.00, 22.05 Ò/ñ “Ñëóãà íàðîäó”
23.30, 03.15 Ò/ñ “Òåîðiÿ áðåõíi - 3” 
00.25, 04.05 Ò/ñ “Áàéêè Ìiòÿÿ”
01.35 Õ/ô “Ëþáîâ ç àêöåíòîì”
05.30 “Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé”

06.00 Ì/ô
06.20, 11.25 “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 “Àííàäåòåêòèâú”
12.25 “Ñëiäñòâî âåëè... ç Ëåîíiäîì 

Êàíåâñüêèì”

14.00 “Ðå÷äîê”

14.40 Ò/ñ “ß ïðèéäó ñàìà”

20.00, 05.10 “Ïîäðîáèöi”

02.55 Ä/ï “Øóêà÷ êîâ÷åãó”

03.45 Õ/ô “Ôîðìóëà êîõàííÿ”

ICTV
05.30 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà

06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi

08.45 Ôàêòè. Ðàíîê

09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 

10.10, 13.20 Âåëèêi àâàíòþðèñòè. 

12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü

14.00, 16.20 Ò/ñ “Âiääië 44”
16.40 Õ/ô “Áåîâóëüô”
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið

20.20 Ñåêðåòíèé ôðîíò

21.25 Ì/ô “Iâàí Öàðåâè÷ i Ñiðèé 
Âîâê” 

23.15 Õ/ô “ß, Ôðàíêåíøòåéí”
01.00 Ò/ñ “Ëàñ-Âåãàñ”
02.30, 04.50 Ïðîâîêàòîð

03.15 Ñòîï10

04.20 Ñòóäiÿ Âàøèíãòîí

04.25 Ôàêòè

07.15, 16.00 “Âñå áóäå äîáðå!”

09.15 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”

11.10, 18.30 “Çà æèâå!”

12.35 Õ/ô “Âå÷îðè íà õóòîði ïîáëèçó 
Äèêàíüêè (Íi÷ ïåðåä Ðiçäâîì)”

13.55 “ÌàñòåðØåô. Äiòè”

18.00, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”

20.00 “ÌàñòåðØåô - 6. Íåâiäîìà 

âåðñiÿ”

22.35 “Õàòà íà òàòà”

01.10 “Ñëiäñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè”

03.00, 02.00 Çîíà íî÷i

03.45 Õ/ô “Íåöiëîâàíà”
05.45, 18.00 Àáçàö

06.43, 08.03 Kids Time

06.45 Ì/ñ “Òóðáî”
08.05 Ò/ñ “Ùàñëèâi ðàçîì”
13.00 Ò/ñ “Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíüêà”
19.00 Äåøåâî i ñåðäèòî 

22.00 Õ/ô “Äåâ’ÿòü ÿðäiâ” 
00.00 Õ/ô “Äåâ’ÿòü ÿðäiâ. ×àñòèíà 2” 

06.10, 11.00, 05.20 Ðåàëüíà ìiñòèêà

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

09.15, 04.40 Çiðêîâèé øëÿõ

13.00, 15.30 Ò/ñ “Ëèñò î÷iêóâàííÿ” 
18.00 Ò/ñ “Ñïiâà÷êà i äîëÿ”

21.00 Ò/ñ “Ìiæ ëþáîâ’þ òà 
íåíàâèñòþ”

23.30 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, 13.15, 21.30, 22.55, 

23.30, 00.15 Ïîãîäà

06.30, 07.05, 08.30 Ñìàêîòà

07.15 Ðàíîê

08.35 Ïàñïîðò.Ua

09.00, 05.50 Âi÷íå

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

10.30, 19.30, 04.40 Ïðî ãîëîâíå

11.00 ×îëîâi÷èé êëóá

11.40 Ä/ô “Ãîëîâíèé âiéñüêîâèé 

ãîñïiòàëü. Âiéíà â òèëó”

12.25 Ñëiäñòâî. Iíôî

13.20 Êàçêè Ëiðíèêà Ñàøêà

13.35 ßê öå?

14.00 Ñóñïiëüíèé óíiâåðñèòåò

14.30, 03.45 Íàäâå÷ið’ÿ. Äîëi

15.45 Ñïîãàäè

16.25 Ä/ñ “Íàöiîíàëüíi ïàðêè”

17.25, 02.50 Ä/ñ “Iñòîðè÷íi 

ðîçñëiäóâàííÿ”

18.25 Íîâèíè. Ñâiò

19.00, 01.45 Íîâèíè. Êóëüòóðà

19.25 Ç ïåðøèõ âóñò

20.00 Ä/ô “Áðàíöi”, 2 ñ.

20.30 “Ñõåìè” ç Í. Ñåäëåöüêîþ

21.45 Ç ïåðøèõ âóñò

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

23.15 Ïiäñóìêè

23.35 Íà ñëóõó

01.20 Íîâèíè. Ñâiò

02.00 Ä/ñ “Íàöiîíàëüíi ïàðêè”

05.35 Íîâèíè. Ñïîðò

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

16.45, 19.30, 23.10 ÒÑÍ

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê 

ç 1+1”

09.30 “×îòèðè âåñiëëÿ - 2”

10.45, 12.20 “Ìiíÿþ æiíêó”

14.10 “Ñëiïà”

14.45 “Ìîëüôàð”

15.45 “Ñiìåéíi ìåëîäðàìè - 6”

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

21.00, 22.05 Ò/ñ “Ñëóãà íàðîäó”
23.30 Õ/ô “Âñå îäíî òè áóäåø ìié”
03.30 Õ/ô “Ëþáîâ ç àêöåíòîì”
05.10 “Ñåêðåòíi ìàòåðiàëè”

06.00 Ì/ô
06.20, 11.25, 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 “Àííà-äåòåêòèâú”
14.00 “Ðå÷äîê”

14.40 Ò/ñ “ß ïðèéäó ñàìà”

20.00 “Ïîäðîáèöi”

02.55 Õ/ô “Êóõàðêà”
04.00 Õ/ô “Áiëÿíî÷êà òà Ðîçî÷êà”
05.05 “Ïîäðîáèöi”

ICTV
05.30 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà

06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi

08.45 Ôàêòè. Ðàíîê

09.15 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 

10.05, 13.20 Âåëèêi àâàíòþðèñòè. 

12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü

13.35, 16.20 Ò/ñ “Âiääië 44”
16.55 Õ/ô “ß, Ôðàíêåíøòåéí” 
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið

19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 

20.20 Iíñàéäåð

21.25 Ì/ô “Iâàí Öàðåâè÷ i Ñiðèé 
Âîâê 2” 

23.00 Õ/ô “Êîíñòàíòèí”
01.20 Ò/ñ “Ëàñ-Âåãàñ”
02.45, 04.50 Ïðîâîêàòîð

03.30 Ñòîï10

04.15 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé

04.20 Ñòóäiÿ Âàøèíãòîí

04.25 Ôàêòè

06.45, 16.00 “Âñå áóäå äîáðå!”

08.45 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”

10.35, 18.30 “Çà æèâå!”

11.50 Õ/ô “Ëóçåð”
14.05 Õ/ô “Ëiä ó êàâîâié ãóùi”
18.00, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”

20.00 “Çâàæåíi òà ùàñëèâi  6. Ôiíàë”

22.45 “Çâàæåíi òà ùàñëèâi  6. Ôiíàë. 

