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звіт Тернопільського району 
“Солдати України”

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

За офіційною інформацією, 
право брати участь у референдумі 
і виборах Президента мали 37 млн. 
885,6 тис. громадян, прізвища яких 
виборчі комісії внесли до спис-
ків для таємного голосування. У 
бюлетені був надрукований текст 
Акта проголошення незалежності 
України, ухваленого Верховною 
Радою УРСР 24 серпня 1991 p., і 
питання: "Чи підтверджуєте ви 
Акт проголошення незалежності 
України?" лише з двома варіанта-
ми відповіді: "Так, підтверджую" і 
"Ні, не підтверджую". У голосуван-
ні взяли участь 31 млн. 891,7 тис. 
громадян, тобто 84,2% від загаль-
ної кількості. З них на питання бю-
летеня ствердно  відповіли 28 млн. 
804,1 тис. громадян, або 90,3%. По-
зитивну відповідь дало населення 
всіх областей, незалежно від на-
ціональної належності. Отже, за 
незалежність проголосували не 
тільки українці, а й представники 
інших народів, що проживали на 
території України.

За словами фахівців, причи-
нами такої високої політич-
ної активності громадян 
стали: сформоване протягом 
багатьох століть прагнення 
українського народу до дер-
жавотворення; віра народу 
у свої сили і можливості, а 
також розпочатий процес 
розпаду СРСР.

Референдум 1 грудня 1991 
р. підтвердив Акт проголошен-
ня незалежності України від 24 
серпня 1991 р. І якщо рішення 
Верховної Ради могла скасувати 
Верховна Рада іншого скликан-
ня, то рішення референдуму ска-

сувати не міг ніхто. Таким чином, 
Всеукраїнський референдум пе-
рекреслив рішення березневого 
референдуму про збереження 
Союзу РСР, його підсумки ство-
рили правову основу для пере-
творення декларованої незалеж-
ності в реальну.

Його результати виявилися 
настільки переконливими, що 
вже наступного дня країни світу 
почали визнавати державну не-
залежність України. Тому були 
невдалими будь-які спроби різно-
манітних шовіністичних кіл по-
казати українську державність як 
авантюру націоналістів. Ці кола 
змушені рахуватися з вагомим 
словом народу і сьогодні. Рішен-
ня референдуму дозволили Укра-
їні затвердитися на міжнародній 
арені як незалежна держава. Вже 2 
грудня 1991 року її визнали Поль-
ща та Канада, 11 грудня перше 
посольство в нашій державі від-
крила Угорська Республіка. Про-
тягом 1992 року Україну визнали 
132 держави.

У день референдуму відбулися 
і вибори Президента. У результа-
ті голосування був обраний Ле-
онід Кравчук, за якого віддали 
голоси 19 млн. 643,6 тис. грома-
дян (61,56% тих, хто взяв участь 
у голосуванні). Отже, Голову 
Верховної Ради УРСР підтрима-
ли більше половини українських 
виборців. I референдум 1991 
року, і президентські вибори 
підтвердили бажання переваж-
ної більшості громадян України 
жити в незалежній демократич-
ній державі, самостійно вирішу-
вати внутрішні і зовнішні, куль-
турні і політичні, економічні і 
фінансові, дипломатичні і вій-
ськові питання.

Нарешті багатовікова мрія 
українського народу про неза-
лежність знайшла політичне вті-
лення. Наша новостворена дер-
жава почала будувати відносини 
з іншими країнами на основі вза-
ємної поваги суверенітету, неза-
лежності та територіальної ціліс-
ності, невтручання у внутрішні 

1 грудня минуло 25 років із дня проведення у 1991-му Всеукраїнського референ-
думу про ставлення громадян до Акта проголошення незалежності України, який 
став епохальною подією, що докорінно змінила історичну долю народу. Референ-
дум показав, що джерелом української державності є не кулуарні домовленості 
представників окремих політичних сил, а воля народу. 

справи, розвитку всебічних по-
літичних, економічних і культур-
них зв'язків.

Після ухвалення Акта прого-
лошення незалежності України 
її внутрішня і зовнішня політика 
стала україноцентричною і була 
спрямована на продовження роз-
будови інститутів національної 
державності відповідно до вимог 
європейської політичної і пра-
вової культури та загальнолюд-
ських демократичних цінностей. 
Діючи відповідно до Декларації 
про державний суверенітет, Укра-
їна підтвердила свій намір стати 
без’ядерною державою і розбудо-
вувати дружні відносини із сусід-
німи країнами й іншими держава-
ми світу.

Тож день 1 грудня 1991 року 
назавжди вкарбований у багато-
страждальну історію століттями 
позбавленого своєї державності 
українського народу. Уроки ми-
нулого і сьогодення переконли-
во доводять, що лише у єдності 
та злагоді запорука успіху. А що-
денна праця кожного громадяни-
на, звитяга наших доблесних за-
хисників лише зміцнююють віру в 
нездоланність України.

Лілія КУЛЕНИЧ.

Епохальне слово 
українського народу

Підтримка Акта проголошення 
незалежності України  
на референдумі  
1 грудня 1991 року

Свято 
Введення в 
храм Пресвятої 
Богородиці

Вартість передплати  
на 2017 рік:
на 6 місяців — 65,30 грн.;
на 12 місяців — 129,40 грн.

Для організацій (передплатний 
індекс 23491) на 6 місяців —  
77,30 грн.; на 12 місяців — 153,40 грн.
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Із 1 грудня 2016 року зросли основні соціальні стандарти: про-
житковий мінімум зросте на 150 гривень для працездатних людей, 
на 158 гривень для дітей віком до 6 років, на 117 гривень для людей, 
які втратили працездатність; мінімальна зарплата — 1600 гривень, 
з 1 січня — до 3200 гривень;  у сфері освіти посадові оклади зростуть 
на 260—450 гривень, у січні — на 50%; у сфері охорони здоров’я 
зарплата медсестри зросте на 246 гривень, лікаря-терапевта І катего-
рії — на 318 гривень, лікаря-хірурга вищої категорії — на 363 гривні, 
з 1 січня зарплата медикам зросте приблизно на 30%; мінімальна 
пенсія за віком зросте на 117 гривень, мінімальна пенсія для шах-
тарів — на 351 гривню; мінімальна пенсійна виплата у разі втрати 
годувальника — 1611 гривень, на двох і більше осіб — 1695 гривень, 
на трьох і більше осіб — ще плюс 171 гривня; мінімальна пенсія ро-
динам загиблих військовослужбовців зросте на 234 гривні; пенсія 
ліквідаторам аварії на ЧАЕС та ветеранам війни зросте від 192 до 
333 гривень; дітям-інвалідам — на 239 гривень; виплати одино-
ким матерям — на 158 гривень. Водночас глава уряду наголосив, що 
люди, котрим уже нарахована субсидія на ЖКХ і які отримають підви-
щені виплати, у грудні більше платити за комуналку не будуть.

Рішення уряду щодо нового алгоритму формування рахунків 
за опалення у будинках без лічильників. Прийнятим на засіданні у 
середу рішенням уряд зобов'язав усіх надавачів послуг формувати 
рахунки за тепло для будинків, в яких немає обліку тепла, на осно-
ві усередненого показника споживання теплової енергії у будинках 
міста, де встановлені лічильники. Такий принцип будуть використо-
вувати у містах, де приладами обліку тепла оснащено не менше 50% 
будинків.

Спрощена система оподаткування має функціонувати в іншій 
формі. Про це заявив голова ДФС Роман Насіров в інтерв’ю виданню 
"Деловая столица". За його словами, зараз "спрощенка" – це мутована 
система, яка вже не відповідає своїм початковим цілям і завданням. 
Як розповів очільник ДФС, сьогодні бізнесу вигідно йти в спрощену 
систему оподаткування, тому її треба модифікувати і робити прива-
бливою для малого бізнесу (але чесного), не допускаючи дроблення 
великого і середнього в невеликий для використання спрощеної сис-
теми оподаткування. На думку голови ДФС, змін потребує і система 
оподаткування доходів фізичних осіб. Так, зокрема, варто провести 
реформу Пенсійного фонду, яка тісно пов’язана з податковою рефор-
мою. "Коли працездатне населення стане отримувати "білу" зарплату, 
а роботодавці будуть відраховувати ЄСВ і ПДФО – цих грошей має 
вистачити на покриття дефіциту Пенсійного фонду. А в перспективі 
можливо і підвищення пенсій", – сказав Роман Насіров.

З наступного року стипендію отримуватимуть лише кращі з кра-
щих. "Кожен виш розробить свої критерії для складання рейтингу, що 
затверджуватимуться вченою радою університету за обов’язковим 
погодженням з органами студентського самоврядування університе-
ту, — зазначила міністр освіти Лілія Гриневич. — При цьому на 90% 
місце в рейтингу визначатиме навчальна успішність, а на 10% — кри-
терії, що визначить ВНЗ. Такий принцип допоможе визначити най-
більш успішних студентів, навіть якщо за результатами сесії усі вони 
отримали однаковий середній бал". 

ТНЕУ відмовився від 84 га на користь бійців АТО. Завдяки вдалим 
перемовинам керівництва Тернопільської ОДА, поблизу обласного 
центру вдалося знайти територію, яка буде виділена під земельні ді-
лянки учасникам АТО. Від права користування землею відмовився 
Тернопільський національний економічний університет — площа ді-
лянки — 84 га.

30-го листопада сесія Тернопільської облради проголосувала за 
зміни до бюджету на поточний рік. Відтак, було збільшено обсяг ви-
датків та доходів загального фонду обласного бюджету. Згідно з роз-
порядженням Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2016 р. № 
823-р "Про перерозподіл обсягів субвенцій з державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення державних програм соціального 
захисту у 2016 році", статті 97 Бюджетного кодексу України, затвер-
дили зміни до рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2016 
рік" наступними пунктами: 
1. Збільшити обсяг доходів загального фонду обласного бюджету 
на 2016 рік на  16 498,7  тис. грн. за рахунок субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій 
населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового па-
лива і скрапленого газу.           
2. Збільшити обсяг видатків загального фонду обласного бюджету на 
2016 рік на 16 498,7 тис. грн.

На Тернопіллі загострюється епідемічна ситуація. Як інформують 
в  ДУ "Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України", 
лише за останній тиждень на Тернопільщині кількість хворих на ГРВІ 
зросла майже на 20%. При цьому найбільше хворих реєструють се-
ред дітей шкільного віку. Крім того, вже підтверджені випадки зара-
ження вірусом грипу А. Загалом в області впродовж останнього тиж-
ня діагностували ГРВІ майже у 1,5 тис. дітей. Схожа ситуація і в інших 
регіонах України, подекуди вже навіть закрили навчальні заклади на 
карантин. Втім на Тернопільщині поки не вдаватимуться до такого 
кроку, адже ситуація хоч і насторожує, не перевищує епідпорогу.

Заслухано також інформацію 
про роботу територіального цен-
тру з надання соціальних послуг 
одиноким громадянам похилого 
віку, інвалідам; роботу структурних 
підрозділів райдержадміністрації, 
органів місцевого самоврядування 
щодо посилення виконавської дис-
ципліни, реалізації завдань, визна-
чених нормативно-правовими ак-
тами Президента України, Кабінету 
Міністрів України, розпорядчими 
документами голів обласної та ра-
йонної державних адміністрацій.

У сільських та селищних радах, 
об’єднаних територіальних грома-
дах Тернопільського району праців-
ники Тернопільського об’єднаного 
міського військового комісаріату 
здійснили перевірку стану військо-
вого обліку та бронювання кадрів. 
Військовий комісар Тернопільсько-
го об’єднаного міського військового 
комісаріату Микола Бойко конста-
тував: "Виконавчі комітети переваж-
ної більшості сільських, селищних 
рад питання організації виконання 
делегованих повноважень оборон-
ної роботи, визначених чинним за-
конодавством (приписка громадян 

до призовних дільниць, призов гро-
мадян на строкову військову служ-
бу, прийняття громадян на строкову 
військову службу, прийняття на вій-
ськову службу за контрактом, по-
ліпшення стану військового обліку 
тощо) на своїх засіданнях не розгля-
дають та відповідні рішення щодо 
поліпшення військово-облікової ро-
боти не ухвалюють…",  хоча стан цей 
назвав задовільним. Серед кращих 
названо Великобірківську селищну, 
Драганівську, Довжанківську, Рома-
нівську сільські ради та Великогаїв-
ську сільську раду об’єднаної тери-
торіальної громади.

Тернопільський район впевнено 
займає передові позиції щодо роз-
витку футболу. А колективи "Агрон" 
та "Поділля" — призери цьогорічних 
обласних змагань (відповідно: 2-ге 
та 3-тє місце). Футбол — найулюбле-
ніший вид спорту в районі. Разом 
із великим багажем позитиву сто-
совно розвитку футболу говорять 
про недоліки, зокрема поганий стан 
деяких полів, та той факт, що не всі 
села беруть участь у чемпіонаті ра-
йону. У зв’язку з інфляцією, коштів, 
скерованих на програму розвитку 

футболу, недостатньо. Тому, як вка-
зано у відповідному розпорядженні 
голови Тернопільської РДА Олек-
сандра Похилого, на наступний рік 
важливо передбачити кошти на 
фінансування заходів програми у 
необхідному обсязі.

У Тернопільському районі функ-
ціонує державна служба, праців-
ники якої ніколи не залишать у біді 
одиноких осіб похилого віку та 
інвалідів. Як сказала директор Те-
риторіального центру соціального 
обслуговування (надання соціаль-
них послуг) особам похилого віку та 
інвалідам Надія Бойко, такі послуги 
безоплатно надають громадянам 
похилого віку, інвалідам, які до-
сягли 18-річного віку, що не здатні 
до самообслуговування і не мають 
дітей або мають дітей непрацездат-
ного віку (пенсіонерів, інвалідів); 
хворим серед осіб працездатного 
віку на період до встановлення їм 
групи інвалідності, але не більше, як 
чотири місяці;  громадянам, які пе-
ребувають у складних життєвих си-
туаціях (стихійне лихо, катастрофа) 
і зареєстровані у державній службі 
зайнятості як такі, що шукають ро-
боту і мають на утриманні неповно-
літніх дітей, дітей-інвалідів та осіб 
похилого віку. Середньомісячний 
дохід таких сімей нижчий, ніж про-
житковий. Такої допомоги у районі 
потребує 2216 осіб, а фактично об-
слуговують у сільській місцевості 
1014 осіб.

На колегії заслухано інші питан-
ня поточної роботи. 

 Галина ЮРСА – ТРР "Джерело".
Фото автора.

Чергова колегія Тернопільської райдержадміністрації
30 листопада відбулася чергова колегія Тернопільської райдержадміністрації, яку провів 
Олександр Похилий. Розглянуто питання, які стосуються стану військового обліку і бронюван-
ня військовозобов’язаних в органах місцевого самоврядування на підприємствах, установах, 
організаціях, навчальних закладах Тернопільського району; виконання районної програми 
розвитку футболу в Тернопільському районі на 2015-2020 рр.

У календарному циклі україн-
ського народу це свято завершує 
осінній сезон і починає зимовий. 
Головною метою святкувань цьо-
го дня було накликати багатство 
й добробут на майбутній рік. 
Старші люди досі кажуть: хто 
перший вранці на Введення при-
йде до хати, той буде полазником 
— тим, хто приносить добро чи 
якесь лихо на новий господар-
ський рік. Тому сусіди стриму-
ються заходити на Введення до 
чужої хати, щоб потім не було 
нарікання, що то вони принесли 
нещастя. 

— Як першим до хати увійде 
молодий гарний чоловік, та ще й 
із грішми, то добра ознака: весь 
рік у домі всі будуть здорові, вес-
тимуться гроші. Якщо ж увійде 
старий і немічний, а ще бідний, то 
і хворі в оселі будуть, і злидні за-
ведуться, — розповідає 82-річна 
жителька с. Велика Березовиця 
Людмила Щербій. — Найгірше, 
як зайде першою до хати стара 
жінка — то вже добра не жди. 

Також погано, якщо хтось зі сто-
ронніх приходить цього дня щось 
позичати.

За словами пані Людмили, ко-
лись уночі проти Введення по-
декуди дівчата святили воду ще 
дохристиянським звичаєм: брали 
її в такому місці, де сходяться три 
струмки, проливали через полум'я 
так, щоб вона проходила поміж 
двома вогнями, і потім пили ту 
воду проти хвороб, від зурочен-
ня й на любовні чари. Про це їй 
ще бабуся розповідала. Після 
півночі жінки сідали голі 
на порозі і пряли самосійні 
коноплі, щоб прядиво піш-
ло на руку. Обсипали того 
дня корів зерном і мастили 
маслом вим'я, щоб да-
вали багато молока, і 
обкурювали їх, щоб 
ніхто не міг того мо-
лока відібрати.

Втім, Церква з 
цього приводу має 
інше бачення, яке 
кардинально відріз-
няється від того, що 
переказують україн-
ці з покоління в по-
коління.

— У нашого народу є хороша 
давня приказка: "Гість у дім — Бог 
у дім". Тому, незалежно від того, 
хто прийшов у помешкання і якої 
статі людина, нам не потрібно у 
цей день вірити у будь-які при-
кмети. Бо заповідь каже: "Люби 
ближнього свого, як самого себе", 
Бог завжди радо приймав усіх, 
— пояснює священик архікате-
дрального собору Непорочного 
Зачаття Пресвятої Богородиці 
отець Ярослав Шевчук. — А за-
бобони — це пелена, яка нам за-
криває правдивого Господа. Зре-
штою, свято Введення в храм 
Пресвятої Богородиці має на-
вертати людей до Бога, аби ми 

задумувалися над присвятою 
свого життя Творцю та з 

вдячністю приймати те, 
що нам посилає Гос-
подь. Празник 4 груд-
ня демонструє, що 
за прикладом Марії, 
яка все життя від-
дала служінню Богу, 
християнам варто 
пам’ятати, що мало 
дбати про тіло, дбати 
потрібно і про душу.

Лілія КУЛЕНИЧ.

Введення у храм Пресвятої Богородиці
4  грудня християнський світ відзначає свято Введення 
в храм Пресвятої Богородиці, або Третю Пречисту. Цей 
празник заснований на традиціях церкви й на апокрифах, 
у яких йдеться про те, що батьки Пресвятої Богородиці, 
святі Яким і Анна, будучи бездітними, дали обіцянку: якщо 
в них народиться дитя, то вони віддадуть його на службу 
Богові у Єрусалимський храм. Бог вислухав їхні молитви 
і дав їм доньку. Коли Марії виповнилося три роки, батьки 
привели її до храму і віддали в руки первосвященика За-
харії, батька св. Івана Предтечі. Тут Пресвята Богородиця 
перебувала тривалий час аж до заручин зі св. Йосифом.

09.12.2016 р. буде проведено скринінгове обстеження жителів 
району дерматоонкологом КУТОР "Тернопільський обласний 
клінічний шкірно-венерологічний диспансер" на предмет ран-
нього виявлення пухлин шкіри.
Обстеження проводять методом дерматоскопії – сучасної неінвазив-
ної діагностики новоутворів шкіри.
Місце проведення: центральна районна поліклініка, кабінет 311 (3 
пов.) з 10 до 15 год. Попередній запис проводиться у райдерматолога, 
районколога і за телефоном (0352)  52-69-32 з 8 по 15 год. у понеділок-
п’ятницю; з 10 по 13 год. у суботу.

