
ПодільськеГазета Тернопільської районної ради

№14 (5221)    П'ятниця, 7 квітня 2017 року 12 сторінок

ТОВ ЕКК “Роміс” 
Проводить експертну оцінку нерухомого майна:
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нормативна оцінка земельних ділянок.
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50 років  
з любов’ю  
до вас!

Тема тижня

За біблійними переказами, архангел Гавриїл 
прийшов до Марії з Назарета, яка тоді була зви-
чайною невинною дівчиною, і повідомив Благу 
звістку. Вона дізналася, що стане матір’ю Сина 
Божого. Такий вибір Всевишнього в Біблії пояс-
нюється тим, що Марія зростала в родині благо-
честивих галилеян, які довгий час не могли мати 
дітей. А коли Господь ощасливив їх дитиною, 
вони заприсяглися, що віддадуть свою дочку 
Йому на служіння з самого народження.

Від трьох років Марія виховувалася в храмі. 
Після повноліття мала покинути його стіни. Але 
дівчина відмовилася. Вона сказала священнос-
лужителям, що віддана Господу і збирається 
бути незайманою, присвятивши своє життя 
Йому. Тому служителі храму вирішили, що за-
ручини з праведним старцем Йосифом стануть 
виходом із ситуації. Він оберігатиме дівчину і 
піклуватиметься про неї. Після цього Марія пе-
реїхала в будинок Йосифа і присвячувала весь 
свій час молитвам, читанню священних писань 
і роботі.

Одного зі звичних днів з’явився архангел, 
повідомивши Благу звістку: «Радуйся, благо-
датна! Господь із Тобою. Ти благословенна 
між жінками». Дівчина не одразу зрозуміла, 
що означає таке звернення. Ангел пояснив, що 
їй випала честь зачати і виносити Сина Божого. 
Марія дивувалася, адже вона несе незайману 
обітницю. Архангел Гавриїл сказав їй: «Святий 
Дух зійде на Тебе, і сила Всевишнього осінить 
Тебе». Вважається, що саме в цей момент відбу-
лося зачаття Христа. І рознеслася по світу Блага 
звістка про це!

В Україну свято прийшло з утвердженням 
християнства. В народі одержало назву «тре-
тьої зустрічі весни» (після Стрітення і Сорока 
Мучеників). Існувало повір’я, що весна остаточ-
но поборола зиму, Бог благословляє землю і від-
криває її для сівби. За народними уявленнями, 
лише після Благовіщення можна було розпо-
чинати польові роботи. Раніше ж «турбувати» 
землю було великим гріхом. Цей день в україн-
ських повір’ях здавна вважався святом воскрес-
лої землі, пробудження життєвої сили природи, 
коли Бог благословляє всі рослини, тому наш 
народ і дотепер дотримується давнього звичаю 
— до Благовіщення не копають городів.

Після свята вже можна було сіяти, а на Благо-
віщенському тижні слід було завершити оранку 
під ярину. Цей тиждень називали ще «вдовин 
плуг», тобто громадою орали поле родинам, де 
не було господаря, — вдовам і сиротам.

Починали займатися капустою. Вважалося, 
що для неї — це найсприятливіша пора. Пе-
ребирали капусту в льохах, сіяли розсаду. За-
звичай готували і страви з капусти: тушковану 
капусту, капусняк, капустяники, завиваники з 
капусти та інше.

Після свята господар випускав на подвір’я ху-
добу, котів і собак, щоб «весну понюхали і сонце 
побачили», щоб добре паслися й самі про себе 
дбали, а також виносив вулики з бджолами.

Український народ особливо шанує 
свято Благовіщення і суворо заборо-
няє всяку працю того дня. Є навіть така 
приказка, мовляв, у цей день «птах 
гнізда не в’є, дівка косу не плете». 
Кажуть, досить тільки торкнутися 
якого насіння, чи зерна, воно відразу 
втратить свою сходову силу і ніколи не 
зійде. 

Чого не можна робити на 
Благовіщення. Народні повір’я.
Позичати гроші і речі. Інакше ви можете втра-•	
тити своє благополуччя, здоров'я, спокій і 
мир у родині. 
Шити, плести. Нитка у багатьох народів •	
світу асоціюється з життям, тому всякий, 
хто бере її в руки для роботи, може заплу-
тати свою долю, внести проблеми і непри-
ємності.

Одягати обновки. Нові речі швидко порвуть-•	
ся або зіпсуються, а протягом року не буде 
можливості придбати інші. Дівчата, які пору-
шили заборону, до наступного Благовіщення 
не вийдуть заміж.
Не починати нові справи — успіху не буде.•	
Наступного після Благовіщення дня всім са-•	
дівникам і городникам потрібно обов’язково 
зайнятися посівними роботами. Існує думка, 
що це принесе небувалий урожай.

Народні прикмети:
Яка погода на Благовіщення, така і на Велик-•	
день.
Який цей день — такий і кінець місяця.•	
Якщо 7 квітня сонце світить до обіду, а потім •	
ховається за хмари, кукурудза буде рання, 
коли ж навпаки: визирає з-за хмар тільки піс-
ля обіду, то кукурудза буде пізня. Якщо впро-
довж дня буде хмарно, негода, то кукурудза 
не вродить.
Якщо у ніч на Благовіщення тепло, то весна •	
буде дружна; якщо за ніч мокрий рушник ви-
сохне надворі — рік буде врожайний, якщо 
наполовину висохне — на середній урожай, 
а якщо залишиться мокрим чи замерзне — 
буде мокре літо.
Благовіщення без ластівок — холодна весна.•	
На Благовіщення гарна погода — гарний •	
врожай.
Якщо на Благовіщення летить сніг — літо не-•	
врожайне.
Мороз на Благовіщення віщував, що вродять •	
огірки.

На Благовіщення не варто ображатися чи 
сваритися з оточуючими. Навпаки, необхідно 
провести свято в гарному, світлому настрої. Не 
залишайтеся на самоті. Навіть якщо у вас немає 
своєї сім'ї, завітайте до своїх рідних, зустріньтеся 
з друзями, адже яким для людини буде цей день, 
таким буде й увесь рік.

Свято Благовіщення веде за собою Вербну 
неділю та особливо строгий Страсний тиж-
день, які передують головному празнику в 
церковному календарі — Великодню.
(Продовження теми — на стор. 10)

Лілія КУЛЕНИЧ

Благовіщення  
Пресвятої Богородиці:  
історія, традиції, повір’я

7 квітня християни всього світу відзначають одне з 12 найважливіших свят Церкви, яке нагадує 
про велику подію, котра почала нову еру в історії людства. Про це свято відомо вже з ІІІ століття, 
але в різних християн називалося воно по-різному: Зачаття Христа, Благовіщення про Христа,  
Початок Спасіння. І лише від VII століття і на Сході, і на Заході його почали називати Благовіщен-
ням Пресвятої Богородиці. Слово «Благовіщення» означає: добра, радісна звістка про те,  
що почалося звільнення роду людського від гріха і вічної смерті. 
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Милосердя

Тисячі вірян розділили муки Ісуса 
на традиційній Хресній дорозі
Багатотисячна процесія пройшла центральними вулицями Тернополя 2 квітня. Тради-
ційний молитовний захід, який проводить УГКЦ у часі Великого посту, очолив архіє-
пископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій (Семенюк).

Шановні добродії!
Із наближенням Великодніх свят 

звертаємося до вас, щоб об’єднати 
наші зусилля в піклуванні про одино-
ких громадян похилого віку, людей із 
особливими потребами та з почуттям 
сердечності й любові поставитися до 
тих, хто поруч і потребує підтримки. 

Якість медичної 
допомоги — понад усе

Українці працюватимуть  
за новим Трудовим кодексом
Його редакцію Верховна Рада України може розглянути і затвердити 
нову вже до кінця нинішньої сесії – до липня 2017 року.

Попереду колони — пред-
ставники духовенства, обласної, 
районної та місцевої влади, нар-
депи, волонтери, родичі загиблих 
бійців АТО і Героїв Небесної со-
тні, представники громадських та 
молодіжних організацій, біженці 
з Донецької та Луганської облас-
тей, які несли символічний 80-
кілограмовий дерев’яний хрест, як 
символ земних страждань Ісуса.

Як і попередніми роками, 
Хресна дорога розпочалася від ка-
тедрального собору Непорочного 
Зачаття Пресвятої Богородиці. 
14 стацій розмістили на вулицях 
Листопадова, Йосипа Сліпого, 
Руська, на бульварі Тараса Шев-
ченка, на Театральному майдані, 
вулицях Грушевського, Замкова, 
на майдані Волі. Зупиняючись для 
молитви на кожній із них, зачиту-
вали уривки зі Святого Євангелія, 
духовні роздуми над страстями 
Христовими. Під час молитов-
ного заходу віряни вдумувалися 
у слова віршів тернопільського 
поета Олега Германа. У них про-
звучав особливо глибокий аналіз 
морально-духовних недуг укра-
їнського суспільства та заклик до 
покаяння й небайдужості під час 
війни. 

На велелюдний Хресний хід 
прийшли і дорослі, і малі, і ста-
ренькі, і хворі, адже кожен гли-
боко переконаний — спільна 
молитва має особливу силу. Цьо-
горіч тисячі християн у Тернопо-
лі молилися за те, що найбільше 
болить — за мир в Україні.

— Ця Хресна дорога об’єднала 
прихожан і священнослужите-
лів усіх традиційних українських 
християнських церков, що неаби-
як важливо в цей неспокійний для 
України час, — зауважив голова 
Тернопільської районної держав-
ної адміністрації Олександр По-
хилий, який разом із очільником 
районної ради Андрієм Галайком 
взяв участь у Хресній дорозі. — 
Кожен прийшов сюди із різни-
ми наміреннями, але всіх єднає 
прагнення кращого майбутнього 
для нашої держави. Щиро віримо 
і молимося за те, щоб над нашою 
Батьківщиною розвіялися хмари 
війни і на мирному небі засіяло 
сонце, щоб матері побачили своїх 
синів, дружини — чоловіків, діти 
— батьків, і щоб жоден ворог не 
посягав на нашу святу землю.

До слова, першими Хресним 
шляхом Спасителя почали ходи-
ти в Єрусалимi Його учнi. Робили 

це таємно. Лише в часи правлiння 
iмператора Костянтина, який у 
335 роцi спорудив храм Гробу Гос-
поднього на мiсцi, де була могила 
Iсуса, iти шляхом Христа на Гол-
гофу можна було вiльно. Згодом 
з'явився фiксований маршрут: 
вiд руїн фортецi Антонiя, де був 
зал суду Пилата, до храму Гробу 
Господнього. Цей вiдтинок шляху 
через стару частину Єрусалиму, 
яким Спаситель iшов на смерть, 
називають Via Dolorosa — До-
рога страждань, або Хресна до-
рога. Вiн залишається незмiнним 
донинi. Вiдправу пов'язують із 
монахами-францисканцями, якi 
й почали вiдправляти Хреснi до-
роги в рiзних країнах. В Українi 
Хреснi дороги запровадили 
греко-католики на початку ми-
нулого столiття (римо-католики 
вiдправляли їх значно давнiше). 
У Православнiй церквi та-
кої вiдправи не було, вона 
з'явилася лише десять рокiв 
тому. Такi богослужiння ста-
ли символiчними, адже людина, 
яка побувала на Хреснiй дорозi, 
наче пройшла шляхом Христа в 
Єрусалимi.

Лілія КУЛЕНИЧ.

Про це заявив міністр соціальної політики Андрій 
Рева, який додав, що будь-які серйозні перешкоди, що 
унеможливлюють прийняття Трудового кодексу, ко-
трий готують до другого читання, відсутні. У зв'язку з 
цим міністр підтримав позицію Президента щодо при-
ведення документа у відповідність до взятих Україною 
міжнародних зобов'язань.

Отож, на що очікувати працюючим  
громадянам України? 

У разі прийняття нового Трудового кодексу (головні 
зміни):

при прийомі на роботу обов'язковим стане укла-•	
дення письмового трудового договору між робо-
тодавцем і працівником. Нині це відбувається за 
згодою обох сторін;
вагітні жінки не проходитимуть випробувальний •	
термін при прийомі на роботу;
причиною звільнення співробітника може стати •	
розголошення службової таємниці, грубе порушен-
ня правил техніки безпеки, недостатній рівень ква-
ліфікації. Тепер начальник може звільнити співро-
бітника лише за пияцтво, прогули і злодійство;
тривалість трудового тижня не перевищуватиме 40 •	
робочих годин, а в шкідливих умовах виробництва 
– 36 годин. За письмової згоди працівника кількість 
годин може бути збільшена до 44. У цьому випадку 
за кожну годину понаднормової роботи співробіт-
нику платитимуть втричі більше. Сьогодні понад-
нормовий тариф – удвічі вищий. За необхідності 
працювати з 22:00 до 6:00 оплата робочого часу 
зросте на 30% (нині – 20%);
запроваджується поняття гнучкого графіка і мож-•	
ливість роботи на дому. Іншими словами, відпра-

цьований час фіксуватиметься, але основним кри-
терієм за таких умов стане якісне виконання роботи 
в строк;
чоловіки і жінки з однаковим досвідом роботи й •	
аналогічними обов'язками отримуватимуть одна-
кові зарплати. Нині це питання не регламентується;
керівникам дозволять стежити за співробітниками •	
за допомогою відеокамер. При цьому працівники 
повинні бути попереджені про це, а камери забо-
роняється встановлювати в приміщеннях, де віде-
оспостереження може принизити гідність людини. 
Наприклад, у вбиральні. Сьогодні можливість віде-
оспостереження не прописана в Трудовому кодек-
сі;
щорічну відпустку збільшать із 24 до 28 днів. Обідня •	
перерва теж буде регламентована – не менше 30 
хвилин, але не більше двох годин. У новому проекті 
прописано, що працівник має право на короткі пе-
рерви протягом дня;
розмір вихідної допомоги працівника в разі скоро-•	
чення буде збільшений. Сума залежить від стажу.

При цьому до схваленого депутатами варіанта Тру-
дового кодексу не увійшла поправка, яка повинна 
була розширити антидискримінаційні норми, зокрема, 
щодо належності до ЛГБТ-спільноти. Але це ще не оста-
точне рішення. Після першого читання законопроект 
відправлять на експертизу до Міжнародної організації 
праці. Її висновки врахують під час підготовки доку-
мента до другого читання.

Автори законопроекту кажуть, що новий кодекс 
може набути чинності з 1 січня 2018 року.

Лілія КУЛЕНИЧ.

У Тернопільському районно-
му територіальному медичному 
об'єднанні відбулася виїзна коле-
гія управління охорони здоров'я 
облдержадміністрації за участю 
начальника управління охорони 
здоров'я облдержадміністрації 
Володимира Григоровича Бо-
гайчука, заступника управління 
охорони здоров'я облдержадмі-
ністрації Тетяни Ярославівни 
Скарлош, головних спеціалістів 
охорони здоров'я облдержадмі-
ністрації, в.о. головного лікаря 
ТРТМО Володимира Романови-
ча Лісовського, заступників в.о. 
головного лікаря ТРТМО, ра-
йонних спеціалістів, керівників 
лікувально-профілактичних за-
кладів, завідувачів амбулаторій 
загальної практики сімейної ме-
дицини. Також у роботі колегії 
взяли участь голова Тернопіль-
ської районної державної адмі-
ністрації Олександр Ігорович 
Похилий, голова Тернопільської 
районної ради Андрій Васильо-
вич Галайко. 

На засіданні колегії УОЗ за-
слухано та обговорено стан 
виконання заходів галузевих 
програм і забезпечення медич-
ного обслуговування населен-
ня у Тернопільському районі. 
Загалом відзначено, що робота 
закладів охорони здоров'я ра-
йону спрямована на вдоскона-
лення функціонування галузі, 
раціонального використання 
ресурсів, розвитку первинної 
медико-санітарної допомоги, 
впровадження в практику стан-
дартів та клінічних протоколів 
надання медичної допомоги, ре-
алізації довгострокових програм 
профілактики і попередження 
найбільш поширених захворю-
вань. Проаналізувавши основні 
показники стану здоров'я насе-
лення Тернопільського району 
та діяльність служб, зважаючи 
на позитивні зрушення і здо-
бутки, проблемні питання і пер-
спективні шляхи їх розв'язання, 

намічено основні організаційні 
заходи для їх реалізації.

Враховуючи актуальність 
державного реформування сис-
теми охорони здоров'я, фінан-
сової спроможності, ближню 
перспективу інтеграції ЛПЗ ра-
йону у створення медичних за-
кладів Тернопільського округу, 
окремими обласними спеціаліс-
тами, начальником УОЗ облдер-
жадміністрації запропоновано 
головам районної державної 
адміністрації та районної ради, 
в.о. головного лікаря ТРТМО 
провести оптимізацію окремих 
стаціонарних відділень ТРТМО 
відповідно до потреби та норма-
тивних показників.

Безперечно, реформування 
системи охорони здоров'я — на-
гальна потреба часу — прово-
диться радикально на місцях і в 
нашому районі. За останні роки 
значно оптимізовано ліжковий 
фонд стаціонарних медичних 
закладів ТРТМО. На сьогодні 
показник забезпеченості стаціо-
нарних ліжок на 10 тис. населен-
ня становить 29,8, що є наймен-
шим показником серед районів 
області.

Беручи до уваги перспекти-
ву адміністративної реформи у 
створенні об'єднаних територі-
альних громад, питання функці-
ональної діяльності, в тому чис-
лі лікувально-профілактичних 
закладів на території району, 
майбутню їх оптимізацію, ре-
організацію, медпрацівники 
району пропонують розглядати 
спільно з районною радою, ра-
йонною державною адміністра-
цією, громадськістю.

Досягнувши оптимально-
го рівня забезпечення стаціо-
нарними ліжками, медичними 
кадрами, ТРТМО і продовжує 
працювати над забезпеченням 
якості медичної допомоги та ор-
ганізації багатопрофільної ме-
дичної допомоги, медичного об-
слуговування населення району.

Колегія | Тенденції розвитку медицини

Закликаємо всіх жителів району напередодні свята 
Воскресіння Христового виявити доброту і любов до своїх 
односельчан, вірність християнським заповідям, благодій-
ність і турботу. 

Просимо вас не обминути жодної оселі найменш захищених, 
зігріти їхні душі, зробити свій внесок у благодійну справу. 

Н.І.БОЙКО, директор Територіального центру соціального  
обслуговування (надання соціальних послуг) Тернопільського району 



Подільське слово | №14 (5221)
п'ятниця,  7 квітня 2017 3слово

Кількість зайнятого населення віком 15–70 років у 2016 р., по-
рівняно з 2015 р., збільшилась на 0,3% та становила 407,6 тис. осіб, з 
яких особи працездатного віку становили 397,3 тис. осіб. Рівень за-
йнятості населення віком 15–70 років збільшився у зазначений пе-
ріод з 51,6% до 52,0%, а у населення працездатного віку — з 58,9% 
до 59,1%. 