Îãîëîøåííÿ ïåðåìîæöÿ”

02.20 “Ñëiäñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè”

03.00, 01.45 Çîíà íî÷i

03.50 Õ/ô “Ïðîñòà÷êà”
05.45, 18.00 Àáçàö

06.43, 08.03 Kids Time

06.45 Ì/ñ “Òóðáî”
08.05 Ò/ñ “Ùàñëèâi ðàçîì”
13.00 Ò/ñ “Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíüêà”
19.00 Äåøåâî i ñåðäèòî 

22.00 Õ/ô “Êîõàííÿ ó âåëèêîìó 
ìiñòi 2” 

00.00 Õ/ô “Êðàäåíå ïîáà÷åííÿ”

06.10, 11.00, 05.20 Ðåàëüíà ìiñòèêà

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

09.15, 04.40 Çiðêîâèé øëÿõ

13.00, 15.30 Ò/ñ “Ëèñò î÷iêóâàííÿ” 
18.00 Ò/ñ “Ñïiâà÷êà i äîëÿ” 

21.00 Ò/ñ “Ìiæ ëþáîâ’þ òà 
íåíàâèñòþ” 

23.30 Ò/ñ “CSI. Ìiñöå çëî÷èíó”

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.40, 

21.00, 01.30, 05.20 Íîâèíè

06.10, 06.45, 08.10 Ñïîðò

06.15, 08.15 ÀãðîÅðà

06.25, 07.05, 08.25 Ñìàêîòà

06.35 Åðà áóäiâíèöòâà

07.15 Ðàíîê

08.30 Òåðèòîðiÿ çàêîíó

08.35 Ïàñïîðò.Ua

09.00, 05.50 Âi÷íå

09.15 Ò/ñ “Òðàâìà”
09.55 Ä/ô “Ìåðåõòëèâi îçäîáè 

10.35 Âiçèòiâêà Êàðïàò

11.25 Âiçèòiâêà Ïîëòàâùèíè

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

18.25, 01.20 Íîâèíè. Ñâiò

19.00, 01.45 Íîâèíè. Êóëüòóðà

19.20 Îáëè÷÷ÿ âiéíè

19.30, 04.50 Ïðî ãîëîâíå

20.00 Ä/ô “Áðàíöi” 3,4ñ

21.45 Ç ïåðøèõ âóñò

21.50 Âiéíà i ìèð

23.00 Çîëîòèé ãóñàê

23.15 Ïiäñóìêè ðîêó

23.50 Ñïîðò. Ïiäñóìêè ðîêó

02.00 Ìóçè÷íå òóðíå

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 - 2”

10.45, 12.20 “Ìiíÿþ æiíêó”

14.10 “Ñëiïà”

14.45 “Ìîëüôàð”

15.45 “Ñiìåéíi ìåëîäðàìè - 6”

17.15 Ò/ñ “Óëàìêè ùàñòÿ 2”

22.10 “Âå÷iðíié Êâàðòàë”

00.20 Õ/ô “Äæåíòëüìåíè óäà÷i”
02.05 “Ëiãà ñìiõó”

05.15 “Åñêiìîñêà - 2: ïðèãîäè â Àðêòèöi”

06.00 Ì/ô
06.20, 11.25, 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 “Àííà-äåòåêòèâú”
14.00 “Ðå÷äîê”

14.40 Ò/ñ “ß ïðèéäó ñàìà”

20.00, 03.20 “Ïîäðîáèöi”

21.00 Õ/ô “Ñ÷àñòëèâûé ìàðøðóò”
22.50 Õ/ô “Êàðíàâàëüíà íi÷”
00.20 Õ/ô “Âîêçàë äëÿ äâîõ”
04.10 Õ/ô “Êóõàðêà”
05.15 Õ/ô “Áåðåæèñü àâòîìîáiëÿ”

ICTV
05.30 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà

06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi

08.45 Ôàêòè. Ðàíîê

09.15 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 

10.10, 13.20 Âåëèêi àâàíòþðèñòè. 

12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü

13.55, 16.20 Ò/ñ “Âiääië 44”

18.45, 04.50 Ôàêòè. Ñïåöâèïóñê

20.20 Àíòèçîìái

21.25 Äèçåëü-øîó

23.20 “Ùî? Äå? Êîëè?”

00.25 Õ/ô “Êîíñòàíòèí”
02.35 Ò/ñ “Ëàñ-Âåãàñ”
03.20 Ïðîâîêàòîð

04.00 Ñòîï-10

05.35 “Çiðêîâå æèòòÿ”

07.30 Õ/ô “Òðè ïëþñ äâà”
09.10 Õ/ô “Ñëóæáîâèé ðîìàí”
12.20 Õ/ô “Äæåíòëüìåíè óäà÷i”
14.05 Õ/ô “Îïåðàöiÿ “È” òà iíøi 

ïðèãîäè Øóðèêà”

ïðîôåñiþ”
18.00, 22.00 “ÂiêíàÍîâèíè”

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

“Òàíöþþòü âñi!-9”. Ôiíàë

22.45 “Íàöiîíàëüíå òàëàíò-øîó 

“Òàíöþþòü âñi!-9”. Ôiíàë

02.00 “Ñëiäñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè”

03.00 Çîíà íî÷i

03.30 Äîðîñëi ÿê äiòè

04.15 Àáçàö

05.08, 07.00 Kids Time

05.10 Ì/ñ “Òóðáî”
07.02 Ïîëîâèíêè 

08.50, 18.45 Äåøåâî i ñåðäèòî 

13.00 Õ/ô “Äåâ’ÿòü ÿðäiâ”
15.00 Õ/ô “Äåâ’ÿòü ÿðäiâ. ×àñòèíà 2”
17.00 Õ/ô “Êîõàííÿ ó âåëèêîìó 

ìiñòi 2”

21.30 Õòî çâåðõó? - 5

23.20 Õ/ô “Ãîëi ïåðöi” 
01.10 Õ/ô “Ìiñòî ãðiõiâ 2” 

06.10, 11.30 Ðåàëüíà ìiñòèêà

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

09.15, 04.10 Çiðêîâèé øëÿõ

13.30, 15.30 Ò/ñ “Âñå áóäå äîáðå”
18.00 Ò/ñ “Ñïiâà÷êà i äîëÿ” 

21.00, 23.30 Ò/ñ “ß êîõàþ ñâîãî 
÷îëîâiêà” 

01.50 Ò/ñ “CSI. Ìiñöå çëî÷èíó” 

06.00, 07.00, 08.10 Ïîãîäà

06.35 Çîëîòèé ãóñàê

07.05 ÀãðîÅðà. Ïiäñóìêè

07.15 Ïiäñóìêè ðîêó

07.50 Ñïîðò. Ïiäñóìêè ðîêó

08.15 Ñìàêîòà

08.35 Òåïëî. Ua

08.45 Òåëåìàãàçèí

09.00 Ì/ô “Ñíiãîâà êîðîëåâà
10.05 Ì/ñ “Ïîïåëþøêà”
10.35 ßê öå?

11.25 Õî÷ó áóòè

11.45 Øêîëà Ìåði Ïîïïiíñ

12.25 Õ/ô “Ñîáàêà íà Ðiçäâî”
14.00 Õ/ô “Äâi ñîáàêè íà Ðiçäâî”

16.35 ×îëîâi÷èé êëóá

17.30 Ôiëüì-ðåêîíñòðóêöiÿ “Åéôåëü. 

Ïðàâäèâà iñòîðiÿ”

20.30 Áàêëàíè íà Áàëêàíè

21.00 Íîâèíè

21.30, 01.20 Íîâèé ðiê íà Ïåðøîìó

22.45 Ìåãàëîò

23.00 Àíåêäîò-êëóá “Çîëîòèé ãóñàê”. 

20 ðîêiâ

03.50 Êîíöåðòíà ïðîãðàìà “Ìié ñâiò”. 