Адміністрація ТРТМО.
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Реформи | Василь Цаль, начальник відділу освіти Тернопільської РДА, про опорні школи

Податкові новини Наші гроші

Сьогодні в суспільстві побу-
тують одразу кілька міфів про те, 
що нова освітня реформа лише 
ускладнить життя школярам, їх-
нім батькам і вчителям. Натомість 
виграють лише ті школи, які мати-
муть статус опорних навчальних 
закладів. Правда це чи ні, ми вирі-
шили з’ясувати, звернувшись за ко-
ментарем до очільника Тернопіль-
ського районного відділу освіти 
Василя Зеновійовича Цаля, який 
запевнив: причин для хвилювання 
немає, адже над освітньою рефор-
мою працювали досвідчені фахів-
ці, які врахували всі побоювання 
українців.

— Процес запровадження ре-
форми передбачає створення уні-
версальних освітніх закладів, ко-
жен із яких матиме свої осередки, 
школи-філії, підпорядковані опо-
рним. Вони йтимуть за тією ж про-
грамою, що й опорні, готуватимуть 
дітей для подальшого навчання в 
опорній школі. Згідно із задумом, 
опорна школа матиме три філії – 
сільські школи І-го ступеня (за рі-
шенням засновника, можливий і 
варіант ЗОШ І-ІІ ст., - ред.), — пояс-
нює Василь Зеновійович. — Варто 
додати, що освітня реформа тісно 
пов’язана з процесом децентралі-
зації, тому мусимо розуміти, що 
школи-філії й опорна мають бути 
розташовані на території однієї 
адміністративної одиниці. Якщо 
в майбутньому будуть створені 
громади, то потрібно формувати 
округи так, аби ці навчальні закла-
ди були в межах однієї об’єднаної 
територіальної громади. 

Важливою вимогою, яку ви-
суває Міністерство освіти і на-
уки України перед майбутніми 
опорними школами, є наявність 
транспортного забезпечення для 
підвезення учнів. Шкільні авто-
буси доправлятимуть дітей із до-
вколишніх сіл в опорну школу, яка 

матиме належну матеріальну базу, 
висококваліфікований педагогіч-
ний колектив, і де діти дійсно змо-
жуть здобувати якісну освіту. 

— Нинішня освітня реформа 
дає змогу створити таку сільську 
школу, яка нічим не поступати-
меться елітній міській, — наголо-
шує голова Тернопільської ОДА 
Степан Барна. — Сьогодні держа-
ва дає підтримку тим, хто впрова-
джує реформи. Водночас має бути 
бажання голів райдержадміністра-
цій, голів громад організувати про-
цес і дати людям, дітям нові мож-
ливості.

Щодо процесу створення опо-
рних шкіл у Тернопільському райо-
ні, то тут, зазначають у районному 
відділі освіти, кожного року затвер-
джується мережа навчальних за-
кладів та освітніх округів. До слова, 
досі освітні округи мали методич-
ний характер — вчителі, які нале-
жали до одного освітнього округу, 
збиралися разом, обговорювали ті 
чи інші проблеми, напрацьовували 
стратегію викладання предметів. 
Що ж зміниться зі створенням опо-
рних шкіл в освітніх округах?

— Із запровадженням рефор-
ми директор опорної школи стане 
координатором роботи в усьому 
окрузі. У школах-філіях посаду 
директора замінять на посаду за-
відувача філії, який не зможе при-
значати працівників, підписувати 
документи про освіту, зараховува-
ти учнів. Господарською діяльніс-
тю керуватиме директор опорної 
школи. Таким чином, буде певна 
укрупненість роботи в освітньому 
окрузі, — зазначає Василь Цаль.

За його словами, проаналізу-
вавши роботу в Тернопільському 
районі, можна зробити висновок, 
що під кваліфікацію опорної шко-
ли підпадають окремі заклади, зо-
крема: Мишковицька ЗОШ І-ІІІ 
ст., Почапинська ЗОШ І-ІІІ ст., 
Великоглибочецька ЗОШ І-ІІІ ст. 
ім. Я. Стецька, Великобірківська 
ЗОШ І-ІІІ ст. — гімназія ім С. Балея 
та Острівська ЗОШ І-ІІІ ст. У цих 
школах є необхідна кількість учнів 
(200 і більше), можливість підве-
зення школярів, належна матері-
альна база, працює висококвалі-
фікований педагогічний колектив, 
а також є перспектива розвитку 
інфраструктури цих навчальних 
закладів. Наразі у чотирьох згада-
них майбутніх опорних школах вже 
є або ж найближчим часом будуть 

власні шкільні автобуси. Кожен 
транспортний засіб здійснювати-
ме рух за затвердженим маршру-
том. Звісно, він охопить ті населені 
пункти, на території яких прожи-
вають учні цих шкіл.

Щодо установчих документів, 
то певні управлінські функції зали-
шаться за керівниками навчальних 
закладів-філій. Однак усі важливі 
рішення, зокрема щодо стратегії 
діяльності освітнього округу, буде 
здійснювати директор опорного 
закладу. Втім, це не передбачає змі-
ни кадрів.

— Такі питання у кожному 
окремому випадку вирішуються 
засновниками навчальних закла-
дів. У Тернопільському районі – це 
Тернопільська районна рада. 27 ве-
ресня було ухвалено рішення про 
створення освітнього округу, до 
якого належатиме Мишковицька 
опорна школа з двома школами-
філіями у с. Миролюбівка і Велика 
Лука, — додає наш співрозмовник. 
— Ніяких питань щодо зміни у ка-
дровому складі нині не виникає. 
Всі керівники залишаються на сво-
їх місцях, адже до жодного з них 
зауважень чи претензій від засно-
вника немає.

На сьогодні не визначено кон-
кретну дату запровадження освіт-
ньої реформи на Тернопіллі, адже, 
відповідно до Стратегії розвитку 
освіти в Україні, вона поступово 
повинна запрацювати до 2020-
го року. На сьогоднішньому етапі 
впроваджуються опорні проекти. 
Зокрема, райони самі оцінюють су-
часний стан шкіл, визначають, які 
з них робити опорними, які можна 
буде розвинути тощо, таким чином 
готуючи підгрунтя для реалізації 
реформи. 

В Україні освітню реформу у се-
лах люди сприйняли вороже. Їхній 
контраргумент типовий: зникне 
школа – пропаде село. Вчителі, які 
потраплять під скорочення штату, 
директори тих шкіл, які планують 
перетворити на філії, а також кон-
сервативне сільське середовище, 
мало поінформоване про суть та 

ідею нововведення, стали головни-
ми агентами спротиву опорним 
школам. Нова модель освітніх за-
кладів так повільно знаходить міс-
це в об’єднаних громадах і через 
людський фактор: учителі, дирек-
тори та весь персонал малокомп-
лектних шкіл усвідомлюють, що 
невдовзі потраплять під скорочен-
ня, і поширюють серед селян "гро-
мадську думку" про непотрібність 
опорних шкіл. Водночас фахівці 
кажуть, що в цій реформі ми за-
надто різко стартували, і тому дер-
жавна політика щодо розбудови 
мережі опорних шкіл наразі не є 
цілком узгодженою між міністер-
ствами та відомствами.

У Тернопільському районному 
відділі освіти зізнаються, що пе-
дагогічні колективи не надто ра-
дісно сприймають цю новину. 

— Як і будь-які нововведення, 
люди сприймають освітню рефор-
му з певною пересторогою. І це 
логічно, адже сьогодні ми не має-
мо того кінцевого результату, який 
могли б продемонструвати і таким 
чином переконати вчительські ко-
лективи у правильності й необхід-
ності такої реформи. А все тому, 
що процес новий не лише для на-

шого регіону, а й для всієї України, 
— каже начальник районного про-
фільного відділу. — Але загалом 
можу запевнити, що жоден учитель 
чи керівник не відчує негативних 
змін, адже школи ми не реорганізо-
вуємо і не понижуємо в ступенях, 
а усі вчителі залишаються із тим 
педагогічним навантаженням, яке 
мали на початку року. 

Чи не найбільшим побоюван-
ням колективів сільських шкіл є 
те, що після створення опорних 
шкіл інші вже не отримуватимуть 
того фінансування, яке було до 
нововведення. Однак це питан-
ня, пояснюють посадовці, знову 
ж таки визначається засновни-
ком (у Тернопільському районі це 
здійснює відділ освіти через цен-
тралізовану бухгалтерію, — ред.). 
Відповідно, кожна школа має свій 
кошторис, в якому розраховані 

потреби на захищені і незахищені 
витрати до завершення бюджет-
ного року. 

— Тобто щодо цього ні про які 
утиски не може бути й мови, бо 
школи як працювали, так і пра-
цюватимуть надалі. Навіть якщо 
школа І-го ступеня, вона стає фі-
лією того ж статусу. Звісно, є пев-
ні прогресивні зрушення у фінан-
суванні, адже держава додатково 
спрямовує гроші на формування 
опорних та шкіл-філій. Такі ко-
шти є стимулюючими – показу-
ють на конкретних прикладах, як 
можуть функціонувати навчальні 
заклади, заохочуючи й інших до 
створення аналогічних шкіл, — 
зауважує Василь Цаль. — Сто-
совно ліквідації чи реорганізації 
ЗОШ, то рішення про це ухвалює 
засновник. Наразі ж немає жод-
них законодавчих підстав щодо 
закриття тих чи інших шкіл у ра-
йоні. Тут слід додати, що лише в 
разі, якщо навчальний заклад 
І-ІІ ст. налічує менше 25 учнів, 
така школа фінансується лише 
з місцевого бюджету — субвен-
ція на неї не запланована. Тоді 
засновники (органи місцевого са-
моврядування, в тому числі й ра-
йонні ради) можуть ухвалювати 
рішення про реорганізацію чи за-
криття ЗОШ. У нас таких гострих 
проблем не було. 

Позаяк у Тернопільському ра-
йоні є малокомплектні школи, які 
не мають належної кількості учнів.  
Наразі їх більше, ніж 25, але спосте-
рігається певна негативна демогра-
фічна ситуація, яка на цей процес 
впливає. 

У районному відділі освіти за-
значають, що із запровадженням 
опорних шкіл активізується здо-
рова конкуренція між навчальни-
ми закладами. Тобто, кожен батько 
чи мати обиратиме для своїх дітей 
найкращі умови навчання, і якщо 
школа-філія не зможе забезпечити 
таких умов з об’єктивних причин, 
то батьки можуть перевести свою 
дитину в опорну школу. Додамо, 
що такі переведення дітей здійсню-
ватимуться лише за письмовою за-
явою батьків, тому будь-які побою-
вання, що директор опорної школи 
зможе перевести школярів із одно-
го навчального закладу в інший, 
безпідставні.

Тим часом у Міністерстві осві-
ти прогнозують, що до наступного 
Дня знань в Україні буде створено 
ще близько 200 опорних шкіл, і 
більшість з них уже будуть ініційо-
вані об’єднаними територіальними 
громадами.

Лілія КУЛЕНИЧ.

Із запровадженням освітньої реформи сільські школи 
Тернопілля нічим не поступатимуться елітним міським

Питання створення опорних шкіл в Україні не нове. Перші спроби були ще у 2012-му 
році, однак реалізувати задум повною мірою випала нагода лише тепер. Цей процес — 
невід’ємна складова освітньої реформи, в центрі якої — дитина. Він передбачає покра-
щення умов і якості навчально-виховного процесу для учнів.

Чергова колегія Тернопільської райдержадміністрації

Транспортний податок: хто його сплачує?
На нещодавньому брифінгу начальник Тернопільської ОДПІ Петро Яким-
чук нагадав громадянам, хто й скільки повинен сплатити транспортного 
податку.

Передсвятковий "сюрприз" від Кабміну:  
у магазинах "взлетіли" ціни на алкоголь
Щоденне видання центральних органів виконавчої влади Украї-
ни "Урядовий кур’єр" опублікувало постанову Кабінету міністрів 
№828 від 9 листопада 2016 року щодо розміру Мінімальних 
оптово-роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв. Так, 
вже з 2-го грудня алкоголь для мешканців Тернопільщини, як і 
для всіх українців, стає недешевим задоволенням.
Зокрема, розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін залежно від 

коду виробів підвищено: на горілку та лікеро-горілчані вироби на 27,1-27,86%; ві-
скі, ром та джин — на 37-63%; коньяк (бренді) — на 24-27%; вина — на 22,2-55,6 %.  
Мінімальну роздрібну ціну за пляшку горілки 0,5 літра вмістом спирту 
40% підвищено з 54,90 до 69,78 гривень, або на 27,1%. 

Рішення пов'язано з тим, що запроваджений у вересні 2015 року розмір мінімальних цін 
не відповідав реальним витратам суб'єктів господарювання на виробництво та реалізацію 
алкогольних напоїв. Зокрема, з початку 2016 року зросло акцизне зобов'язання, ціни на 
спирт та інші складові. До слова, підвищення мінімальних роздрібних цін (МРЦ) на алкоголь 
підтримувала профільна асоціація "Укргорілка" і Асоціація легальних виробників алкоголю, 
аргументуючи її необхідність зростанням ставок акцизного податку, цін на енергоносії, спирт, 
заробітної плати, інфляційних процесів, інших складових алкогольної продукції. На думку  
великих виробників, скасування МРЦ також було головною причиною зростання обсягу 
контрафакту і множинних випадків отруєнь сурогатом, які спричинили летальні наслідки.

Лілія КУЛЕНИЧ.

Зокрема, він зазначив, що сплачують 
транспортний податок власники так зва-
них престижних автомобілів. Це — легко-
ві автомобілі, з року випуску яких минуло 
не більше п'яти років та середня ринкова 
вартість яких становить понад 750 роз-
мірів мінімальної заробітної плати, вста-
новленої законом на 1 січня податкового 
(звітного) року.

У 2016 р. ця сума становить 1 033 500 грн. 
(на 01.01.2016 р. – мін. зарпл. 1378 грн.х750 = 
1 033 500 грн.).

Таку вартість визначено центральним ор-
ганом виконавчої влади, який реалізує дер-
жавну політику економічного розвитку за 
методикою, затвердженою Кабінетом Міні-
стрів України, з урахуванням марки, моделі, 
року випуску, типу двигуна, об'єму цилін-
дрів двигуна, типу коробки переключення 

передач, пробігу легкового автомобіля, та 
розміщено на його офіційному веб-сайті.

Очільник інспекції інформував, що у 
2016 р. до податкової інспекції подано 23 
декларації від юридичних осіб на 30 таких 
автомобілів, сума нарахованого податку – 
706 тис. грн. Зокрема, у Тернопільському 
районі 5 фірм задекларували 6 автомобі-
лів, а 18 юридичних осіб, зареєстрованих 
у місті Тернопіль, "показали" у власності 24 
таких авто.

Фізичним особам, а таких є 81 (у місті 
– 71, Тернопільському районі – 10), нара-
ховано 2 млн. 25 тис. грн. транспортного 
податку.

До бюджету міста впродовж 10-ти місяців 
уже надійшло цього платежу 1 млн. 400 тис. 
грн.: 526,7 тис. грн. сплатили юридичні осо-
би й 847,9 тис. грн. – фізичні особи.

Довідка: цьогоріч опорні школи Тернопільщини вже отримали 
по 1,5 млн. грн. — це кошти, які конвертуються в якість освіти. 
У тих районах, де зрозуміли переваги реформи і спромоглися 
оформити належним чином документи, — є результат. За даними 
управління освіти та науки Тернопільської ОДА, наразі в області 
зареєстровано дев’ять опорних шкіл в районах і дві у громадах. 
Ще п’ять — на стадії реєстрації.
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Через тридцять років після аварії Україні вдалося на-
дійно ізолювати джерело небезпечного радіоактивного 
випромінювання — четвертий енергоблок Чорнобиль-
ської атомної електростанції. Рухому захисну конструкцію 
вагою 36 тисяч тонн і заввишки у тридцятиповерховий 
будинок насунули на саркофаг, який звели одразу після 
катастрофи.

Дев’ять років праці європейських інженерів та півтора 
мільярда євро країн-донорів гарантували захист від на-
слідків найбільшого радіаційного лиха в історії людства 
на найближчу сотню років, запевняють фахівці. Всередині 
укриття оснащене сучасною вентиляційною системою, що 
допоможе дистанційно регулювати і розбирати стару спо-
руду, безпечно демонтувати та дезактивувати зруйнова-

ний енергоблок без ризику радіоактивного 
викиду в атмосферу.

Разом із цим українська влада працює 
над підвищенням інвестиційної привабли-
вості зони відчуження, яка, за інформаці-
єю міністра екології й природних ресурсів 
України Остапа Семерака, вилучена з гос-
подарської діяльності країни. На її утри-
мання державі щороку потрібно близько 2 
мільярдів гривень. На території Чорнобиля розташовано 
десятки тисяч квадратних метрів об’єктів нерухомості, 
підтримання яких потребує значного бюджетного фінан-
сування, і які можна передати в оренду. Крім цього, тут є 
великі площі незадіяних земельних ділянок.

Минулого тижня український уряд ухвалив постанову, 
яка передбачає зниження орендної плати за державне май-
но, розташоване в зоні відчуження й зоні обов’язкового 
відселення. Парламентарі схвалили ініційований Петром 
Порошенком законопроект щодо зміни правового статусу 
зони відчуження. Такі кроки передбачають можливість ве-
дення господарської діяльності на деяких ізольованих те-
риторіях, зокрема відновлювальної енергетики, що, зі слів 
урядовців, дасть змогу отримати додаткові надходження 
до державного бюджету.

Інвестиційною привабливістю Чорнобиля вже заціка-
вилися іноземні інвестори. Датська компанія "Nordic Power 
Partners" (NPP) хоче взяти участь у проекті будівництва в 
зоні відчуження парку сонячних електростанцій потуж-
ністю щонайменше 100 мегават. Про це заявив директор 
NPP Есбен Крістенсен на зустрічі з Остапом Семераком, у 
ході якої обидві сторони обговорили деталі цього процесу. 

Понад мільярд доларів на реалізацію 
такої ідеї готові спрямувати китайці, 
інформує Урядовий портал.

"Активні гравці міжнародного 
ринку відновлювальної енергетики 
розуміють: сприятливі природні й 
інфраструктурні умови в Чорнобиль-
ській зоні, наявність сонця та дешевої 
землі можуть мати в комплексі вели-
кий успіх. Це серйозна перспектива 
для України як щодо адаптації і реа-
білітації територій, які постраждали 
в результаті аварії на ЧАЕС, так і для 
української економіки, наповнення 
бюджету та здобуття енергетичної 

незалежності. В розвитку "зеленої" енергетики сходяться 
інтереси бізнесу, держави, суспільства. Тут і енергетична 
безпека, і стан екології, і розвиток місцевих економік", — 
зазначив Остап Семерак.

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Державні програми | Парк сонячних електростанцій

Агробізнес | Європейські стандарти корпоративного управління

Вже традиційно в листопаді "МРІЯ Агрохолдинг" відзначив своє професійне свято – День 
працівників сільського господарства. Другий рік поспіль під час святкування у Тернопо-
лі, на яке прибуло більше тисячі працівників компанії з різних областей Західної України, 
відбулося нагородження кращих з кращих за підсумками сезону. Адже у "МРІЇ" перекона-
ні, що саме працівники – основна цінність та гордість успішного підприємства. Керівни-
цтво агрохолдингу висловило свою вдячність за особистий внесок кожного у відновлен-
ня компанії та в розвиток сільськогосподарської галузі України загалом.