Кількість безробітних у віці 15–70 років у 2016 р., порівняно з 
2015 р., зменшилась на 2,4% та становила 52,8 тис. осіб. Рівень без-
робіття населення в 2016 р., порівняно з 2015 р., зменшився на 0,3 
в.п. та становив 11,5% економічно активного населення зазначено-
го віку (серед населення працездатного віку — 11,7%).

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника у 
лютому 2017 р. становила 4790 грн., що на 49,2% більше ніж у лю-
тому 2016 р. Сума заборгованості з виплати заробітної плати на під-
приємствах області станом на 1 березня 2017 р. становила 4,1 млн. 
грн., з них 3,8 млн. грн. — на економічно активних підприємствах. У 
загальній структурі боргу області основна сума заборгованості при-
падає на підприємства охорони здоров’я та надання соціальної до-
помоги (37,9%), професійної, наукової та технічної діяльності (28,9%) 
і промисловості (13,9%).

Станом на 1 березня 2017 р. заборгованість з виплати заробіт-
ної плати на підприємствах району зафіксована не була.

Чисельність наявного населення в районі на 1 лютого 2017 р. 
становила 67173 особи, в т.ч. у міських поселеннях — 11612 осіб та 
сільській місцевості — 55561 особу. Упродовж січня 2017 р. чисель-
ність населення зменшилася на 58 осіб.

На 1 березня 2017 р. загальне поголів’я свиней в сільськогоспо-
дарських підприємствах району становило 86,9 тис. голів (на 15,5% 
більше ніж на 1 березня 2016 р.), великої рогатої худоби — 2,0 тис. 
голів (на 5,4% менше), у т.ч. корів — 0,8 тис. голів (на 0,9% більше). 
У січні–лютому 2017 р. агроформування реалізували на забій 11,6 
тис. ц худоби та птиці (в живій вазі), що у 3,5 раза більше ніж у січні–
лютому 2016 р. За рахунок зниження продуктивності корів, вироб-
ництво молока в сільськогосподарських підприємствах зменшило-
ся на 5,4% і становило 5,7 тис. ц. 

Сільськогосподарські підприємства (крім малих) у січні–лютому 
2017 р. реалізували аграрної продукції на суму 147,2 млн. грн., що 
на 19,1% більше ніж у січні–лютому 2016 р. Обсяг реалізації продук-
ції тваринництва зріс на 25,7%, рослинництва — на 2,4%. Станом на 
1 березня 2017 р. на підприємствах, що здійснювали зберігання та 
переробку зернових культур, і в сільськогосподарських підприєм-
ствах (крім малих) було в наявності 55,7 тис. т зерна, або в 1,7 раза 
більше проти 1 березня 2016 р. 

У січні 2017 р. підприємствами району реалізовано промислової 
продукції (товарів, послуг) на 63,3 млн. грн., що становить 4,2% до 
загального обсягу реалізованої промислової продукції в області.
Реалізація промислової продукції на одну особу в січні 2017 р. в ра-
йоні становила 940,6 грн. 

У січні–лютому 2017 р. будівельними підприємствами району 
виконано будівельних робіт на суму 16667 тис. грн., що становить 
13,7% до загального обсягу в області.

У січні–лютому 2017 р. підприємствами автомобільного тран-
спорту (з урахуванням вантажних перевезень, виконаних фізични-
ми особами-підприємцями) виконано вантажообіг обсягом 5256,5 
тис. ткм та перевезено 31,0 тис. т вантажів, що, відповідно, становить 
41,6% та 65,0% від обсягу січня–лютого 2016 р.

Пасажирським транспортом фізичних осіб-підприємців вико-
нано пасажирообіг обсягом 5233,6 тис. пас. км та перевезено 302,5 
тис. пасажирів, що, відповідно, на 4,8% та 13,3% більше ніж у січні–
лютому 2016 р. 

Обсяг експорту товарів району в січні 2017 р. становив 9,4 млн. 
дол. США, імпорту — 7,6 млн. дол. Порівняно з січнем 2016 р., екс-
порт зменшився на 6,0%, імпорт збільшився на 3,8%. Позитивне 
сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 1,8 млн. дол. (у січні 
2016 р. також позитивне — 2,7 млн. дол.).

Обсяг внесених із початку інвестування в економіку району 
прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) на 31 грудня 
2016 р. становив 4841,2 тис. дол. США, що на 4,3% менше обсягів 
інвестицій на початок 2016 р., та в розрахунку на одну особу стано-
вить 72,1 дол. (в області — 45,8 дол.).

Статистична панорама

Оксана Антонович — переможець конкурсу  
на посаду начальника Тернопільської митниці

Призначення

Завершено фінальний етап конкурсного відбору кандидатів на посаду началь-
ника Тернопільської митниці Державної фіскальної служби. Найбільшу кількість 
балів набрала Оксана Антонович, перший заступник начальника митниці.

Відтак, кандидат-переможець буде рекомендований конкурсною комісі-
єю для заміщення вакантної керівної посади. 

До слова, Оксана Антонович родом із с. Воробіївка Білогірського району 
Хмельницької області. Закінчила Львівський торговельно-економічний інститут 
за спеціальністю «Товарознавство непродовольчих товарів». В митних органах 
розпочала службу з 1994 року як інспектор, а згодом працювала на посаді началь-
ника відділу тарифів і митної вартості Тернопільської митниці. З грудня 2014 року 
працює першим заступником начальника, а з 28 жовтня 2015 року — в.о. началь-
ника Тернопільської митниці. Радник податкової та митної справи I-го рангу.

Податкові новини

«Гаряча лінія»  
в Тернопільській ОДПІ
До уваги читачів — найактуальніші питання проведеного заходу. На запитання відпо-
відав начальник управління податків і зборів з юридичних осіб Віктор Саванець. 
Підприємством за першою по-

дією оформлено податкову на-
кладну на товари, проте після 
перегляду ціни виписано розра-
хунок коригування у бік збіль-
шення ціни, але не зазначено в 
ньому кодів товарів за УКТ ЗЕД. 
Якими мають бути подальші дії 
і як тепер оформити розрахунок 
коригування? І чи варто? 

У випадку коригування подат-
кової накладної, в якій показни-
ки раніше було змінено, потрібно 
оформити розрахунок коригуван-
ня до такої податкової накладної з 
урахуванням даних, відкоригова-
них першим розрахунком коригу-
вання. Форма розрахунку коригу-
вання не передбачає оформлення 
до нього іншого розрахунку. Це 
видно навіть з назви цього доку-
мента — «Розрахунок коригування 
кількісних і вартісних показників 
до податкової накладної». Тут, крім 
порядкового номера й дати розра-
хунку коригування, зазначають, 
до якої податкової накладної його 
оформили. Тобто, у повторному 
розрахунку коригування запису-
ють номер податкової накладної, 
а не попереднього розрахунку ко-
ригування. А в повторному розра-
хунку коригування потрібно від-
мінусувати записи без кодів УКТ 
ЗЕД і додати такі самі записи, але 
з кодами. Неправильно оформле-
ний розрахунок коригування на 
ваші податкові зобов’язання як 
продавця не впливає. Зате  ваш по-
купець отримає  право на податко-
вий кредит лише після реєстрації в 
Єдиному реєстрі розрахунку кори-
гування з кодами товарів відповід-
но до УКТ ЗЕД.

Сільгоспвиробник перебуває 
на 4-й групі єдиного податку, 
має укладені договори з гро-
мадянами — власниками паїв. 
Однак, за згодою сторін, 3 дого-
вори оренди розірвано. Які до-
кументи подавати до подат-
кової і як розрахувати єдиний 
податок, уже без урахування 

площі, зазначеної в таких до-
говорах?

Відповідь на це запитання зна-
ходимо в статті 295 Податково-
го кодексу, в якій зазначено, що 
у разі, якщо протягом звітного 
періоду змінилася площа сіль-
госпугідь, платник зобов’язаний 
уточнити суму податкових 
зобов’язань з єдиного податку на 
період, починаючи з дати набуття 
чи втрати такого права, до остан-
нього дня звітного року, а також 
подати протягом 20 календарних 
днів місяця, що настає за звітним 
періодом, до податкової інспекції 
за своїм місцезнаходженням та 
місцем розташування земельної 
ділянки декларацію з уточненою 
інформацією про площу ділянки, 
а також відомості про наявність 
земельних ділянок і їх норматив-
ну грошову оцінку. Тобто, визна-
чається фактичний період пере-
бування землі у користуванні та 
сплачується єдиний податок за 
цей період.

Чому потрібно подавати де-
кларацію «єдинника» четвертої 
групи до двох інспекцій — за міс-
цезнаходженням платника та 
місцемрозташування земельної 
ділянки? 

Дві адреси подання декларації 
передбачено Податковим кодек-
сом у зв’язку з особливостями 
реєстрації  платника четвертої 
групи та уникнення дублювання 
такої реєстрації у разі існуван-
ня у платника кількох об’єктів 
оподаткування — земельних ді-
лянок у різних регіонах України. 
Рішення щодо реєстрації «єдин-
ника» четвертої групи приймає 
податкова інспекція за місцез-
находженням такого платника 
(місцем перебування на подат-
ковому обліку) на підставі да-
них, що містяться у загальній 
податковій декларації, оскільки 
саме у ній наведено дані загалом 
щодо об’єктів оподаткування по 
всій території України.

Наше підприємство є плат-
ником ПДВ, у смт Березовиця 
маємо нежитлову будівлю (ко-
лишній корівник), яку плануємо 
продати. Який умовний код УКТ 
ЗЕД ми повинні зазначити у по-
датковій накладній?

Платники податку під час скла-
дання податкових накладних мо-
жуть використовувати умовні 
коди товарів, які відсутні в УКТ 
ЗЕД, що визначені Державною фіс-
кальною службою. Нагадаю, що 
їх оприлюднюють на офіційному 
веб-порталі служби в розділі «До-
відники» підрозділу «Довідник 
умовних кодів товарів». У вашому 
випадку в накладній зазначається 
умовний код об’єкта нерухомості 
— нежитлової будівлі — 00114.

На підприємстві в передмісті 
Тернополя працюють 120 осіб. 
Деякі з них навчають дітей 
на контрактній основі, хтось 
отримував спадщину чи прода-
вав автомобіль. Чи можна за-
просити до нас інспектора, щоб 
пояснив людям, чи повинні вони 
декларувати доходи і в яких ви-
падках повертається податок?

Так, це можна зробити. Наші 
фахівці проводять зустрічі з тру-
довими колективами, на ринках, у 
навчальних закладах для того, щоб 
доступною мовою донести вимоги 
законодавства, права та обов’язки 
платників податків. І повірте, пере-
важно регламент таких зустрічей  
виходить за раніше затверджений. 
Такі зустрічі особливо актуальні 
в період деклараційної кампанії, 
адже для одних — це можливість 
почути про обов’язковість декла-
рування окремих доходів, а для 
інших — про реалізацію їхнього 
права на повернення частини, а то 
і всієї суми раніше сплаченого по-
датку. Напишіть, будь ласка, листа 
на адресу Тернопільської ОДПІ та 
вкажіть зручний для колективу 
день і час.

Відділ організації роботи  
Тернопільської ОДПІ

Перший цьогорічний обласний 
сільськогосподарський ярмарок 
відбудеться у суботу, 8 квітня 
На ярмарку будуть представлені понад півтори сотні товаровироб-
ників з усіх районів області. Тож усі, хто його відвідає, матимуть змо-
гу придбати за доступною ціною крупи, борошно, цукор, м'ясо, рибу, 
молочні продукти, овочі, яблука, мед, іншу с/г продукцію.

Ярмарок діятиме в м.Тернополі на чотирьох локаціях:
вул. Дружби-Миру;•	
вул. С. Бандери, 15 (майданчик біля центрального стадіону);•	
вул. Протасевича, 12 (масив «Східний»);•	
вул. Л. Курбаса (майданчик біля ринку «Галицький»).•	

Торгівля розпочнеться о 8 год.

Новації
Нова послуга для батьків новонароджених
30 березня 2017 року міністр юс-

тиції Павло Петренко разом із міні-
стром соціальної політики Андрієм 
Ревою, очільником Державного 
агентства з питань електронного 
урядування Олександром Рижен-
ком та президентом фонду «Східна 
Європа» Віктором Ляхом презен-
тував нову електронну онлайн-
послугу в сфері соціального за-
хисту щодо отримання допомоги 
при народженні дитини.

Батьки можуть подати необхідні 
документи у будь-який зручний час 
за допомогою мережі Інтернет без 
особистого відвідування управлін-
ня соціального захисту населення.

«Віднині українці можуть отри-
мати повний пакет послуг при на-
родженні дитини без необхідності 
відвідувати кабінети чиновників. 
Це — й отримання свідоцтва про 
народження в пологовому будин-

ку, і реєстрація місця проживання 
малюка, й отримання державної 
допомоги при народженні», — за-
значив очільник Мін’юсту.

Такі нововведення заощаджу-
ють час, фінансові ресурси та мак-
симально мінімізують ризики будь-
яких зловживань або шахрайства.

Електронна послуга вже доступ-
на через портал Мінсоцполітики 
e-services.msp.gov.ua. Електронні 
форми документів з автоматичною 
перевіркою та підказками макси-
мально знижують ризик допущен-
ня помилок під час їх заповнення.
Головне територіальне управління 

юстиції у Тернопільській області.
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Лікарі застерігають Агробізнес

с. Товстолуг, 2001 р. 
Виступають учні школи на святі до Дня матері

20

Що таке меланома, і як її розпізнати? «МРІЯ Агрохолдинг» 
розпочав посівну 
кампанію

Насильство в сім’ї

В агрохолдингу «МРІЯ» почали сівбу ярих культур під уро-
жай 2017 року. Роботи стартували в Чернівецькій області, 
де нині вже сіють ярий ячмінь. 
Через потепління та сприятливі погодні умови посівна розпо-

чалася тут раніше від запланованих термінів. За Буковиною стар-
тували Тернопільська й Івано-Франківська області. Для висівання 
«МРІЯ» використовує власне насіння ярого ячменю 1-ї та 2-ї ре-
продукції. 

— У нас є своє якісне насіння ячменю, тому цього року ми ви-
рішили замінити ним яру пшеницю, насіння якої необхідно за-
куповувати, — коментує ситуацію операційний директор «МРІЇ» 
Андрій Григоров. — Це дає нам можливість заощадити на затра-
тах. Тим більше, останніми роками в Україні значно скоротилися 
площі посівів ячменю через зменшення поголів'я худоби. Отже, 
кон'юнктура для нас сприятлива.

Під ярий ячмінь цього року в структурі посівів «МРІЇ» запла-
новано 6 тис. га. В агрохолдингу сіятимуть горох на площі 500 га в 
Тернопільській області. Також у структурі посівних площ – 4 тис. 
га ярого ріпаку.

На початку квітня компанія планує почати сівбу соняшнику на 
площі 32 тис. га і цукрового буряку на 3,5 тис. га. Традиційно агро-
холдинг «МРІЯ» сіятиме кукурудзу і сою на площі 20,3 тис. га і 17 тис. 
га відповідно. Під інші ярі культури на сьогодні відведено 2 тис. га.

Ірина СТАХУРСЬКА.

Найагресивнішою пухлиною лікарі вважають меланому, оскільки вона здатна уражати 
не лише шкіру, а й інші органи і системи. Причини, зазвичай, криються в навколиш-
ньому середовищі та особливостях організму людини.  

Це — незадовільні екологічні 
умови, ультрафіолетове опро-
мінення, зниження імунного 
захисту організму, генетична 
схильність, особливо у людей 
із блідою шкірою. За останні 5 
років захворюваність зросла на 
60%,  20%  закінчуються смертю. 
У Тернопільському районі на об-
ліку перебувають 37 хворих на 
меланому.

Незважаючи на відносну 
доступність для огляду та діа-
гностики, меланому нерідко діа-
гностують на останніх ІІІ та ІV 
стадіях. У 70% випадків мелано-
ма формується на шкірі ніг, спи-
ни, рук, тулуба, обличчя. В окре-
мих випадках вона утворюється 
на внутрішній поверхні рук і під-
ошвах ніг, а також може розвину-
тися в ділянці піднігтьової плас-
тини, в очах і навіть на слизовій 
оболонці шлунково-кишкового 
тракту.

Небезпечними є родимки і ро-
димі плями, які швидко ростуть, 
змінюють свій колір, мають не-
рівні, розмиті краї. Плоскі вони 
чи випуклі — абсолютно не важ-
ливо.

Зазвичай, після літньої від-
пустки на спині, плечах, руках 
з'являються коричневі плями, 
які не зникають протягом року. 
Якщо нова плямка, до того ж, 
починає свербіти, лущитися, 
збільшуватися, змінювати колір, 
це свідчить про те, що мелано-
ма розвивається, але її ще мож-

на успішно лікувати. Потрібно 
звернутися за консультацією до 
дерматолога, який, за потреби, 
направить до онколога.

А от якщо на плямі зникає во-
лосся, вона починає мокріти або 
кровоточити, це свідчить про 
рак пізньої стадії, лікування яко-
го надзвичайно складне.

Серед населення побутує хиб-
на думка, що пігментні плями, 
родимки не можна чіпати. На-
справді, якщо видалити мелано-
му на ранній стадії, то це — запо-
рука повного одужання. Кращий 
спосіб запобігти прогресуванню 
хвороби — видалення ураженої 
ділянки разом із незміненими 
здоровими тканинами. Це мож-
на безпечно зробити тільки за 
допомогою скальпеля і лише у 
фахівця. Також необхідно від-
мовитися від самолікування, 

наприклад, припікання чистоті-
лом. Опік ще більше ускладнить 
ситуацію.

Провідну роль у розвитку мела-
номи відіграє надмірне ультрафіо-
летове опромінення. УФ-промені 
здатні проникати і через воду на 
глибину до 2 метрів. Вода — це 
велика лінза. Через неї вплив про-
менів на шкіру зростає у декілька 
разів, що збільшує ризик розви-
тку раку шкіри. Ось чому перед 
купанням необхідно нанести без-
печний крем із фактором захисту 
> 30. Втім, навіть сонцезахисний 
крем не захистить стовідсотково 
від раку шкіри. Чим яскравіше 
сонце, тим вищим повинен бути 
коефіцієнт захисту. Людям зі світ-
лими шкірою, очима, волоссям 
рекомендовано наносити сонце-
захисний крем з SPF 50+. 