Ïàâëî Òàáàêîâ

05.05 Êëóá 38

1+1
06.00 Õ/ô “Êðóòà Äæîðäæiÿ”
08.00 “Ñíiäàíîê. Âèõiäíèé”

10.00 “Ñâiòñüêå æèòòÿ”

11.00 “Þðìàëiòî ç Êâàðòàëîì 95”

14.00 “Ñêàçî÷íàÿ Ðóñü. Ïðåçèäåíòè 

15.30 “Âå÷iðíié Êâàðòàë”

17.40 Õ/ô “Äæåíòëüìåíè óäà÷i”
19.30 ÒÑÍ

20.15 “Íîâîði÷íèé Âå÷iðíié Êâàðòàë “

23.55 “Íîâîði÷íå ïðèâiòàííÿ ç íîâèì 

2017 ðîêîì”

00.00, 00.50 “Íîâîði÷íèé Âå÷iðíié 

Êâàðòàë”

04.40 “Ñêàçî÷íàÿ Ðóñü. Ïðåçèäåíòè 

07.00 Õ/ô “Êàðíàâàëüíà íi÷”
08.20 “Ïîäîðîæ ó ÷àñi”

10.00 “Îðåë i ðåøêà. Íàâêîëîñâiòíÿ 

ïîäîðîæ”

11.00 “Îðåë i Ðåøêà. Øîïiíã”

12.00 “Íàâêîëî Ì”

13.00 Õ/ô “Ïåðåäáà÷åííÿ”
15.00 “Äîáðèé âå÷ið íà “Iíòåði” Ç 

Íîâèì ðîêîì!”

ïðîôåñiþ”
18.00 Õ/ô “Áåáiáóì” Íîâîði÷íà 

20.00 “Ïîäðîáèöi”

20.30 Õ/ô “Çàìiæ ó Íîâèé ðiê” 

22.30 “Íîâîði÷íèé âîãíèê. 

23.50 Íîâîði÷íå ïðèâiòàííÿ 

Ïîðîøåíêà

00.00 “Íîâîði÷íèé âîãíèê. 

ïðîäîâæåííÿ

02.15 “Íîâîði÷íèé âîãíèê. Ïîâið ó 

ìðiþ”

05.10 Ìþçèêë “Çà äâîìà çàéöÿìè”

ICTV
06.10 Ì/ô “Áàðàí÷èê Øîí”
07.45 Õ/ô “Çîëîòå äèòÿ”
09.40 Õ/ô “Ïîìiíÿòèñÿ ìiñöÿìè”

14.05 Ì/ô “ßê óïiéìàòè ïåðî Æàð-
Ïòèöi”

15.20 Ì/ô “Òðè áîãàòèði i 
Øàìàõàíñüêà öàðèöÿ”

16.55 Ì/ô “Iâàí Öàðåâè÷ i Ñiðèé 
Âîâê”

18.40 Ì/ô “Iâàí Öàðåâè÷ i Ñiðèé 
Âîâê 2”

20.00, 00.00 Äèçåëüøîó. Íîâîði÷íèé 

êîíöåðò

23.55 Ïîçäîðîâëåííÿ ç Íîâèì ðîêîì 

01.50 “Îêåàí Åëüçè”. Êîíöåðò

05.25 “ÂóñîËàïîÕâiñò”

08.05 “Êàðàîêå íà Ìàéäàíi”

09.00 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”

11.00 “Õàòà íà òàòà”

12.55 “Çâàæåíi òà ùàñëèâi - 6”

18.20 Õ/ô “40+ àáî Ãåîìåòðiÿ 
ëþáîâi”

22.00, 00.00, 00.01 “Íîâèé Ðiê íà ÑÒÁ”

23.50 “Íîâîði÷íå ïðèâiòàííÿ 

01.00 “Íàöiîíàëüíå òàëàíò-øîó 

“Òàíöþþòü âñi! - 9”. Ôiíàë. 

Îãîëîøåííÿ ïåðåìîæöÿ”

03.10 Çîíà íî÷i

06.08, 08.39 Kids Time

06.10 Ì/ñ “Ãóáêà Áîá”

08.40 Ðåâiçîð

12.30 Ñòðàñòi çà ðåâiçîðîì

15.50 Äåøåâî i ñåðäèòî 

20.15 Âàðüÿòè

23.55 Ïðèâiòàííÿ Ïðåçèäåíòà

07.10, 04.00 Çiðêîâèé øëÿõ

10.00 Õ/ô “Îäíîãî ðàçó íà Íîâèé ðiê”
11.50 Ò/ñ “ß êîõàþ ñâîãî ÷îëîâiêà”
16.00, 01.30 Íîâîði÷íèé êîíöåðò

19.55 Àëiñà Äèâîñòâiòi. Ìþçèêë

Íîâîði÷íå øîó

Ïåòðà Ïîðîøåíêà ç Íîâèì ðîêîì!

06.00 Àíåêäîò-êëóá “Çîëîòèé ãóñàê”. 

20 ðîêiâ

08.25, 23.00 Ñâiò on line

08.45 Òåëåìàãàçèí

09.00 Ì/ô “Ñåðöå äóáà”
10.05 Ì/ñ “Ïîïåëþøêà”
12.00 Òåàòðàëüíi ñåçîíè. Îïåðåòà  

êðîê äî ñâÿòà

13.05 Ôîëüê-musiñ. Ç Íîâèì ðîêîì!

16.25 Õ/ô “Ñiñi - íåïîêiðíà 
iìïåðàòðèöÿ”

21.00, 05.35 Íîâèíè

21.30 Ãîâîðiòü îäèí ç îäíèì. Àäà 

Ðîãîâöåâà

22.20 Êëóá 38

23.15 Øëÿãåð ðîêó

01.20 Ìóçè÷íå òóðíå

02.30 Ä/ô “Ìåðåõòëèâi îçäîáè 

02.55 Âiðà. Íàäiÿ. Ëþáîâ

03.45 Õ/ô “Íàòàëêà  Ïîëòàâêà”

1+1
06.00 “Þðìàëiòî ç Êâàðòàëîì 95”

09.00 “Ëîòî-Çàáàâà”

09.40 “Ñâiò íàâèâîðiò”

13.10, 00.10 Ìþçèêë “Îäèí ïëþñ 

îäèí óäîìà”

15.30 “Íîâîði÷íèé Âå÷iðíié Êâàðòàë” 

19.30 “Òåëåâiçiéíà ñëóæáà íîâèí”

20.15 Õ/ô “Ñàì óäîìà”
22.00 “Ñâiòñüêå æèòòÿ. Íîâîði÷íèé 

êàðíàâàë” 

03.40 “Åñêiìîñêà  2: ïðèãîäè â Àðêòèöi”

08.00 Õ/ô “Ïåðåäáà÷åííÿ”
09.50, 02.10 Õ/ô “Öå ÿ”
11.30 Õ/ô “Áåáiáóì”
13.20 “Äîáðèé âå÷ið íà “Iíòåði” Ç 

Íîâèì ðîêîì!”

14.20 Õ/ô “Çàìiæ ó Íîâèé ðiê”
16.10 “Íîâîði÷íèé âîãíèê. 

20.00 “Ïîäðîáèöi”

20.30 Ò/ñ “Âñå, ùî íàì ïîòðiáíî”
00.25 Õ/ô “Ñiìåéíèé êàëàìáóð, àáî 

Õòî êîìó õòî”

ICTV
05.50 Ì/ô “Áàðàí÷èê Øîí”
07.25 “Ùî? Äå? Êîëè?”

08.30 Ì/ô “ßê óïiéìàòè ïåðî Æàð-
Ïòèöi”

09.40 Õ/ô “Çîëîòå äèòÿ”
11.35 Õ/ô “Ïîìiíÿòèñÿ ìiñöÿìè”
13.45 Äèçåëüøîó

20.20 Õ/ô “Äæåê - ïiäêîðþâà÷ 
âåëåòíiâ”

01.15 Õ/ô “Ëåãiîí”
02.50 Õ/ô “Êàïiòàí Íåìî”

06.55 “Âñå áóäå äîáðå!”