Агрохолдинг "МРІЯ" відзначив День працівників сільського господарства: 
кластер "Тернопіль" обрано найкращим за підсумками сезону

Грамотами й подарунковими 
сертифікатами нагороджені пра-
цівники, які показали найкращі 
особисті результати роботи за 
рік: Іван Трух, Василь Шовдра, 
Степан Чорний, Василь Верес, 
Йосиф Сцібан, Олександр Стре-
ленко, Ігор Павлюк, Ігор Пас-
тернак. Кластер "Тернопіль" став 
найкращим за результатами сезо-
ну. Нагороду – сертифікат на 400 
тис. грн. – отримав керівник клас-
теру Віталій Нероба.

Окремих співробітників агро-
холдингу удостоєно почесних на-
город "Орден за розбудову Укра-
їни" та "Хрест Слави". Останню з 
рук голови Тернопільської ОДА 
Степана Барни отримали ті пра-
цівники "МРІЇ", які брали участь в 
АТО. Голова облдержадміністра-
ції також висловив підтримку й 
особисту подяку компанії. "Я дя-
кую за те, що спільними зусилля-
ми ви зробили все для того, щоб 
наша земля давала щедрий уро-
жай, допомагаєте забезпечувати 
продовольчу безпеку держави і 
розвивати наш край", — зазначив 
Степан Барна. 

Серед почесних гостей свя-
та були також представники від 
влади й місцевих громад, адже 
ще одна мета проведення урочис-
того заходу – відзвітувати перед 
громадськістю про здобутки та 
виробничі показники компанії, 
підбити підсумки сезону, що ми-
нає, поділитися планами на май-
бутній рік.

Окрім виробничих показни-
ків, "МРІЯ" розповіла про свою 
активну соціальну підтримку 
громад, з якими співпрацює. 
Цього року вдалося реалізувати 
чимало. Загальна сума, спрямова-
на на реалізацію соціальних про-
ектів від початку року, становить 
14,78 млн. грн. За ці кошти у Тер-

нопільській, Хмельницькій, Чер-
нівецькій, Івано-Франківській, 
Львівській і Рівненській областях 
компанія втілила в життя ініціа-
тиви місцевих громад у галузях 
освіти, медицини, культури та 
спорту, інфраструктури, духо-
вності і благоустрою. Серед най-
важливіших проектів, реалізо-
ваних за фінансового сприяння 
агрохолдингу "МРІЯ", – розвиток 
та підтримка кооперативного 
руху на селі. Було створено низ-
ку нових і підтримано вже іс-
нуючі обслуговуючі селянські 
кооперативи, серед яких молоч-
ні, ягідний, швейний тощо. На 
це компанія протягом 2016 року 
спрямувала 1,68 млн. грн. Окрім 
того, незмінною залишається до-
помога агрохолдингу в проведен-
ні АТО – на потреби бійців у 2016 
році "МРІЯ" спрямувала близько 
1,43 млн. грн.

"МРІЯ Агрохолдинг" не змі-
нює своєї відповідальної позиції 
та продовжує працювати чесно 
і прозоро. Так, сума податкових 
платежів, відрахованих підпри-
ємствами компанії у бюджети всіх 
рівнів від початку року, становить 
майже 238 млн. грн., що на 45,5 
млн. грн. більше, ніж торік. 

Як наголосив генеральний 
директор компанії Саймон Чер-
нявський, найбільшими крока-
ми уперед, які "МРІЯ" зробила за 

2016 рік, є залучення 46 млн. дол. 
інвестицій від поточних бондхол-
дерів компанії. Завдяки постійній 
підтримці та довірі кредиторів 
агрохолдинг здійснює свою опе-
раційну діяльність в належному 
режимі, а також спрямовує зна-
чні ресурси на закупівлю техніки 
і обладнання. Так, цього сезону в 
рамках відновлення свого техніч-
ного парку "МРІЯ" продовжила 
нарощувати технічні потужності. 
Компанія придбала п'ять коліс-
них тракторів Case IH M34R2P 
Magnum 340 і ще п'ять гусеничних 
Case IH Steiger Quadtrac 500 в до-
повнення до десяти, які агрохол-
динг придбав у кінці 2015 року. 
Сума цієї закупівлі становить 2 
млн. 615 тис. дол. Також серед 
поповнень — нові лущильники, 
сівалки, паливозаправники, лег-
кові автомобілі, агрегати для об-
робітку грунту та збору врожаю, 
обприскувач. Загалом за 2016 рік 
"МРІЯ" інвестувала в закупівлю 
нової техніки та обладнання 8,8 
млн. дол., а на 2017 рік сума за-
планованих інвестицій у техніку 
становить 10,5 млн. дол.

Варто зазначити, що компанія 
другий рік поспіль продовжує 
інтенсивно працювати над ви-
рівнюванням полів, адже, зі слів 
операційного директора "МРІЇ" 
Віктора Кухарчука, нерівність 
площ – це одна з тих причин, 
які можуть серйозно завадити 
отримати бажаний урожай на 
горбистих полях. Тому цьогоріч 
в агрохолдингу вирішили само-
стійно виготовити вирівнювач 
для ґрунтів, який показує чудові 
результати в роботі. Перевагою 
"мріївського" вирівнювача також 
є те, що він дуже економний щодо 
затрат і не потребує дорогого 
ремонту. Не менш важливим за-
вданням для покращення показ-

ників виробництва є боротьба 
із багаторічними бур’янами – у 
планах Віктора Кухарчука за на-
ступні два роки очистити від них 
усі поля компанії.

Ще одним важливим здобут-
ком компанії стало те, що комітети 
кредиторів і бондхолдерів "МРІЇ" 
погодили умови реструктуризації 
1,1 млрд. дол. боргу агрохолдингу. 
Після завершення всіх процедур 
боргове навантаження "МРІЇ" 
скоротиться втричі – до 330 млн. 
дол.

2016 рік показав, що нова клас-
терна модель структури агрохол-
дингу "МРІЯ", запроваджена то-
рік, є ефективною, тож у компанії 
планують і надалі її вдосконалю-
вати та здійснювати планування 
ресурсів і робіт на рівні кожного 
окремого кластеру. Нагадаємо, що 

"МРІЯ" має організаційну струк-
туру, яка складається із семи 
виробничих кластерів, кожен з 
яких є окремою юридичною осо-
бою. Така модель має на меті 
знизити логістичні затрати, під-
вищити прозорість та спростити 
керування, а також покращити 
взаємозв’язки із громадами й міс-
цевою владою.

На завершення "МРІЯ Агро-
холдинг" озвучив свої стратегічні 
пріоритети, які стануть для всіх 
співробітників неухильними орі-
єнтирами на найближче майбут-
нє. Так, у планах команди "МРІЇ" 
трансформувати агрохолдинг у 
кращу в секторі прибуткову і про-
зору компанію із використанням 
новітніх технологій і з застосу-
ванням європейських стандартів 
корпоративного управління; по-
казати лідерство і впевненість у 
здійсненні необхідних реформ і 
у вибудовуванні нової корпора-
тивної культури агрохолдингу; 
зробити фінансові показники 
компанії основними рушійними 
силами в ухваленні рішень і від-
новлювати репутацію "МРІЇ" за 
допомогою цільових комунікацій 
з нашими партнерами, інвестора-
ми й урядом.

Саймон  
Чернявський

Віктор 
Кухарчук

Друге життя Чорнобильської зони
Уряд планує перетворити збиткову зону відчуження на територію інновацій

Фото Dmitry Birin, 2014

Фото DEBRD Photostream, 2016



Подільське слово | №48 (5203)
п'ятниця, 2 грудня 2016 5слово

Юридична консультація| Водії несуть відповідальність за порушення прав пасажирів

На замітку пасажирам маршрутних таксі (маршруток)  
та інших видів громадського транспорту в Тернополі 

Лікарі застерігають Інформує служба 101

1) Пункт 21.2 Правил дорожнього руху, затверджених по-
становою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 № 1306:

— водіям маршрутних транспортних засобів забороня-
ється під час перевезення пасажирів розмовляти з ними, їсти, 
пити, палити, а також перевозити пасажирів і вантаж у кабіні, 
якщо вона відокремлена від салону.

2) Згідно з пп. 3 п. 149 та пп. 11 п. 154 Правил надання по-
слуг пасажирського автомобільного транспорту, затвердже-
них постановою Кабінету Міністрів від 18 лютого 1997 р. N 
176:

— водію автобуса забороняється розмовляти з пасажира-
ми, їсти, пити, курити під час руху автобуса;

— водію таксі забороняється їсти, пити та курити під час 
руху (на противагу водіям автобусів, цим розмовляти з паса-
жирами, звісно, не зась).

3) Пункт 2.2.23 Договору про перевезення пасажирів:
— перевізник забороняє водіям під час руху їсти, пити, па-

лити, розмовляти з пасажирами та телефоном, транслювати 
музику, за що несе персональну відповідальність.

4) Пункт 2 рішення виконкому Тернопільської міськради 

"Про припинення публічного виконання аудіовізуальних 
творів за участю діячів культури, дії яких створюють загрозу 
національній безпеці України" від 18.05.2016 р. (назва, що-
правда, не зовсім вдала, бо є вужчою за змістом щодо всього 
рішення, охоплює лише його частину):

— зобов’язати всі комунальні, приватні та колективні під-
приємства, які здійснюють перевезення громадян України в 
межах Тернополя, припинити відтворювання аудіовізуаль-
них творів російських виконавців музичного жанру шансон 
та іншої кримінальної лірики.

Відповідно до п. 11 Правил надання послуг пасажирського 
автомобільного транспорту, організатори регулярних пере-
везень, замовники послуг, автомобільні перевізники, авто-
мобільні самозайняті перевізники, персонал автомобільного 
транспорту, автостанції та пасажири несуть відповідальність 
за невиконання цих Правил, згідно із законом.

На жаль, дотримання правил професійної етики водіями громадського транспорту не витримує жодної 
критики (розмови зі своїми знайомими під час руху, паління і відтворювання в салоні музики (особливо 
російської тюремної). Юрист Софія Пасічник консультує, якою нормативною базою регулюються зазна-
чені правопорушення, і наголошує, що за всі протиправні діяння настає передбачена законом відпові-
дальність.

Про  шкідливість паління

Цього року на території Тернопільського району виникло 
150 пожеж, під час яких 2 особи загинули та 4 травмовано,  
матеріальні збитки, завдані пожежами, становлять майже  
8 млн. грн.  
Особливе занепокоєння викликає ситуація з пожежами печей, твер-

допаливних котлів та інших теплогенеруючих агрегатів. Лише протягом 
жовтня-листопада в районі виникло 10 таких пожеж, на яких травмовано 
одну особу та завдано матеріальних збитків на суму понад 400 тис. грн. 
Причинами стало порушення правил пожежної безпеки під час монтажу 
й експлуатації печей, котлів й інших теплогенеруючих агрегатів.

  
Шановні громадяни! Враховуючи сумні цифри статистики, 
вкотре нагадуємо основні заходи безпеки під час експлуа-
тації печей та котлів:

1. Котел можна використовувати тільки за його призначенням. Забороня-
ється втручання в конструкцію котла, це може загрожувати здоров'ю 
людини.

2. Котел дозволяється обслуговувати тільки дорослим особам. Не можна 
залишати біля котла дітей без нагляду дорослих.

3. Котел не призначений для використання особами (в тому числі дітьми) 
з фізичними вадами.

 4. У разі небезпеки утворення або проникнення горючих газів чи парів у 
котельню, під час робіт, які можуть призвести до пожежі або вибуху (на-
приклад, фарбування горючими фарбами), котел перед початком робіт 
повинен бути виведений із експлуатації. 

5. При розпалюванні котла заборонено використовувати горючі рідини.
6. Забороняється завантажувати котел паливом вище нижнього фронту 

завантажувальних дверцят. Під час завантажування палива вживайте 
заходи, що унеможливлюють викид димових газів у приміщення ко-
тельні.

7. На котел і на відстані від котла, меншій ніж безпечна, не можна класти 
предмети із займистих матеріалів.

8. Перед початком та під час опалювального сезону необхідно ретельно 
вичистити котел і димоходи. Котельню слід підтримувати в чистому і 
сухому стані. 

9. Вбудовані котельні необхідно відокремлювати від суміжних приміщень 
протипожежними стінами, перегородками та перекриттями.

10. Приміщення котелень необхідно забезпечувати первинними засобами 
пожежогасіння.

У разі користування пічним опаленням:
біля кожної печі перед топковим отвором на підлозі із легкозаймистих •	
матеріалів слід прибити металевий лист розміром не менше 0,5 х 0,7 м;
усі димові труби та стіни на горищі, через які прокладено димові кана-•	
ли, повинні бути заштукатурені й побілені;
золу й шлак, що їх видаляють із топки, необхідно заливати водою та ви-•	
носити в спеціально відведені місця. Не дозволяється висипати їх по-
близу будівель.

Під час використання пічного 
опалення не допускається:

залишати печі, які топляться, без •	
нагляду або доручати нагляд за 
ними малолітнім дітям;
користуватися печами, які мають •	
тріщини;
розміщувати паливо, інші горю-•	
чі речовини та матеріали без-
посередньо перед топковим 
отвором;
зберігати незагашені вуглини й •	
попіл у металевому посуді, вста-
новленому на дерев'яній підлозі або легкозаймистій підставці;
сушити й складати на печах одяг, дрова, інші легкозаймисті предмети •	
й матеріали;
застосовувати для розпалювання печей легкозаймисті та горючі рідини;•	
використовувати дрова, довжина яких перевищує розміри топки;•	
здійснювати топлення печей із відкритими дверцятами топки;•	
закріплювати на димових трубах антени телевізорів, радіоприймачів •	
тощо;
зберігати у приміщенні запас палива, який перевищує добову потребу.•	

Тернопільський РВ УДСНС України у Тернопільській області.

Будьте обережні!

Паління спричинює 30% 
усіх смертей від онкологічних 
захворювань. Воно зумовлює 
розвиток раку органів дихан-
ня, порожнини рота, стравохо-
ду, підшлункової залози. Доза 
нікотину у кількості 60 мг — 
смертельна, а в одній сигареті 
вона становить в середньому 
0,5 мг.

За даними ВООЗ, у світі по-
над 1,1 млрд. людей мають цю 
шкідливу залежність. Кожних 8 
секунд помирає одна людина з 
цієї причини. Якщо ставлення 
до тютюнопаління не зміниться, 
то, за прогнозами експертів, у 
2030 році через цю звичку в сві-
ті помиратимуть понад 10 млн. 
осіб.

Проблема тютюнопаління 
вкрай актуальна для України, 
яка належить до 11 країн Єв-
ропи з найбільшим рівнем по-
ширеності цієї звички. 

 Отримані дані досліджень 
про те, що діти 11-13 років най-
більш схильні до куріння. Для 
них це — форма самостверджен-
ня (претензія на дорослість). 
Тому у віці 15-17 років паління 
вже є сформованою звичкою.

За даними соціологічних до-
сліджень, в Україні палить кож-
ний третій підліток 12-14 років.  
Саме у цей період формується 
репродуктивне здоров’я, тому 
тютюнопаління завдає непо-
правної шкоди. Негативний 
вплив нікотину на статеву сис-
тему жінок проявляється у ви-
гляді порушень менструального 
циклу, в тому числі і маточних 
кровотеч. За даними Міністер-
ства охорони здоров’я України, 
кожна п'ята жінка — активний 
курець.

Негативний вплив 
тютюнопаління на 
організм
1. Найбільше страждає 

від тютюнопаління репро-
дуктивна функція. Згідно з 
дослідженнями англійських 
вчених, 120 тисяч англійців у 

віці від 30 до 40 років стали 
імпотентами саме через тютю-
новий дим. У сім'ях, де курять 
під час вагітності, природжені 
каліцтва у дітей трапляються 
вдвічі частіше, народжуються 
неповноцінні та мертвонаро-
джені малята, трапляються 
викидні. Особливо поширені 
(до 70%) вроджені вади й де-
фекти обличчя.

Матері, які палили під час 
вагітності, мають дітей з відхи-
леною від норми поведінкою, ці 
діти гірше навчаються в школі і 
частіше розпочинають вживан-
ня наркотичних препаратів. Ку-
ріння під час вагітності збільшує 
ризик викиднів, знижує масу 
тіла новонароджених, є при-
чиною гальмування фізичного 
і розумового розвитку дитини. 
Воно також зменшує здатність 
до дітонародження у жінок і по-
рушує репродуктивну функцію 
у чоловіків.

2. Тютюн потрапляє в ор-
ганізм переважно через орга-
ни дихання. Тому, перш за все, 
страждає легенева система. 
Легені у 80% курців — чорного 
кольору. Якщо починати курити 
у віці 12-13 років, то у 67% ви-
падків у тридцятирічному віці 
можна страждати на таке захво-
рювання, як емфізема легень. 
Тютюнопаління є причиною 
90% захворювань на рак органів 
дихання.

3. Деякі інгредієнти тютюно-
вого диму розчиняються в слині 
і з нею потрапляють у шлунок, 
спричинюючи виразку шлунка 
(у 10 разів частіше, ніж у тих 
осіб, які не вживають тютюну).

4. Особливо негативно систе-
матичне отруєння димом впли-
ває на серцево-судинну систему. 
У 12-13 разів частіше трапля-
ються захворювання серця: 
серцева недостатність, інфаркт 
міокарда, стенокардія, звужен-
ня судин. До 40% усіх смертних 
випадків від ішемічної хворо-
би серця, інфаркту та інсульту 
пов'язані з палінням.

5. Куріння призводить до руй-
нування головного структурного 
елементу шкіри – колагену. Втра-
чає свою еластичність шкіра та 
слизові оболонки. З'являються 
зморшки, лице набуває вигляду 
витиснутого лимона, голос стає 
низьким і хриплим.

Негативно впливає пасив-
не тютюнопаління на здоров’я 
оточуючих. У приміщенні з 
курцем протягом лише однієї 
години людина, яка не палить, 
отримує шкідливих речовин 
стільки, наче сама спалює по-
ловину сигарети. Тютюновий 
дим у присутніх спричиняє го-
ловний біль, нездужання, зни-
ження працездатності, швидку 
втому, загострення хронічних 
захворювань верхніх дихальних 
шляхів. Особливо небезпечне 
пасивне паління для дітей.

Тютюнопаління значно 
впливає на якість життя
Наприклад, діти, які почина-

ють курити з 8-10 річного віку, 
не доживають до межі середньої 
тривалості життя 6-8 років; три-
валість життя 35-річної жінки, 
яка палить, на 5 років менша, ніж 
тієї, котра не має такої звички.

Вченими доведено спільні 
риси між наркотичною та ніко-
тиновою залежністю. Коли при-
пиняється введення нікотину в 
організм, то розвивається абсти-
нентний синдром відміни, який 
характеризується дратівливіс-
тю, збудженням, порушенням 
концентрації уваги й знижен-
ням працездатності, тривогою, 
почуттям голоду, збільшенням 
маси тіла, порушенням сну.

Із кожних 100 курців 53 на-
магаються кинути палити, але 
лише 13-м це вдається. Викури-
ти пачку сигарет на день рівно-
цінно щорічному споживанню 
кавової чашки нікотину.

