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Тема тижня
«…Шевченко був найбільшим народним поетом з усіх
великих поетів світу. З цього
погляду Шевченко був вищим за
Міцкевича і Пушкіна… Поезія
Шевченка була явищем єдиним
і неповторним. Немає для неї
відповідника у світовій літературі», — написав про Кобзаря
сучасний польський науковець,
професор Вроцлавського університету Мар’ян Якубець.
Російський критик та поет,
сучасник Тараса Шевченка
сказав: «…У Шевченка сяє та
гола краса поезії народної, якої
в Пушкіна та Міцкевича лише
іскорки блищать».
Це аж ніяк не применшує ролі
та вкладу в світову літературу
інших письменників, проте саме
нашого Кобзаря вважають за

велета поетичного слова, який
так широко та всебічно вплинув
на різні сторони життя нації.
Про Шевченка нині пишуть
наукові праці американці та
китайці, шведи та німці, росіяни
та грузини. Ним захоплюються
на всіх континентах. Поезія
великого Тараса перекладена
мовами великих та малих народностей. Пам’ятники поету
можна побачити у найвіддаленіших куточках світу. Проте, як зауважив референт Нобелівського інституту Шведської академії,
поет, славіст Альфред Єнсен:
«…українець Тарас Шевченко
в історії світової літератури
… поставив собі пам’ятник,
сильніший від бронзи».
Ніколи не забуду слова свого
вчителя, тодішнього директора

Тернопільського обласного державного радіо Петра Михайловича Бубнія, який на прохання
дати почитати поезію котрогось
з наших земляків, різко, але
без образ зауважив: «Не кидай
у душу сміття! Читай високу
поезію! Виховуй смак! Для цього
кожного дня відкривай «Кобзар»
Шевченка та читай хоч кілька
сторінок. Тоді будеш відрізняти
насіння від полови. «Кобзар» —
це українська Біблія, а Шевченко
— український Мойсей».
Поезія Тараса Шевченка не
втрачає актуальності. Його
постать, творчість, страдницьке життя хвилюють та
надихають науковців, митців,
борців за справедливість.

Богдан Ящик:
«В душі я
назавжди
залишуся
вчителем…»
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ягодами…
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Живий Шевченко

Із великою пошаною до українського світоча культури Тараса Григоровича Шевченка
громадськість Тернопільського району відзначила 203-тю річницю з дня його народження.
У районному будинку культури відбулися
урочистості «Вогонь, запалений Тарасом, у
нашім серці не погас», які розпочали піснею
«Реве та стогне Дніпр широкий» народний
аматорський хор БК селища Велика Березовиця та народний аматорський духовий оркестр «Доля» Тернопільського РБК. На знак
великої поваги українців до поета молодь поклала квіти до пам’ятника Тараса Шевченка.
Ведучі Павло Шкляр і Наталія Порада розповіли про страдницький шлях Тараса, протягом дійства читали уривки з його безсмертної
поезії.

Голова Тернопільської районної державної адміністрації Олександр Похилий, вітаючи присутніх на зібранні з 203-ю річницею з
дня народження Тараса Шевченка, наголосив:
«Вивчаючи історію України, спостерігаючи та
беручи участь у сучасних подіях, якими живуть українці, розуміємо істинний зміст слів
«Шевченко — пророк». Геніально відобразивши минувшину в своїх безсмертних поемах і
драмах, Кобзар передбачив майбутнє України,
показав справжнє обличчя ворога, ще тоді закликав не надіятися, не чекати співчуття та
допомоги від сусідів, а шукати правду, будувати своє щастя у власному домі».
Голова Тернопільської районної ради Андрій Галайко сказав: «Україна — це Шевчен-

ко, Шевченко — це Україна! Поезія Кобзаря
не втратила актуальності. Минуть роки, століття, зміняться покоління, але Шевченка відкриватимуть для себе заново. Перечитуймо,
розуміймо, вивчаймо нашого великого пророка. Хай його мудре слово спонукає до мудрих,
виважених вчинків. Хай для кожного Шевченко стане дороговказом. Пишаймося, що саме
наша земля дала такого велета думки».

Мистецькі колективи Тернопільського району подарували глядачам чудовий вечір поезії Тараса Шевченка, народних, патріотичних
пісень та хореографічних композицій. Портрет
Кобзаря, котрий прикрасив сцену, де виступали
тернопільські артисти-аматори, подарував меценат, великий шанувальник мистецтва Іван
Барицький, який зі своїм колективом котельні
тепломереж був присутнім на концерті.
Під час урочин Тернопільський район прийняв творчо-патріотичну естафету «Вишивана моя Україна», ініційовану українськими
казначеями, що стартувала у серпні 2016 року
та була приурочена до 25-річчя незалежності
України. Працівники територіальних органів Державної казначейської служби України
власноруч вишивали мапу нашої Батьківщини
притаманними для кожного регіону орнаментами. Вишите полотно стало оберегом, який,
починаючи з Донецької та Луганської областей, побував у різних куточках України, а тепер перебуватиме в Тернопільській області.
Естафету прийняли представник Головного
управління Державної казначейської служби України в Тернопільській області Ольга
Грейцаровська та начальник управління
казначейської служби України в Тернопільському районі Роман Шаст.

Дійство «Вогонь, запалений Тарасом, у нашім серці не погас» завершилося виконанням
«Заповіту» Тараса Шевченка усіма учасниками
й гостями святкового зібрання.
Галина ЮРСА – ТРР «Джерело».
Фото автора.

ТОВ ЕКК “Роміс”

Проводить експертну оцінку нерухомого майна:
будинків, квартир, земельних ділянок тощо.

Роботи із землеустрою:

приватизація землі; геодезичні роботи;
нормативна оцінка земельних ділянок.
Грошове забезпечення від 7000 грн.,
одноразова грошова допомога 10000 грн.

Тернопільський об'єднаний
міський військовий комісаріат
м. Тернопіль, вул. Тролейбусна, 5,
тел.: (0352) 43-58-19, 066 086-83-24

м.Тернопіль, вул. Крушельницької, 18, 7-й пов.,
тел./факс 43-50-27, 067 797-93-04
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На часі

Актуально

Тепло в розстрочку

Жителі Тернопільщини, які не мають субсидії,
можуть сплачувати рахунки за теплопостачання рівними
частинами протягом року
Голова обласної державної
адміністрації Степан Барна
під час щотижневої наради доручив головам районних державних адміністрацій спільно
з органами місцевого самоврядування, виконкомам міських
(селищних) рад вжити заходів
щодо погашення у повному обсязі всіма категоріями споживачів заборгованості з оплати
використаних у поточному році
природного газу, електричної
і теплової енергії та наданих
житлово-комунальних послуг. А
також провести роз’яснювальну
роботу у засобах масової інформації на місцях серед споживачів щодо своєчасної оплати за
отримані житлово-комунальні
послуги.
Як повідомив заступник начальника управління розвитку
інфраструктури, транспорту
та енергозбереження Микола
Михальський, за січень-лютий
2017 року споживачі області (населення, бюджетні організації
та установи) розрахувалися за
використаний природний газ
на 121,2%. Зокрема, населення
(з пільгами та субсидіями) розрахувалося на 125,3%; бюджетні установи, що фінансуються
з місцевих бюджетів, – 61,2%; з
державного бюджету – 56,9%.
Як поінформувала виконувач
обов’язків начальника управління житлово-комунального
господарства Софія Близнюк,
у 2016 році підприємствами
комунальної теплоенергетики
області спожито 20,7 млн кВт.
год електроенергії на суму 44,1
млн. гривень, оплачено – 46,5

Виконувач обов’язків
начальника управління
житлово-комунального
господарства Софія Близнюк

млн. гривень. Рівень оплати за
вищезазначений період становить 105,4%. Підприємствами
водопровідно-каналізаційного
господарства спожито 28,1 млн.
кВт.год електроенергії на суму
66,4 млн. гривень, оплачено –
68,4 млн. гривень. Рівень оплати
становить 102,9%.
Нагадаємо, сім’ї, які не підпадають під дію субсидії, мають
можливість сплачувати рахунки за теплопостачання рівними
частинами протягом року.
«Щоб скористатися послугою, варто звернутися із письмовою заявою до виконавця
послуги з централізованого
опалення про надання розстрочки в оплаті житловокомунальної послуги з теплопостачання. Починаючи з дати
подання заяви, щомісяця протягом опалювального періоду
підприємство
виставлятиме

рахунок у вигляді 50% від нарахованої плати за спожиту
послугу. Решта суми – неоплачених 50% від нарахованої протягом опалювального періоду
плати за житлово-комунальну
послугу - виставлятиметься
споживачу протягом міжопалювального періоду щомісяця
рівними частинами, починаючи з травня по вересень включно», — каже Софія Близнюк.
У разі звернення споживача,
який не має житлової субсидії,
із заявою для отримання розстрочки в оплаті комунальних
рахунків на теплопостачання,
підприємство у платіжному документі передбачить:
• графу для зазначення оплати 50% від нарахованої плати за
житлово-комунальну послугу з
централізованого опалення протягом опалювального періоду;
• графу розрахованої і розподіленої рівними частинами
протягом кожного місяця міжопалювального періоду суми неоплачених 50% від нарахованої
плати за житлово-комунальну
послугу з централізованого опалення.
Таким чином, споживач матиме змогу бачити суму, яку
вже сплатив, і яку потрібно
сплатити.
«Розстрочку платежу за опалення можна вважати позитивом для споживачів, адже це
дасть змогу не викладати одразу
з кишені чималу суму. Механізм
оплати не передбачає жодних
комісій, процентів, пені чи інших додаткових витрат», — підсумувала Софія Близнюк.

Міністерством юстиції України в лютому 2017 року запущено національний проект «Он-лайн будинок юстиції»,
який раніше працював лише на базі столичного управління юстиції.
Цей портал увібрав у себе всі
сервіси, які міністерство надає в
електронному вигляді, де також
можна знайти інструкцію з отримання кожної запропонованої послуги. Також громадяни можуть
отримати інформацію з усіх реєстрів Мін'юсту, зареєструвати
громадське об'єднання або засіб
масової інформації, отримати
дані про електронний цифровий
підпис тощо.

Серед запропонованих послуг
цей портал надає змогу одержати документи відділів державної
реєстрації актів цивільного стану
особами без черг, безпосередньо
через мобільний телефон чи інший ґаджет. Для цього необхідно
вибрати розділ, запропонований
сервісом, і обрати необхідний для
громадянина документ у сфері
державної реєстрації актів цивільного стану (свідоцтво чи витяг). Другим кроком є вибір конкретного документа за категорією
(про народження, смерть, шлюб,
розірвання шлюбу, зміну імені

тощо). Звертаємо вашу увагу на
те, що на початку кожного розділу
є роз’яснення про те, хто має право одержати документи. Водночас
нагадуємо, що на головній сторінці сайту Міністерства юстиції
України також можна скористатись електронними он-лайн сервісами. В запропонованому переліку необхідно обрати «Державна
реєстрація актів цивільного стану». Після цього на веб-порталі
«Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану»
можна зареєструватися, створивши особистий кабінет користувача, через який можна, вибравши будь-який необхідний відділ
ДРАЦС у Тернопільській області
чи в Україні, отримати консультацію тощо.
Подання до відділів ДРАЦС
звернень щодо заяв у сфері державної реєстрації актів цивільного стану через мережу Інтернет не звільняє від необхідності
особистого звернення користувача до відділу та подання ним
документів, передбачених законодавством. За достовірність даних відповідає користувач. При
цьому прийом відвідувачів, які
звертатимуться без попереднього запису, здійснюється у звичайному режимі згідно з графіком
роботи відділу.
О.Т. ДУМАНСЬКА,
начальник Тернопільського районного відділу державної реєстрації
актів цивільного стану Головного
територіального управління юстиції у Тернопільській області.

Поліцейські новини

Роз’яснення

Правоохоронці затримали злочинну
групу, яка обкрадала будинки в
Тернопільському районі

Школу в Домаморичі
не закриватимуть!
У минулому випуску газети «Подільське слово» (№9 5216) від 3 березня 2017 року ми згадали про ініціативу депутата районної ради
Ігоря Мигдаля з’єднати кілька сіл Тернопільського району вигідною
дорогою. У статті помилково написали про те, що НВК «Домаморицька ЗОШ І-ІІ ступенів – ДНЗ» внаслідок освітньої реформи буде
ліквідована як малочисельна.
Насправді ж, як пояснив начальник
районного управління освіти Василь
Цаль, школу в селі Домаморич у будьякому разі не закриватимуть.
— Поки планів щодо закриття тієї
чи іншої школи немає, адже у нас відсутня повна інформація стосовно
районних ЗОШ. Наприкінці травня
збиратимемо інформацію про очікуваний контингент учнів на наступний навчальний рік, — розповідає
головний освітянин Тернопільського
району. — Відповідно до цього формуватимемо мережу освітніх навчальних закладів. Відтак, якщо у школі І-ІІ
ст. буде менше 25 учнів, то її реорганізують у школу І ступеня вже з нового
навчального року. Звичайно, при цьому враховуватимемо наповнюваність
класів, їх кількість, інші соціальнодемографічні показники.
Щодо дитсадка, запевнив Василь
Зеновійович, то він функціонуватиме у будь-якому разі. Про позитивну
тенденцію у селі говорить і директор НВК «Домаморицька ЗОШ І-ІІ
ступенів – ДНЗ» Микола Васильків,
мовляв, ті часи, коли народжуваність
була невисокою, вже минулися, і тепер навіть якби не було в Домаморичі
дитячого садочка, то його довелося б
відкривати.

Не витрачайте часу в чергах,
користуйтеся електронними
сервісами Мін’юсту!

— А школа для мене рідна в усіх
значених цього слова. Мої батьки
пропрацювали у ній 55 років. Тато
був директором школи у Домаморичі,
а ось уже 10 років, як «естафету» цю
прийняв я. Вже 24 роки працюю тут
та навчаюся разом із дітьми, — каже
Микола Іринейович. — Приміщення школи розраховане на 300 учнів.
Мушу сказати, що діти у нас мають усі
умови для навчання та відпочинку —
комп’ютери, телевізори, безкоштовний доступ до Інтернету, нові туалети, їдальню, великий спортзал тощо.
Вважаю, що навчання у нашому НВК
не поступається якістю іншим школам. А все тому, що школярів значно
менше, ніж у великих ЗОШ, а отже –
до кожного з них тут індивідуальний
підхід.

Тож будемо сподіватися, що
освітня реформа на Тернопільщині відбудеться безболісно, буде
дієвою не лише в плані економії
коштів, а й зробить освітній процес сучаснішим і більш досконалим для максимально ефективного навчання дітей.
Лілія КУЛЕНИЧ.

Початок року у Тернопільському районі відзначився серією крадіжок із
приватних будинків. Злочинці обирали елітні котеджі.
За словами начальника Тернопільського
ВП ГУНП в Тернопільській області Віктора
Волощука, лише впродовж лютого невідомі
обікрали п’ять приватних осель у селах Смиківці та Гаї Шевченківські.
— Злочинці проникали у житло через
другий поверх шляхом віджиму металопластикових вікон. Хочу звернути увагу, що деякою мірою нам допомогло те, що будинки
були під сигналізацією, — говорить очільник
Тернопільського ВП ГУНП. — В оселях злодії
«працювали» швидко і покидали приміщення
ще до приїзду поліції охорони.
Крадії виносили усе цінне, що потрапляло
до рук — гроші, золото, колекційні монети,
годинники, іменні речі, електроінструменти,
ноутбуки і навіть парфуми. Втім, довго на волі
вони не затрималися, адже в ході проведення
слідчо-оперативних заходів правоохоронці
вийшли на їхній слід. Як стало відомо, до крадіжок причетні троє осіб 25-30 років. Двоє з
них — мешканці Хмельницької області, а третій – уродженець Кривого Рогу. Злодії пересувалися на авомобілі “Део-Сенс”.
— Слідчі Тернопільського ВП, оперативники та представники управління поліції охорони
першого березня затримали їх у Хмельницькій області. У скоєному чоловіки зізналися. Цікаво, що до цього злочинна група протягом двох років тероризувала Закарпатську, Дніпропетровську, Хмельницьку та інші області, де злодії також «чистили» помешкання людей, — додає Володимир Волощук.
Під час обшуків у зловмисників та з їхніх транспортних засобів, а саме автомобілів “Део”,
“Мерседес” та “Ауді”, вилучили частину цінних речей. Гроші, кажуть злочинці, вони вже встигли витратити на власні потреби. Наразі їм повідомлено про підозру.
Тепер за скоєне доведеться відповідати — підозрюваним інкримінують ч. 5 статті 185 Кримінального кодексу України: крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від
семи до дванадцяти роківі з конфіскацією майна.
Лілія КУЛЕНИЧ.
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Реальні справи

Новини | Коротко про головне

Завершують реконструкцію
радіологічного корпусу

Радіологічний корпус Університетської лікарні в Тернополі — один із шести довгобудів, які вдалося завершити на теренах області за підсумками 2016 року. Реконструкція лабораторного та радіологічного корпусу із надбудовою під розміщення
лабораторного комплексу розпочалася ще у 2011 році, проте наступні 4 роки роботи
були «заморожені».
«Об'єкт був визначений як
один із стратегічних та ввійшов у
перелік об’єктів, що фінансуються
з Державного фонду регіонального розвитку. У 2015 році будівництво відновилося, було вкладено
близько 20 млн. грн. У 2016 році —
виділено 12 млн. грн, а за рахунок
економії на інших об’єктів було
дофінансовано ще 2 млн. грн. На
сьогодні всі ремонтно-будівельні
роботи вже повністю завершені.
Залишаються лише роботи з благоустрою, а також з підключення
медичного обладнання. Орієнтовно через 10 днів об’єкт буде зданий в експлуатацію», — зазначив
начальник управління капітального будівництва Тернопільської
ОДА Віктор Кузяк.
Загалом на спорудження цього медичного закладу було витрачено близько 40 млн. грн.
Найближчим часом жителі
краю матимуть змогу пройти
обстеження на обладнанні, що
відповідає світовим стандар-

там. Тут проводитимуть біохімічні, бактеріологічні, імуноферментні аналізи тощо.
Результати обстеження пацієнти зможуть отримати вже через
три-чотири години.
Фото прес-служби ТОДА

«Підвищення якості послуг
для жителів Тернопільщини — це
довгострокова стратегія обласного керівництва. У сфері охорони
здоров’я уже два роки поспіль
концентрують увагу на третинному рівні медицини. Саме через
це першочергово фінансуються

стратегічні спеціалізовані установи, послугами яких зможе скористатися максимальна кількість
наших краян», — наголошує
очільник краю Степан Барна.
За його словами, вартість нового сучасного обладнання для
лабораторно-діагностичного центру — 4 млн. грн. Чи не найважливішим завданням влада бачить
можливість зробити так, щоб це
обладнання стало максимально
доступним для пересічних людей.
«Якщо ми придбали його за
державний кошт, то вартість надання послуг не може бути комерційною. Це суттєво вплине
на здешевлення медичних послуг для жителів Тернопільщини.
Крім того, громадяни соціально
незахищеної категорії, а також
військовослужбовці та учасники
АТО обслуговуватимуться безкоштовно», — підкреслив голова
Тернопільської ОДА.