Великий ризик для організ-
му несе і перебування на сон-
ці в години найвищої сонячної 
активності — з 12 до 15 години. 
Щоби прийняття сонячних ванн 
було безпечним, найкращими 
періодами перебування на сонці 
є час до 10 години ранку та після 
16 години. Час перебування на 
сонці не повинен перевищувати 
2 години на добу. 

Консультацію з приводу будь-
яких новоутворень шкіри можна 
отримати в ТРТМО в кабінеті 
№107 у лікаря–онколога та в кабі-
неті № 207 у лікаря-дерматолога.

Олена ХМЕЛЬНИЦЬКА,
 лікар-дерматолог ТРТМО.

Юридичні консультації

Директор Регіонального цен-
тру Ірина Хондогій висвітлила 
основні правові й соціальні ас-
пекти цього явища й коротко 
проінформувала про систему 
надання безоплатної правової 
допомоги, роботу центрів і бюро 
правової допомоги, які допома-
гають у вирішенні питання на-
сильства в сім’ї.

Заступник директора Регіо-
нального центру Світлана Бан-
дура зауважила: «Жертва насилля 
може звернутися за безоплатною 
правовою допомогою також і до 
центрів медико-соціальної ре-
абілітації жертв насильства в 
сім’ї, які організовують надання 
юридичних консультацій потер-
пілим».

Віталій Сольський, пра-
цівник Регіонального центру, 
продемонстрував презентацію 
«Панельне дослідження», яке 
здійснювала громадська органі-
зація «Жіночі перспективи», у 
якій було підтверджено гіпоте-
зу, що розірвання шлюбу не за-
вжди є вирішенням проблеми 
насильства в сім’ї. Кривдник час-
то продовжує вчиняти насиль-
ство і після розлучення, навіть 
за умови окремого проживання. 
Дослідження спростовують міф, 
що насильство відбувається пе-
реважно у сім’ях, де жінка по-
вністю економічно залежна від 
чоловіка, адже більшість жінок-
потерпілих, які зверталися по до-
помогу до організації, працюють і 
мають хоча б мінімальні доходи.

Юрій Гордєєв, директор Тер-
нопільського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної 
правової допомоги, наголосив 
на ефективності співпраці центру 

з громадськими об’єднаннями 
у сфері запобігання насильства 
в сім’ї і повідомив, що допомогу 
потерпілому надає адвокат за ра-
хунок держави.

Начальник управління пре-
вентивної діяльності ГУ НП 
України в Тернопільській облас-
ті Олександр Розпутний ознайо-
мив учасників із нормами Закону 
«Про попередження насильства 
в сім’ї» та акцентував увагу на 
статистиці: лише 2 % чоловіків 
страждають від насильства в 
сім’ї, яке, здебільшого, є психо-
логічним. Як бачимо, великий 
відсоток припадає саме на факти 
насилля над жінками.

Під час обговорення йшлося 
про дієвість проходження осо-
бою, яка вчинила насильство, 
корекційної програми у кризово-
му центрі. Встановлено, що піс-
ля проходження такої програми 
лише одна людина наважилася 
повторно вчинити насильство. 
Відмінним засобом протидії вчи-
ненню насильства визнано і за-
хисний припис, який виносять 
особі, яка є осудна, досягла 16-
річного віку, після того, як вона 
отримала офіційне попереджен-
ня про неприпустимість вчи-
нення насильства в сім’ї. Припис 
встановлюється терміном до 90 
діб і забороняє вчиняти певні 
визначені дії стосовно жертви, 
щодо якої вчинили насильство.

Ростислав Дрозд, начальник 
служби у справах дітей Терно-
пільської ОДА зауважив: «Про-
блема у тому, що нормативна 
база в Україні має декларативний 
характер і не дає чітких вказівок, 
як запобігти насильству в сім’ї, 
не розкриває механізми захисту 

людини. А за неінформування 
і непопередження відповідаль-
ними службовими особами про 
випадки насильства в сім’ї відпо-
відальність не визначена».

«Працівники центрів соці-
альних служб для сім’ї, дітей 
та молоді області (СССДМ) по-
стійно проводять роботу щодо 
раннього виявлення сімей, які 
опинилися у складних життє-
вих обставинах, з метою запо-
бігання вчинення насильства, 
посилення батьківської відпо-
відальності в сім’ях, де вчинили 
насильство, – розповів учас-
никам круглого столу Богдан 
Рокочий, директор Тернопіль-
ського обласного центру соці-
альних служб для сім’ї, дітей 
та молоді. – З питань протидії 
та попередження домашнього 
насильства проводять бесіди, 
соціально-психологічні тренін-

ги, дискусії, круглі столи, опи-
тування». 

Олександра Гриньків, голова 
правління ГО «Інформаційно-
правовий центр «Права люди-
ни», звітувала за результатами 
проекту «Ми проти насильства 
в сім’ї». За результатами спосте-
режень, які проводила громад-
ська організація впродовж 10 
місяців, поширеними є факти, 
коли батьки б’ють дітей. Пред-
ставники громадської організації 
підготували буклети-пам’ятки 
для батьків, які мають на меті ви-
ховати свою дитину в гармонії та 
любові.

«Проблемою є те, що жертви 
насильства неохоче звертають-
ся до відповідних служб чи гро-
мадських об’єднань. Їх стримує 
страх оприлюднення, — повідо-
мила Оксана Шлюсар, тренер–
консультант ГО «ТМЖК «Відро-

дження нації». — Але потерпілі 
повинні розуміти, що їхнє життя 
і здоров’я важливіші і що ми го-
тові допомогти у будь-який мо-
мент: морально, психологічно, 
консультуючи, складаючи звер-
нення до поліції чи супроводжу-
ючи під час візиту у відповідну 
службу».

Під час зустрічі Леся Балуш, 
керівник Тернопільської облас-
ної спілки багатодітних сімей, 
висловила подяку працівникам 
центрів.

Учасники обговорення дійшли 
висновку, що співпраця між 
ними – неодмінна та обов’язкова, 
оскільки явище насилля загро-
жує не тільки фізичному, психо-
логічному, моральному, духовно-
му здоров’ю, а й життю людей.

Також були сплановані взаємні 
кроки щодо запобігання насиль-
ству в сім’ї: проведення спільних 
заходів на цю тему (семінарів, 
тренінгів, круглих столів, бе-
сід, дискусій, годин психології з 
учнями шкіл), розповсюдження 
інформаційно-роз’яснювальних 
матеріалів з питань попереджен-
ня насильства у сім’ї, здійснення 
виїздів-консультувань людей, 
потерпілих від насилля, органі-
зація превентивних заходів, які 
допоможуть зменшити масшта-
би або й запобігти цьому вкрай 
невтішному явищу.

Нагадуємо, що для цілодобо-
вого доступу громадян до без-
оплатної правової допомоги діє 
єдиний телефонний номер 0-800-
213-103.

Регіональний центр з надання 
БВПД у Тернопільській області 
розташований за адресою: м. Тер-
нопіль, вул. За Рудкою, 33.

29 березня фахівці системи безоплатної правової допомоги, представники різних органів та інстанцій, громадських об’єднань і населення Тернополя 
мали нагоду обговорити одне із горезвісних явищ у суспільстві – насилля у сім’ї. 



5слово
Фотоархів

50 років з любов’ю до вас!

Шляхетні панянки з Товстолуга
Фотографії минулих літ… У них якась магічна сила. Наче потрапляєш у той проміжок швидкоплинного часу, коли їх зроблено. Вдивляєшся в облич-
чя, зображені там, і роздумуєш: де ці люди нині, як склалася їх подальша доля? А ще цікаво, хто той фотограф, який увіковічив на світлині людей, а 
також місце? Яким був час, обставини, що вплинули на появу на світ саме цього фото? Отож, продовжуючи започатковану газетою рубрику «Фотоар-
хів», вирушаю до села Товстолуг. Адже лише там мені докладно розкажуть про милих дівчаток, які зображені на фото №20 у газеті «Подільське слово» 
за 3 березня 2017 року.

Світлину обрала, на мій по-
гляд, дуже гарну. На ній — шість 
юних панянок 12-14 років. Під 
фото підпис: «Виступають учні 
школи на святі до Дня матері. 
Село Товстолуг, 2001 рік». Ніби 
й небагато часу спливло. Отже, 
цим паням нині по 28-30 років. 
На фото колишній сільський 
голова Товстолуга Галина Гуля 
впізнає Оксану Гоцко, Марію 
Собчук, Ірину Оріховську, 
Юлію Бандас, Юліану Корен-
дій, Оксану Собчук. Про всіх 
загалом розповідає, що похо-
дять із шанованих у селі сімей, 
були старанними в навчанні, ви-
ступали на всіх шкільних і сіль-
ських дійствах.

Дівчатка, учасниці танцю-
вального гуртка, дуже сподоба-
лися тодішньому фотокореспон-
дентові «Подільського слова» 
Ігореві Бойку, і він сфотографу-
вав їх у перерві між виступами. 
Тоді, згадує одна з самодіяльних 
артисток, панувала велика на-
пруга (глядачі, правда, цього не 
відчули). Дівчатка були зайняті 
в багатьох номерах. Вони декла-
мували поезію, співали, танцю-
вали. До кожного виступу мали 
інше вбрання. Тому, зрозуміло, 
їм доводилося непросто. Зате ті-
шилися їхні батьки, шкільні то-
вариші й друзі, які сиділи в залі 
та дивилися концерт. 

Директор Товстолузької ЗОШ 
І-ІІІ ст. Оксана Володимирівна 
Чорна також ділиться спогада-
ми: «Дуже добре пам’ятаю кож-
ну з цих дівчаток. Адже вони не 
лише добре вчилися, перемага-
ли в предметних олімпіадах, а й 
були активними у позашкільно-
му житті. Знаю це, бо тоді пра-
цювала заступником директора 
з виховної роботи. Дівчатка з 
Товстолуга дуже хотіли вчити-
ся танцювати. На той час у селі 
не було хореографічного гурт-
ка. Тому наш священик разом із 
батьками дітей запросив спеці-
аліста з Тернополя. Вони опла-
чували її роботу, а також шили 
дітям сценічні костюми. І тоді, і 
тепер це було справою недеше-
вою, але дівчатка горіли таким 
великим бажанням опанувати 
мистецтво танцю, тішити своїми 
виступами рідних та односель-
чан, що їхні батьки не скупилися 
на гроші й час. Діти відповідали 
щирою вдячністю — були окра-
сою всіх шкільних, сільських і 
районних урочистостей». 

Тоді у школі життя вирувало, 
продовжує далі Оксана Чорна. 
Діти ставили лялькові вистави. 
А почалось усе з такого випадку.
Якось дочки місцевого свяще-
ника, отця Василя Собчука, по-
казали подаровані їм дуже гарні 
ляльки. Щирі дівчатка запитали, 
як зробити так, щоб ними могли 
милуватися всі діти у селі? Хтось 

запропонував написати сценарій 
лялькової вистави й показати її 
учням школи та односельчанам. 
Затія всім сподобалася. Так у 
школі зародився ляльковий те-
атр. Діти їздили з виступами в 
інші школи, а також до вихован-
ців будинку дитини «Малятко» 
у Тернопіль із виставами «Коло-
бок», «Коза-дереза». До цього 
часу Оксана Чорна згадує такі 
слова з лялькового дійства «Ко-
лобок на новий лад»: «Не з’їла 
(колобка — прим. авт.) навіть 
і лисиця, живе і досі залюбки, 
бо не з останніх крихт пеклися 
у краї нашім колобки».Тодіш-
ній директор школи Михайло 
Архипович Миколенко сказав, 
переглянувши виставу, що лише 
цією однією фразою діти ска-
зали дуже багато про мудрість, 
працьовитість нашого україн-
ського народу.

А тепер, власне, про долі ді-
вчаток, котрі на фото. Почнемо, 
як заведено, зліва направо. Пер-
ша — Оксана Гоцко, колишня 
незмінна переможниця пред-
метних олімпіад і конкурсів різ-
ного рівня. У 2010 році Оксана 
закінчила з відзнакою Терно-
пільський державний медичний 
університет імені І. Я. Горбачев-

ського. Згодом — інтернатуру зі 
спеціальності «Клінічна онко-
логія» на базі Львівського наці-
онального медичного універси-
тету імені Данила Галицького. 
Отримала диплом магістра ме-
дицини з відзнакою зі спеці-
альності «Клінічна онкологія». 
2013-го зарахована на навчання 
до аспірантури з відривом від 
виробництва зі спеціальності 
«Онкологія». З серпня 2015-го 
Оксана Степанівна Гоцко — 
асистент кафедри онкології, 
променевої діагностики й те-
рапії та радіаційної медицини. 
Її особливі досягнення — захист 
магістерської роботи та канди-
датської дисертації в Інститу-
ті експериментальної патоло-
гії, онкології і радіобіології ім.  
Р. Є. Кавецького НАН України 
(м. Київ). Наукові інтереси — хі-
міотерапія злоякісних пухлин, 
діагностика меланоми шкіри, 
міжнародні клінічні досліджен-
ня. Оксана Степанівна — автор 
та співавтор 25-ти наукових 
праць, 2-х патентів.

Марії Собчук (друга зліва) 
нині тридцять літ. Має вищу 
педагогічну освіту, за спеці-
альністю – психолог. Її чоловік 
—  священик, разом виховують 
донечку й сина. Зараз у декрет-
ній відпустці. Мріє продовжити 
працю у школі, бо дуже любить 
дітей. 

Про Ірину Оріховську (тре-
тя зліва) кажуть, що з малих літ 
була особливою акуратисткою. 

У зошитах, шкільному портфе-
лику, на робочому місці вдома і 
в школі у цієї дівчинки панував 
особливий, довершений лад. Не 
тому, що цього від неї вимагали 
батьки й учителі. Дитина, зда-
ється, з народження розставила 
все довкола на місця, створила 
порядок, якого дотримувалась 
у всьому. Пані Ірина здобу-

ла вищу медичну освіту. Нині 
працює лікарем-дерматологом 
у Тернопільському територі-
альному медичному об’єднанні. 
Разом із чоловіком живе у рідно-
му селі Товстолуг та виховує си-
ночка Вадимчика.

Юлія Бандас (четверта зліва), 
коли навчалась у школі, крім 
низки інших обов’язків, займа-
ла пост міністра справедливості 
в учнівському уряді. Ця посада 
була особливою в тому сенсі, 
що Юлії, як міністру, доводило-
ся вирішувати спірні питання, 
мирити учнів між собою, а та-
кож виступати посередником 
між учителями та школярами. 
Михайло Архипович Миколен-
ко ніколи не тиснув на дітей 
авторитетом, посадою, віком і 
власним досвідом й учителям 
не дозволяв цього робити. Він 
вважав, що педагоги зобов’язані 
дослухатися до думки учнів та 
рахуватися з нею. Тому школа 
славилась, як одна із найдемо-
кратичніших у Тернопільському 
районі, де учні не тільки мають 
рівні можливості вільно гово-
рити та робити бажане, а від-
повідальні за свої вчинки. Тож 
Юлії було часом непросто. Але, 
як пригадують учителі, вона 
була відмінним міністром спра-
ведливості з дипломатичними 
задатками. Можливо, саме тому 
Юлія Бандас закінчила у 2010 
році Львівський національний 
університет ім. Івана Фран-
ка й отримала спеціальність  

«Магістр права». Працює юрис-
том на державному підприєм-
стві «Львівський військовий лі-
сокомбінат». Разом із чоловіком 
проживає у місті Лева. Тепер у 
декретній відпустці по догляду 
за дитиною.

Юліана Корендій (п’ята зліва) 
у школі дуже добре навчалася. 
Особливо дівчинці давалися іно-
земні мови. Її мама, донедавна за-
відуюча місцевим фельдшерсько-
акушерським пунктом, можливо, 
бачила свою дочку майбутнім 
медиком, але Юліана обрала фах 
іноземного філолога. Досі педаго-
ги згадують її блискучі перемоги 
на олімпіадах із німецької. Крім 
того, вона, а також Оксана Соб-
чук та Ірина Оріховська були по-
стійними переможницями кон-
курсів на духовну та патріотичну 
тематику. Коли після чергового 
такого заходу в учительській го-
ворили, що перемогла наша трій-
ця, всі без пояснень знали, про 
кого йдеться. Юліана Корендій 
— хороший перекладач, люди-
на, яку поважають та з думкою 
якої рахуються. Нині також у 
декретній відпустці.

Оксані Собчук (шоста на 
фото дівчинка) нині йде двад-
цять дев’ятий рік. Вона, як і всі 
дівчатка на світлині, здобула 
вищу освіту. Пані Оксана — 
педагог. Вийшла заміж за свя-
щеника, проживає у Теребовлі, 
дала життя двом діточкам. На 
цей час перебуває у декретній 
відпустці.

У телефонній бесіді з герої-
нями моєї розповіді довідалася, 
що всі вони між собою дружать, 
часто зустрічаються, коли навід-
уються до батьків у Товстолуг, 
спілкуються по телефону. «Нам 
завжди є про що поговорити, 
принаймні одна тема об’єднує 
нас усіх — маємо дітей майже 
одного віку», — каже Юлія Бан-
дас. 

Привчена радіти за інших, 
тішуся, що так добре склала-
ся доля у цих шести дівчаток із 
фото шістнадцятирічної давнос-
ті. Хай для них усіх та кожної 
зокрема збудеться все, що ще, 
можливо, не збулося, про що 
мріяли у дитинстві. Хай здоро-
вими та щасливими зростають 
їх маленькі діточки, а Бог дає  
ще. Адже всі вони такі молоді.

Галина ЮРСА – ТРР «Джерело». 

Оксана Гоцко

Марія та Оксана Собчук  з братом Василем

Юліана Корендій

с. Товстолуг, 2001 р. 
Виступають учні школи на святі до Дня матері

20

У газеті «Подільське слово» за 31 березня 2017 року в статті  
«Духовна святиня Ангелівки» допущено помилку у прізвищі отця, 
який свого часу очолював парафію в Ангелівці. Замість «Володимир 
Хомутинський» слід читати «Володимир Хомкович».  Щиро прошу 
вибачення. З повагою — автор. 

Юлія Бандас Ірина Оріховська
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Постаті | Тарас Шевченко

Березень — місяць, який називають Шев-
ченковим, бо щороку у цей час Кобзар при-
ходить і ніби дзвоном будить нас своїми 
творами, слухаючи які, кожен може пізнати 
і осягнути «свого» Шевченка. Традиційно в 
день народження великого сина Україна вша-
новує його пам’ять святковими заходами.

Не могло залишитися осторонь цієї по-
дії і село Буцнів, яке відгукується на усі жи-
вотрепетні події часу. 9 березня у школі, а 
12 березня на сцені будинку культури від-
булися заходи, присвячені пам'яті поета. 
Вчителі та учні вшанували Кобзаря свят-
ковим дійством «Шевченко — наш. Він для 
усіх століть…», а за епіграф взяли слова Л. 
Костенко: 

«Кобзарю! Знов до тебе я приходжу,  
бо ти для мене — совість і закон», 

які якнайкраще розкривають сутність гені-
ального митця.