Пам`ятайте! Якщо бажаєте 
бути здоровим довгожителем, 
не паліть!  

   Г. СЕРДЮК, зав. відділенням  
профілактики ТРТМО.

Тютюнопаління – шкідлива звичка, одна із найпоширеніших у світі. Тютюновий 
дим містить канцерогенні речовини: нікотин, чадний газ, аміак, синильну кислоту, ціанистий 
водень, ацетон і значну кількість таких, що призводять до утворення злоякісних пухлин. 
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Ювілей | Вітаємо довгожителів!

Моє село — мій оберіг

Свічка пам’яті

95-ліття відзначила 
жителька с. Ігровиця 
Іващук Марія Василівна

Свято у ветерана
90-річчя відзначив ветеран Другої світової війни, учасник 
бойових дій під Берліном, житель села Мишковичі Попінко 
Ярослав Тимкович.

21 листопада 2013 року на майдан Незалежності в Києві ви-
йшла молодь захищати європейський вибір. А коли влада влашту-
вала силовий розгін і беркутівці вчинили побиття студентів, люди 
вийшли на майдани по всій Україні — розпочалася Революція 
Гідності. Особливо запам’ятався Майдан у Києві. Це було вогняне 
пекло. Горіло зло і людська нетерпимість до тодішньої влади.

А 21 листопада нинішнього року учасники Революції Гідності і 
АТО прибули в народний історико–меморіальний музей Ярослава 
і Слави Стецьків у Великому Глибочку, щоб запалити свічку пам’яті 
біля стендів, присвячених Героям Небесної сотні, учаснику Револю-
ції Гідності, воїну АТО Андрієві Дрьоміну та полковникові Україн-
ського козацтва, співакові й композитору Олександрові Ліщенку. 

Прибулі молоді герої схвильовано вдивлялись в обличчя своїх 
побратимів на фото. Кожна світлина нагадувала їм про героїзм і від-
вагу людей різного віку і статі. Ось із гітарою в руках усім знайомий 
отаман екологічного полку УК, полковник Олександр Ліщенко. Він 
неодноразово проводив на території нашого музею вишкіл молодих 
козаків і членів ОУН, які згодом стали на захист Української держа-
ви на майданах і на сході України. Полковник мріяв на базі нашого 
музею відкрити школу козацької звитяги. На згадку про Олексан-
дра Ліщенка його побратими подарували для DVD-диск із записа-
ми його пісень, де є його улюблена, яку він виконував на майданах 
Революції Гідності "Українці, вставайте з колін!"

Поряд розташований стенд, що розповідає про життєвий шлях 
учасника Революції Гідності й АТО Андрія Дрьоміна, який загинув 
під Іловайськом. Тут є і аркуш, де він написав перші букви, з яких 
склав слово "мама", і його учнівські зошити, де стоять оцінки "моло-
дець". Далі на столі лежить військова сорочка і рюкзак, лист мами 
Ярослави до сина на честь 20–річчя з дня його народження, лист 
Андрія до батька Сергія, а над столом розміщений портрет, обрам-
лений особистими священичими ризами о. монаха Івана – Йосифа 
Риделя, мученика сибірських таборів, який хрестив Андрія.

Учасники екскурсії запалили свічку пам’яті і хвилиною мовчан-
ня віддали шану всім захисникам неньки-України. Потім пішли на 
місцевий цвинтар до могили Андрія.

Мирон САГАЙДАК,  
завідувач народним історико–меморіальним музеєм  

Ярослава і Слави Стецьків, учасник Революції Гідності.

Щоб глибше пізнати історію на-
шого селища, у Великобірківсько-
му будинку творчості школяра 
провели краєзнавчо-мистецький 
виховний захід "Моє село – мій 
оберіг".

Поетичними рядками про не-
повторність краси великобірків-
ської землі відкрили свято ведучі 
Гнатишин Софія та Глухан Мак-
сим, учні 7-А класу.

Вокальний колектив учнів 3-Б 
класу під керівництвом Стадника 
Володимира Олексійовича вико-
нав пісню "О, Бірки Великі", яка 
є візитівкою селища ще від 1996 
року. Музику написав В.І. Вой-
нарський, директор Великобір-
ківської музичної школи.

Юний історик – Кіндзерський 
Максим, учень 7-А класу, озна-
йомив присутніх із першодже-
релами. У XV – XVI ст. селище 
належало до Теребовлянського 
староства. 15 червня 1530 року 
отримало магдебурзьке право. З 
1565 року Бірки разом із сусідні-

ми селами стали власністю магна-
та Миколи Потоцького. 22 жовтня 
1849 року тут засновано Народну 
школу. До 17 вересня 1939 року у 
селі була семирічна школа, одне зі 
старих приміщень збереглось до 
наших днів. До 1963 року Великі 
Бірки були районним центром, а з 
1966 року входять до складу Тер-
нопільського району.

На стежині "Видатні люди се-
лища" краєзнавець Сапила Вікто-
рія, учениця 7-Б класу, розповіла 
про відомих краян. А саме про 
Степана-Максима Балея – відомо-
го психолога, професора, видат-
ного педагога, ім’ям якого названо 
Великобірківську школу–гімназію 
І-ІІІ ст.; Володимира Гавліча – док-
тора історичних наук, викладача і 
священика в багатьох країнах сві-
ту; Петра Бігуса – суспільного та 
громадянського діяча товариства 
"Просвіта", секретаря "Україн-
ського Канадійського легіону"; 
Федора Замору – активного 
громадянського і просвіт-
ницького діяча, видатного 
педагога, політкомісара Укра-
їнської галицької армії.

Серед яскравих постатей в 
новітній історії України - наш 
земляк Володимир Пасько, 
вчений в галузі соціальної 
медицини, професор, генерал-
лейтенант медичної служби, за-
служений лікар України, з 1995 
року по 2005 рік очолював ново-

створену Українську військово-
медичну академію; Володимир 
Фатхутдінов – генерал-майор мі-
ліції, заступник міністра внутріш-
ніх справ, кандидат юридичних 
наук; Володимир Ковалковський 
– доктор теологічних наук, про-
ректор Тернопільської духовної 
семінарії ім. Йосифа Сліпого.

Методист БТШ Урманець О. 
Д. презентувала зібраний матері-
ал про Юрія Петровича Федаша, 
який навчався в Великобірків-
ській школі, капітана другого ран-
гу МВС ЗС України, командира 
морського тральщика "Черкаси", 
який під час окупації Криму від-
мовився здаватися російським 
окупантам і неодноразово робив 
спроби прорватися з заблокова-
ного Донузлава.

Учасників свята 
привітав селищний 
голова Мацелюх Р. Є. 
Звертаючись до вихо-

ванців, висловив 
сподівання, що 
плеяду видатних 

земляків продо-
вжать сьогоднішні 

гуртківці.

Під час свята учні 3-Б кл. (кла-
совод Романюк Н.З.) виконали 
пісні "Моє рідне село", "Село моє",  
декламували поетичні рядки про 
красу рідного краю, родючі землі 
та працьовитих людей.

Закінчувалось свято словами 
вдячності юного покоління всім 
славним землякам, які своєю пра-
цею прославляли селище в різні 
епохи та роки. Вихованці запев-
нили, що традиції, звичаї будуть 
примножувати на радість собі і 
прийдешнім поколінням, бо сели-
ще – це криниця нашого родово-
ду, це наша велика родина.

КАПЕЛУСЬ Оксана Богданівна,  
культорганізатор  

Великобірківського БТШ

Народилася 14.11.1921 р. в с. Батиїв Радехівського району Львівської 
області. В 19 років вийшла заміж і переїхала жити в с. Барилів того ж райо-
ну. З чоловіком народили і виховали трьох синів, двох із яких немає уже 
серед живих. Чоловік перебував 5 років на засланні в Караганді та Вор-
куті, повернувся в 1956 році, працював трактористом, а Марія Василівна  
— в колгоспі на польових роботах та кравчинею. В 1983 році переїхали в 
село Ігровиця Тернопільського району.

З 20.03.2012 року Марія Василівна перебуває на обслуговуванні в тери-
торіальному центрі надання соціальних послуг, опікується нею соціаль-
ний працівник Галина Арсенівна Романечко.

Ювілярку, хорошу, добру та чуйну людину, прийшли привітати 
сільський голова с. Ігровиця Галина Голик, директор територіаль-
ного центру Надія Бойко, завідувач відділення соціальної допомоги 
вдома Тетяна Сеник, соціальний робітник Галина Романечко, родичі 
й близькі.

Мужність, доброта, людяність — саме ці якості притаманні ювіляру. 
Зі щирими привітаннями, квітами, словами подяки завітали до ветера-
на учні 5 класу, класний керівник Галина Зеновіївна Бичковська, вчи-
тель історії Марія Михайлівна Сирник, заступник директора з виховної 
роботи Мар'яна Сергіївна Будай. Побажали ювіляру міцного здоров'я, 
довголіття, миру, спокою та злагоди в родині. Для Ярослава Тимковича 
Галина Володимирівна Бутинець написала вірш.

Пожовклим листям стелиться дорога,
Танцює вальс так ніжно й мило,
А ми прийшли до вашого порога,
Щоб ветерана привітати щиро.
Своїх героїв Мишковичі знають,
Пройшли в житті ви свій тернистий шлях.
Наші серця сьогодні вас вітають,
Бо ваших 90 літ крокують по стежках.
Тяжкі часи, війну — усе здолали,
Хоч друзі полягли усі давно.
І в битві за Берлін ви участь брали,
Та вижили, бо вас беріг сам Бог.
А нині ювілей у вашім домі,
Поряд і діти, й внуки, правнуки вже є,
Тож до 100 літ живіть в добрі, здоров'ї,
Хай матір Божа сили вам дає.
А ми прийшли вас нині вшанувати,
Героями гордиться український рід.
Бо поки син живе — радіє Україна-мати,
І ми співаємо вам многая літ.

Шановний Ярославе Тимковичу, ваш подвиг назавжди залишиться у наших серцях.
Галина ДУДАС, завідуюча бібліотекою-філією с. Мишковичі

Рідний край… Немов чарівна струна, звучать ці слова. Де б ти не був,  
ким би не став, його історія, звичаї, обряди на все життя залишаться у серці.
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Коли, приїхавши разом із головою Великогаївської сільської ради об’єднаної 
територіальної громади Олегом Кохманом до клубу села Застав’я, запитала, з при-
воду чого сьогодні у селі святкування, мені відповіли так, як уміють, напевне, лише 
застав’янці: "А ми придумаємо!.."

Зала клубу була заповнена. Сцена прикрашена образами та українськими ви-
шитими рушниками. На столі лежав хліб, увінчаний колоссям і квітами. Хтось 
прикотив два великі гарбузи, які просилися на виставку. Самодіяльні  артисти були 
одягнені у колоритні національні строї. Помітила дівчат, переодягнених у господинь, 
з великими плетеними кошиками. Не треба їхати на Сорочинський ярмарок. Тут усе 
своє – рідне та гідне!

Серед присутніх — багато працівників тутешнього фермерського господарства 
"Бучинський". Саме їх вшановували цього дня. Сільськогосподарські роботи за-
вершилися. Землю вкрив сніг. Тому селяни із чистою совістю можуть розслабитися. 
Кажуть, українці гарно співають, танцюють, веселяться. Застав’янці це все вміють 
робити якось по-особливому. У них це виходить вишукано й неповторно! Відчу-
вається, що кожен номер, який продемонстрували самодіяльні артисти із Застав’я та 
Баворова, підготував той, хто дуже любить й шанує свою роботу, а особливо людей, 
які будуть дивитися концерт. Гарні ведучі Ігор Вольницький та Іванна Бучинська 
щиро вітали всіх, хто прийшов на свято. Звучали поетичні твори про Україну, її 
славне минуле та непросте сучасне. Пом’янули тих, хто загинув на сході нашої 
держави, виборюючи незалежність та європейський вибір. Серед них виходець із 
Застав’я Микола Юречко. Згадали та подякували тим, хто нині мерзне в окопах 
і береже наш спокій та мир. Віддали шану людям ланів – працівникам місцевого 
фермерського господарства та його керівникові Анатолію Бучинському — меценату 
усіх добрих справ у селах, де орендує землю. І цей клуб, де відбувалося святкування 
25 листопада, — також його дітище. Про це, зокрема, говорив голова Великогаївської 
ради об’єднаної територіальної громади Олег Кохман. Олег Андрійович також від-
значив подяками працівників фермерського господарства "Бучинський", які своєю 
працею зробили значний внесок в економіку краю. "Тішить те, що у вашому клубі 
завжди відчинені двері, — наголосив Олег Кохман, — тут вирує життя. Колишня 
завідуюча клубом Оксана Сеньків передала його у добрі руки. Теперішній керівник 
застав’янської культурної обителі Світлана Сеньків проводить цікаві заходи, залучає 
молодь до численних гуртків. І сьогоднішнє дійство цьому підтвердження. Хай за-
вжди звучить українська пісня, хай танцюють діти, будуть щасливими їхні батьки!"

Сказати, що у клубі села Застав’я був гарний концерт, —  
нічого не сказати! Такого не побачиш навіть на столичних 
сценах. Самодіяльні артисти, може, і поступилися б іме-
нитим у професіоналізмі, але у душевності, милій простоті 
— аж ніяк! Від кожного номера віяло позитивом! Виступи 
сільських вокалістів, танцюристів, гумористів, а особливо 
наймолодших учасників свята – вихованців місцевого дитя-
чого садочка, супроводжувався бурею оплесків, іскристого 
сміху! "Всі наші артисти – претенденти на Х-фактор!!! Чи не 
так?" — лунало звідусіль. Люди тішилися й пишалися своїм, 
рідним. 

Староста сіл Баворів і Застав’я Надія Салабай щиро подя-
кувала усім, хто прийшов на свято, долучився до підготовки 
та проведення такого дійства, зокрема Марії Бучинській за те, 
що все своє життя віддала праці в господарстві й виховала 
хорошого сина Анатолія, який продовжив її справу, ставши 
фермером і меценатом. Згадала добрим словом колишніх ке-
рівників місцевого господарства Василя Паньківа та Яросла-
ва Дерев’яного, які були запрошені на свято. "Жодне дійство 
у нас не відбувається без участі керівників місцевих мистець-
ких колективів Наталії Гевко, Любові Дерлиці, Михайла Зе-
леного, — наголосила Надія Ярославівна. — Ми пишаємося 
всіма нашими людьми, які вирощують хліб чи дарують усім 
своє мистецтво…" Наприкінці дійства усіх пригощали корова-
єм, випеченим із борошна нового урожаю.

25 листопада у клубі Застав’я була ще й дискотека. Веселились 
усі: молоді і ті, хто вважають себе молодим.

Галина ЮРСА.
Фото автора.

Самородки із Застав’я

Один дуже вимогливий, уважний, я б сказала, навіть 
прискіпливий читач "Подільського слова" якось 
зауважив: "Читаючи ваші дописи, шановна … (тут 
вставте моє ім’я та по-батькові) помітив одну 
особливість: усі герої ваших інтерв’ю, нарисів, 
заміток, статей -  гарні, позитивні, без недоліків 
і лише "най- най". Це, скажу вам, інколи виглядає 
дуже неправдоподібно. Якби всі були такі хороші, 
як ви пишете, то ми давно були б процвітаючою 
державою". Якщо колись вступала з цього приводу 
у полеміки, дискусії, доводила своє, то нині згідна із 
своїми читачами. Дійсно, герої моїх дописів – по-
зитивні, успішні, працьовиті. Може, я журналістка 
везуча, що щастить мені відшукувати в наших 
селах такі самородки! А може, позитивна така, що 
всупереч законам фізики і природи, до мене лише 
добре і притягується! Тож оригінальності мені й 
сьогодні бракуватиме, шановні читачі "Подільсько-
го слова", бо знову хочу поділитися з вами новою 
порцією позитиву, яку отримала 25 листопада у 
селі Застав’я, що нині належить до Великогаївської 
об’єднаної територіальної громади. 
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ПРОДАМ
* котел КЧМ-5 б/у. Тел. (096) 039-68-62.
* мотоблоки нові (потужністю від 4 до 15 к. с.), 

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

* корову з третім телям (7 місяців тільна) у Терно-
пільському районі. Тел. (067) 289-15-24. 

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

ПОСЛУГИ
* надаю консультації щодо вирішення правових пи-

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

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

Справи приватні

Оголошення

Вітаємо!

Байковецька сільська рада проводить громадські обговорення містобудівної документації "Проект вне-
сення змін до детального плану території житлового кварталу "Ліщина-2" в селі Байківці Тернопільського 
району", земельні ділянки  Николюк П.В., Романюк П.Я.

Громадські слухання відбудуться 04.01.2017 року о 12 год. у приміщенні Байковецької сільської ради за 
адресою: Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Байківці, вул. Січових Стрільців, 43.   

Байковецький сільський голова   А.Р.КУЛИК.

Байковецька сільська рада проводить громадські обговорення містобудівної документації "Детальний 
план території земельної ділянки Кіцілінської Г.П. під будівництво індивідуального житлового будинку, гос-
подарських будівель і споруд на вул. Б. Хмельницького в селі Байківці  Тернопільського району Тернопіль-
ської області".

Громадські слухання відбудуться 04.01.2017 року о 10 год. у приміщенні Байковецької сільської ради за 
адресою: Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Байківці, вул. Січових Стрільців, 43.   

Байковецький сільський голова   А.Р.КУЛИК.

Мишковицька сільська рада має намір передати в оренду нежитлове  приміщення комунальної влас-
ності площею 73,1 кв.м, яке розташоване в селі Мишковичі на вул. Січових Стрільців, 5а Тернопільського 
району Тернопільської області .

 Мишковицький сільський голова О.Б. ФАРИНА.

Від 6 листопада 2016 року
Постанова №15
с. Байківці
17 год. 00 хв.
21 листопада 2016 року 
Будинок культури с. Байківці
Постановили:
1. Зареєструвати обраного де-

путата  на окрузі  №14 Байковець-
кої сільської ради Байковецької 
об’єднаної територіальної грома-
ди, а саме:

Гоцка Василя Мироновича  — 
1980 року народження, освіта 
вища, безпартійний, юрискон-
сульт, ПрАТ "Тернопільський мо-
локозавод", проживає у селі Шлях-
тинці, самовисування.

2. Зареєструвати обраних ста-
рост  Байковецької сільської ради 

Байковецької об’єднаної територі-
альної громади, а саме:

с. Шляхтинці — Ференс Ірина •	
Йосипівна, 1973 року наро-
дження, освіта вища, безпартій-
на, завідуюча ДНЗ ясла-садок, 
проживає у с. Шляхтинці, само-
висування;
с.  Гаї-Гречинські — Каліщук Ро-•	
ман Антонович, 1957 року на-
родження, освіта вища, безпар-
тійний, тимчасово не працює, 
проживає у с. Гаї-Гречинські, 
самовисування;
с. Лозова — Олійник Петро Іва-•	
нович, 1958  року народження, 
освіта вища, безпартійний, тим-
часово не працює, проживає у c. 
Курники, самовисування;
с. Курники — Гуль Володимир  •	

Миколайович, 1958 року наро-
дження, освіта вища, безпартій-
ний, в. о. старости сіл Лозова та 
Курники, проживає у с. Курни-
ки, самовисування;
с. Стегниківці — Савіцька Ма-•	
рія Миронівна, 1984 року наро-
дження, освіта вища, безпартій-
на, інженер, ПАТ "ТРЗ "Оріон" 
проживає у с. Стегниківці, само-
висування;
с. Дубівці — Козіброда Оксана  •	
Зеновіївна,  1973 року наро-
дження, освіта вища, безпартій-
на, спеціаліст, загальний відділ 
Байковецької ОТГ, проживає у 
с. Дубівці, самовисування.