Зверніть увагу

Тернопільські екологи попереджають:
незаконна заготівля березового соку
карається штрафом
З середини березня в Україні розпочинається збір березового соку. Масово для продажу його заготовляють постійні
користувачі лісових угідь (лісгоспи), а також підприємці,
які отримують для цього «лісовий квиток». Такий документ дає право для добування соку у відведених місцях та з
дотриманням встановлених правил заготівлі.

— Часто тернополяни, збираючи сік для власних потреб, можуть своїми діями спричинити загибель дерева. Зазвичай це стається тому, що
люди не зважають ні на вік дерева, ні на площі, де це можна робити.
Як наслідок, всередині берези розпочинаються процеси гниття, грибкові захворювання, — кажуть у державній екологічній інспекції у Тернопільській області. — Нагадуємо, що заготівля березового соку у межах
населеного пункту є порушенням п.4.2 Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах,
відповідальність за яке передбачена ст.152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та
тягне за собою накладення штрафу на громадян від 340 грн. до 1360 грн.
З метою недопущення незаконного збору березового соку працівниками екологічної інспекції проводитимуться рейдові перевірки із залученням громадських інспекторів. Однак, якщо саме ви стали свідком
такого правопорушення, інспекція закликає звертатись за телефоном "гарячої лінії" (067) 37-08-730 або до
правоохоронних органів.

Інформує служба 101

Бережіть ліс від пожеж!
Цьогоріч весна, як ніколи, порадувала нас сонячними днями та раннім теплом. Але з настанням
сухої погоди зростає ризик виникнення лісових пожеж. Люди не завжди замислються над тим,
що їхні дії можуть мати вкрай негативні наслідки. За кілька годин неконтрольована пожежа
може знищити цілі лісові масиви і завдати великих збитків.
Проблема охорони лісів від
пожеж є найскладнішою, тому з
метою запобігання і мінімалізації
їх наслідків Тернопільським районним відділом УДСНС України
у Тернопільській області щороку
здійснюється комплекс організаційних, профілактичних та запобіжних заходів.
Шановні мешканці району,
звертаємося до вас із проханням
дотримуватися
елементарних
правил пожежної безпеки в лісових масивах:
— відпочивайте лише у спеціальних лісових зонах, не розводьте багать, окрім призначених для
цього місць;
— якщо багаття розпалено, для
недопущення поширення полум’я
та виникнення пожежі обкопайте
його земляним рівчаком;
— намагайтеся не палити в лісі,

не кидати недопалки на землю;
— не користуйтеся у лісі чи поблизу його масивів піротехнічними засобами: петардами, бенгальськими вогнями, повітряними
ліхтариками тощо;
— не створюйте смітників у
лісі, тим більше не підпалюйте їх;
— в жодному разі не випалюйте суху рослинність на землях лісового фонду та на господарських
землях, які знаходяться поруч із
лісом.
При виникненні пожежі:
— обов’язково повідомте про
пожежу за номером “101”;
— скористайтеся номерами
телефонів, які розміщені на інформаційних знаках у кожному
кварталі;
— незначний вогонь спробуйте
загасити водою, гілками, грунтом,
піском;

— якщо вогонь великий – виходьте з лісу у напрямку проти
вітру;
— повідомляйте про пожежу
зустрічних людей, у разі необхідності допоможіть їм вийти з лісу.
Нагадуємо, що відповідно до
статі 77 Кодексу України про адміністративні правопорушення,
винні в порушенні “Правил пожежної безпеки в лісах” несуть
адміністративну відповідальність,
а якщо порушення цих правил
несе за собою знищення або пошкодження лісу — кримінальну
відповідальність.
Тому, перед тим, як підпалити
суху траву, згадайте про можливі
наслідки і відповідальність перед
законом!

Тернопільський районний відділ
УДСНС у Тернопільській області.
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Чергових змін ціни на газ українцям слід очікувати наступної
весни. Постанову про перегляд тарифів з квітня 2018 року приймуть
найближчим часом. Згідно з документом, вартість блакитного палива без урахування ПДВ становитиме 4949 гривень. Переглядатимуть
ціни майже кожних півроку. Вже найближчим часом газ може подорожчати щонайменше на 40% у тому випадку, якщо зобов'язання "Нафтогазу" із продажу населенню за пільговими умовами не погодять у
Кабміні. Якщо власних ресурсів Україні не вистачатиме, то проектом
передбачений імпорт з інших країн.
"Укрпошта" збирається значно підвищити тарифи на відправку
листів і посилок. Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у
сфері зв’язку та інформатизації, погодилася на всі умови «Укрпошти»
й дала добро на збільшення граничних тарифів на пересилання поштових карток, листів, бандеролей та рекомендованих відправлень
по Україні на 59,6%, а посилок — на 22,0%. Далі рішення Нацкомісії
відправлять на держреєстрацію до Міністерства юстиції. Можливо,
там заступляться за пересічного українця, заблокувавши цю ініціативу. У протилежному випадку — рішення набуде чинності з дня його
офіційного опублікування.
Жителів Тернопільщини відзначено державними нагородами.
Згідно з Указом Президента України Петра Порошенка, за значний
особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний,
культурно-освітній розвиток Української держави, зразкове виконання службового обов’язку та багаторічну сумлінну працю жителів
Тернопільщини відзначено державними нагородами. Зокрема, звання "Заслужений майстер народної творчості України" присвоєно майстрині художньої вишивки Марії Козловській та художникові-графіку
Тетяні Окальській, звання "Заслужений працівник культури України"
— директорові Бережанського краєзнавчого музею Надії Голод.
Головне управління Держгеокадастру у Тернопільській області
оновило перелік земельних ділянок, які пропонують у власність учасникам АТО та членам родин загиблих воїнів. Нині на Тернопільщині
для учасників АТО зарезервовано 5,7 тис. гектарів земель. З них для
садівництва – 749 га, для ведення особистого селянського господарства – 4,79 тис. га, для житлового будівництва – 191 гектар. Найбільшу
кількість земель для учасників антитерористичної операції зарезервували у Зборівському (577 га), Борщівському (562 га) та Шумському
(514 га) районах Тернопільської області.
У Тернополі презентували вишиту мапу України. В стінах Тернопільського національного економічного університету відбулася
презентація карти "Вишивана моя Україна", створеної працівниками
територіальних відділень Державної казначейської служби України.
Вишита карта України символізує зв'язок поколінь, єдність українців,
їх непереможне бажання бачити Україну квітучою, єдиною, соборною державою. Тернопільщина представляє на карті борщівську вишиванку, де у кожен стібок, в кожен хрестик її творці вклали душевне
тепло і талант.
На Тернопільщині грип та ГРВІ відступають. Загальна захворюваність за останні 7 днів склала 265,5 випадків на 100 тисяч населення,
що становить 50,6% до середнього багаторічного показника. Як повідомляють у Тернопільському обласному лабораторному центрі МОЗ
України, кількість хворих знизилась, порівняно з попереднім тижнем
на 7,6% (2821 випадок проти 3052). Питома вага дітей до 18 років серед хворих склала 63,4% (1788 ос.), школярів – 50,2% від усіх захворілих дітей (897 ос.)
Відома тернопільська біатлоністка — у ТОП-100 найуспішніших.
Журнал "Новое время" опублікував щорічний рейтинг. Так, у сотню найуспішніших увійшли жінки, які досягли найбільших кар’єрних успіхів у
восьми сферах — політиці, бізнесі, держслужбі, корпоративному секторі, суспільній діяльності, культурі і медіабізнесі, шоу-бізнесі і спорті.
Серед найуспішніших жінок України — уродженка Тернопільського
району, випускниця Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, біатлоністка, чемпіонка світу, 5-кратна чемпіонка Європи, олімпійська чемпіонка 2014 року Олена Підгрушна.
Експерти та аналітики називають Великий піст головним ціновим двигуном, оскільки попит невблаганно зростає. Зокрема, це
стосується грибів: вони подорожчали до 40-45 гривень, а ще місяць
тому були по 20-25. Через місяць-півтора ціна знову знизиться, але
раніше чекати здешевлення не доводиться. Риба теж подорожчала,
але тут справа не в збільшенні попиту, а в зниженні пропозиції: через льодоходи вилов такої риби, як короп або карась, зменшується,
а імпортна риба дорожчає через незначне підвищення курсу долара.
Короп коштував до 60 гривень за кілограм, тепер — 70-75. Карась —
50 гривень, нині — до 65. Незважаючи на те, що зелена цибуля, огірки і помідори подорожчали приблизно на 10%, ціна на стандартний
борщовий набір поки що залишається незмінною. Також виробники
молочних продуктів анонсували подорожчання своєї продукції. На
підвищення вплинули внутрішні і зовнішні економічні фактори. Насамперед, це підвищення ціни на сировину. Наприкінці 2016-го ціна
на молоко зросла на 80%, порівняно з літом 2016-го. Плюс коливання
курсу долара, адже ціни на упаковку, заквасочні культури і вітаміни
безпосередньо залежать від нього.
СТБ оштрафували на 1,65 млн. за небезпечні для психіки дітей
шоу, які транслювали в денний час. Відповідне рішення ухвалила Національна рада з телебачення і радіомовлення. Телеканал покарали
за анонс шоу "МастерШеф", де одна з його учасниць показала непристойний жест, і анонс програми "Один за всіх", присвячений насильству над підлітком. Також наголошується, що в одному з випусків
реаліті-шоу "Хата на тата" дитина купувала горілку, а батько пропонував навчити хлопця палити. У програмі "Битва екстрасенсів" в кадр
потрапило скалічене тіло вбитої дівчини. Всі ці програми транслювалися до 23 год. На думку експертів, ці епізоди привчають дітей до жорстокості, насильства, нецензурної лексики, грубощів, що в результаті
може стати причиною важких психічних захворювань. Канал свою
провину не визнав.
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Фотоархів
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Богдан Ящик:
«В душі я назавжди залишуся вчителем…»
У попередньому номері «Подільського слова» ми започаткували нову рубрику, присвячену 50-річчю газети, під назвою
«Фотоархів», розмістивши 27 фотографій із власного архіву нашої газети. Ми обіцяли читачам, що в наступних номерах
писатимемо про людей, зображених на світлинах, про те, як склалися їхні долі, чим живуть і займаються вони тепер.
І ось, перша наша розповідь про людину з фото № 19 — Богдана Ящика — вчителя фізики і астрономії Почапинської
ЗОШ І-ІІІ ступенів. Знімок був зроблений наприкінці 2000 року.

Богдан Ящик,
учитель року 2000

— Богдане Григоровичу, чи
пам’ятаєте ви час, коли було
зроблене фото?
— Так, це був кінець 2000 року.
Я працював учителем фізики, мав
певний досвід, яким вирішив поділитися на конкурсі з колегами. Спочатку став переможцем
районного конкурсу, а згодом і
обласного. Пам’ятається, що відкритий урок, який був завданням конкурсу, ми проводили не
з учнями, а з учителями — в той
період якраз була епідемія грипу.
Пам’ятаю все до найменших деталей — і завдання, і конкурентів,
серед яких були мої добрі знайомі, і масштабну роботу, зроблену
напередодні «Вчителя року».
— Перемога була важкою?
— Потрібно було докласти багато зусиль. На той час ще
комп’ютерів у школах не було,
був лише один у відділі освіти. І
тодішній керівник методичного
центру Руслан Заброцький нам,
конкурсантам, допомагав, як міг.
Ми в день і вночі готувалися, бо
розуміли відповідальність. «Поелементне вивчення фізики на
уроках» — тема моєї доповіді, з
якою ішов на конкурс. Це цікавий
метод підготовки та викладання
фізики, який застосовував у роботі і котрий давав хороші результати.
— Розкажіть про свою педагогічну діяльність. Чому вирішили стати вчителем фізики?
— Учителем фізики я вирішив
стати ще тоді, коли навчався у
школі. Мушу сказати, що багато
учнів люблять той предмет, учитель якого викликає в них повагу, любов. Тоді виникає інтерес до предмета. У мене був дуже
хороший вчитель фізики. Я не
лише обожнював його уроки, а
й ходив за три кілометри пішки
туди і назад на фізичний гурток.
Мені було це цікаво, брав участь в
олімпіадах з математики, фізики,
де завжди демонстрував хороші
результати. Закінчивши навчання
у Тернопільському державному
педагогічному інституті, прийшов у нову школу в Почапинцях,
де впродовж 24 років працював

учителем фізики, астрономії, математики, інформатики. Люблю
точні науки: фізику, математику,
а також танці і поезію, адже вони
потребують максимальної концентрації уваги.
— У вашій родині сформувалася вчительська династія…
— Моя дружина теж працювала
вчителем початкових класів, і син
пішов моїми слідами — він став
переможцем обласної олімпіади
з фізики, і йому дали запрошення
у фізико-математичний ліцей педуніверситету, куди він вступив
поза конкурсом та успішно закінчив його. Нині викладає у ТНПУ,
захистивши дисертацію. Невістка — також педагог, кандидат
філологічних наук. А ще мій сват,
сваха і їхні діти — всі вчителі. Я
вже жартую, що ми можемо навіть приватну школу відкривати з
різних напрямків.

школяр, і почути від них приязне
«Доброго дня!» та побачити щиру
посмішку. Принаймні сумління
мене не мучить, що я комусь занизив чи завищив оцінку. На
«три» потрібно було знати і вміти одне, на «п’ять» — набагато
більше, і кожен із них знав, що в
його силах і за що отримував ті
чи інші оцінки. Все справедливо.
Щодо цікавих історій, то пригадується фізичний диктант, де на
запитання: «Як читається закон
Паскаля?» — один із учнів відповів: «Закон читається вдумливо,
щоб можна було зрозуміти, про
що йдеться».
— Як сталося, що ви покинули шкільний меридіан? Чи не
шкодували про це?
— У 2005 році мені запропонували посаду заступника голови Тернопільської райдержадміністрації. Я довго вагався. Коли

— Чи пам’ятаєте якісь цікаві
історії з часів, коли були вчителем?
— Історій є багато, про них
можна було б довго розповідати.
Скажу лише, що завжди пишався своїми учнями — багато з них
були переможцями районних та
обласних олімпіад. На уроках намагався не нав’язувати їм свій метод навчання, вчив їх демократії
й порядності. Цінував кожного
учня. І тепер мені приємно зустріти своїх випускників, чи то
був відмінник, чи менш успішний

пішов зі школи, то, скажу відверто, дуже шкодував, сумував
за учнями, за педагогічним колективом. По правді, навіть тепер у моїх снах усі події чомусь
відбуваються у школі. Сьогодні
маю можливість робити кроки
в напрямку покращення становища навчальних закладів тощо.
2006-го був обраний заступником голови Тернопільської районної ради. Приємно, що ця
посада дала можливість провести низку позитивних змін, наприклад, відновлення повноцін-

верситетів. Загалом у районі зібраний дуже хороший колектив
учителів-фізиків. Я завжди наголошував, що педагогу для того,
щоби чимось зацікавити учнів,
потрібно й самому щось нове
пізнавати й переймати досвід в
інших. Саме це притаманне вчителям нашого району, адже вони
шукають нове у своїй роботі…і
знаходять.
— Сьогодні ви керуючий
справами Тернопільської районної ради. У чому суть цієї
роботи, чи цікава вона?
— Моїми обов’язками є не
тільки вирішення питань освітянських чи гуманітарних, хоча
все одно до них причетний, адже
є членом колегії з освіти. Робота керуючого справами більше
пов’язана з паперами. Це підготовка сесій, рішень, перегляд
проектів, розгляд звернень громадян, робота з листами, а також керівництво виконавчим
апаратом. Як керуючий справами візую всі додатки, які приймають на сесії районної ради.
Це цікаво, адже розумієш, що це
потрібна робота… Але в душі я
назавжди залишуся вчителем.
— Як ви вважаєте, наскільки
змінилася школа сьогодні?
— Зміни відбулися, і вони в
усьому — починаючи від шкільної програми, технічної бази,
рівня підготовки вчителів та
учнів. З тих пір, як я не вчителюю, минуло 12 років, це ціле
шкільне покоління. Змінилися
й учні, нині завдання вчителя —
підказувати учню, спрямовувати його до всебічного вивчення
предмета. Підхід має бути індивідуальний, диференційований,
а школярі в час сучасних інформаційних технологій мали би
більше працювати самостійно,
оскільки для цього є всі можливості.
— Кажуть, колишніх учителів не буває…
— Правда, адже вчитель не
просто професія, це — покликання. Усі 24 роки я відпрацював на одному подиху, навчаючи
дітей. Мені іноді здається, що
навіть зараз готовий був би провести будь-який урок із фізики
без підготовки, лиш би тему мені
назвали, бо пам’ятається все,
адже воно близьке і рідне.
Розмовляла Лілія КУЛЕНИЧ.

любов’ю до вас!

50 років з

Фото Ігоря Бойка,
Степана Червінського,
Володимира Хацаюка

Можливо, на цих фотографіях ви впізнаєте себе,
своїх рідних, друзів чи
знайомих. Напишіть нам,
як сьогодні склалися їхні
долі. У листі вкажіть номер світлини, на котрій зображено людей, про яких
ви розповідатимете. Ми
опублікуємо ці оповіді на
шпальтах газети. Надсилайте свіжі фото, а також
спогади з часів, коли були
зроблені знімки.

ного функціонування дитячого
садочка в Почапинцях, який до
того через відсутність опалення
працював лише влітку.
І хоча 12 років я вже не працюю вчителем, але коли у районі відзначають професійний
день фізика, мене завжди запрошують і я радо їду. Цього року
свято відбулося в Лозівській
школі завдяки Михайлу Шемелі, який раніше був керівником
методоб’єднання, а нині працює
вчителем фізики. З його ініціативи там було створено відмінний
кабінет фізики, гроші на відкриття якого надала Байковецька громада, головою якої є Анатолій Кулик. А це чимало — 250
тисяч гривень. Тепер у Лозовій
є сучасний, зразковий кабінет,
куди часто приїжджають навіть
студенти та викладачі з педагогічного та політехнічного уні-
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с. Великі Гаї, змагання санпостівців

с. Острів

с. Романівка, Ярослав Козуб
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Особистості | Богдан Бастюк

Безсмертя, куплене любов‘ю
Бастюк Богдан Іванович — український письменник, поет. Народився 19 липня 1949 р. в с. Мишковичі Тернопільського району
Тернопільської області. Навчався у місцевій восьмирічній школі та Тернопільській СШ № 8. Закінчив Львівський сільськогосподарський
інститут (1972). Працював інженером у колгоспі, в Тернопільському відділі науково-технічної інформації Укрінформагропрому. Помер і
похований у рідному селі.
Автор:
• збірок поезій: «Коріння» (1978), «Вдома» (1987), «Трава у профіль» (1990), «Сто мініатюр» (1992), «Цілушка» (2000), «Мандрівка порами року»
(2005), «Словини» ;
• книжок гумору: «Дефіцитна кандидатура» (1989), «Сільська аеробіка» (1990), «На кривому цвяшку» (1997), «Сміхомаргіналії» (2001);
• повістей: «Сопигора» , «Пасинки Європи» (1999), «Війна у війні» (2003).
Богдан Бастюк — лауреат премії імені братів Лепких (1993), літературних премій ім. Уласа Самчука (2002) та Степана Руданського (2004).