Розпочалося свято вшануванням хви-
линою мовчання вірних синів України, які 
загинули у мирний час, захищаючи нас від 
ворожих посягань.

Ведучі свята Тетяна Якубішин та Ірина 
Забояк нагадали присутнім про сирітське 
дитинство, хвилини радості і роки заслання, 
про особисте життя і творчість Шевченка.

Упродовж дійства лунали вірші поета у 
виконанні учнів: Дениса Брикайла, Аліни 
Шершун, Назарія Волянюка, Діани Дикої, 
Оксани Фенц, Романа Квасичинського, На-
дії Трут. Майстерно читали поезії Вікторія 

Коляса, Анастасія Кирилейза, Софія Буяк, 
Анастасія Музика, Ольга Щурко, Вадим 
Лутчак, Надія Михайличенко, Христина 
Свідерська, Каріна Гальчак, Вікторія Іва-
ніцька. Ольга Бурчак та Іван Коляса відтво-
рили епізод із Тарасового життя. Лунали і 
чудові пісні на слова Шевченка. Затаму-
вавши подих, присутні вслухались у кожне 
слово, що зворушувало їх до сліз, роздуму-
вали над долею людини, яка присвятила 
себе іншим, бо: 

Якби тільки малював,
Домалювався б і до нагород,
До визнання, бо ж хист мав величезний.
То був би тільки дзеркалом доби,
А став душею рідного народу.
Шевченко для нас — «совість і закон», 

що змушує замислитись:
А що ж бо я зробив для України?
Чи я горю, страждаю в боротьбі,
Чи повзаю по-рабськи на колінах?
А що ж бо я? І відкіля мій рід?
Чи я не осквернив свойого роду?»
На завершення свята під величні акорди 

«Заповіту» учні  запалили лампадки біля пор-
трета Кобзаря і прочитали вірш-молитву. 

Підготували захід учителі української 
мови та літератури О. П. Штандрит та М. 
М. Дмитришин. 

У неділю, 12 березня, свято продо-
вжилося у будинку культури. Розпочав 
його парох села о. Євген Кобильник, який 
наголосив, що творчість Тараса Шевченка 

байдужим не залишає нікого. І сьогодні, 
майже через півтора століття після його 
смерті, твори, написані Великим Кобзарем, 
хвилюють, навчають, тривожать душі.

Ведучі Вікторія Коляса і Назар Гальчак, 
перегортаючи сторінки життєпису Кобза-
ря, оголошували художні номери концерту. 
Довершеністю співу чарував хор будинку 
культури, який виконав «Отче наш», піс-
ні «Реве та стогне Дніпр широкий», «За-
повіт», «Бандуристе, орле сизий», а також 
ансамбль учителів під керівництвом Марії 
Брикайло.

Майстерним виконанням пісень вразив 
присутніх вокальний колектив у складі Ма-
рії і Василини Товарницьких, Ірини Віти-
шин, Марії Заліскової, Марії Краковецької, 
Назарія Гальчака, Михайла Юречка та керів-
ника ансамблю Романа Коломійця під аком-
панемент Володимира Лопушинського.

Жодне свято не відбувається без учнів 
школи. Майстерно декламували Шевченко-
ву «Тополю», «Лілею», «Послання…», «Не-
має гірше, як в неволі…» Вікторія Коляса, 
Анастасія Кирилейза, Софія Буяк. Палкі 
і щирі вірші про Шевченка линули з уст 
наймолодших учасників, учнів 3-го класу 
Софії Сагайдак, Марії Іконяк, Владислава 
Зубковича, 4-го класу — Ангеліни Дячук.

Слухачі ніби серцем торкалися Шев-
ченкових творів, що вибухнули вулканом 
народних страждань, проймалися їхнім 
духом і болем, співчували нещасній Ма-
рині з однойменної поеми, про долю якої 

талановито, щемливо, до болю в серці опо-
відала Наталія Галайко. Роман Коломієць 
прочитав «Поему про Т. Г.Шевченка», зоря 
якого засіяла над Україною, як дороговказ 
до кращої долі народу. Шевченкові слова 
«Борітеся — поборете!» стали містком між 
минулим і сьогоденням, коли свою кров 
за волю України проливають новітні герої 
Майдану і воїни АТО.

Тому організатори концерту не могли 
оминути увагою цих героїчних нащадків Ве- 
ликого Кобзаря, їм присвятили другу час-
тину вечора, яку провели Наталія Галайко 
і Роман Коломієць. Зазвучала пісня «Пливе 
кача», і в залі запанувала тиша, в якій від-
чувалися біль, смуток і скорбота за наши-
ми ангелами, які ціною життя показали, що 
наш український дух є незламним, а народ 
— нескореним. Шевченкове слово пережи-
ло свою добу, пустило коріння у серцях на-
ших сучасників, які використали дорогов-
каз, залишений у спадок  Кобзарем:

Кайдани порвіте
І вражою злою кров’ю
Волю окропіте.
У піснях «Україна — це ти», «Ми за мир» 

учасники молодіжного ансамблю у складі 
Марії і Василини Товарницьких, Ольги Крі-
си, Вікторії Іваніцької, Ірини Забояк, Анас-
тасії Кирилейзи, Вікторії Коляси, Софії 
Буяк, Надії Михайличенко висловили свої 
найзаповітніші мрії про мирне майбуття і 
спокій в Україні.

Марія ДМИТРИШИН.

Тарас Шевченко для кожного українця – не просто народний поет, талановитий 
митець, а  національний пророк, апостол правди, заступник знедолених, провидець, 
великий патріот та один із найбільших революціонерів. Справді, майже кожна сторінка 
«Кобзаря» – це палкий заклик любити свій народ і край, пророчий осуд усякої неправди 
і неволі, рішуче засудження насильства, релігійного лицемірства і соціальної несправед-
ливості. І хоча минуло вже 156 років із дня його смерті,  значущість цієї постаті та його 
слів абсолютно не зменшилася.

Незважаючи на величезне різноманіття друкованих матеріалів про ви-
датного українця Тараса Григоровича Шевченка, його особистість і до цього 
часу є непізнаною. Загадка феномену Шевченка залишається нерозгаданою, а 
отже – завжди актуальною. 

Як відомо, геніальний українець був сином кріпаків — найбільш пригнобленого в 
царській російській імперії прошарку населення. Це й дало привід спочатку народниць-
ким публіцистам, а згодом апологетам тоталітарної комуністичної доби і, на жаль, окре-
мим дослідникам творчості Тараса Шевченка вже в часи незалежної України вважати 
його селянським романтиком і таврувальником панів, понижуючи образ національного 
генія до постаті бідного кобзаря, що печально пощипує струни кобзи чи бандури. Подібну 
думку насаджували понад сімдесят років комуністичного режиму. 

Проте інший геніальний українець, основоположник українського націоналізму Дми-
тро Донцов, у своїй брошурі «Незримі скрижалі Кобзаря» дав зовсім іншу характеристику 

українському поету, змалювавши Тараса Шевченка не солодкаво-ніжним страждальни-
ком за долю «сірого люду» чи людиною «з журбою про селянські інтереси», а пророком, 
який прийшов, щоб роздмухати «іскру вогню великого, яка ще тліла, не вгасала». 

І навіть лауреат Шевченківської премії з літератури, письменник і керівник видав-
ництва «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» Іван Малкович, виступаючи цьогоріч під час урочистої 
церемонії, що відбулася в музеї Тараса Шевченка, зауважив, що наша українська натура 
й далі продовжує зациклюватися на образі мученика, затінюючи справжній образ 
Шевченка-поета, чий «Кобзар», особливо в часи бездержавності і аж дотепер, правив 
нам за найвищу Конституцію національного духу.

«Багато поетів страждали і гинули, але небагато давали прихисток у слові 
цілій нації. Бо справжні Шевченкові смисли в багатьох його творах звучать як 
важкий, глибокий рок, а не мелясна попса. Я мрію дожити до тих часів, коли ді-
тям у школі перестануть сльозливо оповідати про горопашного кріпака, який 
служив безправним, безсловесним попихачем у панів, а змінять парадигму і 
вестимуть натхненну мову про неймовірного хлопчика, що аж світився вели-
ким талантом, який без тата й мами і без, здавалося, жодних шансів на успіх, 
створив сам себе», — поділився Іван Малкович.

То ж чи варто піддавати сумніву той факт, що геніальний український поет був 
свідомим українцем, виразником націоналістичних поглядів і пророком майбутньої 
незалежної України?

Слово Шевченка на сторожі української нації
Воскресну нині! Ради їх, 
Людей закованих моїх,
Убогих, нижчих... Возвеличу
Малих отих рабів німих!
Я на сторожі коло їх
Поставлю слово!...
Шевченка називаємо Кобза-

рем — співцем народу, пророком 
і батьком. Хоча пошану ми відда-
ємо йому щороку, але його слово 
є з нами кожної хвилини і буде з 
нами на віки, бо в його слові є ми, 
наше сучасне і майбутнє.

Шевченків Кобзар, як Єван-
геліє для християн, є нашим 
законом. Він доповнив слово 
Боже своїм словом, і цим ми ба-
гатші від тих народів, що при-
йнявши Христа, не мають свого 
Шевченка.

Шевченко дав своїй нації не-
видиму зброю слова. Він просить 
у Бога, щоб його слово, просві-
чене розумом, ожило, розтопило 
наші серця та заговорило до нас 
полум’яним змістом та збудило 
нас зі сну. Шевченко для нас — 
велетень духу. 

Поряд із заповідями Божими 
ставить нам заповіді національні, 
йдучи за якими, ми переможемо 
й найлютішого ворога, і тоді:

Встане Україна,
Світ правди засвітить,
І помоляться на волі
Невольничі діти!..
Якщо ж не будемо виконувати 

його заповітів, схилимо голови 

в рабстві, Шевченко пророчить: 
«Пропадеш, згинеш, Україно!»

У своїй поемі «І мертвим, і жи-
вим, і ненародженим...» Кобзар 
визначив власне розуміння нації 
і тим випередив навіть модерних 
соціологів. У нього нація — це 
кровний зв’язок мертвих, живих і 
ненароджених в Україні і поза нею. 
Ідеї мертвих, які боролись за свою 
правду, силу і волю, зобов’язують 
живих і мають бути передані нена-
родженому ще поколінню.

Для Шевченка Україна — як 
мати, а народ і його покоління — 
це діти матері-України. Діти — це 
сестри і брати, які творять одну 
сім’ю — націю. Тих, які ведуть на-
цію зброєю чи словом, Шевчен-
ко називає батьками. Зокрема, 
гайдамаки величають Гонту і За-
лізняка батьками, а для них вони 
— діти.

Роль батьків приписує Шев-
ченко і духовним провідникам 
народу:

Будеш, батьку, панувати,
Поки живуть люди!
(«На вічну пам’ять Котляревському»)
Але той, хто відкине Шевчен-

ків ідеал нації і піде за наукою з 
«чужого поля», розбиває солі-
дарність нації і послаблює її. Такі 
люди стають на службу матері-
алістичного світогляду для осо-
бистої наживи та вислужництва 
ворогові. Тоді вони «Гірше моска-
ля її розпинають!»

Про тих, хто ламає національ-
ну ідею, годований «чужою прав-
дою», Шевченко висловлюється з 
погордою і їх картає:

А тим часом перевертні
Нехай підростають,
Та поможуть москалеві
Господарювати
Та з матері полатану
Сорочку знімати.
Помагайте, недолюдки,
Матір катувати!
Шевченка соромом пече Пере-

яславська угода, від якої розпоча-
лося лихо в Україні.

Ой Богдане, Богданочку!
Як би була знала,
У колисці б задушила,
Під сонцем приспала.
Поет уболіває про те, що воро-

же панування знищило наш наці-
ональний суспільний лад. Лиши-
лися закріпачений народ і брати 
незрячі. А ті, ніби зрячі, освічені 
чужою мудрістю.

П’явки! П’явки!
Чорнилом помиті,
Московською блекотою
Заглушені...
Плач, Україно!
Бездітна вдовице!
У Шевченка дуже виразно ви-

світлена проблема яничарства. 
Він вбачає у цьому грізну небез-
пеку для нації. У поемі-містерії 
«Великий льох» поет виводить 
образ матері-України, яка поро-
дила двох синів та й обох Івана-

ми. Вони — два протиставлення 
совісті нації.

Сю ніч будуть в Україні
Родитись близнята. 
Один буде, як той Гонта,
Катів катувати!
Другий буде...оце вже наш!
Катам помагати.
Геніальний Шевченко вказав 

методи, якими окупант бажав 
знищити Івана-Гонту так, як Ірод 
прагнув знищити Христа. Однак 
ворог України має більше засобів 
знищити Івана-Гонту. Можна його 
купити за гроші, наділити почес-
тями, високими посадами і навіть 
владою. А якщо не зломлять його 
ні тюрми, ні заслання, тоді треба 
затерти навіть вістку про нього! 
«Його поховати! Поки сліпі люди!»

Пророчим словом глянув поет 
у наше майбутнє — він знав, яку 
роль відіграє союзник ворога — 
Іван-Яничар. Він знав, як руками 
яничарів окупанти фальшувати-
муть історію українського народу, 
його правду, його культуру і як за-
милюватимуть вони очі навіть сьо-
годні, щоб легше було їм сховати 
Івана-Гонту. Страшну кару визна-
чив Шевченко усі зрадникам. З во-
рогами не може бути компромісу, 
не може бути злагоди з яничарами.

Горе з вами!
Кого благати ви прийшли?
Кому ви сльози принесли?
Кому ви принесли з сльозами
Свою надію? Горе з вами,

Раби незрячії! Кого?
Кого благаєте, благії,
Раби незрячії, сліпі?
Чи ж кат помилує кого?
Молітесь Богові одному,
Молітесь правді на землі,
А більше на землі нікому
Не поклонітесь…
Шевченко уболіває про помил-

ки державних мужів, котрі вже 
не раз обпеклися на хитрощах 
та підступах ворогів. Договори, 
зобов’язання та федерації з на-
шими «сусідами» закінчувалися 
нещастями для нашої нації. Тому 
він звертає увагу на науку, свою 
правду і мудрість.

Не шукайте, не питайте. 
Того, що немає.
І на небі, а не тільки
На чужому полі, 
В своїй хаті своя правда,
І сила, і воля.
Лише своя мудрість приведе 

нас до власної правди, до розквіту 
українського народу у справжній 
державі. І тільки пізнавши себе, 
свою націю, зможемо здійснити 
заповіт великого сина України — 
Тараса Шевченка.

Поховайте та вставайте,
Кайдани порвіте.
І вражою злою кров’ю
Волю окропіте.

Дарина МИКОЛЕНКО та Михайло 
МИКОЛЕНКО, дослідники життя і 

творчості Т.Г. Шевченка

Шевченківські дні у Буцневі
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Протягом березня в Тернопільському 
краєзнавчому музеї експонували культурно-
мистецький проект «Військово-польовий 
АРТ». Учні 8-А та 10-го класів Великобе-
резовицької ЗОШ І-ІІІ ступенів відвідали 
виставку та познайомилися з її автором. 
Під час майстер-класу Павло Ротар розповів 
про військову амуніцію, бойовий дух солда-
тів, що панує на фронті. До початку війни на 
сході України пан Павло працював у право-
охоронних органах, хоча за фахом — учи-
тель історії. Згодом став бійцем батальйону 
«Золоті Ворота». І тоді ж, у 2015 році, почав 
збирати перші військові артефакти. «Мої 
товариші спочатку дивувалися, а згодом по-
чали допомагати. Це мій невеликий внесок 
у національно-патріотичне виховання. Хочу 
донести, що сила життя завжди сильніша за 
силу смерті», — каже Павло Ротар. 

До його культурно-мистецького проекту 
долучилося понад 100 митців із 22 областей 
України. Є роботи творчих особистостей, які 
безпосередньо працюють у зоні проведен-
ня антитерористичної операції. До слова, 
виставка 2017 року представлена в ширшо-
му форматі, ніж вона була в 2015 році. Автор 
поєднав речі, що пов’язати у буденному 
житті майже не можливо: військові ящики 
від гранат та боєприпасів, на яких зображе-
ні ікони, ляльки-мотанки в камуфляжі, фляги 
з плетінням, посуд, оперативні карти солда-
тів. Вражає застосування петриківського 
розпису на гільзах і гранатах.

Заступник директора Тернопільського 
краєзнавчого музею Наталія Чеканова за-
уважила, що культурно-мистецький проект 
«Військово-польовий АРТ» об’єднує людей, 
які прагнуть миру в незалежній Україні. 

Екскурсію для учнів організував керівник 
патріотичного виховання школи Євген Іго-
рович Нацюк,  класні керівники: Інна Вікто-
рівна Стодола (8-А клас), Тетяна Михайлівна 
Павлік (10-й клас), учитель історії Наталія 
Ігорівна Хабло. 

Наталія ХАБЛО, вчитель історії  
Великоберезовицької ЗОШ I-III ступенів.

Відповідно до плану роботи ТОКІППО, 
рекомендацій Тернопільського  районного 
методичного кабінету, в рамках шкільного 
проекту «Моя країна — Україна», учні та 
педагоги Соборненської ЗОШ І-ІІ ст. ім. В. 
Гарматія долучилися до обласного про-
екту «Громадські ініціативи», гасло якого: 
«Служіння українській нації — історичне по-
кликання кожного українця».

В умовах творення нової української 
школи завданням виховання є створення та-
ких умов, за яких може розвинутися людина 
європейського мислення, готова до іннова-
ційної діяльності, спрямованої на успішну 
самореалізацію в суспільстві та особистому 
житті; особистість з уміннями і навиками 
творення середовища, що ґрунтується на 
партнерстві й взаєморозумінні, повазі та 
взаємодопомозі. 

Використовуючи зібраний учнями 5-го 
класу та вчителем географії Світланою Ва-
силівною Івахів краєзнавчий матеріал, з іні-
ціативи учнівської ради школи та педагога-
організатора Оксани Степанівни Волошин, 
за підтримки директора Лариси Вікторівни 
Єжижанської та перевізника Богдана Іва-
новича Цимбалістого реалізували проект 
«Краєзнавчий автобус «Люби та знай свій 
рідний край». Зібраний матеріал розпо-
відає про історію сіл Чернелів-Руський, 
Соборне. 

Святослав Вакарчук сказав: «Не дивіться 
на Україну, як на землю своїх батьків. Дивіть-
ся на неї, як на землю своїх дітей. І тоді при-
йдуть зміни».