Г.В. ЛЕНЬКО,  
голова Байковецької сільської  

виборчої комісії

Офіційне

Проміжні вибори депутатів сільських, селищних, 
міських рад об’єднаних територіальних громад та  
відповідних сільських, селищних, міських голів і старост

Вітаємо з днем народження 
помічника вихователя Миролю-
бівської ЗОШ І ст. – садка Оксану 
Дмитрівну БОЙКО.

Бажаємо здоров’я, добра, довголіття,
Хай вистачить щастя на ціле століття,
Хай скрізь буде лад: на роботі, в сім’ї,
І радість на серці, і хліб на столі.

З повагою — колектив  
Миролюбівської ЗОШ І ст. — садка.

Колектив  ПП "Агрон" вітає 
з днем народження обліковця 
Богдану Данилівну ПРИТУЛЯК, 
техніка-електрика Сергія Володи-
мировича БОЙКА.

Життя вам щедрого, як колос
в переджнив’я, 
Яскравого, як квітка навесні,
Щоб довгі роки доля вам щаслива
Співала щирі, радісні пісні.

Педагогічний колектив Вели-
коглибочецької ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Я. 
Стецька щиро вітає з 55-річчям 
заступника директора з виховної 
роботи Нелю Володимирівну 
ГРИНЧАК.

Хай радістю в серці весна розцвітає,
Хай Мати Пречиста у силі тримає,
Нехай Господь дарує здоров’я і тепло
На многії літа, на щастя, на добро.

Комунальний заклад І-ІІ ст.  
с. Скоморохи щиро вітає іменнини-
ків з днем народження: вчителя по-
чаткових класів Теодозію Микола-
ївну ДЯЧЕНКО, вчителя географії та 
біології Галину Романівну КАЛІН-
СЬКУ, вчителя трудового навчан-
ня Лілію Зеновіївну ГОЛДОБРЕЙ. 
Прийміть найщиріші вітання з цієї 
світлої нагоди у вашому житті! 

Добра і радості бажаємо,
Здоров'я вам на всі літа! 
Хай сонце весело вам сяє 
І квітне в серці доброта! 
Хай світять вам життєві далі, 
Хай обминає вас журба! 
Бажаємо вам на видноколі Блаженства,  

миру і добра!

Колектив Великоберезовицької 
селищної ради, депутатський кор-
пус, члени виконавчого комітету ві-
тають з днем народження  депутата  
Миколу Богдановича ЧЕРНІХОВ-
СЬКОГО. 

Бажаємо миру і світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі.
Творчого вогнику, віри й наснаги,
Щедрості серця, людської поваги.
На довгих стежках вашої ниви
Будьте завжди ви здорові й щасливі!

Колектив CПП "Мричко" щиро 
вітає сторожів: Андрія Францо-
вича КАРБОВСЬКОГО із 45-літтям 
та із днем народження Михайла  
Павловича ГУДЯ.

Хай дороги стеляться крилато,
Будуть чисті, рівні, як струна,
А добро не оминає хату,
Як не обминає цвіт весна.
Хай здоров’я, радість і достаток
Стеляться для вас, як вишні цвіт,
Хай малює доля з буднів свято,
І Господь дарує вам багато літ.

Колектив Баворівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів щиро вітає з днем наро-
дження вчителя української мови 
і літератури, християнської етики 
Оксану Василівну ШАЙНЮК.

Бажаємо здоров’я, як криця, міцного,
Будьте душею завжди молоді. 
Хай вашу долю освітлюють зорі,
А щастя рікою вливається в дім.

Колектив Територіального цен-
тру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) Тер-
нопільського району щиро вітає з  
ювілеєм   соціального  робітника  
с. Смиківці  Наталію Мирославів-
ну ЯКИМЕНКО, з  днем народжен-
ня  соціального  робітника с. Гаї 
Шевченківські Наталію Вікторівну  
КОРОЛЬЧУК.

Хай завжди шанують вас люди,
Серце буде молодим.
Хай сьогодні привітання
В серці вашому лишає добрий слід,
Тож прийміть наші побажання:
Щастя вам, здоров’я і многая літ.

28 листопада відсвяткувала 
день народження мудра і порядна 
жінка, колишній вчитель німецької 
мови Володимира Володимирів-
на ВАСИЛЬКІВ.

Хай доля дарує вам років багато, 
Відпустить здоров’я міцного й добра, 
Хай повниться ласкою рідна вам хата, 
Й багато в ній буде любові й тепла. 
Хай радість приносить вам кожна година, 
Від горя хоронить молитва свята, 
Хай щастям квітує життєва стежина 
На многі і благі майбутні літа.

Працівники відділу культури 
Тернопільської РДА, районного 
будинку культури, районна орга-
нізація профспілки працівників 
культури щиро вітають з днем на-
родження керівника народного 
аматорського хору с. Настасів Ана-
толія Антоновича МАЦЕЙКІВА. 
Бажаємо міцного здоров’я й жит-
тєвої наснаги, професійних успіхів 
та особистих творчих досягнень, 
сімейного щастя, злагоди і добро-
буту! Нехай здійсняться усі запові-
тні мрії.

З повагою — працівники відділу 
культури Тернопільської РДА, 
районного будинку культури, 

районна організація профспілки 
працівників культури.

Колектив Ігровицької АЗПСМ 
щиро вітає з днем народжен-
ня фельдшера Оксану Петрівну  
ДЕЙНЕКУ, молодшу медичну сестру 
Галину Іванівну ВІДЛОВСЬКУ.

Бажаємо добра і довголіття,
У кожній справі хай щастить,
Вік щедрий, як калинове суцвіття,
У злагоді і радості прожить.

Колектив Петриківської ЗОШ І-ІІ 
ст. щиросердечно вітає техпраців-
ника Марію Василівну ЛІЩИНУ з 
55-річчям.

Бажаєм добра на життєвій стежині 
І пригорщі повні здоров’я й краси, 
І світлої долі, завжди молодої, 
І в нинішній день, і в майбутні часи!

Великогаївська сільська рада оголошує конкурс на право оренди нежитлового приміщення комунальної 
власності, розташованого за адресою: с. Красівка, вул. Хмельницького, 46, площею 26,6 кв. м. Цільове при-
значення – 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 при експлуатації об’єкта; відшкодування витрат балан-
соутримувача на утримання орендованого нерухомого майна та наданих комунальних послуг; відшкоду-
вання орендодавцю вартості проведення експертної оцінки об’єкта оренди. Крок збільшення орендної 
плати – 10% початкового розміру. Строк оренди  — 2 роки 11 місяців. Розкриття конкурсних пропозицій 
відбудеться 23.12.2016 р. о 10 год. в адмінбудинку Великогаївської сільської ради (с. Великі Гаї, вул. Галиць-
ка, 47, 2 пов., актовий зал). Документи приймають до 9 год. 23.12.2016 р. в адмінбудинку Великогаївської 
с/р. З детальнішою інформацією про конкурс та перелік документів, які подають, можна ознайомитися  
за тел. (0352) 49-00-98. Письмові зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу надають за під-
писом відповідальної особи у відповідно промаркованому конверті: обов’язково зазначають найменування 
та адресу одержувача, назву об’єкта оренди відповідно до оголошення, а також адресу, номери контактних 
телефонів претендента. Якщо конверт незапечатаний або не промаркований відповідно до вищенаведених 
вимог, комісія не відповідатиме за неправильне або передчасне відкриття пропозиції. 

Великогаївський сільський голова О. А. КОХМАН.

Петриківська сільська рада повідомляє про результат конкурсу з ви-
значення на конкурентних засадах суб’єкта оціночної діяльності на прове-
дення експертно-грошової оцінки земельної ділянки площею 0,20, розта-
шованої в с. Петриків, вул. Шептицького, 1 В. Переможець ТОВ "Компанія 
РОМІС". Рішення виконавчого комітету Петриківської сільської ради від 
29.11.2016 року "Про затвердження протоколу конкурсної комісії.

Петриківський сільський голова В.М. КОРОЛЬ.

Петриківська сільська рада повідомляє про намір ДП "Ліспгосп" вста-
новити нові тарифи на послуги водопостачання та норми споживання 
води. Ціна для населення 5,10 грн. Погодження тарифів та нормативів від-
будеться о 17 год.  27.12.2016 року виконавчим комітетом сільської ради.

Петриківський сільський голова В.М. КОРОЛЬ.

Оголошення

Позиція Олега Ляшка стосовно безвізу
Представник уряду запропонував в обмін на отримання безвізу добровільно прийняти в 
Україну мігрантів, від яких Євросоюз не знає, як здихатися.
Уже добровільно віддали свою ядерну зброю. Також 

влада погодилися на догоду європейцям безбожно вирі-
зати і вивозити ліс, позбавляючи українців роботи. І все 
це заради безвізу, який, за великим рахунком, більшості 
українців не потрібний.

Партія Олега Ляшка пропонує жорстку і принципову 
політику захисту і розвитку України:

1. Якщо Єврокомісія до нового року не надасть нам 
безвіз, ми маємо запровадити візовий режим для країн 
Євросоюзу.

2. Мігрантів до нас в Україну не пускати за жодних умов 
і ні за які гроші, бо це нам боком вилізе вже через 10-20 
років.

3. Надання українського громадянства має бути най-
бажанішою подією у житті того, хто його отримує. А не 
так як зараз, коли Президент роздає наше громадянство 
наліво-направо. До речі, Саакашвілі Порошенко теж неза-

конно надав українське громадянство, бо той перебуває 
у розшуку за вбивства демонстрантів у Грузії. Тому макси-
мум, на що Саакашвілі міг претендувати в Україні — це на 
статус політичного біженця.

4. Ні ліс, ні землю, ні воду ми не можемо розмінювати 
на жоден безвіз чи кредит. Ці природні багатства мають 
працювати на всіх українців! Розбазарювати ці багатства 
— державна зрада і злочин перед прийдешніми поколін-
нями.

5. Замість того, щоб принизливо випрошувати безвізи 
і кредити, які потім вилазять в офшорах Порошенка, Тим-
ошенко, Гонтаревої, ми маємо створювати робочі місця 
для українців, стимулювати економічне зростання.

Коли в українців будуть достойна робота і зарплата, 
вони зможуть дозволити собі поїхати куди завгодно, хоч 
на Марс яблуні саджати!

Олег ЛЯШКО, лідер Радикальної партії
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ПОНЕДІЛОК
5 ГРУДНЯ

ВІВТОРОК
6 ГРУДНЯ

СЕРЕДА
7 ГРУДНЯ

ЧЕТВЕР
8 ГРУДНЯ

П’ЯТНИЦЯ
9 ГРУДНЯ

СУБОТА
10 ГРУДНЯ

НЕДІЛЯ
11 ГРУДНЯ

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

06.25, 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”
10.45 Ä/ñ “Ñìà÷íi ïîäîðîæi”

11.50 Ñëiäñòâî. Iíôî

13.20 Êàçêè Ëiðíèêà Ñàøêà

13.30 Ì/ñ “Ìàíäðiâíèêè â ÷àñi”

16.00 Òâié äiì2

17.00 Âiêíî â Àìåðèêó

18.25, 01.20 Íîâèíè. Ñâiò

19.20 Îáëè÷÷ÿ âiéíè

19.30, 04.40 Ïðî ãîëîâíå

21.30, 05.35 Íîâèíè. Ñïîðò

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

23.40 Íà ñëóõó

02.00 Ä/ñ “Áëþç. Ìàðòií Ñêîðñåçå 

03.15 Ò/ñ “×àñ çáèðàòè êàìiííÿ”

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

16.45, 19.30, 23.15, 03.10 ÒÑÍ

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê 

ç 1+1”

09.30 “×îòèðè âåñiëëÿ”

10.50, 12.20 “Ìiíÿþ æiíêó - 6”

14.10 “Ñëiïà”

15.45 “Ñiìåéíi ìåëîäðàìè - 6”

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

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

23.35, 03.30 Ò/ñ “Òåîðiÿ áðåõíi - 2” 
01.25 Õ/ô “Íi÷íèé ãiñòü” 
05.25 “Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé”

06.10, 13.15, 14.40 “Ñëiäñòâî âåëè... 

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Íîâèíè

07.15, 08.10 “Ðàíîê ç IÍÒÅÐîì”

09.20 Ò/ñ “Íåõàé ãîâîðÿòü” 
12.25 Ò/ñ “Íåõàé ãîâîðÿòü” 
14.00 “Ðå÷äîê”

15.20 “Æäè ìåíÿ”

20.00, 00.45, 04.50 “Ïîäðîáèöi”

21.00 Ò/ñ “Ìåðåæèâî äîëi” 
22.50, 03.25 Ò/ñ “Äâàäöÿòü ðîêiâ áåç 

êîõàííÿ”
01.45 Õ/ô “Ëþäèíà íàðîäè ëàñü”

ICTV
05.50 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé

05.55, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 

06.50 Ôàêòè òèæíÿ

08.45 Ôàêòè. Ðàíîê

09.15 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè. Ïiäñóìêè 

13.10 Õ/ô “Iíäiàíà Äæîíñ i îñòàííié 
õðåñòîâèé ïîõiä”

16.15 Õ/ô “Iíäiàíà Äæîíñ i êîðîëiâñòâî 
êðèøòàëåâîãî ÷åðåïà”

18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið

21.25 Ò/ñ “Ïàöèêè”
22.15 Ñâîáîäà ñëîâà

02.10 Ò/ñ “Ñïiðàëü”
04.20 Ôàêòè

04.40 Ïðîâîêàòîð

06.40, 16.00 “Âñå áóäå äîáðå!”

08.40 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”

10.35, 18.30 “Çà æèâå!”

11.50 Õ/ô “Äîìîïðàâèòåëü”
13.40 “Áèòâà åêñòðàñåíñiâ 16”

18.00, 22.00 “ÂiêíàÍîâèíè”

20.00, 22.45 “Õàòà íà òàòà”

01.30 “Îäèí çà âñiõ”

03.00 Çîíà íî÷i

05.10, 18.00 Àáçàö

09.15 Õ/ô “Ðîáîñàïiåí: 
Ïåðåçàâàíòàæåííÿ”

11.00 Õ/ô “Ñèãíàë” 
13.00 Õ/ô “Ðîáîò ×àïïi” 
15.20 Õ/ô “Ðåàëüíà ñòàëü”
19.00 Ðåâiçîð

22.10 Ñòðàñòi çà ðåâiçîðîì

01.00 Õ/ô “Ïðÿìà òà ÿâíà çàãðîçà” 

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 

09.15 Çiðêîâèé øëÿõ

12.00 Õ/ô “Ñîëäàò Iâàí Áðîâêií”
13.50, 15.30 Ò/ñ “Ãîðîáèíè ãðîíà 

÷åðâîíi”
18.00 Ò/ñ “Ñïiâà÷êà i äîëÿ” 12+

23.30 Õ/ô “Ôîðñàæ 5”
02.00 Ïðîôiëàêòèêà

05.00 Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñòi

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

06.30, 07.05, 08.30 Ñìàêîòà

07.15 Ðàíîê

08.45, 00.20 Òåëåìàãàçèí

09.00, 05.50 Âi÷íå

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

10.35 Ä/ô “ß  äîê”

11.25 Âiéíà i ìèð

12.05 Âiêíî â Àìåðèêó

13.20 Êàçêè Ëiðíèêà Ñàøêà

13.30 Ì/ñ “Ìàíäðiâíèêè â ÷àñi”

14.30 Ïîäîðîæíi

15.35 Áîðõåñ. “Ïîÿâà íàðîäiâ íà 

16.35, 02.00 Ä/ñ “Áëþç. Ìàðòií 

18.25, 01.20 Íîâèíè. Ñâiò

19.30 Ïðî ãîëîâíå

20.00 Óòåîäèí ç Ìàéêëîì Ùóðîì

20.30 Íàøi ãðîøi

21.30, 05.35 Íîâèíè. Ñïîðò

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

23.15 Ïiäñóìêè

23.40 Íà ñëóõó

03.30 Íàäâå÷ið’ÿ. Äîëi

04.40 Ä/ô “Íàçàðié ßðåì÷óê: 

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

16.45, 19.30, 23.15, 03.20 ÒÑÍ

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê 

ç 1+1”

09.30 “×îòèðè âåñiëëÿ”

10.50, 12.20 “Ìiíÿþ æiíêó - 6”

14.10 “Ñëiïà”

15.45 “Ñiìåéíi ìåëîäðàìè - 6”

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

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

Ìiñòà”

23.35, 03.40 Ò/ñ “Òåîðiÿ áðåõíi - 2” 

05.30 “Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé”

05.40, 11.10, 12.25 “Ñëiäñòâî âåëè... 

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Íîâèíè

07.15, 08.10 “Ðàíîê ç IÍÒÅÐîì”

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

14.40 “Ñóäîâi ñïðàâè”

16.45 “Ñiìåéíèé ñóä”

20.00, 00.30, 04.40 “Ïîäðîáèöi”

22.50, 03.30 Ò/ñ “Äâàäöÿòü ðîêiâ áåç 
êîõàííÿ” 

ICTV

06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi

08.45 Ôàêòè. Ðàíîê

09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 

09.50 Ò/ñ “Êðèìiíîëîã”

14.20, 16.20 Ò/ñ “Âiääië 44”
16.40 Ò/ñ “Àíãåëè âiéíè”
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið

21.25 Ò/ñ “Ïàöèêè”
22.20 Õ/ô “Âàñàái”
00.10 Ò/ñ “ËàñÂåãàñ”
01.55 Ò/ñ “Ñïiðàëü”
04.15 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé

04.20 Ñòóäiÿ Âàøèíãòîí

04.25 Ôàêòè

04.50 Ïðîâîêàòîð

07.05, 16.00 “Âñå áóäå äîáðå!”

09.05 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”

11.00, 18.30 “Çà æèâå!”

12.20 “ÌàñòåðØåô. Äiòè”

18.00, 22.00 “ÂiêíàÍîâèíè”

20.00, 22.45 “ÌàñòåðØåô - 6”

23.35 “Äàâàé ïîãîâîðèìî ïðî ñåêñ 2”

03.00, 01.55 Çîíà íî÷i

04.55 Äîðîñëi ÿê äiòè

06.10, 18.05 Àáçàö

08.22 Ò/ñ “Ùàñëèâi ðàçîì”
10.20 Ò/ñ “Ñïåöçàãií Êîáðà”
13.10 Ò/ñ “Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíüêà”
19.05 Àôåðèñòè â ìåðåæàõ 

22.10 Çiðêè ïiä ãiïíîçîì

06.00, 13.20, 15.30, 05.10 Àãåíòè 

ñïðàâåäëèâîñòi 

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

09.15, 04.40 Çiðêîâèé øëÿõ

18.00 Ò/ñ “Ñïiâà÷êà i äîëÿ” 

“Äèíàìî” - “Áåøèêòàø”

02.40 Õ/ô “Ôîðñàæ 5” 

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, 15.45, 22.55, 

23.35, 00.15 Ïîãîäà

06.25, 07.05, 08.25 Ñìàêîòà

06.35 Åðà áóäiâíèöòâà

07.15 Ðàíîê

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

14.30, 04.25 Ñâiòëî

15.50 Ä/ñ “Áëþç. Ìàðòií Ñêîðñåçå 

17.40 Ä/ô “ÓÊÐÀß”, 1 ñ.