28 лютого у дитячій бібліотеці №2
м. Тернополя відбувся вечір пам’яті
нашого видатного земляка — письменника, філософа, громадського діяча Богдана Бастюка. Творче зібрання
зініційоване колективом бібліотеки,
яку очолює Галина Компанієць. Зворушливі слова ведучої заходу — провідного бібліотекаря Оксани Лехіцької
— глибоко вразили присутніх літературознавців, письменників, громадських діячів, односельців та родину
поета. Щирими спогадами про нашого
земляка поділилися його побратими:
М. Левицький, Леся Романчук, В. Присяжний, Т. Дігай, В. Дерій, В. Мацикур,
М. Гуменюк; громадська діячка Марія
Крупа; літературознавці М. Ониськів
та Я. Гевко.
До організації та проведення вечора пам’яті долучилися вчителі й

учні Мишковицької ЗОШ І-ІІІ ст. Учитель української мови та літератури
І. Б. Звір (донька поета), випускниця
школи, студентка 3 курсу ТДПУ Ірина
Бастюк (онука письменника), студент
Технічного коледжу ТНТУ ім. І. Пулюя
В. Підгайний, учні 8 класу Мишковицької ЗОШ С. Оленин та Ю. Вербовецька хвилююче декламували твори
митця. Авторський вірш-присвяту
поетові прочитала вчитель початкових класів Мишковицької ЗОШ Н. Я.
Брикайло.
Багатогранна творчість Богдана
Бастюка сповнена життєвої мудрості
й любові до людей, до рідного краю.
Поет зізнавався: «Моя біографія міцно і назавжди поєднана з рідним селом і його мешканцями». Мишковичі
пам’ятають і шанують свого талановитого земляка. У наших серцях за-

вжди відлунюватимуть і житимуть
слова Богдана Бастюка:
Пишу — як дихаю. Спішу…
Словоконструкції — під прес
Жувачки стольної. Смішу
«Новаторів» і критикес.
Пишу як вмію, як живу,
Як батько і як прадід жив,
Як косить селянин траву,
Як хлібний лан чекає жнив…
Як спить у сповитку дитя,
Як чеше косу молода,
Як Серетом без вороття
В Дністер — потоками вода…
Як дзвін церковний ударя
З небес вишиваних неділь,
Як досвітку і ночі пря
Трива на сонних плесах піль…
І все оте — од росних плес
До віч у подиві святім,
Усе воно — життя контекст,
І я вторинний — тільки в нім.
А в іншім — годі намагань.
Схитнуть мене у чімсь — дарма.
Я рівний в цю весняну рань
З усім на світі і всіма!
Бо в гаслах, у тяжкому сні
Беріг традицій оберіг,
Свої щедрівки і пісні,
Історію свою зберіг.
І срібна творчості пір‘їна
Шука в душі народній дна…
Не вмре ні мати Україна,
Ані дочка Галичина!...

М.С. БУДАЙ,
заступник директора з виховної
роботи Мишковицької ЗОШ.

Богданові Бастюку,
поетові, прозаїку, гумористу
і славній людині
На полудень віку,
жартома і всерйоз

Жива ще мати Україна!
Жива й дочка – Галичина!
Богдан Бастюк
У Мишковичах добра днина.
Шанують люди Богдана.
Жива ще мати Україна!
Жива й дочка — Галичина!
Наш гумор квітне, мов калина,
Поважна в нім височина.
Поки живе ще Україна,
Живе й дочка – Галичина!
Богдан Грицькові* — як родина,
Ці хлопці в нас — величина.
Жива ще мати Україна!
Жива й дочка – Галичина!
Хай знають Штати й Аргентина
І щонайдальша чужина,
Найкращий гумор з України –
Богдан Бастюк. Галичина.
* Йдеться про талановитого виконавця гумористичних творів Богдана Бастюка заслуженого артиста України Григорія Драпака.

«Давай, братику, рятуй свою країну, захисти нашу гідність, бо хто, як не ти? Хто, як не ми?» — казали вони йому.
А що він? Він не міг їм відмовити. Хіба можна відмовити тим, з ким щодня змітаєш зі столу крихти надії, віри й любові, щовечора зализуєш рани в тісних стінах, слухаючи, як цокає годинник і падають із крана краплини води?
тварини, залишені людьми, просять їсти.
Ти ділишся з ними останнім шматком їжі, а
вони з тобою — своїм теплом. В окопах серця побратимів б’ються голосніше, ніж лунають обстріли з ворожих позицій.
«Як ти тут опинився?» — питає він Аліма, який досі здригається уві сні, коли йому
сниться рідна Феодосія.
«Вкрали. В мене батьківщину вкрали. А
ти?» — відповідаючи, запитує Алім.
«Така сама біда…»
Знову весна. Четверта. Цю війну ми рахуємо веснами. Скоро з’являться бруньки і
зацвітуть дерева. Вкотре без змін на фронті. Нестерпна вічність… Біг навипередки зі
смертю триває.
Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Шевченкова Україна, або Шевченко сьогодні
В одній із зачинених шкіл Донеччини я
віднайшов книги з історії України та запилене видання Шевченка. Якоїсь миті зрозумів,
чому Донбас обманули: тут твори Шевченка й українські загалом припадали пилюкою. Мимоволі пригадав випадок у березні
2012 р., коли директор однієї зі шкіл нашого району зняв портрет Шевченка і на його
місце почепив портрет Януковича. Це і є
своєрідний тест на національну свідомість
і гідність. Байдужість до національного і
завелика толерантність до чужого, а особливо москальського, пустили ракові метастази в національній організм, витворивши
хохла чи малороса.
Теперішня ситуація склалася тому, що
у східних регіонах мало знають Шевченка.
Або майже не знають чи не люблять, як і все
українське. Це там — на Донбасі. А тут, де

не панує москаль, відчувається синдром
недочитаного Шевченка. І це чітко видно з
відсутності національної політики у повсякденному житті держави.
Шевченко — елемент національної
символіки. Він знову повернувся, як у часи
УНР-ЗУНР, Холодного Яру та ОУН і УПА, але
в іншому образі. Багато хто відчув його присутність на Майдані в балаклаві з шиною на
плечі, у сутичках на Грушевського та Інститутській. Його присутність відчував на кривавому Донбасі і я, як і багато національно
свідомих українців.
«Борітеся — поборете! Вам Бог помагає!» — його голос лунає над донецькими
та луганськими степами, блокпостами й
окопами. Це голос правди і віри, відданості
та любові до рідної землі, народу. І якщо у
нас серце крається від болю за наших сол-

Хай ваші влучні гуморески
Класичними стануть,
як фрески!
Щастя, добра і порядку!
Музи, терпіння, достатку!
19.07.2006 р.
м. Тернопіль.

Прозова
надточність

Фігуральний гумор,
із перцем сатира.
Прозова надточність,
як у командира.
А ще поезія на здибанку
його гука…
То ж не забудьмо,
друзі, Бастюка.
19.07.2007 р.
м. Тернопіль.
Василь Дерій.

Ліричний зошит

Цю війну ми рахуємо веснами

«Хто, як не я?» — повторював він і палив мости, щоб можна було збудувати нові,
робив помилки, безліч помилок, щоб нащадки мали на чому вчитися. Обличчя його
запеклося вогнем барикад, руки посікло
каміння. Всі боронили себе й своїх рідних,
відстоювали право бути собою на своїй те-

Хай за ваші світлі романи
Від дружини не буде догани!
Хай ваші ліричні вірші
Будуть ще кращі, а не гірші!

м. Тернопіль.
19 липня 1999 р.

Невигадана історія | Донбас

риторії. Найвідважніші загинули. З тих, хто
залишилися живими, одні повернулися додому або продовжують боротися на фронті,
інші… про інших краще не згадувати. Вони
все забули і стали правителями.
«Не здавайтесь! Терпіть, терпець нас
шліфує! Скоро, зовсім скоро», — закликають правителі, сидячи на горі загиблих. Їм
треба більше загиблих. Бо чим більше загиблих, тим видніше їм світле майбутнє. «Та
хто вони такі? Клав я на них. Аби лиш сонце
не заступали», — кричить на вулиці бездомний поет, спритно маскуючи діри у власних кишенях. Раніше були бандуристи, сизі
орли, тепер — новітні діогени, вуличні поети без імен і адрес.
Це там, а тут — мовчазні степи й терикони. Тут небо пахне горизонтом. Домашні

Класичні,
як фрески

датів, а відчайдушна любов до свого дає
змогу міцно тримати зброю, то знайте: перемога буде. Бо ніщо не буває даремним. Із
нестерпного болю та безмежної любові постане Шевченкова Україна.
Олег СТЕФАНИШИН,
учасник АТО, член наукової ради товариства «Меморіал» ім. В. Стуса, с. Лозова.

Хай в пам'яті
живуть вони щодня...

Посвята Небесній сотні

Палав наш Київ у страшнім вогні,
Пекла у грудях українська доля.
Стояли хлопці-соколи, як на війні,
Бо не байдужа їм була свобода й воля.
Вони обличчям зустрічалися зі смертю,
Собою боронили весь народ.
Стояли день і ніч відважно, вперто,
Не прагнучи грошей і нагород.
Їх кликала столиця стоголосо,
І хвилями манила їх Дніпро.
Наш рідний Київ не сіяв від сонця —
Палав вогнем він ворогам на зло.
Мороз тріщав, і крижаніли руки,
Летіли кулі грізно звідусіль.
А матері ридали в дні розлуки,
Пекла їм рана серце, наче сіль...
Бо полягли сини, загинули герої —
Хай вічністю сіяє їх зоря.
Вони за Україну йшли до бою,
І гордо їх прийняли небеса.
Небесна сотня — це герої славні!
Та їхня жертва — дорога ціна.
О Києве, ти — біль, ти — крик держави.
Шкода, що не повернем тих людей життя,
Які в душі плекали вищі сили,
Щоб захистити кожного із нас;
Загарбників московських не пустили
В цей небезпечний і тривожний час.
І зацвітуть каштани білим цвітом,
Та Київ не веселий, як колись.
Тут брат за брата умирав повільно,
На кожнім кроці — кров, лиш озирнись.
На піаніно музика лунає,
На фоні неба прапор майорить.
Його Небесна сотня нам тримає,
За Україну молиться щомить.
І ми в скорботі помолімся щиро
За тих, хто нам зберіг життя,
За всіх героїв, що здобули мир нам.
Хай в пам'яті живуть вони щодня.
Галина БУТЕНИЦЬ, вихователь-методист
Мишковицького ДНЗ "Теремок".
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Добро проростає лише добром

Проживши трохи літ на білому
світі, зауважила таку особливість:
якщо наші милі та гарні жінки
всіма доступними способами намагаються приховати справжній
вік, то керівники сільських самодіяльних театрів, актори-аматори
вважають за велику честь називатися найстаршим колективом.
У яке село не приїдеш, де діє драматичний театр, почуєш інформацію, що саме їх колектив найдавніший на теренах не лише району,
але й області загалом.
Актор Тернопільського академічного обласного драматичного театру імені Тараса Шевченка,
палкий поціновувач самодіяльного театрального мистецтва
Михайло Антонович Безпалько каже, що вивчивши чимало
джерел, дійшов висновку, що
найстаршим колективом можна
вважати саме Смиковецький самодіяльний аматорський театр,
започаткований ще у другій половині ХІХ століття.
Уже в 1879 році при Смиковецькому осередку товариства
«Просвіта» діяв драматичний
гурток. Сільські аматори не мали
місця для театральних проб, але
тяга до мистецтва була такою великою, що готувалися до вистав
у людських стодолах та млинах.
Зі спогадів смиківчанина Миколи
Помазанського, у стодолі відбулися прем’єри вистав «Невільник»,
«Хмара», а в сільському млині —
«Назар Стодоля». Збереглися в
пам’яті та записах імена перших
акторів. Серед них улюбленці
публіки: О. Чуйко, О. Плетюк, О.
Соколовська, Параскевія Соколовська (Кіт), Дмитро Бутковський,
Іван Роговський, суфлери Андрій
Бутковський, Федір Козуб та керівник художньої самодіяльності
Антон Полетюк. Актори показували своє мистецтво у селах
тодішнього Великобірківського
повіту, а також Денисові, Симиківцях та інших. Зібрані кошти
йшли до скарбнички для будівництва хати-читальні, яка на велику
радість сільських театралів і всіх
тодішніх жителів села Смиківці
постала лише у 1928 році.
Змінювалися державні устрої,
село було в епіцентрі воєн, проте
справжні любителі театрального
мистецтва не припиняли діяльності. Потужне відродження національного мистецтва прийшло

у 1991 році, коли Україна здобула
незалежність. 21 березня цього
року з ініціативи тодішнього керівника Смиковецького самодіяльного драматичного театру Володимира Івановича Козуба було
поставлено п’єсу «Назар Стодоля». За чверть століття потому відбулося чимало прем’єр, серед яких
«Безталанна», «Сто тисяч», «Свята
вечеря», «Мамина хата», «Данилочарівник», «Неосвячене кохання»,
«Пошилися в дурні», «Наймичка», «Шельменко-денщик», «Як
наші діди парубкували», а також
театралізовані дійства, зокрема
«Хресна дорога».
Нині Смиковецьким самодіяльним аматорським театральним колективом «Відгомін»
керує Юрій Ліский — хороший
актор, вмілий організатор, завдяки якому театр отримав нове
дихання, у нього влилися молоді
сили.

5 березня у місцевому
клубі села Смиківці відбулася вистава «Я поведу
вас у світле майбутнє»
за п’єсою актора Хмельницького обласного драматичного театру Олександра Топоринського.

Вона зібрала багато глядачів, які приїхали з Тернополя
та навколишніх сіл. У залі була
комісія у складі директора Тернопільського обласного центру
народної творчості Володимира
Сушка, методистів центру Олексія Легушина, Людмили Пітик та
Мар’яни Питель, яка має вирішити, чи присвоїти цьому колективу
звання народного аматорського.
Адже відповідні документи від
Тернопільської РДА вже подано в
управління культури ОДА.

тральна постать вистави — колишній воїн-афганець, учасник
Революції Гідності Іван Куйбіда,
якого майстерно зіграв Борис
Антків. Його дружина доглядає
літню багату сеньйору в Італії,
родич, хоч іде війна на сході
України, працює будівельником
у Москві, чого Іван не схвалює.
Онук Куйбіди, сімнадцятилітній Мишко (Віктор Домший), не
бачачи перспективи в селі, хоче
податися до міста, але з часом
стає бійцем добровольчого ба-

Ця п’єса за жанром — трагічна комедія про наше сьогодення. Кожен глядач побачив
у ній себе, нашу владу, поринув в атмосферу, в якій живе
українське суспільство. Цен-

тальйону. В Івана Куйбіди, крім
усіх інших проблем, ще й згоріла
хата, тому чоловік ночує у курені, куди йому приносить їжу сусідка Ганна (Оксана Логінська).
Їхні діалоги показують гляда-

чеві, що наші люди не можуть
змиритись зі своїм злиденним
існуванням, вони вболівають за
долю села та країни загалом, бачать і викривають недоліки, зокрема корупцію сільської влади,
пристосуванство
інтелігенції,
та намагаються з цим боротися.
Звертаючись до сільського голови (Сергій Козуб) Іван Куйбіда
каже: «Колись такі, як ти, обіцяли нам світле майбутнє. А де
воно? Хіба ви собі його зробили,
крадучи, обманюючи та паразитуючи на праці простих сільських людей! А що ви дали нам?
Убогість, занепад, безперспективність, погані дороги…»
Основний стрижень п’єси –
українці мають трудитися на
своїй землі, якщо хочуть, щоб
їхні діти жили у цивілізованому
суспільстві. За це на сході України гинуть Іван Куйбіда та його
внук Мишко. У виставі також задіяні Галина Кравець, яка зіграла
роль поштарки, дівчини Мишка, Юрій Ліский (підприємець),
Надія Осадчук (бібліотекарка
Льоля), Віталій Левчик (грузинатовець Нодар), ведучі Роман
Лозінський та Любов Домша.
Режисер-постановник вистави
Юрій Ліский, керівник проекту
Надія Осадчук, звукооператор
Андрій Сидор.
Високу оцінку постановці
дав керівник апарату Тернопільської районної ради Богдан
Ящик, який, зокрема, сказав:
«Наші державні проблеми — це
великий нарив, який розкрили
ви, дорогі актори. Ви сказали те,
про що ми, можливо, замовчуємо
або не завжди так відкрито говоримо. Кожен, хто подивиться
п’єсу «Я поведу вас у світле майбутнє», зрозуміє, що має зробити
свій внесок для того, щоб війна
швидше закінчилася, а тоді працювати так, щоб жертви, які вона
посіяла, не були марними…»
Схвально про виставу відгукнулися начальник відділу культури Тернопільської РДА Віктор
Навольський, сільський голова
села Смиківці Володимир Сидяга, парох села о. Іван Флиста.
Актори ж були вдячні публіці за
небайдужість, гучні аплодисменти та сльози.
Галина ЮРСА – ТРР «Джерело».
Фото автора.

Шкільний меридіан

Пишаймося, що ми — козацького роду!
Учні та вчителі
Почапинської школи

В. Гуринович та В. Лютий
під час змагань із армреслінгу

Рої "Січовики" (6-А клас)
і "Веселі козачата" (6-Б клас)

Нещодавно в Почапинській ЗОШ І-ІІІ ст. за участю учнів 6-А та 6-Б класів відбувся спортивнорозважальний захід «Козацькі забави». Організував його вчитель фізичної культури Андрій
Іванович Чернецький. Мета свята — сприяти фізичному розвитку школярів, прищеплювати прагнення
продовжувати національні традиції і дотримуватися
звичаїв та обрядів, виховувати загальнолюдські цінності, формувати козацьку мораль.
За змаганнями юних козаків залюбки спостерігали учні й учителі. Журі, членами якого були вчитель
історії та правознавства Іван Дем’янович Чернецький, педагог-організатор Марія Леонідівна Крамар і
заступник директора з виховної роботи, вчитель історії Віталій Миколайович Ковальчук, справедливо
оцінювало вправність команд, назви яких символізували відважність і козацький дух учасників конкурсу: 6-А — рій «Січовики», 6-Б клас – рій «Веселі
козачата».
Змагаючись у семи тематичних напрямках, кожен
мав змогу показати рівень витривалості, вміння долати труднощі, характер, лицарські якості. У першому конкурсі кожна група презентувала свою команду, емблему, стрій і пісню. Було вражаюче! З яким
ентузіазмом виступали хлопці! У атмосфері азарту й
веселого сміху народжувалися нові таланти, відчувався дух згуртованості й дружби.

Наступний конкурс мав назву «Влучити в ціль».
Учасники змагалися в стрільбі з лука й метанні списа.
Третє випробування — «Втеча з полону» — стрибки
в мішках. Саме воно викликало шквал емоцій. Далі
було не менш захоплююче — «Сильна рука».
У змаганнях взяли участь і дівчата, які підтримували свої команди. Вони виконали завдання «Привал».
Одні заспівали народну пісню, а другі подарували
присутнім танець «Козачок». Судді високо оцінили
їхню майстерність. Під час шостого випробування
«Захопити фортецю» не так і легко було збити з лавки
суперника мішком.
Справжній козак повинен знати історію Запорізької Січі, тож хлопці показали хороші результати
в конкурсі «Козацькому роду нема переводу». На
завершення учнів перевіряли на наявність командної єдності та належної фізичної підготовки — вони
змагалися в перетягуванні линви. Свято закінчилося
однаковим рахунком: обидві команди отримали по
35 балів.
Результати змагання показали, що наші діти
знають славну історію Війська Запорізького, плекають і в душі, і в тілі непоборний козацький дух,
який веде Україну до світлого майбутнього!
Софія ЖАВОРОНКО, президент шкільного
парламенту «Первоцвіт» Почапинської ЗОШ І-ІІІ ст.