На думку архієпископа Української греко-
католицької церкви Блаженнійшого Любо-
мира Гузара, між сходом і заходом України 

нема поділу, є поділ між тими, хто любить 
Україну і хто її не любить.

Оксана ВОЛОШИН, педагог-організатор  
Соборненської ЗОШ І-ІІ ст. ім. В. Гарматія.

Конкурси

Шкільний меридіан

Проект «Краєзнавчий автобус 
«Люби та знай свій рідний край»

Павло Ротар: «Сила життя 
завжди сильніша за силу смерті»

Творче обличчя нашого району
Із 3 квітня цього року  у Тернопільській області триває огляд-конкурс учнівських і викладацьких колективів закладів естетичного виховання й му-
зичних шкіл, який проводить управління культури ОДА спільно з навчально-методичним кабінетом обласного центру народної творчості. 
Одними з перших на конкурс 

потрапили Великобірківська та 
Острівська музичні школи. Як 
повідомив головний спеціаліст 
управління культури ОДА Ва-
силь Коваль, згідно з рішенням 
ради директорів шкіл естетично-
го виховання, огляд цього року 
проходять струнні та народні 
оркестри, співочі колективи ви-
кладачів мистецьких навчаль-
них закладів.

Уперше побувала на такому 
дійстві й зауважу, що воно нічим 
не відрізняється від звичного кон-
церту, хіба що глядачами були 
лише члени конкурсної комісії, 
директори та викладачі мистець-
ких закладів. Ще довідалася, що 
на таких дійствах, на жаль, не 
можна винагороджувати вико-
навців щирими оплесками, навіть 
якщо дуже-дуже припали до душі 
їхні виступи.

З Великобірківської школи 
(директор Володимир Войнар-
ський) своє мистецтво перед 
нечисленною, проте високопро-
фесійною публікою продемон-
стрували вокальне тріо викла-
дачів «Рутенія» (керівник Галина 
Нижник), ансамбль бандуристів 
(керівник Ірина Куницька), ан-
самбль скрипалів (керівники 
Оксана Попик та Ганна Лебідь), 
жіночий вокальний ансамбль 
«Соломія» (керівник Ірина Ку-
ницька). 

Острівську музичну школу 
(директор Степан Бородай) пред-
ставили зразковий ансамбль 
бандуристів «Дивоструни» (ке-
рівник Лариса Атаманчук), ан-
самбль гітаристів (керівник Ігор 
Вовчак), ансамбль скрипалів 
(керівник Людмила Павловська), 
з учительських колективів — на-
родний аматорський жіночий 
вокальний ансамбль «Калина» 
(керівник Степан Бородай) та ан-
самбль народної музики (керів-
ники Юрій Хоєцький та Тетяна 
Григорчук).   

Даючи високу оцінку виступам 
конкурсантів, головний спеціа-
ліст управління культури ОДА 
Василь Коваль, завідувач облас-
ного навчально-методичного ка-
бінету (ОНМК) Зіновій Гірняк, 
методист вищої категорії ОНМК 
Галина Романська, завідувач від-
ділу культури Тернопільської РДА 
Віталій Навольський та голова 
Тернопільської районної ради 
Андрій Галайко, який був при-
сутнім на виступах митців Ост-
рівської музичної школи, заува-
жили, зокрема, значне зростання 
професійного рівня, збільшення 
кількості учасників колективів, 
їх відповідність сценічним кри-
теріям, присутність усіх вікових 
груп, прагнення урізноманітнити 
й осучаснити свій репертуар. Гід-
ні викладачі працюють з гідними 
учнями. У цьому, напевне, один із 
найважливіших критеріїв успіху 
й популярності цих колективів як 
серед професіоналів, так і пере-
січних слухачів.

Конкурсна комісія прослухає 
й інші колективи Тернопільської 
області та підведе відповідні під-
сумки. Але й нині зрозуміло, що 
митці Тернопільського району 
займуть поважне місце у цьому 
огляді-конкурсі.

Галина ЮРСА – ТРР «Джерело».
Фото автора.
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Справи приватніВітаємо!

ПРодам
Нерухомість

3-кімнатну квартиру, вул. Білогірська, 
6/10, 63 кв.м, док., власник, ціна 27500 
у.о. 0985781613

Iнше
Пшеницю, ячмінь насіннєвий першої 
репродукції 0973171523, 0974400604, 
0686067067
мотоблоки нові (потужністю від 4 до 
15 к. с.), трактори (від 12 к. с.), мото-
трактори, двигуни різних потужностей, 
навісне обладнання. Гарантія, з/ч, 
безкоштовна доставка. Знайдете 
дешевше — віддамо ще дешевше 
0985989484, 493000, 0982591958, 
0666653606, www.tractor_c.com.ua

КуПлю
Велосипед (дитячий, дорослий)  
будь-який стан 0965660399
Газові плити, холодильники, пралки, 
музичні центри, ТВ 0965660399
Холодильники, газову плиту, колонку, 
пралку, акумулятори 420331
Велосипеди будь-які 0963869421
Пралки, холодильники, газові колонки, 
плити, котли 0979513588

Найму/Здам
Здам в оренду кімнату під офіс, 20 
кв.м. (м. Тернопіль, вул. 15 Квітня). 
0677005502, 510097

ПослуГи
лікування на бджолиних вуликах, 
бджолоужалення, інгаляція, пилок, 
перга, прополіс, мед, воскова міль, 
мертві бджоли. 
с. Чернелів-Руський Тернопіль-
ського району. 0679455186, 
0685392533, 0972076523 (Орест 
Михайлович Лук’янець).

СТО "Спектр" (м. Тернопіль, вул. 15 
Квітня, 44) ремонтує двигуни, коробки 
передач, ходову частину, гальмівну 
систему, систему охолодження, паливну 
і вихлопну системи, здійснює 

комп'ютерну діагностику автомобілів, 
чистку фурсунок, ремонт інжекторів, 
ремонт електрообладнання, зварювальні 
роботи  0677005502, 510097
Оббивка меблів (пружини, поролон) 
423639, 0979513588
Комп'ютерна діагностика автомобілів, 
усунення помилок, чистка фурсунок  
0974351918
Знищення тарганів і клопів 
0682677184, 0682677180

РобоТа
На роботу в сТо потрібний авто-
електрик, автослюсар 510097, 
0677005502

доКумеНТи
оголошення 

про втрату свідоцтва друкованого 
засобу масової інформації!

Свідоцтво про державну реєстрацію 
друкованого засобу масової інфор-
мації газети «Подільське слово» 
(реєстраційний номер 23757, серія ТР 
№186 від 31.10.1995), співзасновни-
ками якої є: 1. Тернопільська районна 
державна адміністрація (код ЄДР 
04058284); 2. Тернопільська районна 
рада (код ЄДР 25347928), вважати 
втраченим (недійсним).

Справи приватні

Колектив комунального закладу 
"Скоморохівська ЗОШ І-ІІ ст." вітає з 
днем народження технічного праців-
ника Марію Омелянівну ВІТРОВУ.

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.

Від імені бать-
ків та учнів пер-
шого класу Миш-
ковицької ЗОШ І-ІІІ 
ст., щиро вітаємо 
вчительку почат-
кових класів Ма-
рію Зеновіївну 
МИТУЛИНСЬКУ з 
днем народження. 
Дякуємо вам за ваш щоденний труд, 
за безмежне терпіння та любов до на-
ших діток.

Від усього серця бажаємо вам 
здоров’я, щастя, творчої наснаги і 
оптимізму, незгасної енергії та напо-
легливості. Нехай родинна злагода, 
добробут і здоров’я усіх членів вашої 
родини забезпечать вам душевний 
спокій і гарний настрій. Нехай по-
руч з вами завжди йдуть віра, надія, 
оптимізм і впевненість, а доля бере-
же вас від негараздів і бід, додає сил 
і натхнення! Многая та благая літа!

Колектив ПП « Агрон» щиро вітає  
з днем народження сторожа Ігоря 
Миколайовича БАЛАБАНА, пра-
цівницю їдальні Галину Орестівну 
ЛОЗИНСЬКУ, завідуючого складом 
Галину Євгенівну ВОдЯНУ, різно-
робочого Юрія Євгеновича ОЛеК-
СІВА з ювілеєм, водія Миколу Васи-
льовича ОСАдЧУКА.

Хай постійний успіх, радість і достаток
Сипляться до вас, немов вишневий цвіт,
Хай життєвий досвід творить з буднів 

свята,
А Господь дарує довгих-довгих літ!

Колектив Великоберезовицької 
селищної ради, депутатський  кор-
пус, члени  виконавчого комітету ві-
тають з днем народження депутата 
селищної ради Ганну Ярославівну 
ВІЛІВЧУК.

Нехай здоров’я  добрим буде,
Щоб у роботі ладилось усе,
Хай на вашу долю поле щедро родить,
Ще багато років щастя поруч ходить,
Сили небесні хай вас бережуть,
Ангели  на крилах лиш щастя несуть!

Із днем народження щиро вітаємо  
члена  виконавчого комітету, завід-
уючу бібліотекою-філією с. Ігровиця 
Наталію Тарасівну дІдУХ.

В цей дорогий для серця день 
Бажаєм квітів і пісень! 
Від друзів — щирих привітань, 
Від зірки — здійснення бажань! 
Від сонця — світла і тепла, 
Щоб доля щедрою була!

З повагою — колектив Ігровиицької 
сільської ради, депутатський корпус, 

члени виконкому.

Щирі вітання з днем народження 
надсилаємо дорогій подрузі, пре-
красні жінці Наталії дІдУХ із села 
Ігровиця Тернопільського району.

Нехай життя квітує буйним цвітом, 
І день народження приходить знов і знов, 
А доля хай дарує з кожним роком 
Міцне здоров’я, щастя і любов!

З повагою — подруги Галина Ониськів та 
Марія Легета.

Колектив відділу освіти Терно-
пільської РДА та районного мето-
дичного кабінету надсилає щирі ві-
тання з днем народження бухгалтеру 
централізованої бухгалтерії Ірині  
Володимирівні ЯЦУРІ. 

Хай радість вам життя дарує,
Щоб посміхалися ви весь час,
Любов і злагода панують,
Достаток повниться щораз.

Великоберезовицька селищна рада проводить конкурс з визначен-
ня на конкурентних засадах суб ’єкта оціночної діяльності на прове-
дення експертно-грошової оцінки земельної ділянки, загальною пло-
щею 0,04 га, яка розташована в смт В. Березовиця на вул. Шевченка, 2а, 
кадастровий номер 612525 5200:02:0020592, для будівництва та обслу-
говування торгово-побутового комплексу, заклад громадського харчу-
вання. Документи подавати у запечатаних конвертах.

Конкурс відбудеться 10 травня 2017 року о 17 год. в приміщенні Ве-
ликоберезовицької селищної ради за адресою: вул. Микулинецька, 42, 
смт Велика Березовиця. Документи приймають до 09.05.2017 року. За 
додатковою інформацією звертайтеся за тел.: 27-41-42, 29-10-84.

Смиковецька сільська рада проводить громадські слухання про 
затвердження «Детального плану території земельної ділянки для ре-
конструкції садового будинку під житловий будинок із господарськи-
ми будівлями та спорудами в СТ «Едельвейс» на вулиці Довга, 1 у селі 
Смиківці Тернопільського району Тернопільської області в межах на-
селеного пункту», згідно з рішенням Смиковецької сільської ради № 86 
від 23.12.2016 року. Замовником розроблення детального плану висту-
пає гр. Сарняк О. С. Розробник — притватне підприємство «Матек» 
(директор В. М. Ярмол). Ознайомитися з планом та подати пропозиції 
можна з 10.04.2017 р. по 10.05.2017 р. у Смиковецькій сільській раді.

Громадські слухання відбудуться в приміщенні Смиковецької сіль-
ської ради 11.05.2017 року о 15 год.

Порядок реєстрації декларації відповідності 
матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання 
вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

Офіційне

Як відомо, 01 липня 2013 року набув чинності Кодекс цивільного захисту України (далі - Кодекс) – 
основний документ, який регулює відносини у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної 
безпеки.
Так, у п. 3 ст. 55 глави 13 Ко-

дексу визначено, що забезпечен-
ня пожежної безпеки суб'єкта 
господарювання покладається 
на власників і керівників таких 
суб'єктів.

Відповідно до статті 57 Ко-
дексу, технологічні процеси та 
продукція повинні відповідати 
вимогам нормативно-правових 
актів з пожежної безпеки. Поча-
ток роботи новоутворених під-
приємств, початок використан-
ня суб'єктом господарювання 
об'єктів нерухомості (будівель, 
споруд, приміщень або їх частин) 
здійснюється на підставі декла-
рації відповідності матеріально-
технічної бази суб'єкта господа-
рювання вимогам законодавства 
з питань пожежної безпеки (далі 
- декларація), а для суб'єктів 
господарювання з високим сту-
пенем ризику - також за наяв-
ності позитивного висновку за 
результатами оцінки (експер-
тизи) протипожежного стану 
підприємства, об'єкта чи при-
міщення (далі - оцінка протипо-
жежного стану).

Порядок подання і реєстра-
ції декларації, а також бланк де-
кларації визначено ПКМ Укра-
їни № 440 від 05.06.2013 року зі 
змінами, внесеними ПКМ Укра-
їни № 311 від 20.05.2015. Цей 
Порядок визначає процедуру 
подання і реєстрації декларації, 
що дає право на початок роботи 
новоутворених підприємств, по-
чаток використання суб’єктом 
господарювання об’єктів неру-
хомості (будівель, споруд, при-
міщень або їх частин).

Декларація не подається:
• у разі використання торго-

вельних місць, кіосків та кон-
тейнерів, якщо їх розміщено на 
ринку відповідно до схеми, по-
годженої з органом державного 
пожежного нагляду;

• орендарем об’єкта нерухо-
мості (особою, яка використовує 
об’єкт нерухомості за цивільно-
правовим договором, що не пе-
редбачає перехід права власності 
на такий об’єкт) за умови, що де-
кларацію на об’єкт нерухомості 
зареєстровано його власником;

• у разі використання об’єктів, 
що в установленому законо-
давством порядку вводяться в 
експлуатацію після завершення 
будівництва, реконструкції, рес-
таврації, капітального ремонту.

Декларація розробляється 
суб’єктом господарювання і 
подається ним або надсилається 
рекомендованим листом за міс-
цем розташування об’єкта не-
рухомості до державного адмі-
ністратора або територіального 
органу ДСНС. У разі, якщо де-
кларація подана безпосередньо 
до державного адміністратора, 
така декларація протягом од-
ного робочого дня після надхо-
дження передається ним терито-
ріальному органові ДСНС. У разі 
надсилання декларації рекомен-
дованим листом підпис фізичної 
особи-підприємця засвідчується 
печаткою такої фізичної особи, а 
у разі відсутності печатки декла-
рація засвідчується нотаріусом. 
Підпис керівника юридичної 
особи засвідчується печаткою 
юридичної особи.

Суб’єкт господарювання з ви-
соким ступенем прийнятного 
ризику разом з декларацією по-
дає позитивний висновок за ре-
зультатами оцінки (експертизи) 
протипожежного стану підпри-
ємства, об’єкта чи приміщення. 
Оцінка протипожежного стану 
проводиться суб’єктом госпо-
дарювання, який одержав від-
повідну ліцензію, до початку 
роботи новоствореного підпри-
ємства або до початку викорис-
тання суб'єктом господарюван-
ня об'єктів нерухомості. 

Критерії, за якими оціню-
ється ступінь ризику від прова-
дження господарської діяльнос-
ті та визначається періодичність 
здійснення планових заходів 
державного нагляду (контролю) 
у сфері техногенної та пожежної 
безпеки, затверджені постано-
вою Кабінету Міністрів України 
від 29.02.2012 № 306 зі змінами, 
внесеними Постановою КМУ 
№361 від 04.06.2015.

Декларація реєструється 
ДСНС або її територіальним 
органом на безоплатній основі 

протягом 5 робочих днів із дня її 
надходження. Якщо декларацію 
подано чи оформлено з пору-
шенням установлених вимог, до-
звільний орган відмовляє в ре-
єстрації декларації та повертає 
її суб’єкту господарювання для 
доопрацювання. У разі, якщо до-
звільним органом не зареєстро-
вано декларацію і не відмовлено 
в її реєстрації в установлений 
строк, право на вчинення дій 
щодо провадження господар-
ської діяльності, передбачених 
частиною другою цієї статті, ви-
никає наступного дня після за-
вершення строку, встановленого 
для реєстрації декларації. У та-
кому разі декларація вважається 
зареєстрованою.

Особи, які подали декларацію, 
несуть передбачену законом від-
повідальність за достовірність 
даних, зазначених у поданій де-
кларації.

Окрім того, наголошуємо, що, 
відповідно до ст. 175² Кодексу 
України про адміністративні 
правопорушення, початок ро-
боти новоутворених підпри-
ємств або початок використан-
ня суб'єктом господарювання 
об'єктів нерухомості без зареє-
строваної декларації відповід-
ності матеріально-технічної 
бази суб'єкта господарювання 
вимогам законодавства у сфе-
рі пожежної безпеки, для яких 
подання такої декларації є 
обов'язковим, тягне за собою на-
кладення штрафу на громадян-
суб'єктів підприємницької ді-
яльності і посадових осіб у сумі 
від сорока до ста неоподаткову-
ваних мінімумів доходів грома-
дян (680 – 1700 грн.).

За додатковою інформацією 
та консультацією ви можете 
звернутися до Тернопільського РВ 
УДСНС України у Тернопільській 
області (м. Тернопіль, вул. Тек-
стильна, 18, тел. (0352)22-01-09) 
або до Центру надання адміні-
стративних послуг Тернопільської 
РДА (м. Тернопіль, вул. М. Криво-
носа, 10, тел. (0352) 43-24-62.

Тернопільський РВ УДСНС України
 у Тернопільській області.

05.05.2017 року о 15 год. у приміщенні адміністративного будин-
ку Байковецької сільської ради за адресою: Тернопільська область, 
Тернопільський район, с. Байківці, вул. Січових Стрільців, 43 відбу-
дуться громадські обговорення містобудівної документації «Деталь-
ний план території кварталу багатоповерхової житлової забудови з 
об’єктами громадського призначення в районі вулиць Магістральна 
та Смерекова в с. Байківці Тернопільського району Тернопільської 
області».

Робота в Збройних силах України
Запрошуємо на військову службу за контрактом. 
Служба у будь-якому регіоні 

України. Грошове забезпечення 
від 7000 грн. Одноразова грошова 
винагорода від мерії м. Тернопіль 
— 10 000 грн. (у разі укладення 
контракту через Тернопільський 
ОМВК).

Звертатися за адресою: 
м. Тернопіль, вул. Тролейбусна, 5. 