18.25, 01.20 Íîâèíè. Ñâiò

20.00 Êîðóïöiÿ â çàêîíi (âèï.1)

20.30 Ñëiäñòâî. Iíôî

21.30, 05.35 Íîâèíè. Ñïîðò

21.50 Ò/ñ “Åïîõà ÷åñòi”
22.40 Ìåãàëîò

23.00 Çîëîòèé ãóñàê

23.15 Ïiäñóìêè

23.40 Íà ñëóõó

02.00 Ä/ñ “Áëþç. Ìàðòií Ñêîðñåçå 

03.30 Âiðà. Íàäiÿ. Ëþáîâ

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

16.45, 19.30, 23.15, 03.15 ÒÑÍ

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê 

ç 1+1”

09.30 “×îòèðè âåñiëëÿ”

10.50 “Ìiíÿþ æiíêó  6”

12.20 “Ìiíÿþ æiíêó  7”

14.10 “Ñëiïà”

15.45 “Ñiìåéíi ìåëîäðàìè  6”

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

21.00 Ò/ñ “Ñåëî íà ìiëüéîí”

23.35 Ò/ñ “Òåîðiÿ áðåõíi - 2” 
01.25 Õ/ô “Øèê” 
03.35 Ò/ñ “Òåîðiÿ áðåõíi - 2”
05.30 “Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé”

05.30, 06.10, 11.10 “Ñëiäñòâî âåëè... 

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Íîâèíè

07.15, 08.10 “Ðàíîê ç IÍÒÅÐîì”

09.20, 21.00 Ò/ñ “Ìåðåæèâî äîëi” 
12.25 “Ñëiäñòâî âåëè... ç Ëåîíiäîì 

14.00 “Ðå÷äîê”

14.40 “Ñóäîâi ñïðàâè”

16.45 “Ñiìåéíèé ñóä”

20.00, 00.40, 04.40 “Ïîäðîáèöi”

22.50, 03.20 Ò/ñ “Äâàäöÿòü ðîêiâ áåç 
êîõàííÿ” 

01.40 Õ/ô “Æèòòÿ ÿê öèðê”

ICTV

06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi

08.45 Ôàêòè. Ðàíîê

09.15 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 

09.50, 16.40 Ò/ñ “Àíãåëè âiéíè”
11.55, 13.20 Õ/ô “Âàñàái”

14.20, 16.20 Ò/ñ “Âiääië 44”
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið

19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 

20.20 Ñåêðåòíèé ôðîíò

21.25 Ò/ñ “Ïàöèêè”
22.20 Õ/ô “Ìèðîòâîðåöü”
00.55 Ò/ñ “ËàñÂåãàñ”
02.30 Ò/ñ “Ñïiðàëü”
04.20 Ñòóäiÿ Âàøèíãòîí

04.25 Ôàêòè

04.45 Ïðîâîêàòîð

06.40, 16.00 “Âñå áóäå äîáðå!”

08.40 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”

10.35, 18.30 “Çà æèâå!”

11.55 “ÌàñòåðØåô. Äiòè”

18.00, 22.00 “ÂiêíàÍîâèíè”

20.00, 22.45 “ÌàñòåðØåô - 6”

23.15 “Äàâàé ïîãîâîðèìî ïðî ñåêñ 2”

03.00, 01.30 Çîíà íî÷i

04.10 Õ/ô “Ðîáîñàïiåí: 
Ïåðåçàâàíòàæåííÿ” 

05.55, 18.00 Àáçàö

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

01.25 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé

06.00, 13.20, 15.30, 05.10 Àãåíòè 

ñïðàâåäëèâîñòi

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

09.15, 03.40 Çiðêîâèé øëÿõ

18.00 Ò/ñ “Ñïiâà÷êà i äîëÿ”

21.00, 23.30 Ò/ñ “Ëþäñüêèé ôàêòîð” 

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, 16.25, 22.55, 

23.35, 00.15 Ïîãîäà

06.30, 07.05, 08.30 Ñìàêîòà

07.15 Ðàíîê

08.45, 00.20 Òåëåìàãàçèí

09.00, 05.50 Âi÷íå

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

10.30 Ïðî ãîëîâíå

11.00 ×îëîâi÷èé êëóá

11.35 Ðîçñåêðå÷åíà iñòîðiÿ

12.30 Ñëiäñòâî. Iíôî

13.20 Êàçêè Ëiðíèêà Ñàøêà

14.30, 03.40 Íàäâå÷ið’ÿ. Äîëi

15.50 Ñïîãàäè

ìóçèêà”

17.40 Ä/ô “ÓÊÐÀß”, 2 ñ.

18.25, 01.20 Íîâèíè. Ñâiò

19.30 Ïðî ãîëîâíå

20.00 Êîðóïöiÿ â çàêîíi (âèï.2)

21.30, 05.35 Íîâèíè. Ñïîðò

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

23.15 Ïiäñóìêè

23.40 Íà ñëóõó

02.00 Ä/ñ “Áëþç. Ìàðòií Ñêîðñåçå 

04.40 Óðÿä íà çâ’ÿçêó ç ãðîìàäÿíàìè

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

16.45, 19.30, 00.30 ÒÑÍ

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê 

ç 1+1”

09.30 “×îòèðè âåñiëëÿ”

10.50, 12.20 “Ìiíÿþ æiíêó - 7”

14.10 “Ñëiïà”

15.45 “Ñiìåéíi ìåëîäðàìè - 6”

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

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

23.00 “Ïðàâî íà âëàäó 2016”

05.30, 11.10 “Ñëiäñòâî âåëè... ç 

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Íîâèíè

07.15, 08.10 “Ðàíîê ç IÍÒÅÐîì”

09.20, 21.00 Ò/ñ “Ìåðåæèâî äîëi” 
12.25 “Ñëiäñòâî âåëè... ç Ëåîíiäîì 

14.00 “Ðå÷äîê”

14.40 “Ñóäîâi ñïðàâè”

16.45 “Ñiìåéíèé ñóä”

20.00, 00.45, 04.50 “Ïîäðîáèöi”

22.50, 03.25 Ò/ñ “Äâàäöÿòü ðîêiâ áåç 
êîõàííÿ” 

01.45 Õ/ô “Ìié ìîëîäøèé áðàò”

ICTV

06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi

08.45 Ôàêòè. Ðàíîê

09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 

09.55 Ò/ñ “Àíãåëè âiéíè”
12.00, 13.20 Õ/ô “Ìèðîòâîðåöü”

15.00, 16.20 Ò/ñ “Âiääië 44”
16.35 Ò/ñ “Ïàðøèâi âiâöi”
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið

20.20 Iíñàéäåð

21.25 Ò/ñ “Ïàöèêè”
22.25 Õ/ô “×îðíèé äîù”
01.00 Ò/ñ “ËàñÂåãàñ”
02.40 Ò/ñ “Ñïiðàëü”
04.10 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé

04.15 Ñòóäiÿ Âàøèíãòîí

04.20 Ôàêòè

04.40 Ïðîâîêàòîð

07.05, 16.00 “Âñå áóäå äîáðå!”

09.05 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”

11.00, 18.30 “Çà æèâå!”

12.20 “ÌàñòåðØåô. Äiòè”

18.00, 22.00 “ÂiêíàÍîâèíè”

20.00, 22.45 “Çâàæåíi òà ùàñëèâi - 6”

00.00 “Îäèí çà âñiõ”

03.00, 02.10 Çîíà íî÷i

04.10 Õ/ô “Àôòåðøîê” 
05.55, 18.00 Àáçàö

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

22.00 Àôåðèñòè â ìåðåæàõ 

02.05 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé

06.00, 13.00, 05.10 Àãåíòè 

ñïðàâåäëèâîñòi

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 20.00, 

09.15, 03.40 Çiðêîâèé øëÿõ

15.30 Õ/ô “Ëþáîâ ç ïðîáiðêè”

“Áðàãà” - “Øàõòàð”

06.00, 07.00, 08.00, 12.15, 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, 11.10, 13.55, 23.35, 

00.15 Ïîãîäà

06.25, 07.05, 08.25 Ñìàêîòà

06.35 Åðà áóäiâíèöòâà

07.15 Ðàíîê

08.30 Òåðèòîðiÿ çàêîíó

08.45, 00.20 Òåëåìàãàçèí

09.00, 05.50 Âi÷íå

09.15 Ò/ñ “Òðàâìà”
10.00 Ä/ô “Æèâi é íåñêîðåíi”

10.10 Ä/ô “Ñåêòîð Ì”

10.30, 19.30, 04.40 Ïðî ãîëîâíå

12.25 Áiàòëîí. Êóáîê ñâiòó. II åòàï. 

Ñïðèíò 10êì. (÷îë.)

14.10 Âiðà. Íàäiÿ. Ëþáîâ

15.10 Áiàòëîí. Êóáîê ñâiòó. II åòàï. 

Ñïðèíò 7,5êì. (æií.)

ìóçèêà”

17.40 Ä/ô “ÓÊÐÀß”, 3 ñ.

18.25, 01.20 Íîâèíè. Ñâiò

19.20 Îáëè÷÷ÿ âiéíè

20.30 Ïëàí íà çàâòðà” ç À. Ðiíãiñ

21.30, 05.35 Íîâèíè. Ñïîðò

21.50 Âiéíà i ìèð

23.00 Çîëîòèé ãóñàê

23.15 Ïiäñóìêè

23.40 Íà ñëóõó

02.00 Ìóçè÷íå òóðíå

03.10 Áiàòëîí. Êóáîê ñâiòó. II åòàï. 

Ñïðèíò 10êì. (÷îë.)

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

16.45, 19.30 ÒÑÍ

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê 

ç 1+1”

09.30 “×îòèðè âåñiëëÿ”

10.50, 12.20 “Ìiíÿþ æiíêó  7”

14.10 “Ñëiïà”

15.45 “Ñiìåéíi ìåëîäðàìè - 6”

17.15 Ò/ñ “Óëàìêè ùàñòÿ - 2”

22.10 Õ/ô “Ðæåâñüêèé ïðîòè 
Íàïîëåîíà” 

23.50, 04.40 Õ/ô “Ëþáîâ ç àêöåíòîì” 
01.50 “Êâàðòàë i éîãî êîìàíäà”

03.30 “Íåäiëÿ ç Êâàðòàëîì”

05.35, 11.10, 12.25 “Ñëiäñòâî âåëè... 

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Íîâèíè

07.15, 08.10 “Ðàíîê ç IÍÒÅÐîì”

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

14.40 “Ñóäîâi ñïðàâè”

16.45 “Ñiìåéíèé ñóä”

20.00, 00.55 “Ïîäðîáèöi”

21.00 “×îðíå äçåðêàëî”

23.00 Õ/ô “Äèòèíà íà ëèñòîïàä”
01.55 Ä/ï “Ãåí æîðñòîêîñòi”

02.50 Õ/ô “Ìié ìîëîäøèé áðàò”
04.25 “Æäè ìåíÿ”

ICTV

06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi

08.45 Ôàêòè. Ðàíîê

09.15 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 

09.50, 16.35 Ò/ñ “Ïàðøèâi âiâöi”
12.00, 13.20 Õ/ô “×îðíèé äîù”

15.00, 16.20 Ò/ñ “Âiääië 44”
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið

19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 

20.20 Àíòèçîìái

01.00 Ò/ñ “ËàñÂåãàñ”
02.40 Ò/ñ “Ñïiðàëü”
04.00 Ïðîâîêàòîð

06.05 “Çiðêîâå æèòòÿ”

18.00 “ÂiêíàÍîâèíè”

18.30, 00.30 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà”

22.00 “ÂiêíàÍîâèíè”

03.00, 01.35 Çîíà íî÷i

03.15 Õ/ô “Ñâÿòèé” 
05.40, 18.00 Àáçàö

07.52 Ì/ô “Ïåðåïîëîõ ó äæóíãëÿõ”

09.30 Ïîëîâèíêè 

19.00 Çàðîáiò÷àíè

21.50 Ïîëîâèíêè

23.25 Çiðêè ïiä ãiïíîçîì

01.30 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé

06.00 Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñòi

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

09.15, 04.30 Çiðêîâèé øëÿõ

13.30, 15.30 Ò/ñ “Ëþäñüêèé ôàêòîð” 
18.00 Ò/ñ “Ñïiâà÷êà i äîëÿ”

21.00 Õ/ô “Áåñòñåëåð ïî ëþáîâi”

06.00 Ó ïðîñòîði áóòòÿ

06.30, 07.00, 08.10, 18.35, 23.15, 

00.15 Ïîãîäà

06.35 Ïiäñóìêè

07.05 ÀãðîÅðà. Ïiäñóìêè

08.15 Ñìàêîòà

08.35 Òåðèòîðiÿ çàêîíó

08.45, 00.20 Òåëåìàãàçèí

09.00 Ì/ñ “Ìàíäðiâíèêè â ÷àñi”

10.30 Õî÷ó áóòè

10.50 Øêîëà Ìåði Ïîïïiíñ

11.05 Êàçêè Ëiðíèêà Ñàøêà

11.40 ×àðiâíà Ñêðèïêà Iãîðÿ Ïîêëàäà

12.40 Áiàòëîí. Êóáîê ñâiòó. II åòàï. 

Ãîíêà ïåðåñëiäóâàííÿ 12,5êì. 

(÷îë.)

14.55 Îáëè÷÷ÿ âiéíè

15.40 Áiàòëîí. Êóáîê ñâiòó. II åòàï. 

Ñïðèíò 10êì. (æií.)

16.30 ×îëîâi÷èé êëóá. Ñïîðò

17.50 ×îëîâi÷èé êëóá

20.30 Áàêëàíè íà Áàëêàíè

21.00, 05.30 Íîâèíè

21.55 Ðîçñåêðå÷åíà iñòîðiÿ

22.45 Ìåãàëîò

23.20 Âïåðåä íà Îëiìï

23.40 Çîëîòèé ãóñàê

01.20 Ìóçè÷íå òóðíå

02.30 Áiàòëîí. Êóáîê ñâiòó. II åòàï. 

Ñïðèíò 7,5êì. (æií.)

03.55 Áiàòëîí. Êóáîê ñâiòó. II åòàï. 

Ãîíêà ïåðåñëiäóâàííÿ 12,5êì. (÷îë.)

04.40 Áiàòëîí. Êóáîê ñâiòó. II åòàï. 

Ñïðèíò 10êì. (æií.)

1+1

08.00 “Ñíiäàíîê. Âèõiäíèé”

10.00, 19.30 ÒÑÍ

12.00 Õ/ô “Ðæåâñüêèé ïðîòè 
Íàïîëåîíà” 

13.40 “Ãîëîñ. Äiòè 3”

16.40 “Âå÷iðíié êâàðòàë”

18.30 “Ðîçñìiøè êîìiêà 2016”

21.15 “Ëiãà ñìiõó”

02.05 “Íåäiëÿ ç Êâàðòàëîì”

06.25, 20.00, 02.10 “Ïîäðîáèöi”

07.15, 02.40 Õ/ô “Âèñîòà”
09.10 Ä/ï “Ìèêîëà Ðèáíiêîâ. Çèìà íà 

Çàði÷íié âóëèöi”

10.00, 04.10 Õ/ô “Äiâ÷èíà áåç 
àäðåñè”

11.50 Õ/ô “Äiâ÷àòà”
13.50 Õ/ô “Òàðèô “Ùàñëèâà ðîäèíà””

17.40 Ò/ñ “Òåðîð ëþáîâ’þ” 
20.30 Ò/ñ “Òåðîð ëþáîâ’þ” 
22.30 “Äîáðèé âå÷ið íà Iíòåði”

23.15 “Íàâêîëî Ì”

00.15 Õ/ô “Ëîê”

ICTV
05.30 Ôàêòè

06.45 Ñåêðåòíèé ôðîíò

07.40 Iíñàéäåð

09.35 Àíòèçîìái

10.30, 13.00 Ò/ñ “Ïàöèêè”

14.05 Õ/ô “Ìiñiÿ íåçäiéñíåííà”
16.10 Õ/ô “Ìiñiÿ íåçäiéñíåííà 2”
18.45 Ôàêòè. Âå÷ið

19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè. Ïiäñóìêè 

20.05 Õ/ô “Ìiñiÿ íåçäiéñíåííà 4. 
Ïðîòîêîë Ôàíòîì”

22.45 Õ/ô “Ìiñiÿ íåçäiéñíåííà 3”

02.35 Ò/ñ “Ñïiðàëü”
04.05 Ñòîï-10

05.40 “ÂóñîËàïîÕâiñò”

08.00 “Êàðàîêå íà Ìàéäàíi”

09.00 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”

09.55, 21.25 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà”
12.40 “Çâàæåíi òà ùàñëèâi - 6”

15.55 “Õàòà íà òàòà”

19.00 “Õ-Ôàêòîð - 7”

22.25 “Õ-Ôàêòîð - 7. Ïiäñóìêè 

ãîëîñóâàííÿ”

03.00 Çîíà íî÷i

03.50 Àáçàö

08.00 Ðåâiçîð

11.15 Ñòðàñòi çà ðåâiçîðîì

14.00 Çiðêè ïiä ãiïíîçîì

16.00 Õ/ô “Ñàõàðà”
18.20 Õ/ô “Àðìàãåäîí”
21.00 Õ/ô “2012” 
00.05 Õ/ô “Àôòåðøîê” 
01.55 Õ/ô “Ïðÿìà òà ÿâíà çàãðîçà” 

07.10 Çiðêîâèé øëÿõ

10.00 Êóëiíàðíà Àêàäåìiÿ Îëåêñiÿ 

Ñóõàíîâà

11.00 Õ/ô “Ëþáîâ ç ïðîáiðêè”
13.10, 15.20 Ò/ñ “ß - àíãiíà” 
16.50, 19.40 Ò/ñ “ßíãîë â ñåðöi”

04.40 Çiðêîâèé øëÿõ

06.00 Ñâiò ïðàâîñëàâ’ÿ

06.30, 07.00, 08.10, 22.55, 23.15, 

00.15 Ïîãîäà

06.35 Íà ñëóõó

07.20, 23.40 Çîëîòèé ãóñàê

08.15 Ñìàêîòà

08.35 Ïàñïîðòíèé ñåðâiñ

09.30 Áàêëàíè íà Áàëêàíè

10.40 Ñïîãàäè

11.30 Ãðà äîëi

12.10 Áiàòëîí. Êóáîê ñâiòó. II åòàï. 

Åñòàôåòà 4õ7,5êì. (÷îë.)

14.55 Òâié äiì2

15.10 Îáëè÷÷ÿ âiéíè

15.25 Áiàòëîí. Êóáîê ñâiòó. II åòàï. 

Åñòàôåòà 4õ6êì. (æií.)