слово
Фестивалі | Тур вихідного дня
Цьогоріч весна в Західній Україні обіцяє бути гарячою: для
розваги туристів тут готують
численні тематичні фестивалі.
Пропонуємо поринути в автентичну атмосферу музики,
видовищ та смаків. А де буде
найцікавіше, вирішувати вам.
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ТОП фестивалів весни-2017
майстер-класи, дегустації, кавовий спринт —
забіг офіціантів з кавою, велопробіг, а також
ворожіння на кавовій гущі. На центральній
сцені свої таланти демонструватимуть поети,
музиканти, співаки і танцюристи міста.
Головною дійовою особою свята традиційно є величезна турка-рекордсмен, в якій
можна зварити 200 літрів кави.
Дата: 6–9 травня

«Угочанська лоза»

«Сакура фест»
Відвідавши Ужгород наприкінці квітня, ви
зможете насолодитися цвітом сакури. Вулиці
Довженка і Ракоці, а також прилегла до набережної площа Пушкіна, які іноді називають
Сакуровою алеєю, перетворюються у фантастичний райський сад. Залежно від погодних
умов, початок цвітіння сакури може зміститися на кілька днів. Останніми роками сакура
розквітає трохи раніше. Наприклад, минулого
року цвітіння цього дерева в Ужгороді можна
було побачити вже в середині квітня, оскільки
весна видалася ранньою і теплою.
Дата: 18–30 квітня.

«Форпост»
Шостий фестиваль середньовічної культури «Форпост-2017» відбудеться в Кам`янецьПодільській фортеці.
У програмі свята: лицарські бої, масові бугурти та нові нестандартні номінації; виступ
фолк-гуртів і танцювальних колективів; змагання зі стрільби з луків та арбалетів; конкурс
історичного костюму; фаєр-шоу.
Дата: 29 квітня – 1 травня
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XII фестиваль виноградарів і виноробів
«Угочанська лоза-2017» відбудеться на початку травня в закарпатському райцентрі з
символічною назвою Виноградів. Саме тут
сотні років тому почало розвиватися закарпатське виноробство. Мета свята — поширення культури споживання вин, відновлення традицій виноградарства, розкриття
туристичного потенціалу району, збереження традицій місцевої кухні.
У програмі фестивалю — дегустація та
виставка-продаж виноробної продукції, ярмарок виробів декоративно-прикладного
мистецтва, обмін досвідом виготовлення
вин, концерт творчих колективів та окремих
виконавців, розіграш святкової лотереї, нагородження кращих виноробів, інші забави
і розваги.
Дата: 6–7 травня

«Кубок Поділля»
Міжнародні змагання з повітроплавання
«Кубок Поділля-2017» та фестиваль «Назустріч
Сонцю» — це триденне свято повітряних
куль, яке традиційно відбувається в Кам'янціПодільському в другій половині травня під час
Дня міста. У заході, зазвичай, беруть участь
10-15 екіпажів теплових аеростатів з України
та з-за кордону. Буде проведено декілька польотів над Кам'янцем та околицями — пілоти
змагатимуться за традиційний Кубок Поділля
та призи від спонсорів.
Ранкові польоти відбуваються о 5 год. 30 хв.,
а вечірні — о 18 год. 30 хв. Завершує свято
нічний старт повітряних куль.
Дата: 18–21 травня

«Кам'янецька турка»
Кавовий фестиваль «Кам'янецька турка»
збере у Кам'янці-Подільському любителів
цього напою. Фестиваль покликаний нагадати, що кава на українській землі вперше
з'явилася у Кам'янці-Подільському. Саме тут
під час османського панування, в 1672 році,
була відкрита перша кав'ярня. Заходи відбудуться на центральній площі Старого міста — Польському ринку. Тут розміщується
стилізоване кавове містечко, в якому протягом трьох днів триватиме кавовий ярмарок,

«Сонячний напій»
На початку травня Ужгород запрошує
мешканців та гостей Закарпаття скуштувати
натурального вина та меду на фестивалі «Сонячний напій».
Участь у ньому беруть кілька десятків виноробів краю. В старовинних королівських
підвалах (відомі під назвою «Совине гніздо»)

можна безкоштовно дегустувати понад 50
видів якісних і «правильних» вин, купажні
вина на основі європейських сортів винограду та ексклюзивні авторські купажі («Чорний
принц», «Сонце в бокалі», «Космічне», «Жужіка ти солодка»).
Фестиваль приділяє велику увагу культурі
споживання вина – організатори обіцяють
подбати про скляні келихи з атрибутикою
свята. Дегустаційна комісія обиратиме найкращі вина — винороби отримають «золоті»,
«срібні» й «бронзові» відзнаки.
У медових павільйонах, що розташовуються навколо льохів, бджолярі запропонують найпопулярніші медові продукти —
квітковий, «майський», липовий мед, пилок,
віск, медові соти і навіть медовуху. Крім того,
гості фестивалю матимуть можливість придбати сувеніри, солодощі, молочні делікатеси (вурду, бринзу, домашній сир), продукти
закарпатських сироварень,
посмакувати
шашликами, печеною рибою, картоплею,
бограчем та іншими традиційними стравами
Закарпаття.
Дата: 8 травня

«Срібний Татош»
Шостий міжнародний фестиваль середньовічної культури «Срібний Татош» відбудеться в Чинадієвському замку біля Мукачева.
Фортеця «Сент Міклош» уже шість століть
гордо височить над мальовничою річкою
Латориця на тлі Карпатських вершин. Цього року тут схрестять мечі лицарі з України,
Словаччини та Угорщини, щоб відродити
славу минулих епох.
На фестивалі «Срібний Татош-2017» відбудуться видовищні середньовічні бугурти,
поєдинки на мечах і алебардах. Буде звучати
автентична музика. Кухарі приготують страви за старовинними рецептами. Кожен учасник фестивалю зможе взяти участь в середньовічних забавах і танцях, постріляти з лука
та арбалета, приєднатися до майстер-класів,
придбати оригінальні речі на ярмарку. А у
вечірній час небо спалахне від фаєр-шоу.
Дата: 27–28 травня.

Шкільний меридіан

У Петриківській ЗОШ дзвеніло рідне слово
Без мови — не створити нам держави,
Доріг тернистих не перебрести...
Стіною стань і мову захисти!
М. ЛОТОЦЬКИЙ.

За рішенням Генеральної конференції ЮНЕСКО, 21
лютого всі народи Землі відзначають Міжнародний
день рідної мови. Сьогодні це свято крокує планетою,
а з 2000-го його відзначають і в Україні.
Мова — духовний скарб нації. Це не просто засіб
людського спілкування, а те, що живе в наших серцях,
дар від Бога. Змалечку виховуючи в собі справжню людину, кожен із нас повинен створити у своїй душі світлицю, у якій зберігається найцінніший скарб – мова.
У Петриківській ЗОШ I-II ст. стало вже традицією щорічно відзначати Міжнародний день рідної
мови. Учні разом із педагогами підготували з цієї
нагоди захід. Програма дня була цікавою та різноманітною.
Чутливою струною дзвеніло рідне слово в молитві
про мову, поезії з уст учнів 1-3 класів. Активну участь
у святі «Дзвени, народу рідне слово!», проведеному у
формі телепередачі на каналі «Рідне слово», взяли учні
4-9 класів. Авторську поезію «Рідне слово» читала семикласниця Катерина Лицар. Учениця 4 класу Марія
Стрілкова декламувала вірш «Молитва за мову», написаний її бабусею.
Мова — показник культури людини. Недаремно ка-

жуть: «Заговори, щоб я тебе побачив». Відречення від
рідної мови призводить не тільки до мовної деградації, а й до духовної обмеженості особистості. Захоплюючими були телепередачі «Жива криниця», «Культура
мовлення», а також конкурси та вікторини на краще
знання української мови. Учасники свята переглянули
відеофільм «Як боролися з українською мовою останні
100 років», в якому розкрито причини русифікації.
Українці — творці найтоншого гумору. Час минає,
мудра ріка веселих народних усмішок не міліє. Справжні гумористи є і в нашій школі. Це засвідчила телепередача «Сміхопанорама». Окрасою свята була інсценізація «Баба Параска і баба Палажка на святі рідної
мови”, яку майстерно зіграли учні 5 класу Софія Бойко
та Діана Музика. Захід завершив «Музичний квартал».
Пісні про мову виконали учні й учитель музики Г. В. Пискливець.
Тож плекаймо чудовий сад української мови, шануймо мову наших предків і захищаймо її від недоброзичливців! Нехай наші діти й онуки вільно розмовляють нею під мирним небом!
У цей складний для всіх нас час
Молю я: «Господи єдиний,
Могутній! Зглянься Ти на нас.
Зішли нам мир й спокій в Україні...»
Галина ДЗУДЗИЛО, вчитель української мови
та літератури Петриківської ЗОШ I-II ступенів.
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Вітаємо!

Лідер Радикальної партії хоче змусити
урядовців оприлюднити умови меморандуму із
Міжнародним валютним фондом
Найщиріші вітання з днем народження надсилаємо директору
будинку культури с. Забойки Аллі
Василівні Балакунець та завідуючі клубом с. Петрики Надії Петрівні
Дитюк. Бажаємо міцного здоров’я,
добробуту, миру та затишку в сім’ях.
Нехай у всіх планах і починаннях
вас супроводжують яскравий успіх і
творчі перемоги, робота приносить
тільки задоволення й щедрі результати, а новий день дарує натхнення, нові
відкриття. Божого вам благословення
на повсякчас та на многії і благії літа!
З повагою — працівники відділу культури
Тернопільської РДА, районного будинку
культури, районна організація профспілки
працівників культури.

Працівники відділу культури Тернопільської РДА, районного будинку
культури, центральної районної бібліотеки, районна організація профспілки працівників культури щиро
вітають з днем народження директора комунального закладу Тернопільської районної ради «Меморіальний
музей С. Крушельницької» с. Біла
Надію Яківну Зюбровську.
Бажаємо вам міцного здоров’я,
світлого оптимістичного настрою.
Нехай кожен день вашого життя буде
світлим і сонячним, дарує лише приємні події – успіхи в роботі, душевний
комфорт, шану і авторитет. Хай Господь Бог береже вас!
Працівники відділу освіти Тернопільської РДА та районного методичного кабінету вітають з днем народження методиста з навчальних
дисциплін РМК Оксану Марківну
РОМАНЮК та бухгалтера районного
методичного кабінету Мирославу
Зіновіївну КІСІЛЬ.
Хай щастя вікує у вашому домі
І радість хай з вами буде завжди,
Здоров’я міцного, щасливої долі
Нехай Господь Бог дасть на довгі роки.

11
березня
святкує
день
народження Любов Євгенівна
Павловська, соціальний робітник села Мишковичі. Її підопічні
з великою вдячністю за її працю
щиро вітають свою помічницю, порадницю цього святкового весняного дня.
Скільки років тобі, не питаємо
Хай зозуля рахує в гаю,
Ми із тими літами вітаєм,
Що постукали в душу твою,
Те бажаєм, що щастям звуть люди.
Хай усмішка не сходить з лиця,
Хай життя твоє піснею буде,
А цій пісні не буде кінця.
З повагою — підопічні Остапів Г. М.,
Дільна Д. С., Муран Д. П., М
итулинська Є. В. та інші.

Колектив Територіального центру соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) Тернопільського району щиро вітає з днем
народженням соціального робітника с. Мишковичі Любов Євгенівну
ПАВЛОВСЬКУ.
З днем народження вітаємо!
Здоров'я, щастя, удачі бажаємо.
Хай кожна днина буде гожа,
Нехай благословить
вас Мати Божа,
Нехай Ангел Божий поруч вас крокує,
А Господь многая літ дарує!
Колектив Острівської ЗОШ І-ІІІ ст.
щиро вітає з 70-річчям учителяпенсіонера Галину Григорівну
XОРТИК та з днем народження
заступника директора з навчальної роботи Христину Миколаївну
ГАЛКОВСЬКУ, соціального педагога Катерину Володимирівну
СИДОР, помічника кухаря Ганну
Теодозіївну ГАВВУ.
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.

Оголошення
Великогаївська сільська рада проводить громадське обговорення
містобудівної документації «Детальний план території земельної ділянки гр. Масника Р. М. для будівництва магазину — торгівельного
майданчика на вул. Підволочиське шосе у селі Великі Гаї Тернопільського району Тернопільської області».
Громадське слухання відбудеться 10. 04. 2017 року о 10 год. у приміщенні Великогаївської сільської ради за адресою: Тернопільська обл.,
Тернопільський район, с. Великі Гаї, вул. Галицька, 47.
Великогаївський сільський голова О. А. Кохман.

Підгороднянська сільська рада Тернопільського району Тернопільської області проводить громадське обговорення містобудівної документації детального плану території земельної ділянки площею 0, 1734 га для
індивідуального будівництва гр. Жаховської Н.Ю. в с. Підгородне.
Громадські слухання відбудуться 10 квітня 2017 р. о 15 год. у приміщенні клубу с. Підгородне на вул. Бережанська, 1.
Тел. для довідок 55-04-97, 55-03-50.
Про проведення громадських слухань про затвердження детального
плану території земельної ділянки для реконструкції садового будинку
під житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами в СТ
«Райдуга» на вул. Вишневій, 67 у селі Смиківці Тернопільського району
Тернопільської області в межах населеного пункту, згідно з рішенням
Смиковецької сільської ради № 86 від 23. 12. 2016 року. Замовник розроблення детального плану — гр. Кушнір І. Є. Розробник — Тернопільське обласне комунальне підприємство «Містобудівельник», директор
Козіна Я. М. Пропозиції приймають з 14 03.2017 р. по 14.04.2017 р. в
Смиковецькій сільській раді.
Громадські слухання відбудуться в приміщенні Смиковецької сільської ради 20. 04. 2017 року.

11 років світлої пам’яті

Віри Василівни БЛАЖЕВСЬКОЇ-ЧАБАН
(11.02.1971-05.03.2006 р.)

Вже одинадцять років опадають роси,
І одинадцять років яблуні цвітуть.
Тебе немає, наша доню рідна,
Пішла від нас ти назавжди у вічну путь.
Лиш погляд твій зоріє із портрета —
Такий щасливий, гарний, молодий...
Ти так хотіла жити і творити,
Було багато планів і надій.
Вже одинадцять років прожили без тебе,
Вже одинадцять років відцвіли гаї,
Тебе нема, лиш згадка є про тебе,
І в серці хрест несуть всі люблячі твої.
Вічно сумуючі — чоловік Олег, батьки, дочка Соломія, зять Тарас,
онук Данієл, брати з сім’ями, похресники, вся родина, друзі.

Про це Олег Ляшко заявив у коментарі журналістам. «Хто бачив цього кота в мішку? Чому
українці не знають про умови меморандуму? Ми вимагаємо невідкладно оприлюднити його
текст. Приховувати умови, за яких продають Україну, – це злочин», — наголосив політик.
Ляшко зазначив, що його команда перевіряє документ на відповідність Конституції.
«Досвідчені юристи аналізують меморандум із МВФ щодо
того, чи мав право уряд брати
на себе зобов’язання стосовно продажу землі і підвищення
пенсійного віку? Якщо не мав,
ми зберемо підписи депутатів і
звернемося до КСУ про визнання цього меморандуму неконституційним. На мою думку, тут

є перевищення урядом і Президентом своїх повноважень», —
зауважив лідер РПЛ.
Народний депутат наголосив,
що вимоги МВФ, відображені
у тексті меморандуму, є неприйнятними для України.
«Мені відомо, що угода передбачає скасування пільг для підприємців, продаж землі, підвищення пенсійного віку, чергове
підвищення тарифів і замороження зарплат протягом трьох

років. Це абсолютно драконівські
умови, які категорично не відповідають інтересам України. Якщо
ми не підвищуватимемо зарплати і пенсії, не буде економічного
розвитку», — сказав Ляшко.
Народний депутат переконаний, що політика Кабміну може
призвести до дефолту, і пообіцяв
зробити усе, щоб змусити уряд
порадитись із українцями щодо
меморандуму з МВФ.
Прес-служба РПЛ.

Податкові новини

Районні підприємці оформили найманих працівників
Упродовж січня та лютого цього року про прийняття на роботу 1230 найманих працівників
подали повідомлення до Тернопільської ОДПІ 498 суб’єктів господарювання Тернопільського району. З них 422 фізичні особи-підприємці прийняли на роботу 671 працівника.
Про це інформував начальник відділу адміністрування податків із самозайнятих осіб Тернопільської ОДПІ Ігор Задорожний.
Нагадаємо, що Порядок повідомлення податкової інспекції про прийняття на роботу працівників затверджений Постановою Кабміну 17.06.15 р.,
№ 413. Повідомлення подає власник підприємства,
установи (організації) чи фізична особа до податкових інспекцій за місцем обліку як платника
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором.
Звертаємо увагу, що у разі залучення тимчасових працівників за договорами цивільноправового характеру (ЦПХ) таке повідомлення
подавати не потрібно. Однак слід пам’ятати, що,

укладаючи договір ЦПХ, виконавець виконує роботу на власний ризик, він не є найманим працівником та на нього не поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку. Роботодавець
за таким договором не забезпечує умови праці
громадянина, тому останній самостійно організовує виконання роботи (надання послуг) і не
може використовувати засоби праці роботодавця.
За договором ЦПХ оплачується не процес праці,
а його конкретний результат, визначений після
закінчення певної роботи й оформлений актом
приймання-передачі.
Відділ організації роботи Тернопільської ОДПІ.

Податки від операцій з нерухомістю
— Незавершений житловий будинок у с. Смиківцях власники хочуть обміняти на квартиру в
Тернополі. Нотаріус вимагає сплатити податок.
Чи правомірно?
— Правомірно, адже у пункті 172.1 статті 172 Податкового кодексу, в якому зазначені випадки, коли
дохід від продажу (обміну) об’єкта нерухомості не
оподатковується, об'єкта незавершеного будівництва
не знаходимо. Натомість, у пункті 172.2 зазначено,
що дохід, отриманий платником податку від продажу
протягом звітного податкового року більш як одного
з об'єктів нерухомості, зазначених у пункті 172.1 цієї
статті, або від продажу об'єкта нерухомості, не зазначеного в пункті 172.1 цієї статті, підлягає оподаткуванню за ставкою 5 відсотків податку на доходи та 1,5%
військового збору. У такому самому порядку оподатковується дохід від продажу (обміну) об'єкта незавершеного будівництва.
Дохід від продажу (обміну) об'єкта нерухомості ви-

значається відповідно до ціни, зазначеної в договорі
купівлі-продажу (обміну), але не нижче оціночної вартості такого об'єкта, розрахованої органом, уповноваженим здійснювати таку оцінку відповідно до закону.
Під час проведення операцій з продажу (обміну)
об'єктів нерухомості між фізичними особами нотаріус
посвідчує відповідний договір за наявності оціночної
вартості такого нерухомого майна та документа про
сплату податку до бюджету стороною (сторонами)
договору і щоквартально подає до податкової інспекції інформацію про такий договір, включаючи інформацію про його вартість та суму сплаченого податку.
Доходи, отримані від таких операцій, теж підлягають
декларуванню.
Детальніші консультації, тренінги та надання практичної допомоги у заповненні декларації про майновий
стан і доходи – у Центрі обслуговування платників за
адресою: вул. Білецька, 1 або за телефоном: 43-46-10.
Відділ організації роботи Тернопільської ОДПІ.