Тел. (0352) 43-58-19, 
моб. (096) 844-29-77.
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ПРодам
Нерухомість

3-кімнатну квартиру, вул. Білогірська, 
6/10, 63 кв.м, док., власник, ціна 27500 
у.о. 0985781613

Iнше
Пшеницю, ячмінь насіннєвий першої 
репродукції 0973171523, 0974400604, 
0686067067
мотоблоки нові (потужністю від 4 до 
15 к. с.), трактори (від 12 к. с.), мото-
трактори, двигуни різних потужностей, 
навісне обладнання. Гарантія, з/ч, 
безкоштовна доставка. Знайдете 
дешевше — віддамо ще дешевше 
0985989484, 493000, 0982591958, 
0666653606, www.tractor_c.com.ua

КуПлю
Велосипед (дитячий, дорослий)  
будь-який стан 0965660399
Газові плити, холодильники, пралки, 
музичні центри, ТВ 0965660399
Холодильники, газову плиту, колонку, 
пралку, акумулятори 420331
Велосипеди будь-які 0963869421
Пралки, холодильники, газові колонки, 
плити, котли 0979513588

Найму/Здам
Здам в оренду кімнату під офіс, 20 
кв.м. (м. Тернопіль, вул. 15 Квітня). 
0677005502, 510097

ПослуГи
лікування на бджолиних вуликах, 
бджолоужалення, інгаляція, пилок, 
перга, прополіс, мед, воскова міль, 
мертві бджоли. 
с. Чернелів-Руський Тернопіль-
ського району. 0679455186, 
0685392533, 0972076523 (Орест 
Михайлович Лук’янець).

СТО "Спектр" (м. Тернопіль, вул. 15 
Квітня, 44) ремонтує двигуни, коробки 
передач, ходову частину, гальмівну 
систему, систему охолодження, паливну 
і вихлопну системи, здійснює 

комп'ютерну діагностику автомобілів, 
чистку фурсунок, ремонт інжекторів, 
ремонт електрообладнання, зварювальні 
роботи  0677005502, 510097
Оббивка меблів (пружини, поролон) 
423639, 0979513588
Комп'ютерна діагностика автомобілів, 
усунення помилок, чистка фурсунок  
0974351918
Знищення тарганів і клопів 
0682677184, 0682677180

РобоТа
На роботу в сТо потрібний авто-
електрик, автослюсар 510097, 
0677005502

доКумеНТи
оголошення 

про втрату свідоцтва друкованого 
засобу масової інформації!

Свідоцтво про державну реєстрацію 
друкованого засобу масової інфор-
мації газети «Подільське слово» 
(реєстраційний номер 23757, серія ТР 
№186 від 31.10.1995), співзасновни-
ками якої є: 1. Тернопільська районна 
державна адміністрація (код ЄДР 
04058284); 2. Тернопільська районна 
рада (код ЄДР 25347928), вважати 
втраченим (недійсним).
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21.00 Ò/ñ “Êîõàííÿ çà çàêîíîì”
22.45 Ò/ñ “Òåðèòîðiÿ êðàñè”

03.10 “óÄà÷íèé ïðîåêò”

ICTV
05.00 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé

05.55, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 

06.45 Ôàêòè òèæíÿ. 100 õâèëèí ç 

Îêñàíîþ Ñîêîëîâîþ

08.45 Ôàêòè. Ðàíîê

09.10 Ñïîðò

09.15 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè. Ïiäñóìêè 

10.10 Àíòèçîìái

11.05, 13.10 Õ/ô “×åðâîíà ïëàíåòà”

13.25, 16.10 Õ/ô “Âàí Õåëüñèíã”
16.20 Õ/ô “Áiëîñíiæêà i ìèñëèâåöü”
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið

21.25 Ò/ñ “Ìàéîð i ìàãiÿ”
22.30 Ñâîáîäà ñëîâà

00.25 Õ/ô “Ñiì’ÿ ñìåðòi”

02.40 Ò/ñ “Ëàñ-Âåãàñ-5”

04.25 Ôàêòè

11.40 Õ/ô “Îïåðàöiÿ “È” òà iíøi 
ïðèãîäè Øóðèêà”

13.40 “Áèòâà åêñòðàñåíñiâ 16”

åêñòðàñåíñè”

23.35 “Äàâàé ïîãîâîðèìî ïðî ñåêñ 3”

03.25 “Íàéêðàùå íà ÒÁ”

03.00, 02.25 Çîíà íî÷i

04.40, 18.00 Àáçàö

05.40 Ò/ñ “Äðóçi”

06.35 Ì/ô “Ñüîìèé ãíîì”
08.05 Õ/ô “Êðàáàò - ó÷åíü ÷àêëóíà”
10.20 Õ/ô “Îñîáëèâî íåáåçïå÷íà” 
12.15 Õ/ô “Ñòðàøèëêè”
14.15 Õ/ô “Ìèñëèâöi íà âiäüîì”
16.00 Ðåâiçîð Ñïåøë

19.00 Ðåâiçîð Êðàìíèöi

02.20 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00, 

21.00, 05.10 Íîâèíè

06.10, 07.10, 08.10 Åðà áiçíåñó

06.20, 08.20 ÀãðîÅðà

06.30 Çîëîòèé ãóñàê

06.45, 07.45, 08.30 Ñìàêîòà

07.25, 23.00 Íà ñëóõó

10.00 Ëàéôõàê

10.05, 18.50 Ùî òàì ç 

10.10, 18.10, 18.55 ÊËIÏ ó÷àñíèêà 

10.25 Ò/ñ “Ïëîùà Áåðêëi”
11.20 Ä/ô “Îäíîãî ðàçó, 60 ðîêiâ 

ïîòîìó...”

13.15 Óðÿä íà çâ’ÿçêó ç ãðîìàäÿíàìè

14.25 Ñïîãàäè

15.20 Ïîçà ÷àñîì. Òåëåâèñòàâà 

17.40 Ì/ñ “Êíèãà äæóíãëiâ”
18.15, 01.20 Íîâèííèé áëîê

19.20 Ïåðøèé íà ñåëi

19.55 Íàøi ãðîøi

20.20, 04.40 Ïðî ãîëîâíå

21.30, 05.35 Íîâèíè. Ñïîðò

21.50 Ò/ñ “Íà ìåæi. Ãðóïà “Àíòèòåðîð”
22.50 Ç ïåðøèõ âóñò

22.55, 05.50 Âi÷íå

23.15 Ïiäñóìêè

02.10 Âiêíî â Àìåðèêó

03.45 Íàäâå÷ið’ÿ. Äîëi

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

16.45, 19.30, 01.25 ÒÑÍ

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê 

ç 1+1”

13.50 “Ïðîáà÷ ìåíi, ìîÿ ëþáîâå”

14.45, 15.45 “Ñiìåéíi ìåëîäðàìè 6”

17.15 Ò/ñ “Êîõàííÿ ïðîòè äîëi”
20.30 “Ñåêðåòíi ìàòåðiàëè”

21.00 Ò/ñ “Õîðîøèé õëîïåöü”
22.00 “Íà íîæàõ”

âáèâöåþ”

06.00 “Ì/ô”
06.20, 13.15 “Ñëiäñòâî âåëè... ç 

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Íîâèíè

07.10, 08.10 “Ðàíîê ç IÍÒÅÐîì”

09.20 “Äàâàé îäðóæèìîñÿ”

11.10, 12.25, 21.00 Ò/ñ “Êîõàííÿ çà 
çàêîíîì”

15.50, 16.45 “Ðå÷äîê”

20.00, 01.15, 05.10 “Ïîäðîáèöi”

22.45 Ò/ñ “Òåðèòîðiÿ êðàñè”

03.10 “óÄà÷íèé ïðîåêò”

ICTV

06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi

08.45 Ôàêòè. Ðàíîê

09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 

12.10, 13.05, 17.50 Ò/ñ “Ïiâíi÷íèé 
âiòåð”

13.25 Õ/ô “×åðâîíà ïëàíåòà”
15.30, 16.10 Ò/ñ “Ìàéîð i ìàãiÿ”
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið

21.25 Ò/ñ “Ìàéîð i ìàãiÿ”
23.20 Õ/ô “Ñíàéïåð”
01.15 Ò/ñ “Ëàñ-Âåãàñ-5”

04.20 Ñòóäiÿ Âàøèíãòîí

04.25 Ôàêòè

23.55 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà”

03.00, 02.10 Çîíà íî÷i

04.35, 08.05 Ò/ñ “Äðóçi”
05.50, 18.00 Àáçàö

06.45 Ì/ñ “Ñiìåéêà Êðóäñ”
10.50 Ò/ñ “Ñàøêî Òàíÿ”

22.15 Õ/ô “Ïîëþâàííÿ íà êîëèøíþ” 
00.30 Õ/ô “Äèêòàòîð” 

06.10, 05.20 Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñòi

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

09.15, 04.10 Çiðêîâèé øëÿõ

13.30, 15.30 Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñòi 

16.10 Iñòîðiÿ îäíîãî çëî÷èíó

18.00 Ò/ñ “Ðàéñüêå ìiñöå”

21.00 Ò/ñ “Çàïîâiò ïðèíöåñè”
23.30 Ò/ñ “Çàêîí i ïîðÿäîê: Çëî÷èííi 

íàìiðè”
01.50 Õ/ô “Áiáëiîòåêàð: Â ïîøóêàõ 

ñïèñà äîëi”

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 Çîëîòèé ãóñàê

06.45, 07.45, 08.25 Ñìàêîòà

07.20, 23.00 Íà ñëóõó

10.00 Ëàéôõàê

10.05, 18.50 Ùî òàì ç 

10.10, 18.10, 18.55 ÊËIÏ ó÷àñíèêà 

11.00 Çàñiäàííÿ Êàáiíåòó Ìiíiñòðiâ 

13.15 Íàøi ãðîøi

14.00 Íà ãîñòèíó äî Iâàíà Ïîïîâè÷à

15.20 Ñâiòëî

16.30 Ò/ñ “Ëiíiÿ çàõèñòó”
17.20 Øêîëà Ìåði Ïîïïiíñ

17.40 Ì/ñ “Êíèãà äæóíãëiâ”
18.15, 01.20 Íîâèííèé áëîê

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

02.55 Âiðà. Íàäiÿ. Ëþáîâ

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

16.45, 19.30, 01.45 ÒÑÍ

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê 

ç 1+1”

13.50 “Ïðîáà÷ ìåíi, ìîÿ ëþáîâå”

14.45, 15.45 “Ñiìåéíi ìåëîäðàìè 6”

17.15 Ò/ñ “Êîõàííÿ ïðîòè äîëi”
20.30 “Ñåêðåòíi ìàòåðiàëè”

21.00 Ò/ñ “Õîðîøèé õëîïåöü” 
22.00 “Îäðóæåííÿ íàîñëiï 3”

23.35, 02.00 Õ/ô “Êàïîòå” 
02.30 “Òåëåìàãàçèí”

Àðêòèöi”

06.00 “Ì/ô”
06.20, 13.15 “Ñëiäñòâî âåëè... ç 

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Íîâèíè

07.10, 08.10 “Ðàíîê ç IÍÒÅÐîì”

09.20 “Äàâàé îäðóæèìîñÿ”

11.10, 12.25, 21.00 Ò/ñ “Êîõàííÿ çà 
çàêîíîì”

15.50, 16.45 “Ðå÷äîê”

êîæíîãî”

20.00, 01.15, 05.10 “Ïîäðîáèöi”

22.45 Ò/ñ “Òåðèòîðiÿ êðàñè”

03.10 “óÄà÷íèé ïðîåêò”

ICTV

06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi

08.45 Ôàêòè. Ðàíîê

09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 

12.10, 13.05, 17.50 Ò/ñ “Ïiâíi÷íèé 
âiòåð”

13.30 Õ/ô “Ñíàéïåð”
15.30, 16.10 Ò/ñ “Ìàéîð i ìàãiÿ”
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið

20.20 Ñåêðåòíèé ôðîíò

21.25 Ò/ñ “Ïåñ-2”
23.25 Õ/ô “Ñíàéïåð 2”
01.10 Ò/ñ “Ëàñ-Âåãàñ-5”

04.35 Ñòóäiÿ Âàøèíãòîí

04.40 Ôàêòè

23.30 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà”

03.00, 02.30 Çîíà íî÷i

04.35, 08.05 Ò/ñ “Äðóçi”
05.50, 18.00 Àáçàö

06.45 Ì/ñ “Ñiìåéêà Êðóäñ”
10.50 Ò/ñ “Ùàñëèâi ðàçîì”
16.00, 19.00 Âiä ïàöàíêè äî ïàíÿíêè

22.00 Õ/ô “Íå æàðòóéòå ç Çîõàíîì” 
00.10 Õ/ô “Iíòåðâ’þ” 

06.10, 05.20 Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñòi

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

09.15, 03.30 Çiðêîâèé øëÿõ

13.30, 15.30 Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñòi 

16.10 Iñòîðiÿ îäíîãî çëî÷èíó 

18.00 Ò/ñ “Ðàéñüêå ìiñöå” 

21.00 Ò/ñ “Çàïîâiò ïðèíöåñè”
23.30 Ò/ñ “Çàêîí i ïîðÿäîê: Çëî÷èííi 

íàìiðè” 

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00, 

21.00, 05.10 Íîâèíè

06.10, 07.10, 08.10 Åðà áiçíåñó

06.20, 08.20 ÀãðîÅðà

06.30 Çîëîòèé ãóñàê

06.45, 07.45, 08.30 Ñìàêîòà

07.25, 23.00 Íà ñëóõó

10.00 Ëàéôõàê

10.05, 18.10, 18.55 ÊËIÏ ó÷àñíèêà 

10.10, 18.50 Ùî òàì ç  

10.25 Ò/ñ “Ïëîùà Áåðêëi”
11.15, 16.30 Ò/ñ “Ëiíiÿ çàõèñòó”
12.05, 16.20 Ä/ñ “Ïiâäåííà Êîðåÿ 

12.40, 21.30, 05.35 Íîâèíè. Ñïîðò

13.15 Ñëiäñòâî. Iíôî

14.05 Ä/ô “Ãåðîé íå íàøîãî ÷àñó. 

Þðié Ìàæóãà”

15.20 Íàäâå÷ið’ÿ. Äîëi

17.15 Êàçêè Ëiðíèêà Ñàøêà

17.35 Ì/ñ “Êíèãà äæóíãëiâ”

18.15, 01.20 Íîâèííèé áëîê

20.20, 04.40 Ïðî ãîëîâíå

21.50 Ò/ñ “Íà ìåæi. Ãðóïà 
“Àíòèòåðîð”

22.50 Ç ïåðøèõ âóñò

22.55, 05.50 Âi÷íå

23.15 Ïiäñóìêè

02.05 Íà ãîñòèíó äî Iâàíà Ïîïîâè÷à

02.55 Ä/ô “Ñâiò Ìàêñèìà”

03.45 Ä/ô “Àðàáåñêè Ãîãîëÿ”

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

16.45, 19.30, 00.30 ÒÑÍ

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê 

ç 1+1”

13.50 “Ïðîáà÷ ìåíi, ìîÿ ëþáîâå”

14.45, 15.45 “Ñiìåéíi ìåëîäðàìè 6”

17.15 Ò/ñ “Êîõàííÿ ïðîòè äîëi”
20.30 “Ñåêðåòíi ìàòåðiàëè”

21.00 Ò/ñ “Õîðîøèé õëîïåöü”
22.00 “×îòèðè âåñiëëÿ 6”

23.00 “Ïðàâî íà âëàäó 2017”

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

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Íîâèíè

07.10, 08.10 “Ðàíîê ç IÍÒÅÐîì”

09.20 “Äàâàé îäðóæèìîñÿ”

11.10, 12.25, 21.00 Ò/ñ “Êîõàííÿ çà 
çàêîíîì”

15.50, 16.45 “Ðå÷äîê”

20.00, 01.15, 05.10 “Ïîäðîáèöi”

22.45 Ò/ñ “Òåðèòîðiÿ êðàñè”

03.10 “óÄà÷íèé ïðîåêò”

ICTV

06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi

08.45 Ôàêòè. Ðàíîê

09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 

10.10 Ñåêðåòíèé ôðîíò

12.10, 13.10, 17.50 Ò/ñ “Ïiâíi÷íèé 
âiòåð”

13.30 Õ/ô “Ñíàéïåð - 2”
15.25, 16.10, 21.25 Ò/ñ “Ïåñ-2”
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið

20.20 Iíñàéäåð

23.20 Õ/ô “Ñíàéïåð - 3”
01.00 Ò/ñ “Ëàñ-Âåãàñ-5”

04.25 Ñòóäiÿ Âàøèíãòîí

04.30 Ôàêòè

òiëà 4”

00.00 “Îäèí çà âñiõ”

03.00, 02.05 Çîíà íî÷i

04.35, 08.05 Ò/ñ “Äðóçi”
05.50, 18.00 Àáçàö

06.45 Ì/ñ “Ñiìåéêà Êðóäñ”
10.50 Ò/ñ “Ùàñëèâi ðàçîì”

22.00 Õ/ô “Êóëåíåïðîáèâíèé” 
00.00 Õ/ô “Çàëiçíà áàøêà” 

06.10, 05.20 Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñòi

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

09.15, 03.30 Çiðêîâèé øëÿõ

13.30, 15.30 Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñòi 

16.10 Iñòîðiÿ îäíîãî çëî÷èíó 

18.00 Ò/ñ “Ðàéñüêå ìiñöå” 

21.00 Ò/ñ “Çàïîâiò ïðèíöåñè” 
23.30 Ò/ñ “Çàêîí i ïîðÿäîê: Çëî÷èííi  

íàìiðè” 

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

06.45, 07.45, 08.25 Ñìàêîòà

07.20, 00.00 Íà ñëóõó

08.35 Òåðèòîðiÿ çàêîíó

08.45, 00.20 Òåëåìàãàçèí

09.35 Ä/ñ Ñâiò íà ñìàê. “Ðîçïîâiäi 

ïðî Õàíñiê”

10.00, 18.50 Ùî òàì ç 

10.05, 18.10 ÊËIÏ ó÷àñíèêà 

10.25 Ò/ñ “Ëiíiÿ çàõèñòó”
12.05, 16.20 Ä/ñ “Ïiâäåííà Êîðåÿ 

12.40, 21.30, 05.35 Íîâèíè. Ñïîðò

13.15 Ñõåìè

Ñòåïàíêîâà”