09.00 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”

10.45 “Êàðàîêå íà Ìàéäàíi”

11.35 “Íîâèé Ðiê íà ÑÒÁ”

ïðîôåñiþ”
16.00 Õ/ô “Ñëóæáîâèé ðîìàí”
19.00 “Áèòâà åêñòðàñåíñiâ”

20.35 Õ/ô “Iñòîðiÿ êîõàííÿ, àáî 
Íîâîði÷íèé ðîçiãðàø”

22.10 Õ/ô “Ìîÿ ìàìà - íàðå÷åíà”
23.35 Õ/ô “Ëóçåð”
01.40 Õ/ô “Ëiä ó êàâîâié ãóùi”

07.40, 09.43 Kids Time

09.45 Õòî çâåðõó?

11.40 Ò/ñ “Îäíàæäè â êàçöi”
16.00 Ì/ô “Ìàäàãàñêàð”
17.30 Ì/ô “Ìàäàãàñêàð 2”
19.10 Ì/ô “Ìàäàãàñêàð 3”
21.00 Õ/ô “Õòî â äîìi òàòî”
23.00 Õ/ô “Ïåðåæèòè Ðiçäâî”
00.45 Õ/ô “Ãîëi ïåðöi”
02.20 Çîíà íî÷i

07.15, 05.00 Çiðêîâèé øëÿõ

09.00 Àëiñà Äèâîñòâiòi. Ìþçèêë

11.00 Õ/ô “Ñíiãîâèé ÿíãîë”
13.00, 19.30 Ò/ñ “Ìiæ ëþáîâ’þ òà 

íåíàâèñòþ” 
21.30 Ò/ñ “Âñå áóäå äîáðå”

06.00 Õ/ô “Àíãåë äëÿ Ìåé”
07.45, 09.50 Ðàíêîâèé ôiòíåñ

08.40, 23.45 ×àñ-Òàéì

09.00 Ïîâíîòà ðàäîñòi æèòòÿ

09.30 “Ñïðàâæíÿ öiíà”

Ñîáîðó ÓÃÊÖ ì.Òåðíîïîëÿ 

11.40 Äiì êíèãè

12.00 Êàçêà-ìþçèêë âiä ÒÍÅÓ 

13.30 “×àðiâíèé êëþ÷èê”

14.00 “Ñiëüñüêèé êàëåíäàð”

14.30 Ìåæà ïðàâäè

15.30 “Ñëiä”

Ðiçäâîì

18.00 Íàøi âiòàííÿ

19.00, 00.00, 03.30 Ïðîâiíöiéíi âiñòi. 

Òèæäåíü

20.00 Îãëÿä ñâiòîâèõ ïîäié

20.30 “Ïðî íàñ”

21.00, 03.00 “Ãàë-êëiï”

22.15, 01.00 ÍÎÂÎÐI××ß

04.15 Õiò-ïàðàä

Queen. Êîíöåðò â Ðiî
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Варто знати

Усміхніться

Притча

Якось професор філософії 
під час лекції взяв п'ятилітрову 
скляну банку й наповнив її ка-
менями, кожний з яких був не 
менше трьох сантиметрів у діа-
метрі. Після чого запитав сту-
дентів, чи повна банка. Всі від-
повіли: "Так, повна". Тоді взяв 
горох і висипав його у банку. 
Запитав студентів, чи повна 
вона. Всі відповіли: "Так". Тоді 
висипав у банку пісок. Знову 
запитав, чи повна вона? Від-
повіли: "Так, і цього разу одно-
значно, вона повна". Тоді з-під 
столу професор дістав склянку 
з водою й вилив її в банку по 
вінця. Студенти засміялися.

"Я хочу, щоб ви зрозуміли, 
що банка — це ваше життя. 
Камені — найважливіші речі: 
родина, здоров'я, друзі, діти — 
все те, що повинно залишити-
ся, навіть тоді, якщо все інше 
втрачається. Горох — це речі, 
які стали важливими особисто 
для вас: робота, дім, автомо-
біль. Пісок — усе інше, дрібни-
ці. Якщо спочатку наповнити 
банку піском, не залишиться 
місця, де могли б розміститися 
горох і камені. Так само у ва-
шому житті: якщо витрачати 
увесь час і всю енергію на дріб-
ниці, не залишається місця для 
найважливіших речей. Займай-

теся тим, що приносить щастя: 
грайтеся з  дітьми, приділяйте 
увагу рідним, зустрічайтеся з 
друзями. Завжди буде час, щоб 
попрацювати, поприбирати в 
будинку, полагодити й помити 
автомобіль. Визначте свої прі-
оритети, все інше — це тільки 
пісок", — наголосив професор. 
Тоді одна студентка запитала, 
яке значення має вода.

Професор посміхнувся. "Я 
хотів показати вам, що, яким 
би насиченим не було ваше 
життя, завжди в ньому зна-
йдеться місце для дозвілля".

Правильне взуття — 
успішно пережита зима
Орієнтуємося не на тренд і ви-

соту підборів, завдяки яким наші 
ніжки виглядають довшими, а на 
захист від падінь і на зниження 
ризику пролежати в гіпсі кіль-
ка місяців. Країна-виробник має 
бути знайома з холодами. 

Вивчаємо підошву. Вимоги: 
протектор — із рівномірним гли-
боким малюнком, спрямованим в 
різні боки для кращого зчеплен-
ня. Перевіряємо силу зчеплен-
ня на слизькій підлозі магазину. 
Пам'ятайте, що підошва на морозі 
твердне, і неякісне взуття буде на 
холоді слизьким.

Жодних гладких підошов! Ба-
лансувати ви, звичайно, в них на-
вчитеся (до кінця зими), але спо-
чатку вам буде складно.

Перевіряємо м'якість підошви. 
Чим м'якша — тим краще зче-
плення з підмерзлою поверхнею.

Як варіант, купуємо знімні під-
ошви на основі якісної гуми, за-
безпечені сталевими шипами. Не 
дуже вишукано, зате ризик падін-
ня буде зведений до мінімуму. Або 
накладки різних видів, так звані 
льодоступи. Їх можна придбати у 
магазинах спорттоварів.

"Бабусині рецепти" 
для захисту взуття від 
ковзання
Відрізаємо від старих валянок 

кілька шматків, приклеюємо (або 
прибиваємо маленькими цвяш-
ками) до нашої підошви. Такого 
захисту від ожеледиці вам виста-
чить на тиждень, максимум на 10 
днів.

Акуратною змійкою наносимо 
на підошви клей "Момент", суши-
мо, розмазуємо. Через добу роз-
тираємо крупним наждаком до 
шорсткості. Такого "антильоду" 
вистачить на тиждень.

Приклеюємо до підошви кіль-
ка пластинок класичного пласти-
ру. День-два можна почуватися 
більш упевнено. Слід пам'ятати: 
приклеювання тканинних "запо-

біжників" на підошви в дощову 
погоду і в снігопад перетворить 
ваше взуття на ковзани. Тому для 
мокрої погоди вони не годяться.

Купуємо спеціальні наждакові 
смужки на липкій основі, прикле-
юємо до підошви і на 2-3 дні за-
буваємо про позу еквілібриста на 
мотузці.

Також народні умільці натира-
ють підошви сирою картоплею, 
посипають пісок поверх щойно 
нанесеного клею, приклеюють 
губки для миття посуду тощо. Але 
такі засоби недовговічні й есте-
тичністю не відрізняються. Тому 
краще вибирати якісне взуття, з 
урахуванням всіх нюансів анти-
ковзання.

Що може запропонувати 
взуттєва майстерня?
М’які набійки з поліуретану — і 

впродовж усього сезону пересува-
ємося впевнено і без страху. Для 
гарантії майстер може ще й про-
шипувати підошви або поставити 
по периметру металеві набійки з 
шипами, цвяшками й ін.). Цока-
ти ними в громадських місцях не 
дуже пристойно, зате на вулиці ви 
можете бути спокійні.

Як правильно ходити під 
час ожеледі?
Як тільки на дорогах з'являється 

ожеледиця, переміщаємося вули-
цями, наче з кришталевими ва-

зами у руках. І це правильно! Не 
варто рахувати горобців і милува-
тися собою у вітринах — дивіться 
під ноги (лід неуважності не про-
щає).