Справи приватні
ПРОДАМ

* пшеницю, буряк кормовий.
Тел.: (097) 317-15-23, (097) 44006-04, (068) 606-70-67.
* мотоблоки нові (потужністю
від 4 до 15 к. с.), трактори (від 12
к. с.), мототрактори, двигуни різних потужностей, навісне обладнання. Гарантія, з/ч, безкоштовна доставка. Знайдете дешевше
— віддамо ще дешевше. Тел.: (098)
598-94-84, (0352) 49-30-00, (098)
259-19-58, (066) 665-36-06. Сайт:
www.tractor_c.com ua

ПОСЛУГИ

* фарбування, полірування,
рихтування автомобілів, ремонт
бамперів, підбір фарб. Тел. (096)
13-50-323.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

* втрачений державний акт
на право приватної власності на
землю (серія ТР, №09285), виданий Великолуцькою сільською
радою 31.01.2001 р. на ім’я Лазута Ореста Петровича, вважати
недійсним.

Купон безкоштовного оголошення
Рубрики:

Куплю

Продам

Послуги

Вважати недійсним

Текст оголошення

тел./код:
Щоб ваше оголошення було надруковане в черговому номері "Подільського слова", треба заповнити купон
і надіслати або принести в редакцію в СЕРЕДУ до 12 год. Наша адреса: 46 000, м. Тернопіль, вул. Бродівська, 17.
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ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ
13 ÁÅÐÅÇÍß

Â²ÂÒÎÐÎÊ
14 ÁÅÐÅÇÍß

¤¢×¨

¤¢×¨

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00,
21.00, 05.10 Íîâèíè
06.10, 07.10, 08.10 Ñïîðò
06.15, 08.15 ÀãðîÅðà
06.25, 23.00 Çîëîòèé ãóñàê
06.45, 07.45, 08.25 Ñìàêîòà
07.20, 23.35 Íà ñëóõó
08.35 Ïàñïîðòíèé ñåðâiñ
09.00 Áiàòëîí. Êóáîê ñâiòó. Îäèíî÷íà
çìiøàíà åñòàôåòà
10.00 Áiàòëîí. Êóáîê ñâiòó. Çìiøàíà
åñòàôåòà
12.00 Îðåãîíñüêèé ïóòiâíèê
12.25 Ñóñïiëüíèé óíiâåðñèòåò
13.15 Áîðõåñ
14.00 Ìié Øåâ÷åíêî. Ì.Æóëèíñüêèé
15.20 Ôîëüê-musiñ
16.30 Òâié äiì-2
16.45 Ä/ñ “Íàöiîíàëüíi ïàðêè
Àìåðèêè”
17.45 Âiêíî â Àìåðèêó
18.15, 01.20 Íîâèííèé áëîê
»\}KwÈz^\xKQ~~w"
19.00, 01.55 Íîâèíè. Êóëüòóðà
19.20 Ïåðøà øïàëüòà
19.50 Ç ïåðøèõ âóñò
19.55 Âåðåñåíü
20.20, 04.40 Ïðî ãîëîâíå
21.30, 05.35 Íîâèíè. Ñïîðò
21.50 Ò/ñ “Íà ìåæi. Ãðóïà “Àíòèòåðîð”
22.55, 05.50 Âi÷íå
23.15 Ïiäñóìêè
02.10 Ä/ñ “Íàöiîíàëüíi ïàðêè”
03.00 Ä/ô “Áåç ïðàâà íà ñëàâó”
03.35 Õ/ô “Äàëåêèé ãîëîñ çîçóëüêè”

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00,
21.00, 05.10 Íîâèíè
06.10, 07.10, 08.10 Åðà áiçíåñó
06.15, 07.15, 08.15 Ñïîðò
06.20, 08.20 ÀãðîÅðà
06.30, 23.00 Çîëîòèé ãóñàê
06.45, 07.45, 08.30 Ñìàêîòà
07.25, 23.35 Íà ñëóõó
08.35 Ïàñïîðò.Ua
¶y^KÇ~K~KNwKy
09.25 Ëàéôõàê
09.35 Ò/ñ “Àðèñòîêðàòè”
10.30, 16.30 Ò/ñ “Ëiíiÿ çàõèñòó”
szKv~U{Q^\Ço(}^K y\
11.20 Ä/ô “Þðié Ëèòâèíñüêèé.
±\~{\©y¨pQ^\w(KzK©
szKv~U{Q^\ÇrU~yKN~KvuQ^
â ÀÒÎ
¥K^U~QxQN~\ÇzK^}oA\|Ky
12.00 Îðåãîíñüêèé ïóòiâíèê
12.25 Ñóñïiëüíèé óíiâåðñèòåò
¶^|~Kz«y{^\wK|~Kw
14.00 Êíèãà.ua
14.30 Âåðåñåíü
15.20 Òåàòðàëüíi ñåçîíè
15.45 Ñïîãàäè
±N}QyUUN}\^UÇ
A}\z|\wUgKÇ~"
17.45 Ì/ñ “Ãîí”
18.15, 01.20 Íîâèííèé áëîê
»\}KwÈz^\xKQ~~w"
19.00, 01.55 Íîâèíè. Êóëüòóðà
o\Ç~w^8N}KwAKw^KÉz
19.55 Íàøi ãðîøi
20.20, 04.40 Ïðî ãîëîâíå
21.30, 05.35 Íîâèíè. Ñïîðò
1+1
21.50 Ò/ñ “Íà ìåæi. Ãðóïà
“Àíòèòåðîð”
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
22.55, 05.50 Âi÷íå
16.45, 19.30, 01.05 ÒÑÍ
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê 23.15 Ïiäñóìêè
02.10 Ä/ô “Êåíãið. Ñîðîê äíiâ ñâîáîäè”
ç 1+1”
03.30 Õ/ô “Äàëåêèé ãîëîñ çîçóëüêè”
¨¹\}^zQNU©
¨±U~U~y©
1+1
14.45, 15.20 “Ñëiïà”
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.45 “Ìîëüôàð”
16.45, 19.30, 01.30 ÒÑÍ
17.15 Ò/ñ “Êîõàííÿ ïðîòè äîëi”
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê
20.30 “Ñåêðåòíi ìàòåðiàëè”
ç 1+1”
21.00 Ò/ñ “Æèòòÿ ïiñëÿ æèòòÿ”
¨¹\}^zQNU©
22.00, 04.15 “Ãðîøi”
¨±U~U~y©
23.15, 01.20 Ò/ñ “ßê óíèêíóòè
ïîêàðàííÿ çà óáèâñòâî”
14.45, 15.20 “Ñëiïà”
15.45 “Ìîëüôàð”
×
17.15 Ò/ñ “Êîõàííÿ ïðîòè äîëi”
20.30, 04.45 “Ñåêðåòíi ìàòåðiàëè”
06.00 “Ì/ô”
21.00 Ò/ñ “Æèòòÿ ïiñëÿ æèòòÿ”
06.20, 14.00 “Ñëiäñòâî âåëè... ç
¨²K~\Kg©
Ëåîíiäîì Êàíåâñüêèì”
23.35, 01.45 Õ/ô “Äîì Ãåìiíãâåé”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Íîâèíè
×
07.10, 08.10 “Ðàíîê ç IÍÒÅÐîì”
06.00 “Ì/ô”
09.20 Õ/ô “Ëþáëþ. 9 áåðåçíÿ”
06.20, 14.15 “Ñëiäñòâî âåëè... ç
10.50, 12.25, 21.00 Ò/ñ “Çàðàäè
êîõàííÿ ÿ âñå çìîæó!”
Ëåîíiäîì Êàíåâñüêèì”
¨r|wQ~©
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
¨(}\NÉ}N
Íîâèíè
y\~\{\©
07.10, 08.10 “Ðàíîê ç IÍÒÅÐîì”
20.00, 01.35, 05.10 “Ïîäðîáèöi”
¨qKzKv\|^w\N©
23.50 Ò/ñ “Íåõàé ãîâîðÿòü”
11.00, 12.25, 21.00 Ò/ñ “Çàðàäè
02.25 Ò/ñ “Êðàïëèíà ñâiòëà”
êîõàííÿ ÿ âñå çìîæó!”
¨p\}Éw\^K\w©
15.50, 16.45 “Ðå÷äîê”
¨(}\NÉ}N
ICTV
y\~\{\©
20.00, 01.40, 05.10 “Ïîäðîáèöi”
05.05 Äèâèòèñü óñiì!
23.50 Ò/ñ “Íåõàé ãîâîðÿòü”
05.55, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç
02.25 Ò/ñ “Êðàïëèíà ñâiòëà”
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
¨p\}Éw\^K\w©
·Ky}}~gz~
6yNK~\(\y\\z\
ICTV
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê
09.15 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè. Ïiäñóìêè 05.10 Äèâèòèñü óñiì!
05.55 Çiðêà YouTube
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi
10.10 Àíòèçîìái
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê
(Qy^Q}~v^\~}qKv|QN}
09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç
11.55, 13.10 Õ/ô “Ñåðöå i äóøi”
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü
14.20, 16.20 Õ/ô “Ïðèìàðíèé
nU Q~Uu^Kz|K
ãîíùèê”
11.05, 17.40 Ò/ñ “Øóëåð”
16.55 Õ/ô “Ïðèìàðíèé ãîíùèê 2. Äóõ 12.05, 13.05 Ò/ñ “Âiääië 44”
ïîìñòè”
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið
13.25 Õ/ô “Ñåðöå i äóøi”
nU Q~Uu^Kz|K
15.35, 16.15 Ñêåò÷êîì “Íà òðüîõ”
21.25 Ò/ñ “Ìàéîð i ìàãiÿ”
16.45 Ò/ñ “Ìàéîð i ìàãiÿ”
22.20 Ñâîáîäà ñëîâà
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið
00.25 Õ/ô “8 ìiëiìåòðiâ”
p^\wK|~NyK\x\^\~K
02.40 Ò/ñ “Ëàñ-Âåãàñ-3”
21.25 Ò/ñ “Ìàéîð i ìàãiÿ”
03.20 Ñòîï-10
23.15 Õ/ô “Âiðóñ”
01.00 Ò/ñ “Ëàñ-Âåãàñ-3”
04.50 Ôàêòè
02.25 Ñòîï-10

(}|UoK ~{}\~
04.45 Ôàêòè
07.15, 16.00 “Âñå áóäå äîáðå!”
09.15 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”

¨sKzQ©
11.45 Õ/ô “Âàì i íå ñíèëîñÿ”
07.00, 16.00 “Âñå áóäå äîáðå!”
13.35 “Áèòâà åêñòðàñåíñiâ 16”
09.00 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”
18.00, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”
¨sKzQ©
20.00, 22.35, 01.30 “Ñëiäñòâî âåäóòü 11.15 “ÌàñòåðØåô - 3”
åêñòðàñåíñè”
18.00, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”
23.30 “Äàâàé ïîãîâîðèìî ïðî ñåêñ 3” 20.00, 22.45 “ÌàñòåðØåô. Äiòè - 2”
00.10 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà”

01.45 “Ñëiäñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè”
03.00 Çîíà íî÷i

04.00, 18.00 Àáçàö
05.00 Ì/ñ “Õàé æèâå êîðîëü
03.30 Çîíà íî÷i
Äæóëiàí”
05.10, 18.00 Àáçàö
05.58, 06.15 Kids Time
06.03, 07.48 Kids Time
06.20 Ì/ô “Ñåçîí ïîëþâàííÿ 3”
06.05 Ì/ñ “Õàé æèâå êîðîëü Äæóëiàí”
08.00 Õ/ô “×îãî õî÷å äiâ÷èíà”
½Ó,½¾º¼LÚº¸¬L²±¼¼LÔ
¡ÀÓ¿°´¹º¶®±·´¶ºÚ¸¬¾¿½L 07.50 Ò/ñ “Äðóçi”
ßêèé áàòüêî, òàêèé ñèí”
10.45 Ò/ñ “Ùàñëèâi ðàçîì”
¡ÀÓ¿°´¹º¶®±·´¶ºÚ¸¬¾¿½LÔ (Q^}^\g
¡ÀÓ¿°´¹º¶®±·´¶ºÚ¸¬¾¿½LÔ 21.00 Ò/ñ “Áiáëiîòåêàði 3”
16.00, 19.00 Ðåâiçîð Ñïåøë
23.45 Õ/ô “Ëiìá”
µKÉw~vK{Q~}
01.25 Õ/ô “Äðàêóëà 3”
µKÉw~vK{Q~}³\N} \
ÓÙÔ
00.00 Õ/ô “Äðàêóëà 3”
01.50 Õ/ô “Ñóñiäêà”
06.10, 04.30 Ðåàëüíà ìiñòèêà
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
ÓÙÔ
23.00, 03.15 Ñüîãîäíi
8K~\y¶y^KÇ~\ 8K~\y¶y^KÇ~\
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
sU^y\zv g
23.00, 01.50 Ñüîãîäíi
11.30 Ðåàëüíà ìiñòèêà. Íîâèé ñåçîí
sU^y\zv g
13.30 Ò/ñ “×åðãîâèé ëiêàð 2”
15.30 Ò/ñ “×åðãîâèé ëiêàð”
11.00, 04.40 Ðåàëüíà ìiñòèêà
¡ÀÓ¬¸°±ÜÅ¬½¾Ë°·Ë¸±¹±Ô 16.10, 05.20 Ò/ñ “Àäâîêàò”
18.00 Ò/ñ “Ðàéñüêå ìiñöå”
13.50, 15.30 Ò/ñ “Âèïðîáóâàííÿ
âiðíiñòþ”
¨p\z\^}¶y^KÇ~K©
18.00 Ò/ñ “Ðàéñüêå ìiñöå”
21.00 Ò/ñ “Âåñíà ó ãðóäíi”
½Ó¬¶º¹L»º¼Ë°º¶·ºÃ´¹¹L
¨p\z\^}¶y^KÇ~K©
íàìiðè”
21.00 Ò/ñ “Âåñíà ó ãðóäíi”
01.15 Õ/ô “Ìîðñüêèé áié”
23.30 Õ/ô “Ìîðñüêèé áié”

Виходить з березня 1967 року.
Засновник — Тернопільська
районна рада

ÑÅÐÅÄÀ
15 ÁÅÐÅÇÍß

×ÅÒÂÅÐ
16 ÁÅÐÅÇÍß

¤¢×¨

¤¢×¨

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00,
21.00, 05.10 Íîâèíè
06.10, 07.10, 08.10 Ñïîðò
06.15, 08.15 ÀãðîÅðà
06.25, 23.00 Çîëîòèé ãóñàê
06.45, 07.45, 08.25 Ñìàêîòà
07.20, 23.35 Íà ñëóõó
08.35 Ïàñïîðò.Ua
¶y^KÇ~K~KNwKy
09.25 Ëàéôõàê
09.35 Ò/ñ “Àðèñòîêðàòè”
10.30 Ä/ô “Äîáðîâîëåöü Àíòîí” iç
y¨pQ^\wNKzK©
sKNU|K~~¤KxU~Q}±U~UN}^Uz
¶y^KÇ~
13.15 Íàøi ãðîøi
q¨(wK^K{||o^xQ©
15.20 Ñâiòëî
16.00 Ïóòiâíèê ïðî÷àíèíà
16.30 Ò/ñ “Ëiíiÿ çàõèñòó”
A\x}
17.40 Ì/ñ “Ãîí”
18.15, 01.20 Íîâèííèé áëîê
»\}KwÈz^\xKQ~~w"
19.00, 01.55 Íîâèíè. Êóëüòóðà
19.20 Ä/ô “Àâãóñòèí Âîëîøèí.
±Q}Q\^}~QKQ~\N}U~K|
(^Ux~\QwQ©
19.55 Ñëiäñòâî. Iíôî
20.20, 04.40 Ïðî ãîëîâíå
21.30, 05.35 Íîâèíè. Ñïîðò
21.50 Ò/ñ “Íà ìåæi. Ãðóïà “Àíòèòåðîð”
22.40 Ìåãàëîò
22.55, 05.50 Âi÷íå
23.15 Ïiäñóìêè
02.10 ×îëîâi÷èé êëóá. Ñïîðò
03.25 ×îëîâi÷èé êëóá
03.55 Âiêíî â Àìåðèêó
¶^|~Kz«y{^\wK|~Kw

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00,
21.00, 05.10 Íîâèíè
06.10, 07.10, 08.10 Åðà áiçíåñó
06.15, 07.15, 08.15 Ñïîðò
06.20, 08.20 ÀãðîÅðà
06.30, 23.00 Çîëîòèé ãóñàê
06.45, 07.45, 08.30 Ñìàêîòà
07.25, 23.35 Íà ñëóõó
08.35 Ïàñïîðò.Ua
¶y^KÇ~K~KNwKy
09.25 Ëàéôõàê
09.35 Ò/ñ “Àðèñòîêðàòè”
10.30, 16.30 Ò/ñ “Ëiíiÿ çàõèñòó”
11.20, 19.20 Ä/ô “Àâãóñòèí Âîëîøèí.
±Q}Q\^}~QKQ~\N}U~K|
(^Ux~\QwQ©
11.45 Îðåãîíñüêèé ïóòiâíèê
12.10 Ñóñïiëüíèé óíiâåðñèòåò
12.40, 21.30, 05.35 Íîâèíè. Ñïîðò
13.15 Ñëiäñòâî. Iíôî
14.00 Ä/ô “Ñåðãié Äàí÷åíêî i ñòî
ëèöàðiâ íàâêîëî êðóãëîãî ñòîëó”
²K|zQU^«q\U
²KuKw«}
17.25 Êàçêè Ëiðíèêà Ñàøêà
17.45 Øêîëà Ìåði Ïîïïiíñ
18.05 Voxñheck
18.15 Íîâèííèé áëîê
»\}KwÈz^\xKQ~~w"
19.00, 01.55 Íîâèíè. Êóëüòóðà
¨(gQw©²(Q|Qy\
20.20, 04.40 Ïðî ãîëîâíå
21.50 Ò/ñ “Íà ìåæi. Ãðóïà “Àíòèòåðîð”
22.55, 05.50 Âi÷íå
23.15 Ïiäñóìêè
01.20 Íîâèííèé áëîê
02.10 Ä/ô “Ïðîìåíi òåìíîãî ïðîñòîðó”
02.40 Ñâiòëî
03.20 Ä/ô “Àëüòåðíàòèâà Î.
¥Kz^Q~}ÉzK©