15.20 Âiðà. Íàäiÿ. Ëþáîâ

16.30 Ò/ñ “Ëiíiÿ çàõèñòó”
17.20 Êàçêè Ëiðíèêà Ñàøêà

17.40 Ì/ñ “Êíèãà äæóíãëiâ”
18.15, 01.20 Íîâèííèé áëîê

18.55 ÊËIÏ ó÷àñíèêà 

19.25 Õ/ô “Äåñÿòü çàïîâiäåé”
22.00 ÕÐÅÑÍÀ ÄÎÐÎÃÀ çà ó÷àñòþ 

ÑÂßÒIØÎÃÎ ÎÒÖß ÔÐÀÍÖÈÑÊÀ Â 

02.05 Ìóçè÷íå òóðíå

03.45 Íàäâå÷ið’ÿ. Äîëi

04.40 Óðÿä íà çâ’ÿçêó ç ãðîìàäÿíàìè

05.50 Âi÷íå

04.00 Ä/ô “Ùåäðèê, ùåäðèê...”1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 

16.45, 19.30 ÒÑÍ

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê 

ç 1+1”

09.30 “×îòèðè âåñiëëÿ 6”

13.50 “Ïðîáà÷ ìåíi, ìîÿ ëþáîâå”

14.45, 15.45 “Ñiìåéíi ìåëîäðàìè 6”

17.15 Ò/ñ “Êîõàííÿ ïðîòè äîëi”
20.15 “Ðîçñìiøè êîìiêà. Äiòè 2”

06.00 “Ì/ô”
06.20, 13.20 “Ñëiäñòâî âåëè... ç 

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Íîâèíè

07.10, 08.10 “Ðàíîê ç IÍÒÅÐîì”

09.20 “Äàâàé îäðóæèìîñÿ”

11.10, 12.25 Ò/ñ “Êîõàííÿ çà 
çàêîíîì”

15.50, 16.45 “Ðå÷äîê”

20.00, 01.55, 04.30 “Ïîäðîáèöi”

21.00 “×îðíå äçåðêàëî”

23.00 Õ/ô “×àñ áàæàíü”
01.05 Äîê.ïðîåêò “Âîñêðåñiííÿ”

02.45 “Æäè ìåíÿ”

05.15 Õ/ô “Äiâ÷èíà ç ãiòàðîþ”

ICTV

06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi

08.45 Ôàêòè. Ðàíîê

09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 

09.55 Iíñàéäåð

12.25, 13.10, 17.50 Ò/ñ “Ïiâíi÷íèé 
âiòåð”

13.55 Õ/ô “Ñíàéïåð - 3”
15.35, 16.10 Ò/ñ “Ïåñ-2”
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið

20.20 Àíòèçîìái

23.45 Õ/ô “Ñíàéïåð-4. 
Ïåðåçàâàíòàæåííÿ”

01.20 Ò/ñ “Ëàñ-Âåãàñ-5”

05.52, 18.30, 01.00 Ò/ñ “Êîëè ìè 
âäîìà”

08.00 Õ/ô “Îñiííié âàëüñ”
10.05 Õ/ô “Ïàðôóìåðøà”

03.00, 01.45 Çîíà íî÷i

04.25, 08.00 Ò/ñ “Äðóçi”
05.40, 18.00 Àáçàö

06.40 Ì/ñ “Ñiìåéêà Êðóäñ”

22.00 Õ/ô “Áåç âiä÷óòòiâ” 
23.45 Õ/ô “Áiñiâ ìîáiëüíèê”
01.40 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé

06.10 Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñòi

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

09.15, 05.20 Çiðêîâèé øëÿõ

13.30, 15.30 Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñòi 

16.10 Iñòîðiÿ îäíîãî çëî÷èíó 

18.00 Ò/ñ “Ðàéñüêå ìiñöå” 

21.00, 00.00 Ò/ñ “Ëþáà. Ëþáîâ” 

01.30 Ò/ñ “Çàêîí i ïîðÿäîê: Çëî÷èííi 
íàìiðè” 

06.00 Ó ïðîñòîði áóòòÿ

06.35 Íà ñëóõó

07.05 ÀãðîÅðà. Ïiäñóìêè

08.05 Ñìàêîòà

09.00 Ì/ñ “Êíèãà äæóíãëiâ”

10.10 Õî÷ó áóòè

10.50 ÊËIÏ ó÷àñíèêà 

13.30 Ò/ñ “Ïëîùà Áåðêëi”
15.40 Ä/ô “Ñâiòëî Õðèñòîâîãî âîñêðåñiííÿ”

16.40 ×îëîâi÷èé êëóá

17.15 ×îëîâi÷èé êëóá. Ñïîðò

19.25 Õ/ô “Äåñÿòü çàïîâiäåé”
21.00 Íîâèíè

“Òðàäèöiéíi ñâÿòà Ìàñóði”

22.50 Ìåãàëîò

00.00 ÂÅËÈÊÎÄÍß ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀ 

ËIÒÓÐÃIß

1+1
06.00, 19.30, 04.40 ÒÑÍ

06.45 “Ãðîøi”

08.00 “Ñíiäàíîê. Âèõiäíèé”

12.00 “Îäðóæåííÿ íàîñëiï 3”

16.35 “Âå÷iðíié êâàðòàë “

18.30 “Ðîçñìiøè êîìiêà 2017”

21.15 “Âå÷iðíié êâàðòàë”

07.40 Õ/ô “Áåðåæèñü àâòîìîáiëÿ”

Ïóãà÷îâà”

12.45 “Ñõîäæåííÿ Áëàãîäàòíîãî 

14.45, 03.30 Ä/ï “Ñâÿòà çåìëÿ”

20.00 “Ïîäðîáèöi”

23.30 “Òðàíñëÿöiÿ ñâÿòêîâîãî 

Ëàâðè”

04.10 Õ/ô “×àñ áàæàíü”

ICTV
05.15 Ôàêòè

05.35 Ò/ñ “Âiääië 44”

08.05 Ì i Æ

15.15 Õ/ô “Ñóïåðôîðñàæ”
17.00 Ì/ô “Ìîíñòðè ïðîòè ïðèáóëüöiâ”
18.45 Ôàêòè. Âå÷ið

19.15 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè. Ïiäñóìêè 

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

21.45 Õ/ô “Õîááiò. Íåñïîäiâàíà 
ïîäîðîæ”

00.45 Õ/ô “Ñíàéïåð 4. Ïåðåçàâàíòàæåííÿ”

02.50 Õ/ô “Ïîâñòàííÿ ñâiòó”

05.50 “ÂóñîËàïîÕâiñò”

08.00 “Êàðàîêå íà Ìàéäàíi”

22.05 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà”
23.25 “Äàâàé ïîãîâîðèìî ïðî ñåêñ 3”

03.00 Çîíà íî÷i

04.35 Ò/ñ “Äðóçi”

05.30 Ì/ñ “Ñiìåéêà Êðóäñ”
07.25 Ðåâiçîð Êðàìíèöi

12.45 Âiä ïàöàíêè äî ïàíÿíêè

16.40 Ì/ô “ßê ïðèáîðêàòè äðàêîíà”
18.15 Õ/ô “Ãàðði Ïîòòåð i â’ÿçåíü 

Àçêàáàíó” 
21.00 Õ/ô “Ãàðði Ïîòòåð i Êåëèõ âîãíþ”
00.00 Õ/ô “Íåáåñà ðåàëüíi”
01.50 Õ/ô “Çàëiçíà áàøêà”

07.15, 05.30 Çiðêîâèé øëÿõ

09.00, 15.20 Ò/ñ “Çàïîâiò ïðèíöåñè” 
17.00, 19.40 Ò/ñ “×óæà äîëÿ” 
21.10 Õ/ô “Íàðå÷åíèé”
23.00 Õ/ô “Âiääàì äðóæèíó â õîðîøi 

ðóêè” 
01.45 Iñòîðiÿ îäíîãî çëî÷èíó 

ñåáå”
11.30 “Ðå÷îâèé äîêàç”

13.50 “Ñêëàä çëî÷èíó”

15.25 Ò/ñ “Äåòåêòèâè” 
19.00, 02.20 “Ñâiäîê”

19.30 Õ/ô “Àòè áàòè, éøëè ñîëäàòè...”
21.10 Õ/ô “Îñòàííié ëåãiîí”
23.00 Õ/ô “Êîõàííÿ òà iíøi îáñòàâèíè” 
00.50 Õ/ô “ß íå çíàþ, ÿê âîíà 

ðîáèòü öå” 
02.50, 04.30 “Ñâÿòi é ïðàâåäíèêè ÕÕ 

ñòîëiòòÿ”

06.00 Ñâiò ïðàâîñëàâ’ÿ

06.30, 07.00, 08.05, 13.20, 19.20, 

22.55, 23.50, 00.15 Ïîãîäà

06.35 Ä/ô “Ïàñõà”

08.10 Ñìàêîòà

08.35 Ïàñïîðòíèé ñåðâiñ

09.00, 12.55 ÂÅËÈÊÎÄÍI ÏÐÈÂIÒÀÍÍß

09.15 ÂÅËÈÊÎÄÍß ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀ 

ËIÒÓÐÃIß

10.50 ÂÅËÈÊÎÄÍß ÑËÓÆÁÀ ÁÎÆÀ I 

ÀÏÎÑÒÎËÜÑÜÊÅ ÁËÀÃÎÑËÎÂÅÍÍß 

ÄËß ÐÈÌÀ É ÖIËÎÃÎ ÑÂIÒÓ 

ÑÂßÒIØÎÃÎ ÎÒÖß ÔÐÀÍÖÈÑÊÀ Ç 

ÏËÎÙI ÑÂ. ÏÅÒÐÀ Â ÐÈÌI

13.45 Ïóòiâíèê ïðî÷àíèíà

15.30 Õ/ô “Êëàðà i Ôðàíöèñê”
19.30 Áëàãîäiéíà àêöiÿ “Íåçàáóòíÿ 

Êâiòêà”. Òåëåâåðñiÿ

21.00, 05.35 Íîâèíè

21.20 Ä/ñ “Ðîçïîâiäi ïðî Õàíñiê”

Óðãåáàäçå

23.55 Òåðèòîðiÿ çàêîíó

01.20 Ìóçè÷íå òóðíå

02.20 Âiðà. Íàäiÿ. Ëþáîâ

03.10 Ñâiòëî

03.50 Ò/â “Ëiñîâà ïiñíÿ”

1+1
06.15 “Íà íîæàõ”

08.00 “Ñíiäàíîê. Âèõiäíèé”

09.40 Ì/ô “Ìàøà i âåäìiäü”
10.00 “Ðîçñìiøè êîìiêà 2017”

11.00, 12.00, 13.00, 14.00 “Ñâiò 

íàâèâîðiò”

15.00 Ò/ñ “Õîðîøèé õëîïåöü”

00.10 Õ/ô “Ëiíêîëüí” 
03.45 “Àðãóìåíò êiíî”

05.45 “Ïîäðîáèöi”

06.15 Õ/ô “Áåðåæèñü àâòîìîáiëÿ”
08.00 “óÄà÷íèé ïðîåêò”

10.00 “Îðåë i ðåøêà. Ðàé i ïåêëî”

11.00 “Îðåë i ðåøêà. 

Ïåðåçàâàíòàæåííÿ”

12.00, 02.10 Õ/ô “Øàëåíå âåñiëëëÿ”
14.00 Êîíöåðò “Àëëà Ïóãà÷îâà. Âèáðàíå”

20.00 “Ïîäðîáèöi òèæíÿ”

Ïóãà÷îâà” 

ICTV
05.45 Ôàêòè

06.15 Ò/ñ “Âiääië 44”

12.05, 13.00 Ì/ô “Ìîíñòðè ïðîòè 
ïðèáóëüöiâ”

14.00 Õ/ô “Õîááiò. Íåñïîäiâàíà 
ïîäîðîæ”

17.05 Ì/ô “Iâàí Öàðåâè÷ i Ñiðèé Âîâê”
18.45 Ôàêòè òèæíÿ. 100 õâèëèí ç 

Îêñàíîþ Ñîêîëîâîþ

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

22.00 Õ/ô “Õîááiò. Ïóñòêà Ñìîãà”
00.50 Õ/ô “Ñíàéïåð 5. Ñïàäùèíà”
02.30 Ò/ñ “Ñëiä÷i”

10.00 “Êàðàîêå íà Ìàéäàíi”

14.15 Õ/ô “Äæåíòëüìåíè óäà÷i”

òiëà 4”

åêñòðàñåíñè”

20.55 “Îäèí çà âñiõ”

03.45 Çîíà íî÷i

06.02 Ì/ñ “Ñiìåéêà Êðóäñ”
08.00 Ì/ô “Ñèíáàä: Ëåãåíäà ñåìè 

ìîðiâ”
09.20 Ì/ô “ßê ïðèáîðêàòè äðàêîíà”
11.15 Õ/ô “Êóëåíåïðîáèâíèé”
13.15 Õ/ô “Ãàðði Ïîòòåð i â’ÿçåíü 

Àçêàáàíó”
16.00 Õ/ô “Ãàðði Ïîòòåð i Êåëèõ âîãíþ”
18.50 Õ/ô “Ó÷åíü ÷àêëóíà”
21.00 Õ/ô “Äæîí Êàðòåð” 
23.25 Õ/ô “Çàëiçíà ñóòè÷êà”
01.10 Õ/ô “Ïîëþâàííÿ íà êîëèøíþ” 

07.10 Çiðêîâèé øëÿõ

09.50 Õ/ô “Âiääàì äðóæèíó â õîðîøi 
ðóêè” 

11.45 Ò/ñ “×óæà äîëÿ” 
15.10 Õ/ô “Íàðå÷åíèé”
17.00, 20.00 Ò/ñ “Ïîðàíåíå ñåðöå”

21.25 Õ/ô “Ðîìàí â ëèñòàõ”
23.20 Ìóçè÷íà ïëàòôîðìà. Êîíöåðò

01.30 Ò/ñ “Ðàéñüêå ìiñöå” 

05.50 Õ/ô “Àðòèñòêà ç Ãðèáîâà”
08.20 Ò/ñ “×åðãîâèé àíãåë”
11.30 Õ/ô “Àòè, áàòè, éøëè ñîëäàòè...”

15.00 “Ëåãåíäè êàðíîãî ðîçøóêó”

17.25 “Ñêëàä çëî÷èíó”

19.00 Ò/ñ “Îõîðîíåöü - 3”
22.20 Õ/ô “Óñå ÿê ñëiä!” 
00.00 Õ/ô “Îñòàííié ëåãiîí”

02.35 “Âèïàäêîâèé ñâiäîê”
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Духовне

Цікаво, що цей тиждень розпочи-
нається святом Входу Господнього в 
Єрусалим (Вербна неділя), а завер-
шується святом світлого Воскресін-
ня Христового. Це є нагадуванням 
нам про те, якими б важкими не 
були випробування та страждання, 
якщо ми пройдемо їх, то прийдемо 
до перемоги та радості.

Церква закликає всіх розділи-
ти молитви Страсної седмиці, бо 
це є унікальні богослужіння, які 
не повторюються протягом року. 
Особливо важливими вважають-
ся останні три дні перед Велико-
днем — Великі четвер, п'ятниця 
та субота. У кожний із них на служ-
бах читаються уривки з Євангелія, 
що розповідають про страждання 
Христа І нехай Господь допоможе 
всім нам добре пройти ці святі дні 

і в радості зустріти світле Христове 
Воскресіння.

У Великий понеділок Церква 
згадує старозавітного патріарха 
Йосипа, якого заздрісні брати про-
дали в Єгипет, сказавши батькові, 
що його розірвали звірі. Помірко-
ваний Йосип є прообразом зрадже-
ного Христа. У понеділок Страсної 
седмиці служиться молебень, що 
покладає початок церковному чину 
мироваріння. Миро — це суміш 50 
речовин на основі оливкової олії, 
трав і смол. Миро вважається свя-
тинею, зберігається у вівтарі і ви-
користовується в таїнстві Миропо-
мазання. Готується лише раз у році 
— з понеділка по середу Страсного 
тижня, у четвер освячується.

У вівторок Страсного тижня 
віруючі згадують, як Христос на-
вчав у храмі Єрусалимському і на-
род вважав Його пророком.

Велика середа — день зра-
ди. Цього дня Юда за 30 срібників 
обіцяє показати воїнам Спасите-
ля, щоб ті могли схопити Його. На 
згадку про цю зраду ми постимо в 
середу протягом усього року.

Великий (Чистий) четвер — 
встановлення Таїнства Євхаристії. 
Коли Юда пішов з Таємної вечері, 
Господь, взявши чашу, подав учням 
і сказав: «Пийте з неї всі, бо це кров 
Моя Нового Заповіту, що за бага-
тьох проливається на відпущення 
гріхів». Це було перше літургійне 
дійство, вчинене ще самим Госпо-

дом і передане апостолам на знак 
того, що вони передадуть тіло Хрис-
та віруючим Церкви Христової.

Ще у Великий четвер згадують 
останню бесіду з учнями, Гетсиман-
ське боріння. 

Увечері у Великий четвер здій-
снюється ранкова Велика п'ятниця 
— одна з найдовших і найкраси-
віших служб в році, відома під на-
звою «Дванадцять Євангелій». На 
ній згадуються Страсті Господні 
від молитви Спасителя в Гетсиман-
ському саду до покладання Його 
Тіла під Домовину.

Цього дня потрібно очищати 
не лише тіло, а й серце і помисли. 
Чистий четвер — від того, що лю-
дина сповідається і причащається 
святим тайнам Христовим. Можна 
омити руки, як це зробив Пилат, але, 
як і він, залишитися зі скам'янілим 
серцем.

У народі цього дня заведено 
прибирати оселю, пекти паски та 
фарбувати і розписувати яйця. Але 
ось пропускати заради цього служ-
бу неприпустимо.

Після служби люди йдуть до сво-
їх осель із запаленими свічечками, 
які тримали під час євангельських 
читань.

Велика п'ятниця — день скор-
боти. Саме цього дня Ісус Христос 
упокоївся і був похований. Заува-
жимо, що зазвичай при розп'ятті 
людей смерть була довгою і боліс-
ною, наставала тільки наступного 
дня, коли охорона перебивала го-
мілки. У Христа вона настала рані-
ше, в п'ятницю увечері. Коли Йому 
прокололи списом ребро, звідти 
полилася кров і вода. За вченням 

Церкви, кров очищає, а вода втамо-
вує спрагу людського життя.

Велика п'ятниця починається 
службою, на якій читають Євангелія 
страстей Господніх. У середині дня 
здійснюється вечірня з виносом 
плащаниці. Це день суворого по-
сту, деякі віруючі навіть не розмов-
ляють, проводячи день у молитві. 
Пекти паски та фарбувати яйця не 
можна.