Також міняємо ходу, тримаємо 
корпус тіла трохи нахиленим упе-
ред, не біжимо за маршруткою, 
не поспішаємо, ходимо повільно, 
дрібними кроками, ступаючи на 
всю підошву.

Не тримаємо руки в кишенях. У 
разі раптового падіння ця необач-
ність може призвести не лише до 
перелому, а й до черепно-мозкової 
травми. Розподіляємо вагу, що не-
семо, рівномірно на обидві руки.

Визначаємо небезпечні ділян-
ки шляху і заздалегідь міняємо 
маршрут (або йдемо максимально 
обережно).

З великою пильністю пересу-
ваємося уздовж доріг і на пішо-
хідних переходах — знижуємо 
ризик потрапити під автомобіль. 
Пам’ятайте, що гальмівний шлях 
автотранспорту на слизькій доро-
зі значно подовжується.

Вчимося правильно 
падати
Намагаємося не падати на 

руки, щоб уникнути перелому і 
розтягнення. У разі втрати рів-
новаги пробуємо згрупуватися, 
зігнути ноги в колінах (в бік па-
діння) і притиснути руки до тіла, 
а торкнувшись землі, перекоти-
тися для розсіювання сили удару. 
Уникаємо падіння на спину будь-
якими акробатичними трюками.

І наостанку
Якщо особлива обережність 

вам не притаманна, рекомендації 
вилітають із пам'яті відразу після 
їх прочитання, а підбори ви не 
знімете ніколи й ні за що, то но-
сіть із собою в сумочці бавовняні 
колготки або панчохи — у травм-
пункті вони вам знадобляться. 
Одягнута під гіпс панчоха захис-
тить вас від сверблячки й подраз-
нення шкіри.

Бережіться! 

Як убезпечитися від травмування 
під час ожеледі і не додати роботи 
травматологам? 

Повна банка?..

Господині в записничок

* Щоб картопля не проростала, покладіть у мішок 
або ящик, де ви її зберігаєте, кілька яблук. У них міс-
титься речовина, яка перешкоджає появі паростків.

* А ось зберігати яблука у великих кількостях у 
мішках з картоплею, звичайно, не варто. Покладіть 
їх у ящик і засипте тирсою — так вони довше зали-
шаться свіжими.

* Як же вишукано виглядає срібне і мельхіорове 
столове приладдя! Тільки є одна проблемка — якщо 
ним регулярно користуватися, воно швидко вкрива-
ється темними плямами. Втім, почистити його зовсім 
не складно, потрібно взяти кілька аркушів фольги, 
порвати їх на дрібні шматочки, скласти у велику мис-
ку або каструлю, насипати 3 ложки соди, покласти 
туди приладдя, а потім залити все окропом.

* А ще за допомогою фольги можна нагострити 
ножиці. Складіть аркуш фольги у кілька разів, по-
ріжте його ножицями, і вони стануть гострішими.

* Шнурівки, які постійно розв'язуються, змушу-
ють їхніх власників страшенно нервуватися. А між 
іншим, вирішити цю проблему досить просто. Для 
цього потрібно трохи потерти свічкою шнурівки в 
тих місцях, де розташовуватиметься вузол.

* Пластикові контейнери, в яких так зручно збе-
рігати продукти, з часом набувають не дуже приєм-
ного запаху. Насипте у такий контейнер дрібку солі, 
щільно закрийте кришкою і залиште на деякий час. 
Сіль вбере в себе запах, а потім ви змиєте її водою.

* Щоб позбутися запаху цибулі на руках, спро-
буйте протерти їх шматочком лимона, слабким роз-
чином оцту або кухонною сіллю, а потім вимити з 
милом. Якщо ваші руки пахнуть рибою, це також 
допомагає.

* Багатьом смакує відбивна котлета. Тільки от під 
час відбивання дрібні шматочки м'яса розлітають-

ся по всій кухні. Щоб не довелося після готування 
влаштовувати генеральне прибирання, загорніть 
майбутню котлету в целофановий пакет, а вже потім 
бийте по ній, не шкодуючи сил.

* На жаль, жувальна гумка здатна не тільки осві-
жити подих, а й зіпсувати настрій. Особливо, якщо 
вона прилипла до вашого одягу або, що ще гірше, до 
волосся. Втім, і те, й інше можна виправити. Одяг 
потрібно загорнути в пакет і покласти у морозилку 
на кілька годин, а потім обережно зішкребти з нього 
затверділу жуйку. Волосся, зрозуміло, в морозилку 
не покладеш, тому візьміть кубик льоду і потримай-
те його на волоссі, в місці, де прилипла гумка. Коли 
вона застигне, її можна буде розламати на маленькі 
шматочки і обережно зняти з волосся.

* Якщо вам терміново потрібно пересунути важкі 
меблі, а поруч із вами немає сильного чоловіка, який 
би вам допоміг, скористайтеся засобом для миття ві-
кон. Розбризкайте його по підлозі, і ваш диван або 
комод буде ковзати, не залишаючи подряпин. А ще 
можна підсунути під ніжки дивана звичайну пласти-
кову кришку для банок.

*Почистити клавіатуру ноутбука чи комп'ютера 
зовсім не складно. Для цього потрібно скористатися 
зубною щіткою.

* За допомогою двох пігулок аспірину, розчинених 
у склянці з водою, ви зможете видалити сліди від де-
зодоранту з одягу.

* Іноді на предметах залишаються липкі сліди від 
цінників або інших наклейок, до яких потім прилипає 
пил. Щоб їх прибрати, потріть це місце рідиною для 
зняття лаку.

* У вашому туалеті завжди буде приємний запах, 
якщо в середину рулону туалетного паперу ви капне-
те кілька крапель пахучої ефірної олії.

Корисні дрібнички

Свята по-галицьки
Усі гештальти, потяги, сексуальні девіації, всі очіку-
вання галичанина від життя і його система координат 
зосереджені в харчах, їх кількості та різноманітності.

Із видатками галичан на їжу можуть зрівнятися хіба що видат-
ки на євроремонти.

Айфони та автівки ніщо, порівняно з палітрою голубців, холод-
ців, шинок і салатів на галицькі свята. Увесь тиждень до Різдва під 
акомпанемент реклами "Фесталу" по телевізору молоді і старі га-
личанки готуються до прийому гостей.

Обсмалені свині лежать копитами до неба. Галицька свиня, як 
"Лєґо", миттєво розлітається на шинки, бочки, ковбаси, кров'янки, 
шпікачки, відбивні, сальтисони, шкварки, тушені мозки, заливні 
язики, холодці, рулети з вух, смажені нирки і серця, тушену пе-
чінку, запечені ребра та ще з добрий десяток страв, немислимих 
в решті світу.

Як біблії, розгортаються засмальцьовані книжки з рецептами, 
дрібно списані ручками усіх кольорів, демонструючи численні 
рецепти пляцків, запіканок, медівників, штрудлів, тортів, напо-
лєонів та вишиванок, перекладанців і рулетів, грибочків, кукуру-
дзок, горішків і сухарів.

Дверцята холодильників підперті штахетами, стримуючи нава-
лу продуктів, куплених "на свята": два відерця майонезу, варена 
ковбаса, три слоїчки зеленого горошку, 6 пачок масла.

Вариться капуста на голубці, ноги на холодець, треться хрін на 
цвітлі, і мак на кутю. Самогонка давно вигнана і закрита в комо-
рі, "бо та сволота і мерлому би з вуха випив", куплене в магазині 
вино, "сего року дороге купила, по 50 гривнів".

Випечені 30 бляшок хліба, двері в новій кімнаті, там, де все 
зимно, вже відчиняються сантиметрів на 30, так, щоб тільки про-
йти боком і ще докласти харчів. Десять тарілок холодцю на під-
лозі, мидниця шинок, випічка, стигне кисіль. З-поміж Евересту 
вишитих подушок на те все з образів дивиться Матір Божа.