Ï’ßÒÍÈÖß
17 ÁÅÐÅÇÍß

ÑÓÁÎÒÀ
18 ÁÅÐÅÇÍß

¤¢×¨

¤¢×¨

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 21.00,
05.10 Íîâèíè
06.10, 07.10, 08.10 Ñïîðò
06.15, 08.15 ÀãðîÅðà
r}}Éx
06.45, 07.45, 08.25 Ñìàêîòà
07.20, 23.35 Íà ñëóõó
µQ^}\^UKy\~
08.40 Ïàñïîðò.Ua
09.00 Ä/ñ Ñâiò íà ñìàê. “Ëåãåíäè
òîôó”
09.35 Ò/ñ “Àðèñòîêðàòè”
10.30, 16.30 Ò/ñ “Ëiíiÿ çàõèñòó”
11.20 Ä/ô “Àâãóñòèí Âîëîøèí.
±Q}Q\^}~QKQ~\N}U~K|
(^Ux~\QwQ©
11.45 Îðåãîíñüêèé ïóòiâíèê
12.10 Ñóñïiëüíèé óíiâåðñèòåò
12.40, 21.30, 05.35 Íîâèíè. Ñïîðò
12.55 Voxñheck
13.15 Ñõåìè
oU^K²K|U¥x\z
nUK}\~¤x\yNzU}/A
Q}Ku(u^~}yw U~y
nUK}\~¤x\yNzU}/AQ}Ku
(u^~}yw \\zUy
»\}KwÈz^\xKQ~~w"
19.00, 01.55 Íîâèíè. Êóëüòóðà
19.30 Âiéíà i ìèð
20.20, 04.40 Ïðî ãîëîâíå
q¨¶y^KÇ~NyK^Qz\U©
22.55, 05.50 Âi÷íå
23.00 Çîëîòèé ãóñàê
23.15 Ïiäñóìêè
01.20 Íîâèííèé áëîê
02.10 Ìóçè÷íå òóðíå

¶u^\N}\^Ux}}
06.30, 07.00, 08.00, 19.35, 22.50,
23.20, 00.15 Ïîãîäà
06.35 Ïiäñóìêè
07.05 ÀãðîÅðà. Ïiäñóìêè
ºQygK^y^KÇ~
08.05 Ñìàêîòà
08.30, 00.00 Çîëîòèé ãóñàê
09.00 Ì/ñ “Êíèãà äæóíãëiâ”
A}\z|\wUgKÇ~"
A\x}
11.00 Ôîëüê-musiñ
12.15 Êíèãà.ua
12.40, 14.40 Ò/ñ “Áåðêëi-ñêâåð”
nUK}\~¤x\yNzU}/AQ}Ku
p\~yKuQ^QNU|zK~~yw
U~y
nUK}\~¤x\yNzU}/AQ}Ku
p\~yKuQ^QNU|zK~~yw
\\zUy
16.50 ×îëîâi÷èé êëóá. Ñïîðò
18.05 ×îëîâi÷èé êëóá
q¨¥Q{U\~A^\~UyK
¶y^KÇ~Ny\ÇpKy\Ç%^wUÇ
1918-1919”
19.50 Êîíöåðòíà ïðîãðàìà Ï.Çiáðîâà
¨¶~KNÉzNQ©
21.00, 05.35 Íîâèíè
21.30 Êîíöåðòíà ïðîãðàìà Ï.Çiáðîâà
¨¶~KNÉzNQ©
q¨n}NKwKN\xUU
6{K¤\x~NyK©
22.40 Ìåãàëîò
23.00 Ñâiò on line
r}}Éx
01.20 Ìóçè÷íå òóðíå
nUK}\~¤x\yNzU}/AQ}Ku
1+1
(u^~}yw \\zUy
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
03.50 Ä/ô “Àâãóñòèí Âîëîøèí.
16.45,
19.30
ÒÑÍ
±Q}Q\^}~QKQ~\N}U~K|
1+1
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê
(^Ux~\QwQ©
1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
ç 1+1”
²K|zQU^«q\U
16.45, 19.30, 01.45 ÒÑÍ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
¨¹\}^zQNU©
1+1
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê
16.45, 19.30, 00.30 ÒÑÍ
¨±U~U~y©
ç 1+1”
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê 14.45 “Ìîëüôàð”
06.45 “Ãðîøi”
¨¹\}^zQNU©
ç 1+1”
15.45 “Ñiìåéíi ìåëîäðàìè - 6”
08.00 “Ñíiäàíîê. Âèõiäíèé”
¨±U~U~y©
17.15 Ò/ñ “Êîõàííÿ ïðîòè äîëi”
¨¹\}^zQNU©
10.00, 19.30 ÒÑÍ
14.45, 15.20 “Ñëiïà”
20.15 “Ðîçñìiøè êîìiêà. Äiòè 2”
¨±U~U~y©
¨(zU}NyQ}}©
15.45 “Ìîëüôàð”
22.10 “Âå÷iðíié êâàðòàë”
14.45 “Ìîëüôàð”
¨6|^Q~~~K\NUu©
17.15 Ò/ñ “Êîõàííÿ ïðîòè äîëi”
00.05 Õ/ô “Ãàìáiò”
15.45 “Ñiìåéíi ìåëîäðàìè - 6”
¨p\\Ny^KÇ~©
01.50 Õ/ô “Ôiëîñîôiÿ. Îêñàìèòîâèé 15.40 “Âå÷iðíié êâàðòàë”
20.30, 05.00 “Ñåêðåòíi ìàòåðiàëè”
17.15 Ò/ñ “Êîõàííÿ ïðîòè äîëi”
ñåçîí”
21.00 Ò/ñ “Æèòòÿ ïiñëÿ æèòòÿ”
20.30, 02.10 “Ñåêðåòíi ìàòåðiàëè”
17.35 “Ðîçñìiøè êîìiêà. Äiòè 2”
02.05 Õ/ô “Äiä ëiâîãî êðàéíüîãî”
¨6|^Q~~~K\NUu©
21.00 Ò/ñ “Æèòòÿ ïiñëÿ æèòòÿ”
¨¶y^KÇ~NyUNQ~NKUÇ©
03.15 Õ/ô “Ëþáîâíi ðàíè”
23.30, 02.00 Õ/ô “Íà îäíîãî ìåíøå” ¨¹\}^zQNU©
21.15 “Âå÷iðíié êâàðòàë”
¨¶y^KÇ~NyUNQ~NKUÇ©
23.00 “Ïðàâî íà âëàäó 2017”
¨oQU^~Uv¤Çz¨
×
00.45, 02.50 Õ/ô “Ðîçìîâà”
02.30 Õ/ô “Êèñíåâèé ãîëîä”
×
06.00 “Ì/ô”
04.10 Õ/ô “Ãàìáiò”
×
06.00 “Ì/ô”
06.20, 14.15 “Ñëiäñòâî âåëè... ç
×
06.20, 14.15 “Ñëiäñòâî âåëè... ç
Ëåîíiäîì Êàíåâñüêèì”
06.00 “Ì/ô”
Ëåîíiäîì Êàíåâñüêèì”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
06.20, 14.15 “Ñëiäñòâî âåëè... ç
05.40, 20.00 “Ïîäðîáèöi”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Íîâèíè
Ëåîíiäîì Êàíåâñüêèì”
06.20 “Ì/ô”
Íîâèíè
07.10, 08.10 “Ðàíîê ç IÍÒÅÐîì”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
¡ÀÓ¿°È¾±¸ºÚ¸Ãº·º®L¶º¸Ô
07.10, 08.10 “Ðàíîê ç IÍÒÅÐîì”
¨qKzKv\|^w\N©
Íîâèíè
¨¶y^KÇ~Kz^KKÉ©
11.00, 12.25, 21.00 Ò/ñ “Çàðàäè
¨qKzKv\|^w\N©
07.10, 08.10 “Ðàíîê ç IÍÒÅÐîì”
10.00 Ä/ï “Ñåðãié Þðñüêèé. ß
êîõàííÿ ÿ âñå çìîæó!”
11.00,
12.25
Ò/ñ
“Çàðàäè
êîõàííÿ
ÿ
¨qKzKv\|^w\N©
u^v \zzyU~\yy\~©
âñå çìîæó!”
15.50, 16.45 “Ðå÷äîê”
11.00, 12.25, 21.00 Ò/ñ “Çàðàäè
11.00 Õ/ô “Ëþäèíà íåçâiäêè”
15.50, 16.45 “Ðå÷äîê”
¨(}\NÉ}N
êîõàííÿ ÿ âñå çìîæó!”
12.45 Õ/ô “Çîëîòå òåëÿ”
¨(}\NÉ}Ny\~\{\©
y\~\{\©
15.50, 16.45 “Ðå÷äîê”
¡ÀÓº·L¾À¬¹¾¬³LÚÔ
20.00, 02.10 “Ïîäðîáèöi”
20.00, 01.50, 04.50 “Ïîäðîáèöi”
¨(}\NÉ}N
18.15, 20.30 Ò/ñ “Ïîâåðíåøñÿ 23.50 Ò/ñ “Òiëüêè íå âiäïóñêàé ìåíå”
21.00 “×îðíå äçåðêàëî”
y\~\{\©
ïîãîâîðèìî”
02.35 Ò/ñ “Ïðàâäèâà iñòîðiÿ ïðî
23.00 Õ/ô “Äèòèíà íà ëèñòîïàä”
20.00, 01.40, 05.10 “Ïîäðîáèöi”
22.30 Õ/ô “Ëþáîâ íà àñôàëüòi”
×åðâîíi âiòðèëà”
23.50 Ò/ñ “Òiëüêè íå âiäïóñêàé ìåíå” 01.00 Õ/ô “Äåíü ïåðøèé, äåíü
00.25 Õ/ô “Äðóãèé øàíñ”
îñòàííié”
02.25 Ò/ñ “Ïðàâäèâà iñòîðiÿ ïðî
02.25 “Ïîäðîáèöi”
ICTV
qu¨o\\|w^/zKNy
×åðâîíi âiòðèëà”
02.55 Õ/ô “Çîëîòå òåëÿ”
Iäåàëüíå âáèâñòâî”
05.05, 04.55 Äèâèòèñü óñiì!
¨p\}Éw\^K\w©
ICTV
¨r|wQ~©
05.55 Çiðêà YouTube
ICTV
06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi
06.50
Äèâèòèñü
óñiì!
ICTV
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê
05.55 Çiðêà YouTube
07.50 Ì i Æ
05.05 Äèâèòèñü óñiì!
09.15 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç
06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi
¿~z³^Qw«É^K
05.55 Çiðêà YouTube
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê
qQ \qKv|QN}
06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi
p^\wK|~NyK\x\^\~K
09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç
6N\xz\N}U~KU\~K~\Ç^\x\}
11.05, 17.40 Ò/ñ “Øóëåð”
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
6N\xz\N}U~KU\~K~\Ç
12.05, 13.10 Ò/ñ “Âiääië 44”
09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç
09.50 Ñåêðåòíèé ôðîíò
^\x\}³^Qw«É^K
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
10.45 Ò/ñ “Øóëåð”
12.45 Ôàêòè. Äåíü
13.25 Õ/ô “Âiðóñ”
11.50 Ò/ñ “Âiääië 44”
09.45 Iíñàéäåð
13.00 Ñêåò÷êîì “Íà òðüîõ”
15.25, 16.20 Ò/ñ “Ìàéîð i ìàãiÿ”
10.40, 17.50 Ò/ñ “Ñïåöçàãií “Øòîðì” 13.25 Õ/ô “Îäèñåÿ”
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið
11.40 Ò/ñ “Âiääië 44”
13.05 Õ/ô “Çiòêíåííÿ ç áåçîäíåþ”
16.50 Õ/ô “Ïîäâiéíèé ôîðñàæ”
19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç
12.35, 13.05 Õ/ô “Ñôåðà”
15.30, 16.20 Ò/ñ “Ìàéîð i ìàãiÿ”
18.45 Ôàêòè. Âå÷ið
17.45 Ò/ñ “Ñïåöçàãií “Øòîðì”
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü
19.15 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè. Ïiäñóìêè
15.35, 16.15 Ò/ñ “Ìàéîð i ìàãiÿ”
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið
20.20 Ñåêðåòíèé ôðîíò
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
21.25 Ò/ñ “Ìàéîð i ìàãiÿ”
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið
20.20 Iíñàéäåð
20.05 Õ/ô “Ôîðñàæ - 5. Øàëåíà
23.15 Õ/ô “Çiòêíåííÿ ç áåçîäíåþ”
21.25 Ò/ñ “Ìàéîð i ìàãiÿ”
20.20 Àíòèçîìái
ï’ÿòiðêà”
01.30 Ò/ñ “Ëàñ-Âåãàñ-4”
23.15 Õ/ô “Ñôåðà”
21.25 Äèçåëü-øîó
22.35 Õ/ô “Áåçñëàâíi âèðîäêè”
01.45 Ò/ñ “Ëàñ-Âåãàñ-4”
02.55 Ñòîï-10
23.40 Õ/ô “Äæàíãî âiëüíèé”
01.25 Õ/ô “Äæàíãî âiëüíèé”
03.10 Ñòîï-10
(}|UoK ~{}\~
02.45 Ò/ñ “Ëàñ-Âåãàñ-4”
04.35 Ôàêòè
(}|UoK ~{}\~
04.35 Ôàêòè
04.25 Ôàêòè

¡À,ÓÊ°´¹¬³
04.45
Ôàêòè

çîëîòèì ïiñòîëåòîì”
¨oN\¥Ku\AzUN}©

06.45, 16.00 “Âñå áóäå äîáðå!”
07.00 “Êàðàîêå íà Ìàéäàíi”

07.05, 16.00 “Âñå áóäå äîáðå!”
08.45 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”
¨A\\N}y©
¡ÀÓ¤®´°¶´µ»ºÚ³°Ô
09.05 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”
¨sKzQ©
09.00 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”
09.15 Õ/ô “Àâàðiÿ - äî÷êà ìåíòà”
¨sKzQ©
12.00 “ÌàñòåðØåô - 3”
12.05 “ÌàñòåðØåô. Äiòè - 2”
11.15 Õ/ô “Ìàòè é ìà÷óõà”
11.20 “ÌàñòåðØåô - 3”
18.00, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”
¨¶y^KÇ~KwKÉ}KK~}qU}©
18.00, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”
20.00, 22.45 “ÌàñòåðØåô. Äiòè - 2” 18.00, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”
22.05 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà”
18.30 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà”
00.05 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà”
¨¿N\^\wNNz\{\
23.35 “Äàâàé ïîãîâîðèìî ïðî ñåêñ 3”
¨A\\N}y©
01.40 “Ñëiäñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè”
òiëà 4”
01.35 “Ñëiäñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè”
01.10 “Ñëiäñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè”
00.00
“Îäèí
çà
âñiõ”


01.10 “Ñëiäñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè”

03.15 Çîíà íî÷i
03.00, 02.05 Çîíà íî÷i

03.00, 01.25 Çîíà íî÷i
05.10, 18.00 Àáçàö
04.55, 06.10 Kids Time
05.00, 18.00 Àáçàö
06.03, 07.55 Kids Time
03.00, 02.20 Çîíà íî÷i
05.00 Ì/ñ “Õàé æèâå êîðîëü
05.55, 07.45 Kids Time
06.05 Ì/ñ “Õàé æèâå êîðîëü
05.10, 18.00 Àáçàö
Äæóëiàí”
06.00 Ì/ñ “Õàé æèâå êîðîëü
Äæóëiàí”
06.15 Õ/ô “Ñiìåéêà âàìïiðiâ”
06.03, 07.55 Kids Time
Äæóëiàí”
½Ó,½¾º¼LÚº¸¬L²±¼¼LÔ
06.05 Ì/ñ “Õàé æèâå êîðîëü
08.10 Ðåâiçîð Ñïåøë
½Ó,½¾º¼LÚº¸¬L²±¼¼LÔ
08.00 Ò/ñ “Äðóçi”
Äæóëiàí”
µKÉw~vK{Q~}
07.50 Ò/ñ “Äðóçi”
10.45 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ”
½Ó,½¾º¼LÚº¸¬L²±¼¼LÔ
µKÉw~vK{Q~}³\N} \
(Q^}^\g
oU|uKK~y|\uK~~y 08.00 Ò/ñ “Äðóçi”
oU|uKK~y|\uK~~y
16.00, 19.00 Ì/ñ “Êóõíÿ”
21.10 Ò/ñ “Áiáëiîòåêàði 3”
10.50 Ò/ñ “Ùàñëèâi ðàçîì”
A}\zQ^g"
21.00 Ò/ñ “Áiáëiîòåêàði 3”
23.00 Õ/ô “Ç òåìðÿâè”
A}\zQ^g"
17.20 Ì/ô “Øðåê 3”
23.30 Õ/ô “Áàáàäóê”
01.00 Õ/ô “Ëiìá”
21.00 Ò/ñ “Áiáëiîòåêàði 3”
¡ÀÓº·LÂ±µ½È¶¬¬¶¬°±¸LË
(xK^\ y|U}Qv
22.30 Õ/ô “13 ïðèâèäiâ”
Îïåðàöiÿ Ìàÿìi Ái÷”
ÓÙÔ
00.20
Õ/ô
“Ç
òåìðÿâè”
21.00 Õ/ô “Ïîëiöåéñüêà àêàäåìiÿ 6”
ÓÙÔ
06.10 Ò/ñ “Àäâîêàò”
22.45
Õ/ô “Ïîëiöåéñüêà àêàäåìiÿ 7”
ÓÙÔ
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
06.10, 16.10, 05.20 Ò/ñ “Àäâîêàò”
00.15 Õ/ô “13 ïðèâèäiâ”
23.00, 03.15 Ñüîãîäíi
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
06.10, 16.10, 05.20 Ò/ñ “Àäâîêàò”
ÓÙÔ
8K~\y¶y^KÇ~\
23.00 Ñüîãîäíi
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
sU^y\zv g
8K~\y¶y^KÇ~\
23.00, 02.40 Ñüîãîäíi
07.00, 15.00 Ñüîãîäíi
11.30 Ðåàëüíà ìiñòèêà. Íîâèé ñåçîí sU^y\zv g
sU^y\zv g
8K~\y¶y^KÇ~\
13.30 Ò/ñ “×åðãîâèé ëiêàð 2”
11.30 Ðåàëüíà ìiñòèêà. Íîâèé ñåçîí sU^y\zv g
09.30, 15.20 Ò/ñ “Âåñíà ó ãðóäíi”
13.30 Ò/ñ “×åðãîâèé ëiêàð 2”
11.30 Ðåàëüíà ìiñòèêà. Íîâèé ñåçîí 15.30 Ò/ñ “×åðãîâèé ëiêàð”
17.00, 19.40 Ò/ñ “Êíÿçiâíà iç
¡ÀÓ£±¾®±¼Ô
15.30 Ò/ñ “×åðãîâèé ëiêàð”
13.30 Ò/ñ “×åðãîâèé ëiêàð 2”
õðóùîâêè”
18.00 Ò/ñ “Ðàéñüêå ìiñöå”
18.00 Ò/ñ “Ðàéñüêå ìiñöå”
15.30 Ò/ñ “×åðãîâèé ëiêàð”
19.00 Ñüîãîäíi
¨p\z\^}¶y^KÇ~K©
¨p\z\^}¶y^KÇ~K©
18.00 Ò/ñ “Ðàéñüêå ìiñöå”
¡ÀÓ£±¾®±¼Ô
21.00, 23.30 Ò/ñ “Ïîãîâîðè çi ìíîþ 23.10 Ðåàëüíà ìiñòèêà
21.00 Ò/ñ “Âåñíà ó ãðóäíi”
¨p\z\^}¶y^KÇ~K©
ïðî êîõàííÿ”
½Ó¬¶º¹L»º¼Ë°º¶·ºÃ´¹¹L 21.00 Ò/ñ “Âåñíà ó ãðóäíi”
01.10 Ñüîãîäíi
íàìiðè”
½Ó¬¶º¹L»º¼Ë°º¶·ºÃ´¹¹L ½Ó¬¶º¹L»º¼Ë°º¶·ºÃ´¹¹L ½Ó¬¶º¹L»º¼Ë°º¶·ºÃ´¹¹L
íàìiðè”
02.40 Ñüîãîäíi
íàìiðè”
íàìiðè”
04.00 Ðåàëüíà ìiñòèêà
04.30 Ðåàëüíà ìiñòèêà
04.30 Ðåàëüíà ìiñòèêà
sU^y\zv g
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ÍÅÄ²Ëß
19 ÁÅÐÅÇÍß
¤¢×¨
(zU}u^Kz\NKz«
06.30, 07.00, 08.05, 20.20, 22.20,
23.15, 00.15 Ïîãîäà
06.35 Íà ñëóõó
07.05, 23.30 Çîëîòèé ãóñàê
r}}Éx
08.10 Ñìàêîòà
08.35 Ïàñïîðòíèé ñåðâiñ
08.45, 00.20 Òåëåìàãàçèí
¡ÀÓ¹¾º¹LºL®¬·È°L¼´¹Â
±¹±ÂLÚÔ
11.05 Ñïîãàäè
11.40 Òåàòðàëüíi ñåçîíè
nUK}\~¤x\yNzU}/AQ}Ku
±KNN}K^}yw U~y
13.15 Ôîëüê-musiñ
nUK}\~¤x\yNzU}/AQ}Ku
±KNN}K^}yw \\zUy
15.40 Òâié äiì-2
15.55 Ä/ô “Øòåïñåëü i Òàðàïóíüêà.
(KzK~KzN~KQ~~©
16.35 Ò/ñ “Íà ìåæi. Ãðóïà
“Àíòèòåðîð”
20.30 Ïåðøà øïàëüòà
21.00, 05.35 Íîâèíè
qsK{K|yu\~Ny\Çyg~U
“SOS áîíiòî”
»\}KwÈz^\xKQ~~w"
22.30 Àðò-Êëóá 38
23.00 Ñâiò on line
µQ^}\^UKy\~
01.20 Ìóçè÷íå òóðíå
nUK}\~¤x\yNzU}/AQ}Ku
p\~yKuQ^QNU|zK~~yw
U~y
nUK}\~¤x\yNzU}/AQ}Ku
p\~yKuQ^QNU|zK~~yw
\\zUy
q¨±UN}Q^U±K^UÇ
Ïðèéìà÷åíêî”
oU^K²K|U¥x\z