17.30 Ò/ñ “Åïîõà ÷åñòi”
21.00, 01.20 Íîâèíè

22.00 Óòåîäèí ç Ìàéêëîì Ùóðîì

02.00 ÏÐÎÔIËÀÊÒÈÊÀ

1+1
06.00 “Íåäiëÿ ç Êâàðòàëîì”

07.00 ÒÑÍ

08.00 “Ñíiäàíîê. Âèõiäíèé”

09.00 Ëîòåðåÿ “Ëîòîçàáàâà”

09.40 Ì/ô Ìàði÷÷èí êiíîçàë. “Ìàøà 

09.50 “Ãðîøi”

11.00 “Ñâiò íàâèâîðiò - 8”

12.00 “Íîâèé iíñïåêòîð Ôðåéìóò. Ìiñòà”

14.35 Ò/ñ “Ñåëî íà ìiëüéîí”

21.00 Õ/ô “Ïàïàðàööi” 
01.00 “Àðãóìåíò êiíî”

05.40 Õ/ô “Äiâ÷àòà”
07.40 “Ïîäðîáèöi”

08.10 “óÄà÷íèé ïðîåêò”

10.00 “Îðåë i ðåøêà. Íàâêîëîñâiòíÿ 

ïîäîðîæ”

11.00 “Îðåë i Ðåøêà. Øîïiíã”

12.00 “Äîáðèé âå÷ið íà Iíòåði”

13.00 Ò/ñ “Òåðîð ëþáîâ’þ”

20.00 “Ïîäðîáèöi òèæíÿ”

00.30 Õ/ô “Iãðè äîðîñëèõ äiâ÷àò”

ICTV
05.35 Ôàêòè

08.30 Êðàùå íå ïîâòîðþé 

08.55 Õ/ô “Ìiñiÿ íåçäiéñíåííà”
11.00, 13.00 Õ/ô “Ìiñiÿ íåçäiéñíåííà 2”

13.35 Õ/ô “Ìiñiÿ íåçäiéñíåííà 3”
16.05 Õ/ô “Ìiñiÿ íåçäiéñíåííà 4. 

Ïðîòîêîë Ôàíòîì”
18.45 Ôàêòè òèæíÿ

20.25 Õ/ô “Ìiñiÿ íåçäiéñíåííà 5. 

23.00 Õ/ô “Åâîëþöiÿ”
00.50 Õ/ô “Ëþáîâ íà òðüîõ”
02.30 Ò/ñ “Ñïiðàëü”
04.05 Ïðîâîêàòîð

06.55 “Âñå áóäå äîáðå!”

09.00 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”

09.55 “Êàðàîêå íà Ìàéäàíi”

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

19.00 “Áèòâà åêñòðàñåíñiâ 16”

21.15 “Îäèí çà âñiõ”

22.30 “Õ-Ôàêòîð - 7”

03.00, 01.15 Çîíà íî÷i

04.45 Àáçàö

06.57 Ò/ñ “Ïðèãîäè Ìåðëiíà”
10.35 Õ/ô “Ñàõàðà”
12.55 Õ/ô “Àðìàãåäîí” 
15.50 Õ/ô “2012” 
18.55 Õ/ô “Íåêåðîâàíèé”
20.50 Õ/ô “Çàõîïëåííÿ ïiäçåìêè 123”
23.00 Õ/ô “Ñâÿòèé”

07.30 Çiðêîâèé øëÿõ

09.00 Õ/ô “Iâàí Áðîâêií íà öiëèíi”
11.00 Ò/ñ “ßíãîë â ñåðöi”
15.15 Õ/ô “Áåñòñåëåð ïî ëþáîâi”

22.10 Ò/ñ “ß  àíãiíà”
01.30 Ò/ñ “Ñïiâà÷êà i äîëÿ” 

 

05.10 Õ/ô “Âåðñiÿ ïîëêîâíèêà Çîðiíà”
06.45 Õ/ô “Âåëèêå çîëîòî ìiñòåðà 

08.00 Õ/ô “Ïðîùàëüíà ãàñòðîëü “Àðòèñòà”

13.30 Õ/ô “Òðèâîæíà íåäiëÿ”
15.00 Õ/ô “Äiâ÷èíà áåç àäðåñè”
16.45 “Ëåãåíäè êàðíîãî ðîçøóêó”

19.00 Ò/ñ “13” 
23.00 Õ/ô “Ïàëàþ÷èé îñòðiâ”
00.45 Õ/ô “Âàíòàæiâêà-ïðèâèä”
02.25 Õ/ô “Êîðîëü êëiòêè” 
04.05 “Ðå÷îâèé äîêàç”
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Життя як воно є | Нашими руками Бог відповідає на чиїсь молитви

Сам собі лікар | Капустяний сік — від багатьох хвороб лік

Усміхніться

Знайшла Муха-Цокотуха 
одну копійку. Котить її по до-
розі і примовляє:

– Дріб’язок, але приємно!


– Петрику, не тягни кота за 
хвіст!

– А я і не тягну. Я тільки 
тримаю його хвіст, а він сам 
тягне.


– Підемо грати у футбол!
– Не можу. Я повинен допо-

могти батькові готувати мої 
уроки.


– Коли ти сподіваєшся ви-

правити свої двійки?
– Напевне, не скоро. Наша 

вчителька ніколи не залишає 
журнал в класі. 

 
Вчителька української літе-

ратури робить зауваження:
– Дмитрику, ти всім заважа-

єш! Читай про себе!
– Маріє Павлівно, але ж тут 

про мене ні слова не написано! 

Люди, яких  
треба уникати

У житті не буває випадковостей

У медицині сік квашеної капус-
ти призначають хворим з поганим 
апетитом, зі зниженою кислотніс-
тю шлунка (активізує травлення), 
при сильному ослабленні перис-
тальтики кишечника після опе-
рацій, при неврологічних захво-
рюваннях, при малорухливому 
способі життя тощо.

Цей напій із додаванням соку 
лимона корисний хворим на цу-
кровий діабет. А якщо змішати 
його з соком буряка (2:1), то отри-
маємо ефективний засіб проти 
атеросклерозу, адже він покращує 
кровообіг і очищає судини. До 
того ж, завдяки вмісту вітаміну Р, 
зміцнює їх стінки.

Суміш з нього і томатного соку 
(1:1) змушує відступити діарею 
(треба випити впродовж дня 1-2 
склянки), позбавляє болю у пе-
чінці й відновлює її пошкоджені 
тканини (вживати по 1/3 скл. три-
чі на день після їди).

Сік квашеної капусти, випитий 
натщесерце, є ефективним засобом 

від закрепу. Якщо це явище набуло 
хронічного характеру і супрово-
джується кривавим гемороєм, його 
п’ють тричі на день по 250 мл. 

У разі проблем із травленням, 
викликаних переїданням або зло-
вживанням спиртним, цей на-
пій допомагає налагодити робо-
ту шлунка: покращує виділення 
травних соків і допомагає розван-
тажити кишечник. 

Народна медицина рекомендує 
людям, які потерпають від дис-
бактеріозу, пити капустяний сік, 
оскільки молочна кислота, на яку 

він багатий, перешкоджає роз-
множенню шкідливої мікрофлори 
в шлунково-кишковому тракті, а 
також запобігає отруєнню тканин 
і розвитку хвороб, пов’язаних із 
внутрішнім забрудненням орга-
нізму. Продукти бродіння спри-
яють виведенню шлаків, пере-
творюючи їх на розчинні солі, які 
легко видаляються.

Соком як кислої, так і свіжої ка-
пусти полощуть горло при застуді, 
ангіні, фарингіті й ларингіті, а та-
кож ротову порожнину при кро-
воточивості ясен. Водночас його 
приймають всередину, випиваючи 
по 1/2 склянки 2-3 рази на день. 
При грипі він вкрай необхідний, 
оскільки зміцнює імунітет і має 
жарознижувальну дію (змішати 
по 50 мл морквяного й капустяно-
го соків, додати дрібку карі).

Сучасні вчені також виявили в 
соку квашеної капусти сполуки, що 
забезпечують профілактику раку, 
пригнічуючи ріст ракових клітин.

Будьте здорові! 

Психологічний тренінг

Буває, що після спілкування ми відчуваємо втому, спусто-
шеність і навіть апатію. Це ознаки того, що співрозмовник 
краде нашу енергію і не тільки життєву, а й творчу. На 
жаль, такі люди, як правило не змінюються, тож не варто 
чекати, що ваші стосунки з ними набудуть іншого спря-
мування. Психологи радять триматися осторонь від цих 
людей. Фахівці розподілили їх на чотири типи.

Люди, які постійно 
висловлюють претензії
Час від часу всім нам дово-

диться вислуховувати дорікання 
— від близьких, колег, клієнтів, 
партнерів і навіть випадкових 
людей. І не завжди це буває кон-
структивним. Дехто надто за-
хоплюється, переходить на осо-
бистості, виявляє агресію. Не 
потрібно продовжувати диску-
сію в такому тоні, вона ослаблює. 
Краще використовуйте формулу, 
яка нейтралізує будь-яку пре-
тензію. Основними у ній є три 
слова: "так", "але", "давайте".

Наприклад, вас звинувачують 
у зволіканні. Ви: "Так, я розумію, 
вам довелося чекати". (Коли лю-
дина висловлює претензію, то 
очікує отримати відсіч – така 
наша природа. Але якщо вона чує 
"так", то опиняється в стані пози-
тивної розгубленості: зникають 
тривога і напруга, з’являється 
можливість вести спокійний діа-
лог.) "Але, згідно із затвердженим 
регламентом, заповнення цього 
документа вимагає певного часу". 
(Наше "але" допомагає людині по-
новому поглянути на ситуацію і 
врахувати нашу думку.) "Давайте, 
наші співробітники заздалегідь 
інформуватимуть вас про те, які 
документи потрібно підготува-
ти". Конкретні конструктивні 
пропозиції допомагають досягти 
спільної згоди.)

Люди, яким подоба-
ється грати роль жертви
Як часто вам доводилося 

чути: "Я йому намагався допо-
могти, а в підсумку ще й виявив-
ся винуватим", "Я до неї з усією 

душею, а вона цього не бачить, 
ніякої подяки", "Не роби добра, 
не отримаєш зла"? Є люди, котрі 
будь-яке спілкування зводять до 
образ і звинувачень. Психологи 
застерігають: не треба "рятува-
ти" таких "жертв". Замість героя 
ви опинитеся шкідником, ще 
більше винуватим у нещастях 
того, кого рятуєте.

Люди з негативним 
мисленням
Навіть одна-єдина негативна 

думка, наче вірус, здатна зарази-
ти вас пригніченням, занепоко-
єнням або роздратуванням. Не 
встигнете озирнутися — і мозок 
уже отруєний. Тому й поводитися 
треба, як при епідемії — трима-
тися подалі від людей, які ниють, 
висловлюють безпідставну три-
вогу й проявляють песимізм.

Люди, які вас 
використовують
Для маніпулятора ви всього 

лише маріонетка, корисний ре-
сурс. Він нічого не робить про-
сто так, заради спілкування. 
Йому щось від вас треба: пози-
чити грошей, поплакатися в жи-
летку, зірвати на вас злість і т.п. 
Такі люди прекрасно відчувають 
ваші слабкості й грають на них. 
Розрив стосунків у цій ситуації 
— найкращий вихід.

Якщо, читаючи ці рядки, ви 
упізнали себе, не впадайте у від-
чай, адже у вас є шанс вдоскона-
люватися, відмовившись від не-
гативних звичок. Ніхто не зможе 
змінити людину, окрім неї самої. 
Для цього треба сформулювати 
намір і діяти.

Лікар Марк був відомим фахівцем у галузі онко-
логії. Одного разу він збирався на конференцію в 
інше місто, де йому мали вручити премію.

Однак через дві години після того, як злетів літак, 
сталася аварійна посадка у найближчому аеропорту.  
Лікар орендував машину і поїхав до міста, де мала 
відбутися конференція.

Незабаром почався сильний дощ, видимість була 
настільки поганою, що Марк заблукав. Через дві годин 
він почувався страшенно стомленим, тому вирішив 
десь зупинитися. Згодом натрапив на маленький ста-
рий будинок. Вийшов з машини і постукав у двері.

Відчинила красива жінка. Він пояснив їй усе і по-
просив скористатися її телефоном. Однак жінка ска-
зала, що у неї нема телефону, але він може зайти і 
почекати, поки погода не покращиться.

Голодний, мокрий і втомлений лікар прийняв її 
люб'язну пропозицію і увійшов.

Жінка подала йому їжу і гарячий чай, а сама в 
тьмяному світлі свічок  почала молитися поруч із 
дитячим ліжечком.

Лікар зрозумів, що вона потребує допомоги, тому, 
коли та закінчила молитву, запитав її, чого саме вона 
хоче від Бога і невже вона думає, що Бог колись по-
чує її благання. Жінка сумно посміхнулася і відпові-
ла, що дитина в ліжечку — це її син, який страждає 
від рідкісної форми раку. І тільки один лікар може 
вилікувати його, але у неї немає грошей ні на ліку-
вання,  ні на дорогу, адже той фахівець живе в іншо-
му місті. Але вона знає, що Бог допоможе їй і ніщо не 
зламає її віру.

Збентежений лікар втратив дар мови. Він прига-
дав усе, що з ним сьогодні трапилося: несправність 
літака, проливний дощ, через який він заблукав... І 
все це сталося через те, що Бог не лише почув молит-
ви жінки, а давав і йому шанс вийти з матеріального 
світу і допомогти бідним людям, у яких немає нічого, 
крім молитви.

Завжди будьте готові зробити те, що Бог приготу-
вав для вас. Не буває випадковостей у житті.

Капусту — на стіл, сік — на ліки
Деякі господині, подаючи капусту, зціджують розсіл, який утворюється під час квашення цьо-
го овочу, навіть не здогадуючись про його оздоровчі властивості. Та ще більш корисним є сік, 
витиснутий із квашеної капусти у соковижималці, адже є більш концентрованим, тож містить 
велику кількість поживних речовин. Зокрема, в ньому вітаміну С набагато більше, а якщо за-
квасити разом білу і червону капусту, то його вміст збільшиться майже в 4 рази. 

1. Вітамінні препарати роблять нас здоровішими
Насправді це не так. Вітаміни регулюють лише процеси в організмі, 

тож вживати їх треба обережно, оскільки їх надлишок завдає ще біль-
ше шкоди, аніж їх нестача.

2. Кров без кисню — синя
Кров без кисню, яка тече венами до серця, темно-червона. У шкіль-

них підручниках її малюють синім кольором для контрасту. А ось 
вени, які просвічуються через шкіру, видаються синіми через залом-
лення світла.

3. Коричневий цукор корисніший за білий
Насправді білий і коричневий цукор – одне й те ж. Різниця тільки 

в одному складнику – мелясі (патоці), що надає продукту темного ко-
льору. Вважається, що коричневий цукор корисніший через те, що він 
не такий солодкий, позаяк у його складі більше води.

4. Алкоголь вбиває мозкові клітини
Більшість спиртних напоїв впливають на обмінні процеси в орга-

нізмі, у тому числі й на дефіцит кисню, та пошкоджують зв’язки між 
клітинами мозку, але не зачіпають їх.

5. Від солодкого діти стають гіперактивними
Солодощі – це калорії, а калорії – це енергія. Тому коли деякі діти 

з’їдають більше солодкого, аніж треба, енергія з них буквально вири-
вається назовні. Найголовніше, про що не варто забувати, це те, що 
велика кількість цукру шкідлива для зубів.

6. Нервові клітини не відновлюються
Насправді відмирання нервових клітин – процес постійний і при-

родний. Їх оновлення відбувається в різних ділянках мозку. Під час 
стресів посилено “витрачаються” не самі нервові клітини, а ті речови-
ни, які забезпечують їх роботу та взаємодію.

7. Ліва півкуля – креативність, права – логіка
Це правда, що за одні функції відповідає ліва півкуля, а за інші – 

права. Але вчені так і не знайшли людей, у яких одна частина мозку 
розвинута більше за другу. Річ у тім, що за креативність відповідають 
одразу кілька мозкових ділянок, розташованих як у лівій, так і в пра-
вій півкулях.

8. Спати треба вісім годин на добу
Усі знають норму: здоровий повноцінний сон триває вісім годин. 

Проте різним людям потрібна різна кількість сну, і його надлишок чи, 
навпаки, нестача можуть зашкодити здоров’ю. Наприклад, декому ви-
стачає шести годин, щоби добре почуватися, а дехто не може виспа-
тися і за дев’ять.

9. Антибіотики вбивають віруси
Насправді антибіотики вбивають бактерії. А грип спричиняють ві-

руси, що не реагують на антибіотики. Це все одно, що забинтувати 
руку, щоби позбутися головного болю.

10. Тривале вживання цукору призводить до звикання
У 2009 році була написана книга на основі експерименту, в якому 

лабораторним щурам давали великі дози цукру впродовж кількох 
діб. Після такої “дієти” пацюки просто не могли жити без солодкого. 
Але при повторному експерименті на людях такого ефекту вчені не 
виявили.

Чи знаєте ви?

Людський організм: десять міфів
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Володарем Кубка імені Івана 
Вишневського-2016 стала команда 
Плотичі, яка минулої неділі в основний 
час на стадіоні в Товстолузі здолала фут-
болістів зі Шляхтинців із рахунком 4:2.

На Тернопільщині запроваджується 
новий проект, спрямований на по-
кращення спортивної інфраструктури 
нашого краю, інформує офіційний сайт 
Тернопільської ОДА. Зокрема, в кожному 
з районів планується оснащення сучас-
ного футбольного майданчика. Згодом 
цю ініціативу поширять і на об’єднані 
територіальні громади. Допомогу в за-
безпеченні інвентарем, методичний і 
тренерський супровід проекту бере на 
себе Федерація футболу України (ФФУ). 
Зі слів першого віце-президента ФФУ 
Вадима Костюченка, наявність бази для 
тренувань, яка відповідатиме стандар-
там, дасть можливість юним спортсме-
нам краще підготуватися для участі у 
змаганнях на призи клубу "Шкіряний 
м’яч", участі збірних команд у Всеукра-
їнських змаганнях, допоможе на більш 
високому рівні проводити кубки та 
чемпіонати області. Оснащувати спор-
тивні майданчики будуть за рахунок 
коштів Фонду регіонального розвитку 
зі співфінансуванням із місцевих бю-
джетів. Таким чином, на Тернопільщині 
наступного року на реалізацію спор-
тивних проектів планують спрямувати 
10-15 мільйонів гривень. Нагадаємо, 
Меморандум про партнерство та спів-
робітництво між Тернопільською ОДА, 
обласною радою та ФФУ підписано 18 
листопада 2016 року.

Донецький "Шахтар" здобув п’яту 
поспіль перемогу в груповому раунді 
Ліги Європи, обігравши на "Львів-Арені" 
турецький "Коньяспор" — 4:0. "Гірники" 
достроково гарантували собі перше 
місце в турнірній таблиці з абсолютним 
результатом — 15 очок, різниця забитих 
і пропущених голів 17-3. Натомість лу-
ганська "Зоря" поступилася в Туреччині 
"Фенербахче" з рахунком 2:0, утративши 
всі шанси на вихід у плей-оф.

Український півзахисник німецько-
го "Шальке" Євген Коноплянка в матчі 
проти французької "Ніцци" відзначився 
голом. Євген забив після помилки гол-
кіпера суперника на 14-й хвилині гри, 
допомігши своїй команді здобути п’яту 
перемогу поспіль у груповому раунді 
ЛЄ (2:0).