І не дай Бог щось із того зачепити, "най, бо то на свята!"
Виміняні дрібні гроші по 5 і по 10 гривень колядникам (10 — то 

сусідським дітям, з якими не посварені, і ближчим родичам).
Ну, ніби згрубша до свят готові. Решту сі докупи пізніше. 

Володимир ГЕВКО.



Подільське слово | №51 (5206)
п'ятниця, 23 грудня 2016 11слово

Особистості | Очільник сектору молоді і спорту Тернопільської РДА

Спорт | Шахи Спорт | Волейбол

Чемпіон світу за версією WBO в першій 
важкій вазі українець Олександр Усик 
захистив титул у бою з південноафрикан-
цем Табісо Мчуну, нокаутувавши його в 
дев’ятому раунді. Поєдинок, що відбувся 
в американському Інглвуді, обидва су-
перники розпочали обережно. У третьо-
му раунді боксери почали розкриватися. 
Після комбінації ударів африканець кіль-
ка разів падав на коліно. Суддя зупинив 
бій, зафіксувавши перемогу українця тех-
нічним нокаутом. Для Олександра Усика 
це перший захист титулу чемпіона світу і 
дебютний бій у США.

Мадридський "Реал" удруге переміг у 
клубному Чемпіонаті світу з футболу в 
Японії. У фіналі чинний переможець Ліги-
чемпіонів УЄФА здолав японський "Касі-
ма Антлерс" — 4:2. Рахунок у матчі на 9-й 
хвилині відкрив Карім Бензема. Ближче 
до кінця першого тайму Гаку Сібасакі від-
новив паритет, а у другій половині гривін 
оформив дубль. Захисник "Касіми" збив 
гравця "Реала" у власному карному май-
данчику, і суддя призначив пенальті, яке 
реалізував Кріштіану Роналду. На 97-й та 
104-й хвилинах Роналду забив іще два 
м’ячі. У клубному Чемпіонаті світу, який 
вперше провели 2000 року, беруть участь 
переможці чемпіонатів континентальних 
конфедерацій. Найчастіше в цьому турні-
рі вигравала "Барселона" (Тричі).

Мадридський "Реал" та асоціація фут-
болістів іспанії відкриють у Тернополі 
власну дитячу школу, розповів газеті "Но-
мер один" президент фонду зірок світо-
вого футболу "Діти" Ярослав Несторович. 
Із його слів, щонайменше раз на рік іс-
панські діти приїжджатимуть в Україну, 
а наші їздитимуть в Іспанію. Наразі до-
мовлено про залучення до проекту 100 
дітей, третина з яких — дівчата. Школа, 
яку планують відкрити в січні-лютому 
2017-го, базуватиметься в одному з тер-
нопільських вишів. Церемонію відкриття 
пообіцяли відвідати зірки мадридського 
клубу минулих років.

Український півзахисник Євген Коно-
плянка забив перший гол у німець-
кій Бундеслізі. В матчі 15-го туру проти 
"Фрайбурга" Євген замкнув головою пе-
редачу партнера по команді, встановив-
ши остаточний рахунок— 1:1. У цьому 
сезоні на рахунку 27-річного вихованця 
"Дніпра" 16 матчів за "Шальке" у всіх турні-
рах, в яких відзначився п’ятьма забитими 
голами і двома гольовими передачами.

33-річний гравець "Динамо" Олег Гу-
сєв залишає київський футбольний 
клуб, якому присвятив тринадцять років 
кар’єри. Цю інформацію підтверджує офі-
ційний сайт столичної команди.

Капітан донецького "Шахтаря" Даріо 
Срна нещодавно провів переговори з ке-
рівництвом "Барселони", остаточно узго-
дивши деталі переходу в каталонський 
клуб. Як зазначає іспанське видання 
MundoDeportivo, 34-річний Даріо, який 
грає за "гірників" із 2003-го, повинен під-
писати із "синьо-гранатовими" контракт 
на півтора року. Сторонам залишилося 
домовитися щодо зарплати. За інформа-
цією іноземних ЗМІ, футболіст хоче отри-
мувати в "Барсі" 4 мільйони євро щороку, 
як і в донецькій команді, однак іспанці на-
разі не готові платити таку суму.

Невдовзі у Стокгольмі з’явиться 
пам’ятник екс-нападнику збірної Шве-
ції Златану ібрагімовичу, повідомляє 
офіційний сайт Шведської футбольної 
асоціації. Монумент висотою 2,7 м 35-
річному футболісту боснійського похо-
дження, який тепер виступає за англій-
ський "Манчестер Юнайтед", встановлять 
біля стадіону "Френдс-Арена". Цього року 
після чемпіонату Європи Златан завер-
шив виступи за головну команду Швеції, 
в складі якої провів 116 матчів і забив ре-
кордну кількість м’ячів — 62.

Підготував Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИй.

Спортивний калейдоскоп

Знай наших!
У рамках ХХІ Спортивних ігор школярів Тернопільського району 

на базі Шляхтинецької ЗОШ І-ІІ ступенів ім. Олександра Барвінсько-
го відбулися фінальні змагання з волейболу серед шкіл І-ІІ ступенів. 
Шляхтинецькі юнаки під керівництвом учителя вищої кваліфікацій-
ної категорії Руслана Касарди вибороли друге місце, юні волейбо-
лісти Байковецької школи посіли третє місце. Переможцями турніру 
стала команда скоморохівських школярів (тренер — учитель вищої 
кваліфікаційної категорії, старший вчитель Наталія Саламандра).

У волейбольних баталіях серед дівчат чемпіонство вибороли 
спортсменки Шляхтинецької ЗОШ. Байковецькі волейболістки ста-
ли другими, Лучківські під наставництвом Тараса Бутковського — 
третіми. Переможців та призерів змагань нагороджено грамотами 
і кубками.

Чорні проти білих
У рамках відзначення 50-ї річниці Тернопільського 
району в шаховому клубі "Гамбіт" відбувся турнір із 
шахів, організований сектором молоді і спорту Тер-
нопільської РДА. У змаганнях узяли участь майстер 
спорту України, 11 кандидатів у майстри спорту, 12 
першорозрядників та 2 другорозрядники з Петрикова, 
Підгородного, Великих Бірок, Великої Березовиці, Буц-
нева, Ступок, Байківців, Настасова, Тернополя та інших 
районів Тернопільщини.

Про себе
Я народився 4 серпня 1971 року на Бе-

режанщині. 1986 року вступив до Бар-
ського педагогічного училища (Вінниць-
ка область). Під час навчання (1986-1990 
роки) займався футболом, захищав честь 
училища на змаганнях різного рангу. На 
третьому-четвертому курсах грав за коман-
ду "Машинобудівник" (Бар), яка виступала 
в чемпіонаті Вінниччини серед аматор-
ських команд. Після закінчення училища 
працював учителем фізичної культури в 
Бережанському районі. З грудня 1990-го 
по листопад 1992-го служив в армії. Після 
цього вступив до Тернопільського педа-
гогічного університету. До літа 1994 року 
вчителював на Бережанщині. В липні цього 
ж року одружився та переїхав до Тернопо-
ля. Отримав роботу тренера з футболу в 
дитячо-юнацькій спортивній школі міста 
Тернополя (1994-2012 рр.) та в ДЮСШ Тер-
нопільського району (2012-2013 рр.).

Моя дружина Ольга працює операцій-
ною медсестрою в хірургічному відділенні 
Тернопільського районного територіально-
го медичного об’єднання. Разом ми вихо-
вуємо двох дітей. Син Андрій — студент V 
курсу Східноєвропейського національного 
університету ім. Лесі Українки в Луцьку. 
Дочка Леся навчається в одинадцятому 
класі школи №22 міста Тернополя.