1+1
¨¶y^KÇ~NyUNQ~NKUÇ©
08.00 “Ñíiäàíîê. Âèõiäíèé”
09.00 “Ëîòî-çàáàâà”
09.40 Ì/ô “Ìàøà i âåäìiäü”
¨²K~\Kg©
11.45, 13.15, 14.15 “Ñâiò íàâèâîðiò µK~K~U©
15.40 Ò/ñ “Æèòòÿ ïiñëÿ æèòòÿ”
¨µ(²µ|Q~©
¨p\\Ny^KÇ~©
23.15, 02.15 Õ/ô “Ìè êóïèëè
çîîïàðê”
01.35 “Àðãóìåíò êiíî”
¨µ(²µ|Q~©

×
05.40 “Ïîäðîáèöi”
06.10 “Ì/ô”
06.30 Õ/ô “Ëþäèíà íåçâiäêè”
08.10 “óÄà÷íèé ïðîåêò”
¨p\}Éw\^K\w©
10.00 “Îðåë i ðåøêà. Ðàé i ïåêëî”
11.00 “Îðåë i ðåøêà.
³Q^QKzK~}KQ~~©
¡ÀÓº·L¾À¬¹¾¬³LÚÔ
14.10 Ò/ñ “Ïîâåðíåøñÿ ïîãîâîðèìî”
¡ÀÓ¬®¸´½¹º¹±»¼´°¿¸¬ÜÄÔ
¨³\|^\xU}~©
21.30 Õ/ô “Áiäíà Liz”
23.20 Õ/ô “Äiäüêà ëèñèãî”
01.10 Õ/ô “Ëþáîâ íà àñôàëüòi”
03.00 Õ/ô “Äðóãèé øàíñ”
¨³\|^\xU}~©

ICTV
¡À,Ó¤»´¯¿¹Ë¶´µ
êîõàâ ìåíå”
07.10 Ò/ñ “Âiääië 44”
²wQvyQ^%~|^Uv³K^xUv
10.50 Õ/ô “Îäèñåÿ”
12.45 Ôàêòè. Äåíü
13.00 Õ/ô “Îäèñåÿ”
14.20 Õ/ô “Ïîäâiéíèé ôîðñàæ”
16.15 Õ/ô “Ôîðñàæ 5. Øàëåíà
ï’ÿòiðêà”
·Ky}}~gz~
6yNK~\(\y\\z\
20.30 Õ/ô “Ôîðñàæ 6”
23.05 Õ/ô “Ìåðçåííà âiñiìêà”
02.15 Õ/ô “Áåçñëàâíi âèðîäêè”


05.50 “Âñå áóäå äîáðå!”
¨A\\N}y©
09.00 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”
09.55 “Êàðàîêå íà Ìàéäàíi”
10.50 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà”
¨¶y^KÇ~KwKÉ}KK~}qU}©
¨¿N\^\wNNz\{\
òiëà 4”
18.00, 22.10 “Ñëiäñòâî âåäóòü
åêñòðàñåíñè”
20.55 “Îäèí çà âñiõ”
00.20 “Ñëiäñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè”


03.00 Çîíà íî÷i
05.30 Kids Time
05.35 Ì/ñ “Õàé æèâå êîðîëü Äæóëiàí”
07.13 Kids Time
07.15 Ò/ñ “Áiáëiîòåêàði 3”
11.45 Ì/ô “Øðåê 3”
¡ÀÓº·LÂ±µ½È¶¬¬¶¬°±¸LË
Îïåðàöiÿ Ìàÿìi Ái÷”
15.15 Õ/ô “Ïîëiöåéñüêà àêàäåìiÿ 6”
17.00 Õ/ô “Ïîëiöåéñüêà àêàäåìiÿ 7”
18.50 Õ/ô “Ìè - Ìiëëåðè”
21.00 Õ/ô “Äóæå ïîãàíi ìàòóñi”
23.00 Õ/ô “Ñóñiäêà”
01.05 Õ/ô “Áàáàäóê”

ÓÙÔ
06.50 Ñüîãîäíi
sU^y\zv g
09.20 Ò/ñ “Ïîãîâîðè çi ìíîþ
ïðîêîõàííÿ”
13.00 Ò/ñ “Êíÿçiâíà iç õðóùîâêè”
½Ó±¼±¯¹¬°LÚÔ
³\|UÇ}~6Q{\w³K~}\
½Ó±¼±¯¹¬°LÚÔ
21.30 Õ/ô “Ñðiáëÿñòèé äçâií ñòðóìêà”
23.25 Ðåàëüíà ìiñòèêà
02.00 Ò/ñ “Ðàéñüêå ìiñöå”
³\|UÇ}~6Q{\w³K~}\
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Коли і чому не можна
бити поклони?
Під час Великого посту християни б’ють поклони, та
не у всі дні це доречно. Роз’яснення щодо цього робить
отець Ростислав Будзан, член Літургійної комісії архієпархії УГКЦ.

— Що таке поклони? Коли їх слід бити?
— У Церкві розрізняють великі (доземні) і малі (поясні) поклони. І
лише під час Великого посту б’ють великі. Загалом поклін — це вияв
покаянної постави і знак пошанування. Припадаючи до землі, ми визнаємо власну гріховність, а підводячись із колін, виявляємо визволення від гріха силою хреста Господнього, знак якого робимо на собі.
Малі поклони робимо щоразу, коли хрестимося.
У всіх східних Церквах, передусім візантійської традиції, до якої
належить Українська греко-католицька церква, а також у православних є великі поклони. Коли ми б’ємо їх, то, перехрестившись, повинні промовляти молитву святого Єфрема Сирина (IV ст.). А молитва
“Претерпівий за нас страсти…” — це, власне, дослівний переклад латинської молитви, тому почути її можна не в кожній парафії.
— Чи обов’язково поклони бити з молитвою. Чи достатньо перехреститися, промовляючи традиційне “Во ім’я Отця і Сина і
Святого Духа. Амінь”?
— Усе ж слід промовляти або Єфремову молитву, що є ідеальним у
східній традиції, або “Претерпівий за нас страсти…” Бо маємо чіткий
церковний припис, де зазначено, що саме потрібно говорити під час
доземних поклонів.
— То коли заведено бити поклони?
— П’ять днів у тижні під час посту належить бити поклони. А в
суботу і неділю — ні. Бо це завжди радісні дні: у суботу було зішестя Христа в ад, а в неділю — воскресіння Ісуса Христа. Тому суботи і неділі впродовж року ніколи не є постами, і в ці дні поклони не
б’ють. Так само недоречно, коли люди б’ють їх поза Великим постом
— нема такого припису. Неправильно бити доземний поклін і під час
Божественної Літургії або після Святого Причастя. Земні поклони
символізують покаяння та наше рабство перед гріхами й Богом. Однак, прийнявши Пресвяту Євхаристію, ми вже перестали бути рабами, адже Бог очистив нас, прийняв, як дітей – синів і дочок. Тому в
Православній церкві зберігається традиція читати подячні молитви
після Святого Причастя не на колінах, а стоячи.

Молитва св. Єфрема

Господи і Владико життя мого! Духа лінивства, недбайливості,
властолюбства і пустомовства віджени від мене. (Доземний поклін).
Духа чистоти, покори, терпеливості й любові даруй мені, слузі
твоєму. (Доземний поклін).
Так, Господи, Царю! Дай мені бачити гріхи мої і не осуджувати брата мого, бо Ти благословенний на віки вічні. Амінь. (Доземний поклін).

Наскільки детально треба
розповідати про свої гріхи на сповіді?

Питання. Щоразу, коли я йду на сповідь, то сумніваюся, чи правильно каюсь у своїх гріхах. Не могли б ви дати точну схему, що і як говорити, як називати свої гріхи, наскільки
заглиблюватися в подробиці?
Відповідь. Існує дуже багато
схем іспиту совісті, який ми робимо, готуючись до сповіді. Нагадаємо, що сповідання тяжких
(смертних) гріхів є обов’язковим
сповідання ж повсякденних (буденних) гріхів — не обов’язковим,
але бажаним. Немає якоїсь єдиної
схеми.
У сповіді необхідно перераховувати всі смертні гріхи, які ми
пам’ятаємо, їхню кількість (хоча б
приблизно) і вид.
Розповідати потрібно чітко і
без зайвих слів, не заглиблюючись
у деталі, але вказуючи на ті обставини, які змінюють вид і тяжкість
гріха. Наприклад, недостатньо
сказати про гнів, якщо в гніві ми
підняли руку на людину. І якщо ця
людина — мати або, скажімо, священнослужитель, то про це теж
треба сказати. Гніваючись, ми грішимо проти ближнього, ображаючи його, а піднімаючи руку, ми
грішимо проти його недоторканності. Щодо матері ми грішимо ще
й проти заповіді про шанування
батьків, а стосовно священика —
здійснюємо святотатство.
Знову ж, якщо ми обмовили
ближнього, нашкодивши його
репутації, то недостатньо сказати
«осуджував», треба назвати гріх,
оскільки свідомий наклеп — це
смертний гріх.
Нагадаємо, що на сповіді обов’язково каятися в таких
смертних гріхах (скоєних свідомо і за згодою волі), як: участь у
спіритичних сеансах, звернення
до ворожок, магів і цілителів; богохульство; пропуск Літургії без
поважної причини в неділю і при-

писані свята; причащання без попереднього сповідання смертних
гріхів; замовчування смертних
гріхів на сповіді; вчинення аборту
або порада зробити аборт; вживання наркотиків, пияцтво; гріхи
проти цнотливості — наодинці з
собою або з іншими людьми (перелік цих гріхів можна знайти в
Катехизмі Католицької церкви);
навмисний перегляд аморальних
видовищ і журналів; наклеп на
ближнього.

•
•
•
•

Сповідування повсякденних
гріхів не є обов’язковим,
але бажаним. Під час іспиту
совісті треба відповісти собі
на такі запитання:
Чи не ухиляюся я від молитви?
Чи приділяю увагу своєму духовному життю, чи прагну до святості?
Чи виконую обіцянки, дані Богові?
Чи був я причиною страждань
для моїх батьків, дружини, дітей?

• Чи ставлюся з повагою до батьків, до старших, чи виконую
обов’язки в навчанні та на роботі?
• Чи ставлюся з любов’ю до своїх
близьких?
• Чи прощаю образи, уникаючи
помсти?
• Чи борюся з нечистими помислами і фантазіями?
• Чи поміркована моя мова?
• Чи шанобливо ставлюся до чужого майна?
• Чи не прагну до нечесного прибутку?
• Чи засуджую інших, чи сію розбіжності й сварки?
• Чи обманюю?
• Чи належу до людей з підозрілістю і упередженням?
• Чи був я скромним і цнотливим у
своїй поведінці?
• Чи не дивився на інших людей із
хіттю?
• Чи заздрю чужим благам?
• Чи не ставився до інших із почуттям переваги і гординею?

Нагадаємо також порядок здійснення таїнства сповіді.
Спочатку треба сказати священикові, скільки часу минуло від
останньої сповіді.
Потім перерахувати всі смертні гріхи, а далі — інші, всі, що
пам’ятаємо.
Наприкінці той, хто кається, як
правило, вимовляє акт каяття.
У будь-якому разі, якщо ми
не знаємо, як підготуватися до
сповіді, достатньо попросити
священика про допомогу, і він
задасть необхідні запитання і
підкаже порядок вчинення цього таїнства.

Сад. Город | Поради до часу

Аби смородина потішила рясними ягодами…
ще 2-3 рази. У перший рік ніякого врожаю, звичайно, не буде, але
вже до осені виростуть пишні молоді кущики смородини. 3-5 найсильніших пагони залишають на
кущі, інші необхідно видалити.
Наступної весни здійснюють
формуючу обрізку, як рекомендовано вище, а трохи пізніше профілактично обробляють рослину
«Фітоспорином». Після такого
омолодження повноцінний урожай ягід можна отримати вже на
третій рік.

Весняна обрізка — запорука великого врожаю

Робити її можна за ясної і
сухої погоди, коли температура
повітря перестане опускатися
нижче нульової позначки, але
до розпускання бруньок і початку інтенсивного сокоруху.
Насамперед необхідно обрізати
хворі гілки, а також пошкоджені морозами й вітром. Слід вирізати молоді пагони, які погано
розвиваються, ростуть всередину куща або загущують його.
Забирають і ті, що дуже схилені
або стеляться по землі. Треба
видалити так звані нульові пагони, які виросли поблизу куща
з підземної частини смородини,
а також вовчки, що з’явилися на
старих скелетних гілках.
Щоб зібрати найкращий урожай, обрізку потрібно здійснювати таким чином, щоб на кущі
смородини було по кілька гілок
різного віку — від 1 до 6 років,
адже ягоди формуються на гілках
переважно трьох-чотирирічного
віку. Пагони, котрим більше 6
років перестають плодоносити,
тому їх бажано своєчасно видаляти, що забезпечить появу нових прикореневих пагонів.
Необхідно обрізати і верхівки молоденьких пагонів на гілках, при цьому залишати на них
дві-три бруньки. Завдяки цьому
сформуються плодушки — особливі плодові гілочки. Якщо
кущ смородини посаджений
недавно, слід вкоротити його
пагони, залишивши на них по
2-3 бруньки. Це сприятиме його
кущистості — восени з’являться

Смородина є в кожному саду. Ще б пак! Варення ж
усі люблять. А для того щоб поласувати ним, потрібно спочатку виростити і виплекати цей ягідник.
Весняний догляд готує смородину до плодоношення.
три-чотири нових пагони. Якщо
приріст у саджанця дуже слабкий, слід більше вкоротити пагони, в деяких випадках навіть
зрізати повністю, залишаючи
тільки пеньок.
У результаті правильної весняної обрізки смородини на
будь-якому кущі віком від одного до шести років залишаться
10-15 міцних і здорових гілок, з
них — не більше 3-4 нових пагонів, що ростуть від кореня.

Омолодження старих
ягідників

Якщо кущі смородини старші
8-10 років, омолоджувати їх не
має ніякого сенсу. Після цього
віку врожайність різко падає, на
рослинах і в ґрунті навколо них
накопичуються хвороботворні інфекції та шкідники, а ягоди дріб-

нішають і дозрівають недружно.
Однак можна спробувати реанімувати навіть 15-річні кущі за допомогою кардинальної обрізки.
Для цього навесні, як тільки зійде сніг, кущі необхідно обрізати
«на пень», залишивши лише кореневу систему в ґрунті і пеньки
над поверхнею землі 2-3 сантиметри. Гілки спалити, оскільки в
них накопичилася достатня кількість хвороб і шкідників. З метою
дезінфекції ґрунт навколо рослини рясно обприскують мідним
купоросом, а потім перекопують
і вибирають бур’яни. Ґрунт можна засипати залежаною тирсою,
перегноєм або сухою травою без
насіння.
Через кілька тижнів пеньочки
рекомендується підгодувати водним розчином коров’яку (1:10)
За сезон такі підгодівлі роблять

Боротьба з борошнистою росою

Грибок борошнистої роси любить вологість і не переносить
сонця, тому відмовтеся від затінених ділянок. Не саджайте кущі
впритул один до одного, оскільки
ґрунт погано просихає. Сприяє
розвитку борошнистої роси велика кількість азоту в ґрунті, тому
відмовтеся від нітратів, використовуйте для підгодівлі фосфорні
та калійні добрива.
Якщо смородина вкрилися білим нальотом, потрібно терміново братися до лікування. Торгівля
може запропонувати багато хімічних засобів боротьби з борошнистою росою, та краще обійтися
нешкідливими методами.
Передусім зрізати всі уражені
пагони, деформовані гілки, всі
частини, що викликають навіть
найменший сумнів, і спалити їх.
Потім обробити кущі одним із наступних засобів.
• Коров'ячий гній змішати з водою (1:10), настояти 4 години,
обприскати кущі.
• Непогані результати дає метод,
відомий ще нашим бабусям. До

появи бруньок і початку сокоруху потрібно облити кущі водою,
нагрітою до 90 ° C. Цей спосіб
знищує і яйця попелиці.
• 3 кг попелу залити 10 л окропу,
настоювати добу. Обприскати
кущі. Повторити кілька разів з
інтервалом 10 днів.
• 50 г господарського мила подрібнити на тертці, додати 50
г соди, все це розчинити в 10 л
води. Поливати розчином із лійки. За необхідності повторити
обробку через 10 днів.
• Кущі смородини можна обробити колоїдної сіркою. Для цього
30 г препарату розчинити у 10 л
води і обприскати рослину.
• 100 г часнику дрібно порубати
і змішати з 1 л води, настояти
24 години, а потім процідити.
Цю рідину змішати з невеликою
кількістю натертого на тертці
господарського мила (15 г на 4
літри настоянки часнику). Якщо
приготувати 5 літрів такого розчину, то цього буде цілком достатньо для того, щоб обробити
10-15 кущів смородини.
• Деякі садівники обробляють
кущі смородини та інші рослини розчином марганцівки,
який безпечний для смородини навіть у період цвітіння.
Провівши курс лікування рослин, не варто заспокоюватися:
якщо борошниста роса потрапила на вашу ділянку, повністю ліквідувати інфекцію дуже
складно. Періодично уважно
оглядайте кущі і знищуйте уражені частини. Восени зберіть все
опале листя і плоди, спаліть їх, а
ґрунт обробіть розчином мідного купоросу.
Гарних вам урожаїв!
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Спорт | Футбол

Спортивний калейдоскоп

Великі Бірки знову на вершині

Уродженка Львівщини Ганна Музичук стала срібною призеркою Чемпіонату світу з шахів у Тегерані. У фіналі
вона не змогла переграти китаянку Тань
Чжуньї. У класичних партіях суперниці
обмінялися перемогами і двічі зіграли внічию. Під час тай-брейку після нічиєї білими українка програла чорними. Підсумковий рахунок фіналу — 3,5:2,5 на користь
китайської шахістки.