"Зоря" знову втратила очки в укра-
їнській прем’єр-лізі, зігравши внічию 
— 2:2 — із львівськими "Карпатами". 
"Динамівці", які обіграли "Волинь" (1:4), 
закріпилися на другій позиції, виперед-
жаючи луганчан на 5 балів. Лідирує в 
чемпіонаті "Шахтар" із 44 заліковими 
пунктами. Донеччани на виїзді здолали 
"Дніпро" — 0:2. Інші матчі звітного туру: 
"Сталь"-"Ворскла" 0:1, "Чорноморець"-
"Зірка" 2:1, "Олександрія"-"Олімпік" 1:1.

Цього тижня визначилися перші пів-
фіналісти Кубка України з футболу. 
МФК "Миколаїв" після нульової нічиєї в 
основний час і екстра-таймах переграв 
у серії післяматчевих пенальті маріу-
польський "Іллічівець" — 4:2, "Дніпро" 
здолав полтавську "Ворсклу" — 1:0. 
Інші кубкові зустрічі між "Полтавою" і 
"Шахтарем", "Динамо" та "Нафтовиком-
Укрнафтою" перенесено через поганий 
стан газонів унаслідок снігопаду.

37-річний екс-гравець збірної Украї-
ни Анатолій Тимощук, який нещодав-
но завершив кар’єру футболіста, може 
ввійти до тренерського складу голов-
ного наставника петербурзького "Зе-
ніта" Мірчі Луческу, під керівництвом 
якого він грав у "Шахтарі" в 2004-2007 
роках, повідомляють українські ЗМІ. 
Анатолій виступав у складі "Зеніта" з 
2007 до 2009 року, а також після по-
вернення з мюнхенської "Баварії" — з 
2013-го до 2015-го.

Підготував Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Спортивний калейдоскоп

Люди, яких  
треба уникати

Психологічний тренінг

Знай наших!
23 листопада жіноча збірна України з баскетболу під час відбіркового турніру 
до Євробаскету-2017 перемогла чинного чемпіона Європи — команду Сербії. 
В результаті цього українки очолили групу і вийшли у фінальний турнір, здо-
бувши максимум перемог. Гідна спортивна зміна досвідченим баскетболіст-
кам підростає у Дубівцях.
Минулої п’ятниці в рамках ХХІ Спортивних ігор школярів Тернопільського району на базі 

НВК "Дичківська ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ" відбулися фінальні змагання з баскетболу серед шкіл І-ІІ сту-
пенів. Лідери баскетбольних змагань Байковецької об’єднаної територіальної громади — ді-
вчата з команди Дубовецької ЗОШ І-ІІ ст. продемонстрували здібності, вміння і волю до пере-
моги, впевнено здолавши своїх суперників та виборовши перше місце. 

Переможцями змагань стали Оксана Боднарчук, Вікторія Васильчишин, Катерина Воло-
шин, Лілія Гнатів, Вікторія Задворна, Вікторія Пастернак, Анастасія і Тетяна Флисник. Тренер 
дівчат, учитель вищої кваліфікаційної категорії Зіновій Пилипович Могильський постійно 
вдосконалює навички гри юних спортсменок. Його вихованці мають неабияку працездат-
ність та любов до спорту. Їхні старання, помножені на досвід наставника, активна підготовка 
до змагань дають вагомі результати.

У полоні таємничих Карпат
Лозівському оздоровчо-спортивному клубу "Бескиди" більше півтора десятка років. Його учасники — при-
хильники активного відпочинку. Ініціаторами створення "Бескидів" є вчитель фізики Михайло Шемеля та 
вчитель фізкультури НВК "Лозівська ЗОШ-І-ІІІ ст.-ДНЗ" Микола Кітчак, який з унікальним почуттям гумору 
розповідає про пригоди "бескидівців". Історії пана Миколи неодноразово публікувалися на сторінках "Поділь-
ського слова". Може й ви захочете залишити рутину буднів і зануритися в таємниці Карпатських гір, прочи-
тавши одну з них.

Традиційний похід Карпатами туристи Лозівського оздоровчо-
спортивного клубу "Бескиди" розпочали в селі Осмолода. Щоб не 
прив’язуватися до конкретного маршруту та часу, цей похід не був 
категорійний, тому ми могли змінювати напрямок руху та цілі.

Дорога до села Осмолоди в кепському стані, а ділянка шляху 
від Богородчан до Небилова взагалі ніяка — тут від дороги збе-
рігся хіба що напрямок, тому до Осмолоди краще добиратися че-
рез Калуш. Залишивши свій транспортний засіб в одного ґазди на 
подвір’ї, ми вирушили запланованим маршрутом до озера Рос-
охан. Відстань до нього невелика — лише 13 кілометрів, тому по 
дорозі відвідали монастир, ймовірно, жіночий, бо коли минулого 
разу  хотіли завітати до нього, нам категорично відмовили, хоч 
було вже досить пізно і падав дощ.

Як тільки група вийшла за околицю села, погода вирішила ви-
пробувати нас на стійкість. Несподівано звідкілясь з’явилися до-
щові хмари і закрили гірські вершини. В горах загрозливо почало 
гуркотіти. На наші голови посипалися дрібні краплини дощу, на 
що ми не зреагували. Легеньке накрапання перейшло в рясний до-
щик — одягли накидки і пішли далі. Дощ перейшов у зливу. А коли 
з неба сипануло по нас льодяними кульками розміром у стиглу ви-
шню і дорога раптово стала білою, вирішили сховатися в лісі, щоб 
перечекати цю небесну атаку, яка рано чи пізно повинна була за-
кінчитись.

За кілька хвилин так і сталося. Мабуть, на небі закінчилися 
набої, тому все раптово стихло. Вийшовши на дорогу, побачили: 
монастир, який ми хотіли відвідати, залишився позаду. Ми рішу-
че попрямували до озера дорогою, що була, як суцільна калабаня. 
Росохан розташований майже посередині південно-західного схи-
лу гірського хребта Аршиця. Пройшовши ще кілометрів чотири 
вздовж річки Мшана, повернули з дороги праворуч і ледь поміт-
ною стежкою почали підніматися до озера. Десь за кілометр під-
йому стежка перейшла в горизонтальне положення. Попереду, між 
деревами, була велика біла пляма, ніби хтось розлив молоко. Це 
після дощу густий туман накрив поверхню озера. Чим ближче до 
озера — тим густіший туман, в якому ми пливемо. Видимість бук-

вально на кілька кроків. Рухаємось обережно. Звідкілясь від озера 
доносяться чиїсь голоси.

Раптом, ніби чорт із табакерки, перед нами з’являється справ-
жнісінький живий китаєць, який, не кліпаючи вузенькими оченя-
тами, німо витріщається на нас, як і ми на нього. Від такої несподі-
ванки я аж затерп, а коли відпустило, подумав: "Нічого собі — вже 
і сюди добралися!". Як згодом виявилось, цей азіат був разом із 
групою київських студентів, які зійшли до озера з хребта Арши-
ця і вже другий день через негоду сидять на березі. Поки двоє на-
ших відважних хлопців купалися у холоднючій озерній воді, мені 
вдалося поспілкуватися зі студентами, яких найбільше цікавило, 
де найближчий населений пункт і як до нього добратися. Видно, 
добряче їм перепало в горах від негоди. Через холод наші моржі 
швиденько повискакували з води й енергійно розтиралися руш-
никами на кам’янистому березі. Попрощавшись зі студентами та 
озером, вирушили у зворотному напрямку вниз, щоб заночувати в 
будиночку на березі річки Мшана, бо біля озера для табору не було 
місця. Коли наша вечеря зварилася, прийшли знайомі студенти 
— першим знову китаєць, а за ним решта. Неквапливо проходячи 
повз нас, вони втягували носами аромат від нашого казанка і ску-
по поїдали очима його вміст.

Зранку наступного дня, після сніданку, вирушаємо до гори Яйко 
Ілемське. Підніматись на її вершину вирішили через полонину 
Мшана. Були й інші шляхи, але суцільні вирубки значно ускладню-
вали їх. Спочатку піднімалися берегом потічка. Коли він повернув 
убік, подерлися навпростець через зарослі. Вийшовши на потрібну 
стежку, що вела з Горгану Ілемського на Яйко Ілемське, звернули 
на полонину Мшана. Не дійшовши до полонини сотню метрів, нас 
знову зупинила негода. Спочатку почало загрозливо гуркотіти, а 
через декілька хвилин нам на голови вилився суцільний водяний 
потік, ніби десь на небесах прорвало греблю. До того ж грім без-
перестанку лупив над самісінькими смереками, що аж довелося 
швиденько вимикати мобілки, ховатися під кроною і сподіватися 
на Божу ласку, що халепа обмине нас.

Гроза як раптово почалася, так раптово й закінчилася. Обтру-
сившись від води та хвої, ми подерлися на вершину гори. Під час 
підйому кілька разів натрапляли на відбиток величезного череви-
ка 50-го розміру. Обдивившись на всі боки і сфотографувавшись, 
пішли на спуск. Кам’яниста стежка змійкою круто звивалася вниз 
аж до розвилки. Тут довелося вибирати — або підніматися зно-
ву на гребінь хребта і йти добротною стежкою, або йти траверсом 
рейтштоком. Вибираємо рейтшток — мисливську стежку, яка по-
стійно губиться на вирубках і пропадає у високій траві на поло-
нинах.

Без поспіху, з відпочинками, милуючись краєвидами та не ви-
пускаючи карту і компас із рук, ідемо кілометр за кілометром. 
Натрапляємо на джерела з питною водою. Найскладнішою ділян-
кою є остання полонина, на початку якої стежка взагалі зникає і 
з’являється тільки в лісі на протилежному боці у зовсім неперед-
баченому місці. Знаючи про підступність обраного маршруту, ми 
вчасно зорієнтувалися і продовжили рух. Пройшовши кілометр, 
вийшли на стежку, що сходила з хребта, і зійшли на полонину Со-
лотвинка, де зробили привал. Не встигли навіть поїсти, як за нами 
на полонину вийшов турист двометрового зросту і вагою щонай-
менше півтора центнера. Я одразу звернув увагу на його величезні 
черевики і зрозумів, чиї це були відбитки на стежці під вершиною 
Яйка Ілемського.

Продовження — в наступному номері "Подільського слова".
Микола КІТЧАК, учитель-методист НВК "Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ".

Туристи Лозівського оздоровчо-спортивного клубу 
"Бескиди" — Андрій Корянов, Михайло Шемеля, Ярослав 
Нагірний, Юрій Кітчак, Василь Шемеля, Іван Островський, 
Микола Кітчак — на горі Яйко Ілемське в Карпатах.

Юні спортсменки з Дубівців під керівництвом наставника  
Зіновія Могильського стали переможцями змагань із баскетболу.
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Суботній вечір

Дитячий майданчик
Довгою, кам’янистою, ви-

снажливою дорогою йшла лю-
дина з собакою. Згодом вони  
втомилися. Раптом перед ними 
— оазис! Прекрасні ворота, за 
огорожею — музика, квіти, 
дзюркіт струмка.

— Що це таке? — запитав ман-
дрівник у вартового.

— Це — рай, ти вже вмер, і 
тепер можеш увійти і відпочити 
по-справжньому.

— А є там вода?
— Скільки завгодно: чисті 

фонтани, прохолодні басейни...
— А їсти дадуть?
— Усе, що захочеш.
— Але зі мною собака.
— На жаль, із собаками не 

можна. Його доведеться залиши-
ти тут.

Мандрівник засмутився, бо 
дуже хотів пити і їсти, та вирі-
шив іти далі. Через якийсь час 
дорога привела його на ферму. 
Біля воріт теж сидів вартовий.

— Можна попросити у вас 
води?

— Заходь, у дворі є колодязь.
— А мій собака?

— Біля колодязя побачиш по-
їлку.

— А поїсти?
— Можу почастувати тебе вече-

рею.
— А собаці?
— Знайдеться кістка.
— А що це за місце?
— Це — рай.
— Як так? Сторож біля палацу 

неподалік сказав мені, що рай — 
там.

— Бреше він. Там пекло. А до 
раю доходять тільки ті, хто не по-
кидає своїх друзів.

Про дружбу

Хоч пісні, та все ж смачні
Цукерки "Фруктово-
горіхове асорті"
Потрібно: по 70 г фініків, кура-

ги, чорносливу, волоських горіхів, 
мигдалю, 2 ст. л. меду, 1 ч. л. лимон-
ного соку, кокосова стружка для об-
сипання.

Сухофрукти залити теплою во-
дою і потримати до розм'якшення 
приблизно 30 хвилин. Обсушити, 
видалити кісточки і пропустити 
через м'ясорубку. Додати лимон-
ний сік, мед, ретельно перемішати. 
Сформувати цукерки у вигляді ку-
льок. Кожну обкачати у кокосовій 
стружці. Зберігати у холодильнику.

Печиво "Антивірусне"
Потрібно: 50 г кропу (свіжого, 

сушеного чи замороженого), 4 ст. л. 
(70 мл) олії, 3 великі зубки часнику, 
100 мл томатного соку, 0,5 ч. л. роз-
пушувача, 1,5 скл. борошна, 0,5 ч. л. 
солі, 0,5 ч. л. цукру. 

У блендер покласти кріп і час-
ник, олію, томатний сік, сіль, цу-
кор. Збити до однорідної рідкої 
суміші. У миску насипати 1 скл. 
борошна, змішаного з розпушу-
вачем. Вилити туди рідку суміш, 

вимішати. На стіл насипати 0,5 
скл. борошна і викласти на нього 
м’яку масу. Замісити тісто. Розка-
чати його тонким пластом і фігур-
но нарізати ножем або формоч-
ками. Печиво викласти на деко, 
застелене папером для випічки 
або силіконовим килимком. По-

ставити в розігріту до 200-220° C 
духовку на 10-12 хвилин.

Хлібці "Енергетичні"
Потрібно: 1 скл. вівсяних плас-

тівців, 1 скл. житнього борошна 
(можна рисове чи гречане), 0,5 скл. 
очищеного соняшникового насіння, 

50 г льону, 50 г кунжуту, 350 мл 
води, 1 ст. л. висівок (житніх, пше-
ничних, вівсяних — за бажанням), 1 
ч. л. солі. 

Усі інгредієнти кладемо в миску. 
Заливаємо водою і залишаємо для 
набухання на 15-20 хвилин. Розмі-
шуємо і викладаємо масу товщи-
ною 3-5 мм на змащене олією деко 
або на силіконовий килимок. Ви-
пікаємо при температурі 170–180 
градусів 50-60 хв. Через 15-20 хви-
лин витягуємо деко, пласт ріжемо 
ножем на трикутники чи квадрати 
(обережно, щоб не пошкодити силі-
коновий килимок). Знову поміщає-
мо в духовку і кілька разів відкри-
ваємо її, щоб вивітрилася волога. 
Тоді хлібці будуть більш хрумкі.

Крекер "Шкільний"
Потрібно: 6 склянок борошна, 

2 склянки крохмалю, 1-1,5 склянки 
олії, 1 ч. л. соди, сіль і лимонна кис-
лота, 1,5 склянки води, 2 склянки 
цукру.

Борошно розтерти з крохма-
лем і олією до утворення клейкої 
маси. До неї додати соду, погашену 
лимонною кислотою чи оцтом, не-

багато солі, воду, цукор, розміша-
ти. Тісто не повинно бути крутим. 
Розкачати, нарізати ромбиками (чи 
іншими фігурками), випікати 15 
хвилин.

Пудинг "Ніжний"
Потрібно: горіхи — 50 г, бі-

лий хліб — 250 г, олія — 15 г, 
цукор — 50 г, варення — 70 г, 
яблука — 3 шт., крохмаль —  
5 г, ягідний сироп — 50 г.

Горіхи очистити, стовкти, але 
не занадто дрібно, додати неповну 
склянку води, всипати небагато 
цукру. Хліб нарізати тонкими ски-
бочками і замочити в горіховому 
молоці. Каструлю змазати олією, 
обсипати цукром, покласти шар 
хліба, зверху — нарізані скибочки 
очищених яблук, посипати цукром, 
далі —  шар варення і знову хліб. І 
так до кінця. Готувати на паровій 
бані. Подаючи на стіл, облити со-
усом: 1/4 склянки сиропу можна 
змішати з 30 мл виноградного соку, 
додати крохмаль, розмішаний з во-
дою, потримати на плиті, інтенсив-
но помішуючи.

Смачного!

Триває Різдвяний піст. Протягом усього посту слід утри-
матися від цукерок і солодкої випічки. Однак, якщо ви 
не настільки аскетично дотримуйтесь посту і готові до-
зволити собі споживати солодощі, які не містять продук-
тів тваринного походження — яєць, молокопродуктів, 
тваринних жирів, желатину, пропонуємо кілька рецептів 
таких десертів.

Знайдіть 5 відмінностей

* Найбільший океан на Землі — Тихий — 
179,7 мільйона квадратних кілометрів.

*Найбільше море нашої планети — Ко-
ралове, воно розташоване на північний схід 
від Австралії. Його поверхня майже така, 
як пів-Європи, — 4,8 мільйона квадратних 
кілометрів.

*Найбільше озеро в світі — Каспійське 
море — 371,8 тисячі квадратних кілометрів.

*Найспекотніші місця на Землі: Каліфор-
нія, Сахара, Аравія, Іран, Середня Азія. У 
долині Смерті (США, Каліфорнія) 10 липня 
1913 року температура була плюс 56,7 гра-

дуса, а в Тріполі (Північна Африка) 13 ве-
ресня 1922 року було плюс 58 градусів.

*Найхолодніші місця на Землі: Грен-
ландія, північний схід Азії та Антарктида. 
Середня температура січня у Верхоянську 
(Східний Сибір) — 55,5 градуса морозу. 
1892 року тут зафіксували 69,8 градуса 
нижче нуля. 1958 року в Антарктиді було 
мінус 88,3 градуса.

* Найсильніша на Землі істота — не лев, і 
не тигр, і не слон, а жук-гнойовик скарабей. 
Ця комаха підіймає й переносить на своїй 
спині вантаж, який у 850 разів перевищує 
масу її тіла.

А чи знаєте ви, що …

Веселі сніжки
Просто неможливо уявити зиму без веселої гри у сніжки. Тільки не варто забувати, 

що кулькою можна поранити друга, і тоді гра перетвориться на справжню ворожнечу. 
Отож, аби такого не сталося, дотримуйся слушних підказок від непосиди Рижика.

Перед грою обов’язково надінь рукавички. Навіть якщо на вулиці досить 
зимно, снігом можна обморозити пальчики й застудитися.

Не ліпи занадто великих кульок: маленькі сніжки значно далі й 
швидше летять, а також не зашкодять товаришу.

У жодному разі не тримай сніжку в руках дуже довго, оскіль-
ки вона заледеніє й перетвориться на важкий шар. Такою кулькою 
можна серйозно поранити друга!

Намагайся цілитися сніжкою в спину приятеля чи в чобітки, але 
в жодному разі не в обличчя. Навіть маленькою й легенькою кулькою 
можна запорошити очі чи пошкодити чутливу шкіру щічок і носика.

Граючись, будь уважним і доброзичливим, і тоді не станеться жодної неприємності.

ЗАГАДКИ
Летить без крил і співає,
Перехожих задирає.
Одним проходу не дає,
Інших він підганяє.

(Вітер)*****************************У білому оксамиті село -
І паркани, і дерева.
А як вітер нападе,
Цей оксамит опаде.
І не сніг, не лід,
А сріблом дерева прибере.

(Іній)*****************************Без шляху і без дороги
Ходить самий довгоногий.
В хмарах ховається, в імлі,
Тільки ноги на землі.

(Дощ)