Про фінансування  
спортивної галузі
Це болюча тема. Є пріоритетні галузі 

фінансування — виплата заробітних плат, 
пенсій, різних видів соціальних допомог, 
оплата за енергоносії. Відповідно фінан-
сування галузі фізичної культури і спорту 
визначається сумою коштів із вирахуван-
ням раніше перерахованих виплат. Наразі 
Тернопільський район самодостатній в пи-
танні дохідної частини бюджету. Цьогоріч 
на фінансування спорту з районної казни 
виділено 972 тисячі гривень. На 2017 рік 
планується 1 мільйон 110 тисяч гривень, з 
яких 700 тисяч гривень буде спрямовано на 
ДЮСШ Тернопільського району, 100 тисяч 
гривень — на програму розвитку футбо-
лу в Тернопільському районі (до початку 
футбольного сезону збільшимо цю суму). 

Частину коштів отримає районне ФСТ "Ко-
лос", частину — сектор молоді та спорту 
для виконання програм, участі учнівських 
команд в обласних змаганнях та організа-
ції спортивних дійств. 20 листопада 2016-
го стартував чемпіонат Тернопільщини з 
волейболу серед чоловічих команд, учас-
ником якого є команда "ДСО" (Тернопіль-
ський район), на яку в наступному році та-
кож передбачено фінансування.

Про власний європейський 
досвід
Працюючи в спортивній школі тренером 

із футболу, я організовував для дітей поїзд-
ки за кордон. Ми неодноразово побували 
в Дебрецені (Угорщина), Замості, Хожуві, 
Ельблонгу (Польща), Лінгені (Німеччина), 
Копенгагені (Данія), Мальме (Швеція). За 
кордоном потужна матеріальна база і без-
ліч стимулів для активних занять спортом. 
У Німеччині, наприклад, діти займаються 
різними видами спорту до певного віку, 
але коли в 14-15 років обдарована дитина 
потрапляє в спортивний клуб і в ній помі-
чають потенціал, вона отримує стипендію 
від держави. В Данії, де ми побували, тур-

нір проходив на чотирнадцятьох футболь-
них полях, розміщених паралельно один до 
одного на відстані 8-10 метрів, відповідно 
одночасно могли змагатися 28 команд. Тре-
нерам роздавали календарі ігор. Загалом у 
баталіях узяли участь понад сотню команд 
різних вікових категорій не лише з Європи, 
але і з США. В Копенгагені трапився казус: 
ми не сподівалися, що потрапимо у фінал 
і взяли квитки на швидше, тому організа-
торам довелось обмінювати їх. На жаль, у 
фінальному поєдинку поступилися супер-
нику з рахунком 0:1…

Про рік, що минає
2016-й приніс чимало спортивних здо-

бутків. Тернопільський район, зокрема, 
виборов перемогу в обласних сільських 
спортивних іграх, здобув перше місце в об-
ласних змаганнях із легкоатлетичного кро-
су серед дорослих під керівництвом Івана 
Салука. В чемпіонаті Тернопільщини з фут-
болу Тернопільський район представляли 
дві команди — "Агрон ОТГ" (Великі Гаї) 
і "ДСО-Поділля", які за підсумками сезо-
ну посіли відповідно друге та третє місця 
в турнірній таблиці, пропустивши вперед 
лише теребовлянську "Ниву".

Розширення географії проведення мат-
чів обласної першості сприяло популяри-
зації футболу в районі. Якщо у Великих 
Гаях є облаштований стадіон, то у Великій 
Березовиці роблять перші кроки в цьому 
плані: залито фундамент для спорудження 
роздягальні для футболістів, яку заплану-
вали побудувати весною 2017-го. Вислов-
люю вдячність Великоберезовицькому 
селищному голові Іллі Костюку, його за-
ступнику Володимиру Олійнику, Михайлу 
Шевчуку, Івану Крупці, Ігорю Керничному, 
Олегу Бунту, Сергію Лісовому, Богдану За-
дерецькому, Михайлу Гладу, Роману Ста-
сишину, Анатолію Колобчуку, Степану За-
лецькому й Ориславі Сайчук за допомогу в 
підготовці спортивної арени. В наступному 
році бажаю всім спортсменам, тренерам, 
меценатам спорту нових досягнень, а жи-
телям Тернопільського району — міцного 
здоров’я і мирного неба.

Спілкувався Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИй.

Переможці та призери змагань із волейболу серед учнів  
ЗОШ І-ІІ ступенів із тренерами Русланом Касардою і Наталією  
Саламандрою, методистом відділу освіти Байковецької сільської 
ради Остапом Носком.

Вже в першому турі стала-
ся сенсація — першорозряд-
ник Анатолій Невожай переміг 
майстра спорту Ігоря Бабія. 
Цим скористався кандидат у 
майстри спорту Богдан Мазур-
чак із Петрикова, який захопив 
лідерство. Але в шостому турі 
жереб звів Мазурчака і Бабія в 
очному протистоянні. Партія за-
вершилася перемогою майстра 
спорту. До фінішу обидва су-
перники прийшли з однаковим 
результатом — по 8 очок із 9. В 
такому випадку передбачається 
додаткова партія, коли білі ма-
ють на хвилину більше часу, але 
при нічиїй перемагають чорні. 
Тут фортуна була на боці Богда-
на Мазурчака, який в результаті 
став переможцем турніру.

Друге місце в Ігоря Бабія, 
третє і четверте — в кандидатів 
у майстри спорту Володимира 

Сухінського та Віталія Карпи від-
повідно. Кращі результати серед 
представників Тернопільського 
району показали Борис Воля-
нюк із Буцнева, Арсен Гоць із Ве-
ликої Березовиці та Степан Куш-
нір із Ступок. Приз за кращий 
результат серед першорозряд-
ників отримав Анатолій Нево-
жай, серед ветеранів 86-річний 
Анатолій Мірошниченко, серед 
дітей — Владислав Кустра.

Василь Заторський:  
"Маємо чимало спортивних здобутків"
У гості до "Подільського слова" завітав Василь Заторський, який три роки очолює сектор молоді і спорту Тер-
нопільської РДА. Василь Миколайович розповів про свою спортивну кар’єру, перемоги і стан справ у галузі 
фізичної культури нашого району.
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Все буде смачно |  До новорічного столу

Раз я взувся в чобітки,
Одягнувся в кожушинку,
Сам запрягся в саночки
І поїхав по ялинку.

Ледве я зрубати встиг,
Ледве став ялинку брати,
А на мене зайчик — плиг!
Став ялинку віднімати.

Я — сюди, а він — туди...
"Не віддам, — кричить, —  

 нізащо!
Ти ялинку посади,
А тоді рубай, ледащо!

Не пущу, і не проси!
І цяцьками можна гратись:
Порубаєте ліси —

Ніде буде і сховатись.

А у лісі срізь вовки,
І ведмеді, і лисиці,
І ворони, і граки,
І розбійниці-синиці".

Страшно стало... "Ой, пусти!
Не держи мене за поли!
Бідний зайчику, прости,
Я не буду більш ніколи!"

Низько, низько я зігнувсь,
І ще нижче скинув шапку...
Зайчик весело всміхнувсь
І подав сіреньку лапку.

Олександр Олесь.

Ялинка

Їде пані в золотім жупані;
Хоч жупан той латка на 

латці,
Та приймають в кожній 

хатці.
(Цибуля)

* * *
Під землею птиця кубло 

звела і яєць нанесла.
(Картопля)

* * *
Рідке, а не вода, біле, а не 

сніг.
(Молоко) 

* * *
Народився із землі,
Зарум’янивсь на вогні.
І з’явився на столі
До борщу тобі й мені.

(Хліб)
* * *

Не кравець, а все життя з 
голками ходить.

(Їжак)
* * *

Хто на своїй голові ліс но-
сить?

(Олень)
* * *

Гладить все, чого торкаєть-
ся, а торкнеш — кусається.