Наприкінці лютого стартував турнір із міні-футболу імені колишнього начальника відділу молоді і спорту Тернопільської районної державної
адміністрації Василя Сейнаші. У змаганнях узяли участь шістнадцять команд Тернопільського району, які були розподілені на чотири групи по
чотири команди. За підсумками футбольних баталій, в наступний тур вийшли вісім кращих колективів.
У фіналі чинний чемпіон Тернопільського району ФК «Вікторія» з Великих Бірок у напруженій боротьбі здолав опонентів з Острова з рахунком 2:1. У матчі за третє місце Дубівці впевнено перемогли футболістів
Великого Глибочка, забивши в їхні ворота сім «сухих» м’ячів. Переможців
і призерів турніру нагороджено кубками, медалями та грамотами.

Українська легкоатлетка Олеся Повх
здобула срібну нагороду з бігу на 60 м
на чемпіонаті Європи у приміщенні, інформує прес-служба Національного олімпійського комітету України. Передбачену
дистанцію вона пробігла за 7,10 секунди.

Сергій ЛІСОВИЙ, голова Тернопільської районної федерації футболу.

Спорт | Сторінки історії

Перемога або смерть!

Найчастіше з європейських команд футбольну першість світу вигравали збірні Італії та Німеччини — по чотири
рази. Перші два титули італійці здобули ще до початку Другої світової війни, в період правління диктатора Беніто Муссоліні (1934, 1938 роки).

За право провести другий
Чемпіонат світу 1934-го змагалися Італія та Швеція. Згодом
скандинави визнали, що не
зможуть упоратися з цим завданням, тому організовувати
свято футболу довірили країні з
Апеннінського півострова. Але
в ті часи майбутній господар
змагань проходив кваліфікаційний відбір. Італія зустрічалася з
Грецією. В першому поєдинку
апеннінці виграли з рахунком
4:0, а в матчі-відповіді… матчвідповідь не відбувся. Після
того, як італійські функціонери
придбали в центрі Афін двоповерхову споруду і подарували її
грецькій футбольній федерації,
греки відмовилися продовжувати боротьбу.
Муссоліні був байдужий до
спорту номер один, проте він
чудово розумів його значення в
процесі організації й об’єднання
сотень тисяч людей. Проведення престижного спортивного
дійства мало продемонструвати переваги тогочасного способу життя італійців. Беніто
оголосив футбол винятково
італійською грою і перейменував цей вид спорту в «кальчо»
. Так, начебто, називалася гра з
м’ячем, в яку грали жителі середньовічної Флоренції. Таким

чином італійці отримали статус
родоначальників футболу, тому
їм було надважливо здобути
чемпіонський титул.
Але в ті часи італійські футболісти не були фаворитами.
Тренувати національну збірну
Італії доручили колишньому
спортивному журналісту Вітторіо Поццо, який готував
команду з Апеннін до Олімпійських ігор 1912 і 1924 років. Він
підбирав швидких і витривалих спортсменів, від яких вимагав не здаватися за жодних
обставин. Поццо був хорошим
психологом, уміло згуртовував

гравців, тому вони йому повністю довіряли. Для підсилення в збірну Італії запрошували
так званих «оріунді» — громадян інших країн з італійським
корінням. Здебільшого це були
південноамериканці.
У чвертьфіналі Чемпіонату
світу-1934 італійці зустрічалися з непоступливими іспанцями. Після першої половини
гри рахунок був 1:1. За декілька
хвилин до завершення зустрічі
Іспанія вирвалася вперед. Це
змусило Муссоліні, який відвідував усі матчі своїх збірників,
схопитися за серце. Але арбітр

потішив диктатора, відмінивши взяття воріт через видумане
положення поза грою. В результаті — нічия.
В той час ще не було серії
післяматчевих пенальті, тому
наступного дня футболістів
чекав повторний поєдинок.
Цього разу італійці «брудно»
зіграли проти своїх опонентів,
яких із травмами виносили з
поля на ношах. Долю протистояння вирішив єдиний гол,
забитий Джузеппе Меацца, на
честь якого названо стадіон у
Мілані. Знову на користь італійців спрацював рефері, не
зарахувавши у другому таймі
два «чистих» голи іспанців.
Натомість у півфіналі Італія
пройшла австрійців, відзначившись з офсайду (1:0).
У фіналі апеннінці в упертій
боротьбі здолали Чехословаччину з рахунком 2:1. Кубок, а
також медалі і чималі грошові премії переможцям вручав
сам дуче Муссоліні, а тренер
Поццо отримав від диктатора
титул «комендаторе». Кажуть,
перед фінальним поєдинком
Беніто надіслав футболістам
телеграму, в якій було написано декілька слів: «Перемога або
смерть!»…

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Спорт | Слово не горобець

Залізний Кварц

«Я хочу стерти всіх з лиця землі. Хочу силу, атлетизм, техніку. Поки що є тільки сила й атлетизм. На техніку грошей не вистачає», — сказав одного разу головний тренер луцької «Волині» Віталій Кварцяний. Ця фраза влучно
характеризує методи його роботи — за мінімального фінансування витискати максимум зі своїх підопічних.
Захисник національної збірної України
Євген Хачеріді в одному зі своїх інтерв’ю розповів, як Віталій Володимирович приводив
на тренування свою вівчарку, кидав м’яч і
говорив: «Фас!». Собака розривала шкіряного на частини. «Ось бачите, як треба грати!»
— кричав Кварцяний. Його емоційні пресконференції запам’ятовують і розбирають на
цитати. Пропонуємо увазі читачів «Подільського слова» деякі словесні «шедеври» Залізного Кварца.
• «Ну що поробиш, такий вже в мене характер.
Кричиш футболістові: «Петя, Петя!», а він не
чує. Щойно крикнеш: «Виродку, я тебе приб’ю!»
— чує одразу ж і починає бігати на полі».
• «Не треба купувати гравців по десять мільйонів доларів. Можна купити хорошого виконавця всього за пару вагонів картоплі. Заощадимо грошей, дамо більше преміальних
хлопцям».
• «Зараз слухаєш по радіо: жінки говорять, що
мужиків немає — один наркоман, інший алкоголік, третій кудись у тундру поїхав, пиво
п’ють. Немає зараз мужиків. А де я їх маю
узяти?»
• «На полі бігало стадо баранів. А подивіться, як вони йдуть до автобуса —
наче це «Барселона».
• «Нападник сьогодні на курорті був. Зараз
різатиму його на шматки і в посилці надсилатиму на батьківщину. Їх тільки кувалдою

потрібно виховувати. Одного, другого, третього».
• «Все, що бігає і не має проблем із координацією, будемо дивитися і ставити. Нам усе
одно, буде це албанець, неандерталець, поляк, румун чи українець».
• «Я йому сказав: «Ти що взагалі робиш? Ходиш під час передачі, а грати залишилося
лічені хвилини!» Тепер ходи собі за межами
поля, якщо не розумієш, що потрібно завжди шукати останній шанс, останній крок,
останній міліметр землі, щоб її виграти, використати, вирватися, вмерти! Так ні, він ходить. Тому я провів заміну».
• «В нашій команді є гравці, які грають за
збірні якихось республік. Що вони там роблять, не розумію. За тарілку супу куплені, за
склянку чаю грають. Ще не пізно, потрібно
півкоманди розігнати, а на їх місце набрати
нових футболістів. Нехай сидять удома й
оселедець або банани продають».
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• «Серце легше витримає тонну горілки, ніж
одну домашню гру нашої команди»
• «В Євгена Пічкура сьогодні день народження.
Ти пішки йдеш, тобі забивають, і тобі все одно!
Женя, ти хочеш, щоб шампанське принесли?
Думав, Олег Женюх зіграє, покаже себе проти
колишньої команди. Дивак, два рази пробіг і
сховався. Я йому кажу: «Хіба ти Женюх? Ти —
конюх!» Валянок безхарактерний!».
• «Пічкур дуже важка людина. Не п’є, не курить... Інші хоча б пиво п’ють. А він ніколи
не розслабляється».
• «Мої гравці — боягузи: не реалізували близько шести моментів, а гол пропустили, коли
наш воротар пішов за пивом».
• «Я скасував харчування, тому сьогодні гравці були трохи злішими. У футбол грають голодні, злі і кмітливі. Все. Харчування за свої
гроші. Нехай їдять, що хочуть, хоч гумові
чоботи. Будуть голодні і розумні, бо почнуть
думати, де взяти шматок хліба. Якщо зарплату не будемо платити і премію, взагалі ввійдемо в Прем’єр-лігу.
• «Ці гроші зігниють скоро де-небудь у його
скрині, не в них щастя. Ти свято людям подаруй! На носі м’яч поноси, пофінти, покрути!
А він ховається на полі. Ви, мовляв, бігайте там, а я посміюся над вами, дурниками.
Кварцяний нехай там попітніє, теж дурник
лисий, а я розумніший за всіх».
Підготував Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Українка Юлія Джима фінішувала
сьомою в гонці переслідування на Кубку світу з біатлону у Південній Кореї.
Вона допустила лише один промах на
третьому вогневому рубежі, однак через
невисоку швидкість не змогла поборотися за призові місця. Раніше українська
спортсменка посіла шосте місце у спринті.
Завдяки високим результатам в останніх
гонках Джима піднялася на восьме місце
в загальному заліку. Інші представниці
збірної України у гонці переслідування не
потрапили в топ-20 — Анастасія Меркушина посіла 24-те місце, Ірина Варвинець
фінішувала на 38-й позиції.

16-річна українка Дарія Білодід виборола золото у ваговій категорії +48
кг на міжнародному представницькому
турнірі з дзюдо Eurоpean Judo Open у
польському містечку Катовіце. Крім цього,
двоє українських дзюдоїстів Богдан Ядов
та Геворг Хачатрян вийшли до фіналу міжнародних змагань.
Цього тижня стали відомі перші
чвертьфіналісти Ліги чемпіонів. Мюнхенська «Баварія» вдруге знищила лондонський «Арсенал» із рахунком 1:5. Мадридський «Реал», як і в першому матчі,
переміг «Наполі» (1:3). В наступну стадію
також вийшли «Барселона» (іспанці після
програшу 4:0 ПСЖ у Парижі відігралися на
«Камп Ноу» — 6:1), і дортмундська «Борусія», яка в повторному поєдинку здолала
лісабонську «Бенфіку» (4:0).
Лідер Української прем’єр-ліги —
донецький «Шахтар» завдяки голу Віктора Коваленка мінімально здолав у
20-му турі національної першості луцьку «Волинь». Київські «динамівці» в компенсований до другого тайму час перемогли донецький «Олімпік» (1:0). Три очки
у свою скарбничку записала луганська
«Зоря», вигравши у полтавської «Ворскли»
з рахунком 1:2. Результати інших матчів
звітного туру: «Дніпро»-«Чорноморець»
1:1, «Карпати»-«Олександрія» 1:0, «Сталь»«Зірка» 3:0.

Бразильському півзахиснику донецького «Шахтаря» Фреду продовжили
дискваліфікацію через вживання допінгу. Влітку 2015-го бразилець здав позитивний допінг-тест під час виступів на
Кубку Америки у складі збірної Бразилії. В
його крові знайшли сечогінний засіб хлортеазід. Дискваліфікація гравця завершилася 27 червня 2016 року, але Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) оскаржило
попередній піврічний термін покарання
Фреда. Терміни повторної дискваліфікації
футболіста наразі не повідомляють.
Підготував Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.
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Березовий сік:

Природні щедроти

як збирати, де зберігати і що лікувати
типалої кишки, жовчного міхура,
зниженій кислотності, радикуліті,
ревматизмі, артриті, бронхіті, туберкульозі, цинзі, головному болі
і венеричних захворюваннях.
До того ж березовий сік зміцнює імунітет, має глистогінну,
сечогінну, протипухлинну дію.
Також соком берези корисно протирати шкіру при екземі, вугрях.

Правила збору

Багато хто із задоволенням п’є прохолодний березовий сік, та мало хто знає, чим корисний цей напій.
Окрім фруктози й глюкози, він містить органічні кислоти, ферменти і фітонциди, що мають високу антимікробну активність, а також чимало мінералів, зокрема
калій, кальцій, натрій, магній, залізо, марганець, мідь,
яких потребує ослаблений весняним гіповітамінозом
організм.

Цілющі властивості

Медичні дослідження показали, що прийом хоча б однієї склянки березового соку
в день протягом 2-3 тижнів (а
краще пити тричі на день по одній склянці за півгодини до їди)
допоможе організму впоратися
з весняною слабкістю, авітамінозом, неуважністю, втомою і

депресією. Протипоказаний цей
напій тим, у кого алергія на пилок берези.
Вживання березового соку
сприяє розщеплюванню каменів
у сечовому міхурі й нирках, очищенню крові, посиленню обмінних процесів. Корисно пити сік
берези і при виразці шлунку, захворюваннях печінки, дванадця-

Сезон заготівлі соку починається в середині березня і закінчується у другій половині квітня,
коли на деревах з’являються перші сережки. Збирати «березові
сльози» потрібно тільки в екологічно чистих місцях. Оптимальний час для збору соку — від 12
до 18 години.
Березу слід вибирати з добре
розвиненою кроною, діаметр стовбура має бути не менший 20 см.
Від цієї величини залежить, скільки отворів можна зробити: якщо
20-25 см, то тільки один, 25-35 см
— два, 35-40 — три, більше 40 см
— допустимо зробити чотири.
На відстані 20-50 см від землі
в стовбурі акуратно роблять надріз завглибшки 2-3 см. В отвір
вставляють дерев’яний або металевий жолобок, по якому стікатиме сік. Збирати його краще в
скляну тару. Пластикові пляшки
можуть надати напою стороннього запаху.

Після збору соку потрібно заліпити отвір воском, садовим варом чи закрити пробкою або мохом, аби в стовбур не потрапили
бактерії.

Способи збереження

Свіжий напій зберігають у холодильнику не більше двох днів.
Для тривалого зберігання його
консервують. Для цього треба підігріти сік до 80 градусів, розлити
в стерилізовані банки і закупорити. Далі поставити банки в гарячу
(80-90) воду на 15-20 хвилин для
пастеризації.
Можна законсервувати березовий сік й іншим способом. Потрібно: 3 л березового соку, 100 г
цукру, кружальце лимона/апельсина, кілька шматочків сушених
фруктів або ж гілочка смородини
(на вибір), лимонна кислота.
Сік довести до кипіння (не
кип’ятити), в ньому розчинити
цукор (за смаком). На дно стерилізованих банок покласти за
вибором кружальце лимона,
апельсина або ж маленьку гілочку
смородини, сухофрукти. Залити
все гарячим соком і додати щіпку
лимонної кислоти. Закатати банки і поставити у тепле місце до
вистигання.

Березовий квас

1. Нагріти сік до 35 градусів, додати 15-20 г дріжджів і 3 родзинки

на 1 л, можна дати лимонну цедру.
Після цього банку або пляшку
щільно закрити і залишити на 1-2
тижні.
2. До 10 л березового соку додають сік із 4 лимонів, 50 г дріжджів,
30 г меду або цукру, родзинки (2-3
шт. на пляшку). Розлити у пляшки і тримати 1-2 тижні в темному
прохолодному місці. Зберігати
квас можна впродовж літа у прохолодному місці.

Сироп

На 1 л березового соку додати
125 г цукру і 5 г лимонної кислоти. Потім відфільтрувати напій,
розлити в банки, закатати кришками і пастеризувати 15-20 хв.

Вітамінний коктейль

Увечері залийте літром окропу
2 жмені ягід шипшини і до ранку
настоюйте в термосі. Потім змішайте настій із березовим соком
в рівних пропорціях. Цей напій
упорається з весняною нестачею
вітамінів, зміцнить імунітет, підвищить працездатність і життєвий тонус.
У банці, прикритій марлею,
можна настояти на березовому
соку сухофрукти або листочки
м’яти (приблизно 2 тижні). А ще
— додавати до «березових сліз»
сік різних ягід, настої трав.
Пийте на здоров’я цей чудовий
весняний дарунок природи!

Дитячий майданчик

І туди гаряче, і сюди боляче

Жив собі в одному місті багатий
купець. Та такий жаднющий, такий
загребущий — усього йому мало. І
було в того купця прислуги чимало.
Трудяться ото слуги на нього від зорі
до зорі, не розгинаючи спини, а купцеві все здається, що за день вони
зробили мало.
Оголосив купець, що дає сто талярів тому, хто візьметься подовжити
день.
Почув про це один селянин, пішов
до купця:
— Кажуть, що ви, пане, шукаєте
такого чоловіка, який подовжить
день. Хочу запитати вас, чи правда. Бо тепер тих брехунів розвелося
стільки, що кинь палицю — в брехуна потрапиш.
— А ти можеш подовжити день?
— питає купець.
— Бігме, що можу! — й оком не
моргнув селянин. — Оце недавно я
одному дідичу таку машину змайстрував, що сама його годує, поїть,
роздягає, ще й казочки на сон розповідає…
Радіє купець, аж руки потирає:
— Гаразд, як зробиш і таку маши-

ну, що подовжить день, — сто талярів твої.
— Добре, спробую, — дав згоду селянин, — тільки цю машину самому
панові доведеться крутити.
— Що ж, — купець почухався
за вухом, — як треба, то треба. Аби
тільки день зробився довшим…
Селянин узявся за роботу. Зробив
три великі дерев’яні колеса, прикріпив на осі, приробив крила, мов до
вітряка, ручку приладнав — машина
готова!
— Тепер, паночку, крутіть, — і селянин показав на ручку. — Увечері я
прийду за грішми.
Радий чи не радий, взявся купець
за ручку. Колеса завертілися, зашуміли, загули. Крутить годину-дві, аж
геть заморився. Ох, і важка робота! А
тут ні зупинитися, ні перепочити, бо
день умить скоротиться знову! У поті
чола трудиться купець та все на сонце поглядає. А воно не дуже поспішає
сідати на спочинок.
Коли це приходить отой селянин,
що змайстрував машину.
— Ну, паночку, як? — питає й посміхається.
— Що ж, гроші твої… День таки
довший став… Та чи не можна, чоловіче, аби крутив хтось інший? Я б ще
грошей не пожалів…
— Чому не можна, паночку… —
каже селянин. — Але тоді день більшим не буде.
Купець махнув рукою:
– І туди гаряче, і сюди боляче. Нехай день залишається таким, як був
досі!

Лабіринт

Весняні
дарунки
Весна дарує кожному,
що треба і що хочеться.
Полям — сніги поталі,
лісам — траву і листя,
птахам, які вертають,
дарує рідні гнізда.
По жмені ластовиння
весна дарує дітям,
а мамам — ранки сині
та перші ніжні квіти.
Річкам дарує воду,
зернинам — теплу землю,
а сіячам — роботу,
почесну і веселу.
Анатолій Костецький.

Знайдіть відмінності