(Праска)
* * *

Що в світі найшвидше?
(Думка)

Загадки

Знайди відмінності

Салат "Ялинка"
Складники: сир плавлений – 

150 г, яйця – 3 шт., цибуля зелена 
– 1 пучок, часник – 2-3 зубчики, 
майонез – 5 столових ложок, пе-
рець чорний мелений, сіль, зелень 
кропу – 1 пучок, перець болгар-
ський (червоного або жовтого ко-
льору) – 1 шт.

 Яйця відварити, подрібни-
ти на дрібній тертці, а сир — на 
крупній, часник пропустити че-
рез прес, зелену цибулю дрібно 
порізати. Все змішати і заправити 
майонезом, сіллю й перцем. Масу 
викласти на тарілку, надавши їй 
форму конусу. Із солодкого пер-
цю вирізати зірочки, кружечки 
тощо. Прикрасити ними конус, 
наче ялинку іграшками, присипа-
ти зверху зеленню кропу.

Салат "Шерлок"
Складники: куряче філе — 250 

г, цибуля — 1 шт., яйце — 4 шт., 
мариновані гриби — 200 г, волось-
кі горіхи — 80 г, майонез — 150 г, 
чорний перець (мелений), сіль.

Цибулю подрібнюємо і обсма-
жуємо до золотистого кольору. 
Гриби нарізаємо пластинками. 
Куряче філе — дрібними шматоч-
ками. Яйця — кубиками. Горіхи 
подрібнюємо і підсушуємо на су-
хій сковороді.

Змішуємо цибулю, куряче 
м’ясо, яйця, половину горіхів, 
майонез, солимо і перчимо. Пере-
мішуємо і прикрашаємо салат го-
ріхами, що залишилися. Ставимо 
на годину в холодильник.

Салат із кальмарів  
з грибами
Складники: кальмари — 200 г, 

гриби свіжі — 100 г, яйця — 2 шт., 
цибуля — 1 шт., огірок маринова-
ний, лимонний сік, майонез, сіль, 
зелень свіжа (кріп).

Гриби нарізаємо шматочками і 
обсмажуємо на олії до готовнос-

ті. Подрібнену цибулю заливаємо 
окропом. Кальмари очищаємо і 
опускаємо в киплячу воду, варимо 
не більше 2-3 хвилин. Потім нарі-
заємо їх соломкою, а варені яйця, 
маринований огірок — кубиками. 
Кріп подрібнюємо. До майонезу 
додаємо кілька крапель лимонно-
го соку. Всі інгредієнти змішуємо 
і заправляємо майонезом.

Торт-салат  
"Закусочний"
Складники: яйця — 5 штук, 

рибні консерви — 1 банка, крекер 

несолодкий — 500 г, огірки мари-
новані — 4 штуки, часник — 2 
зубчики, сир — 150 г, майонез — 
200-250 г.

Відокремлені від жовтків білки 
змішайте з майонезом. Сир на-
тріть на тертці, додайте подріб-
нений часник і майонез. Огірки 
поріжте дрібними кубиками. Ви-
кладіть 1/3 частину крекеру, по-
тім білок із майонезом, крекер, 
розім’яту виделкою консервовану 
рибу, огірки, знову крекер, шар 
сиру з майонезом. Прикрасьте на-
тертим на дрібну тертку жовтком. 

Поставте на кілька годин у холо-
дильник.

Салат "Захоплення" 
Складники: 3 морквини, 3 ци-

булини, серце — 500 г, 3 маринова-
ні огірки, 12 ст. л. кукурудзи кон-
сервованої, 3 ч. л. соняшникової 
олії, 10 ч. л. майонезу.

Морквину нарізаємо соломкою, 
цибулю — кубиками. Все солимо 
й обсмажуємо на олії. Відварюємо 
серце і нарізаємо дрібною солом-
кою, а огірки — кубиками. Все змі-
шуємо і заправляємо майонезом. 
Прикрашаємо на свій розсуд.

Салат "Оселедець під 
шубою" по-новому
Складники: філе оселедця — 2 

шт., печериці — 300 г, волоські 
горіхи рубані — 1/2 склянки, яйця 
варені — 3 шт., морква — 1 шт., 
цибуля — 2 головки, олія — 1 ст. 
л., зелень кропу, зелена цибуля — 
по 1 пучку, майонез — 200 г.

Оселедець почистити, вида-
лити кістки і нарізати дрібними 
кубиками, змішати з рубаними 
горіхами. Цибулю нарізати пів-
кільцями, моркву натерти на 
крупній тертці. Овочі злегка під-
смажити на олії. Гриби відварити 
в підсоленій воді, остудити, на-
різати скибочками. Яйця, кріп і 
зелену цибулю дрібно порубати. 
Кріп змішати з цибулею.

Викладаємо шарами в салат-
ник, змащуючи кожен шар майо-
незом: оселедець з горіхами, яйця, 
овочі, гриби та зелень.

Салат "Кукурудза"  
без майонезу 
Складники: консервована ку-

курудза — 300 г, яйце — 3 шт., 
твердий сир — 150 г, чорнослив 
— 150 г, часник — 3 зубчики, сме-
тана — 4 ст. л., гірчиця — 1 ч. л., 
сіль, зелень.

Чорнослив залити холодною 

водою і залишити на 15-20 хви-
лин. Потім обсушити, порізати. 
Яйця, зварені круто, натерти на 
крупній тертці. Для соусу зміша-
ти сметану з гірчицею і посолити. 
Сир натерти на тертці і змішати 
з 1 ст. л. соусу і викласти масу на 
блюдо, надавши форми овалу.

До чорносливу додати про-
пущений через прес часник і ви-
класти зверху сир, змастити со-
усом. Потім викласти яйця, знову 
змастити соусом, зверху — куку-
рудзу і прикрасити. Поставити в 
холодильник на кілька годин.

Салат "Соняшник"
Способів прикрашання цьо-

го салату існує багато. Для цього 
використовують консервовану 
кукурудзу, маслини, насіння. Пе-
люстки готують із чіпсів однако-
вого розміру. 

Складники: шпроти — 300 г, 
цибуля — 1 шт., плавлений сир — 
1 шт., яйце — 4 шт., консервова-
на кукурудза — 200 г, чіпси — 100 
г, майонез — 100 г, оцет — 1 ст. л., 
цукор — 1 ч. л.

Натріть білки на крупній терт-
ці. Викладіть на блюдо, змастіть 
невеликою кількістю майонезу. 
Наріжте цибулю півкільцями, за-
маринуйте в оцті, змішаному з цу-
кром. Через 20 хвилин відтисніть 
зайву рідину і викладіть поверх 
білків. Далі — розім'яті виделкою 
шпроти і знову майонез. Шпроти 
можна замінити печінкою тріски. 
Буде так само смачно. Наступний 
шар — натертий плавлений си-
рок. Потім — подрібнені на тертці 
жовтки з майонезом. Зверху ви-
кладіть консервовану кукурудзу. 
З чіпсів зробіть пелюстки.

Смачного!

А в наступному випуску на-
шого часопису дізнаєтеся, якими 
стравами зустрічати прийдеш-
ній рік Півня.

Розмаїття + фантазія = салат

Знайдіть слова на букву "Д"

Незабаром довгоочікувана радість: сяюча ялинка, по-
дарунки і, звичайно ж, святкове застілля. Господині вже 
готуються потішити рідних кулінарними шедеврами: 
вивчають рецепти, заготовляють необхідні продукти. 
"Подільське слово" допоможе своїм читачам скласти не-
забутнє новорічне меню. 
Створити вишукану атмосферу смаку 31 грудня можна, 
прикрасивши новорічний стіл апетитними салатами. 
Оригінальне поєднання інгредієнтів і спосіб оформлен-
ня — ось що порадує гостей і близьких. А кожна госпо-
диня почуватиметься чарівницею, адже, готуючи цю 
страву, експериментуватиме і фантазуватиме.
Тож ділимося смачними підказками і пропонуємо кілька 
салатних ідей.

Лабіринт для малечі

Дитячий майданчик