Велика субота — зішестя Хрис-
та в пекло і руйнування пекла. З 
тропарів церковних ми дізнаємося: 
Спаситель, як Цар слави, входить 
до затворів пекла і забирає звідти 
всіх старозавітних праведників. 
Один із віршів свідчить, що, шука-
ючи Адама і не знайшовши його на 
землі, Ісус спускається в пекло, там 
знаходить Адама і забирає разом 
із ним Єву і всіх праведників. Є й 
апокрифи про те, що коли Господь 
спустився в пекло, то побачив Юду, 
що сидить на руках у Денниці (пер-
шого ангела, який відвернувся від 
Бога і став дияволом). Господь че-
кав, що Юда впаде в ноги і попро-
сить вибачення, але у відповідь той 
лише сказав: "А мені тут добре". Гос-
подь прийшов не за праведниками, 
він прийшов за грішниками, якщо ті 
покаються і попросять у Бога про-
щення. З Іудою цього не сталося.

Увечері в парафіяльних храмах 
здійснюється ранкова Великої су-
боти з похованням плащаниці. У по-
вітрі вже відчувається наближення 
Великодня. Цей день іменується ще 
й Тихою суботою: Христос вже во-
скрес, але люди поки не знають про 
це. На літургії Великої суботи духів-
ництво переодягнеться з чорних 
риз у білі. Починається Пасхальна 
утреня — перша служба Христово-
го Воскресіння. Після літургії відбу-
вається перше освячення пасхаль-
ного частування — пасок. 

Христос воскрес,  
перемігши і смерть, і пекло.

Вхід Господній в Єрусалим  
(Вербна неділя)
День Вербної неділі нагадує християнам урочистий вхід Ісуса Христа в Єрусалим, який зна-
менував собою безпосереднє наближення Його страстей і смерті на хресті.

Чистий четвер у 
народних традиціях
Споконвіку люди вірили, що Чистий четвер має 
особливу силу, і традиції цього дня здатні змінити 
долю.

Очищення тіла
Головним обрядом було купання до світанку: 

вся родина відправлялася до річки або в баню. 
Вважалося, що якщо викупатися до сходу сон-
ця, можна повністю очиститися від усіх гріхів. 

Щоб бути здоровим цілий рік, вмиваючись 
зранку, потрібно покласти в воду срібну монету. Дівчата вірили, 
що така вода може подарувати не тільки міцне здоров’я, а й красу. 
Після вмивання воду не виливали, а давали домашнім тваринам.

Очищення будинку
Зранку в четвер робили генеральне при-

бирання в будинку, ретельно вичищаючи всі 
куточки. У наших предків була традиція: речі, 
які не використовувалися впродовж останнього 
року, викидали або віддавали нужденним. Вва-
жалося, що річ, яка довго лежить без діла, на-
копичує негативну енергію.

А ще в Чистий четвер приносили з церкви запалену свічку і 
проходили з нею по всіх кімнатах, очищаючи «живим вогнем» по-
мешкання від злих духів. 

Приготування святкових страв
За християнськими звичаями, саме четвер є 

тим днем, коли потрібно приготувати всі страви 
для пасхального столу. З чистим тілом та душею 
господині бралися до випікання пасок. Це дуже 
відповідальний момент. Щоб ніхто не вештався 
під ногами й не псував настрій, господині проси-
ли свою сім’ю вийти з хати і без потреби не заходити, щоб не роби-
ти протяг. Якщо паски вдавалися високими і смачними — рік буде 
вдалим, якщо ж тісто не піднялося — слід очікувати труднощів. 

Цілющу силу приписували солі. Кожен член сім’ї мав покласти 
по жменьці солі в мішок, потім її пересипали в горщик і запікали 
в печі. Після цього освячували в церкві, і вона набувала особливі 
властивості. З нею їли яйця на Великдень, використовували при 
недугах, насипали в землю перед посівними роботами.

Страсний тиждень:  
як готуватися до Великодня
Страсна седмиця, або Страсний тиждень, — 
шість днів Великого посту перед Великоднем, 
присвячені спогадам про останні дні земного 
життя Ісуса Христа, Його страждання на хресті.
Цими днями Церква закликає до переосмислен-
ня свого життя, до глибокої молитви, смирення 
й каяття, уникнення веселощів і сварок.

У євреїв був звичай: царі і пере-
можці в’їжджали до Єрусалиму на 
конях або ослах, і народ урочисти-
ми вигуками з пальмовими гілками 
в руках зустрічав їх. Виконуючи 
пророцтва Старого Завіту, Хрис-
тос саме таким урочистим чином 
в’їжджав у Єрусалим. 

А коли наблизились до Єруса-
лиму, прийшли вони у Витфагію, 
коло гори Оливної. Тоді послав Ісус 
двох учнів, сказавши до них: «Ідіть у 
село, що перед вами; відразу ж зна-
йдете прив'язану ослицю й осля з 
нею; відв'яжіть і приведіть до мене. 
А як хтось скаже вам щось, ви відпо-
вісте, що Господь їх потребує, але 
він незабаром поверне їх назад». 
Сталось це, щоб збулося слово про-
рока, який говорив: «Скажіть дочці 
сіонській: «Ось цар твій іде до тебе; 
лагідний і верхи на ослиці, – на осля-
ті, синові підяремної». Учні ж пішли 
і зробили так, як Ісус звелів їм: при-
вели ослицю та ослятко, поклали 
на них одяг, й Ісус сів на неї.

Єврейський народ, що перебу-
вав під римським ярмом, очікував 
Месію, як політичного визволите-
ля, і всім здавалося, що Чудотво-
рець, який вчора воскресив Лазаря 
і колись нагодував 5 тисяч народу, 
цілком може бути саме тим земним 
вождем, який приведе свій народ 
до політичної незалежності і зем-
ного царства насолоди.

З тих, які тоді перебували на ву-
лицях Єрусалиму, тільки Христос 
знав, що замість земного царства 
Він приносить людині Царство Не-
бесне, замість позбавлення від 
земного рабства Він звільняє люди-
ну від рабства набагато гіршого — 
рабства гріха. 

Він єдиний знав, що шлях, усі-
яний нині пальмовими гілками, 
веде до Хреста і Голгофи. Хрис-
тос урочисто йшов у Єрусалим на 
страждання і смерть. Як людина, 
Він боявся страждань і смерті, 
але Він переміг їх.

Люди, які Його вітали, вигукува-
ли: «Осанна Синові Давида!», кида-
ючи на дорогу плащі та зелені гілки 

пальм. Саме на згадку про пальмові 
віти віруючі приходять у той день 
до храмів, тримаючи в руках гілки 
дерев, які першими розпускаються 
навесні. У слов’ян — це верба. Звід-
ти й народна назва свята — Вербна 
неділя.

Гілочки тоненькі, котики вербові,
Всіх благословляють, щоб були здорові,
Гілочки тоненькі, котики пухнасті,
Хай несуть у хату радість, мир і щастя.
Гілочки вербові сонце зігріває,
А душа радіє, а душа співає,
Бо вже близько свято, писанки і паска,
Бо уже за тиждень 
буде в нас Великдень.
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дитячо-юнацький футбольний 
клуб «Чемпіон» (Тернопіль) запрошує 
на навчання дітей віком від 3 до 15 ро-
ків. Усіх охочих просять звертатися за 
номерами телефонів: (066) 202-22-99, 
(096) 662-87-79.

У неділю, 9 квітня, тернопільська 
«Нива» зіграє на виїзді перший матч 
другого кола чемпіонату України серед 
аматорів. Суперником тернополян буде 
аутсайдер аматорської першості, ще 
один представник Тернопільщини — 
«Чортків-Педуніверситет». Огляд цього 
поєдинку, календар весняної частини, а 
також усе про зимову підготовку, турнір-
ні завдання «нивівців» читайте в наступ-
ному номері «Подільського слова».

Бразильський захисник «динамо» 
даніло Сілва покинув київський клуб 
у статусі вільного агента і повернув-
ся на батьківщину. Про нову команду 
гравця наразі не повідомляють. Сілва 
став «динамівцем» у лютому 2010-го. За 
час виступів у Києві він двічі отримував 
звання чемпіона України, стільки ж — 
володаря Кубка й один раз Суперкубка 
України. В нинішньому сезоні на рахунку 
30-річного оборонця — 5 матчів в укра-
їнському чемпіонаті й один у Лізі чемпі-
онів. Загалом бразилець зіграв за «біло-
синіх» 222 поєдинки і забив три голи.

Минулої неділі ФК «Тернопіль» 
програв на власному полі з рахунком 
0:1 краматорському «Авангарду». 
Футболісти Краматорська у другому тай-
мі в першій же атаці повели в рахунку, 
закинувши круглого за комірець нашо-
му голкіперу. Тернополяни створили де-
кілька незначних небезпечних моментів, 
але в підсумку програли, засівши на дні 
турнірної таблиці першої ліги.

1-го квітня стартував другий етап 
української Прем’єр-ліги, в якому ко-
манди, відповідно до набраних очок, 
розділено на дві групи по 6 учасників. 
Перша шістка побореться за призові і 
єврокубкові місця, друга — за право за-
лишитися наступного сезону в когорті 
найсильніших. Результати 23-го туру: 
«Олександрія» - «Динамо» — 1:4, «Дні-
про» - «Зірка» — 1:0, «Чорноморець» 
- «Олімпік» — 0:0, «Ворскла» - «Волинь» 
- 2:0, «Карпати» - «Сталь» — 2:0, «Зоря» - 
«Шахтар» — 1:2.

Колишнього півзахисника наці-
ональної збірної України Анатолія 
Тимощука можуть позбавити звання 
почесного громадянина Луцька, яке він 
отримав 2008-го. Це зумовлено тим, що 
українець увійшов до тренерського шта-
бу петербурзького «Зеніту». Відповід-
на петиція на офіційному сайті «Єдиної 
системи місцевих петицій» вже набрала 
необхідну кількість голосів, і тепер ви-
конком Луцької міської ради повинен 
її розглянути і винести на голосування 
наступної сесії. «В час війни з Росією 
аморально мати будь-які стосунки з во-
рогом — торговельні чи робочі. Вихо-
ванець волинського футболу Анатолій 
Тимощук, безсумнівно, тривалий час 
прославляв наш край та країну у світі. 
Але його рішення працювати тренером 
«Зеніта», власником якого є російська 
державна корпорація «Газпром», викли-
кало в місті обурення», — зазначено в 
тексті петиції. Нагадаємо, що свого часу 
Тимощук грав у складі пітерської коман-
ди, а тепер допомагатиме її головному 
наставнику Мірчі Луческу, під керівни-
цтвом якого він виступав за «Шахтар», 
і зароблятиме близько 20 тис. доларів 
щомісяця.

Олімпійського чемпіона у вправах 
на брусах і срібного призера в особис-
тому багатоборстві Олега Верняєва 
визнано найкращим спортсменом 2016 
року в Україні під час церемонії «Герої 
спортивного року». У жінок в аналогічній 
номінації перемогу здобула володарка 
командного «срібла» і «бронзи» в індиві-
дуальній першості з фехтування на Олім-
піаді в Бразилії Ольга Харлан. Для неї ця 
нагорода стала другою в рамках церемо-
нії «Спортивного Оскара 2016».

Підготував Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Спортивний калейдоскоп
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Лижний спорт

Зарплати в українському футболі

Лижники Тернопільського району —  
в десятці найсильніших

Будь у формі!

На навчально-спортивній базі зимових видів спорту «Тисовець» упродовж 18-22 березня відбувалися Всеукра-
їнські змагання з лижних гонок серед юнаків та дівчат. 
Власні сили випробували 

також юні спортсмени дитячої 
юнацької спортивної школи 
Тернопільського району. Най-
кращий результат продемон-
струвала Ольга Славська, яка 
перемогла у 5-кілометровій 
гонці вільним стилем у катего-
рії «Дівчата 2001-2002 років на-
родження». У спринті класич-
ним стилем спортсменка стала 
шостою.

Серед юнаків найближчим 
фінішував Андрій Оленюх, за-
йнявши четверте місце серед 
суперників 1999-2000 р. н. на 
дистанції 10 кілометрів. До 
десятки кращих серед юнаків 
2001-2002 р. н. увійшов Роман 
Костюк. У спринті класичним 
стилем він одинадцятий.

Юним лижникам довелося 
готуватися до змагань без снігу. 
«Діти старалися і гідно висту-
пили на змаганнях. На жаль, 

швидко розтанув сніг і не було 
можливості поїхати на збір, де 
краще змогли б підготуватися 
до виступів. Доводилося тре-
нуватися на лижеролерах. Зма-
гання проводили у складних 
умовах: температура повітря 
сягала десяти градусів тепла, 
траса була розбитою, і спортс-
менам було важко пересува-
тися. Незважаючи на це, наші 
вихованці добре виступили, 
а школа потрапила в десятку 

найкращих в Україні. Дякуємо 
Тернопільській обласній Фе-
дерації лижного спорту, яка 
нам допомогла», — зазначив 
тренер-викладач ДЮСШ Тер-
нопільського району Михайло 
Кручовий.

Дитячо-юнацьку спортивну 
школу Тернопільського району 
на Всеукраїнських змаганнях 
із лижних гонок серед юнаків 
та дівчат представляли дев’ять 
спортсменів з Острова, Буцнева 

та Мишковичів. За результата-
ми змагань, до двадцятки кра-
щих увійшли Олег Гладь, Роман 
Ділай, Степан Губиш та Олексій 
Качурай.

Ентузіазму тренерам і ви-
хованцям не позичати. Діти 
завжди старанно виконують 
завдання наставників. Наразі 
назріла гостра необхідність у 
спортивному інвентарі та облад-
нанні. Крім цього, юні спортсме-
ни проживають у різних селах, 
тому, щоб діставатися до спор-
тивної бази, їм необхідний тран-
спортний засіб. На жаль, у таких 
умовах школам доводиться ви-
живати та самотужки боротися 
за існування. Тішить, що попри 
всі негаразди діти відвідують за-
няття, а тренери працюють не 
покладаючи рук.

Соломія КРУЧОВА.
Фото Романа ДІЛАЯ.

Через складну ситуацію в країні футбол спіткала криза. Інтерес уболівальників до спорту 
номер один упав у декілька разів. Відвідуваність матчів стрімко падає, знижуються рей-
тинги телетрансляцій. Це відбувається, насамперед, тому, що наш чемпіонат став менш 
цікавим і конкурентоспроможним після того, як його в пошуках кращої долі залишили 
чи не всі найсильніші футболісти. 
Сьогодні заробітні плати місяцями за-

тримують навіть у командах найвищого ди-
візіону. Веб-портал Sport Arena зібрав нео-
фіційну інформацію про зарплати у клубах 
вітчизняної першості, яка загалом відобра-
жає фінансові тенденції українського фут-
болу.

Заробітні плати в українській прем’єр-
лізі під впливом кризи постійно коливають-
ся, здебільшого зменшуються. Якщо 2013 
року Україна в рейтингу футбольних зарп-
лат поступалася хіба що топ-чемпіонатам, 
то наразі нас випереджають навіть ліги се-
реднього рівня. Більшості команд доводить-
ся «затягувати пояси». Оклади збереглися 
лише у грандів — «Шахтаря» та «Динамо». 
«Динамівці» і «гірники» в середньому отри-
мують до 300 тисяч доларів щомісяця. Най-
менше платять у донецькому «Олімпіку», 
одеському «Чорноморці» і кропивницькій 
«Зірці» — близько 2 тисяч доларів у місяць. 
Верхню планку деяких клубів утримують 
два-три статусні гравці, які перебувають у 
значному відриві від колег.

За останні роки зарплати у першій і 
другій лігах не впали на критично низь-
кий рівень, як у прем’єр-лізі, а подекуди, 
у зв’язку з підвищенням командних за-
вдань, навіть зросли. Гроші тут, як і рані-
ше, рахують у гривнях. Найзаможнішим 
першоліговим клубом є маріупольський 
«Іллічівець», футболісти якого заробля-
ють до 120 тисяч гривень щомісяця. Ви-
сокі зарплати у другому за класом дивізі-
оні платять також у «Черкаському Дніпрі» 
(10-75 тисяч гривень), чернігівській «Дес-
ні» (6-60 тисяч гривень) і рівненському 
«Вересі» (9-30 тисяч гривень). Найменше 
отримують гравці стрийської «Скали» 
(2,5-6 тисяч гривень), ПФК «Суми» (3,3-5 
тисяч гривень), чернівецької «Буковини» 

(4-8,5 тисячі гривень) і «Тернополя» 
(2,5-3,5 тисячі гривень).

У другій лізі найвищий дохід мають 
гравці винниківського «Руху» — від 5,5 до 50 
тисяч гривень, найнижчий — хмельницько-
го «Поділля» й «Арсенал-Київщини» з Білої 
Церкви (від 2 до 4 тисяч гривень). Непогано 
платять також у «Балканах» із Одещини (4-14 
тисяч гривень), «Мирі» з Горностаївки (6-12 
тисяч гривень) та кременчуцькому «Креме-
ні» (4-9 тисяч гривень). Футболісти івано-
франківського «Тепловика», за неофіційними 
даними, отримують від 3 до 6 тисяч гривень. 
У зазначених сумах не враховані підйомні за 
підписання контрактів, преміальні за вико-
нання завдань і штрафні санкції.

Крім цього, Sport Arena опитала гравців, 
тренерів та агентів вітчизняного футболу, 
щоб установити зміни в окладах виконавців 
провідного футбольного дивізіону України 
в роки незалежності. Згідно з результатами 
опитування, найбільші мінімальна та макси-
мальна місячні зарплати в українських клу-
бах зафіксовані у 1992 році — 100 доларів та 
півтори тисячі «зелених» відповідно. Най-
вищу «мінімалку» футболісти прем’єр-ліги 
отримували в 2010-2013 роках — 3 тисячі 
доларів, найбільший максимальний оклад 
— у 2012-2015 роках (450 тисяч доларів).

Ключовий підйом зарплат відбувся у 
2001-2008 роках унаслідок змагання олігар-
хів на тлі економічного зростання України. 
Тоді стало модою мати власну футбольну 
команду. Разом із Суркісом і Ахметовим у 
футбольний простір країни ввірвалися й 
інші товстосуми, які не шкодували грошей 
на свої «іграшки». До 2012 року у вищому 
дивізіоні не було режиму економії. Криза 
вдаряла хіба що по нижчих лігах, де за се-
зон із футбольної мапи країни зникало по 
декілька клубів. Першими жертвами серед 

еліти стали «Кривбас» і київський «Арсе-
нал»… Економити футбольні функціонери 
почали з 2013-го. В сезоні 2016/2017 міні-
мальна зарплатня футболістів найвищого 
українського дивізіону сягає 500 доларів, що 
відповідає сезону 1998/1999 років, макси-
мальна становить 350 тисяч доларів.

До слова, в Росії, де останнім часом при-
ймають багато дивних рішень, парламентарі 
пропонують «прив’язати» заробітні плати 
футболістів до коефіцієнта корисності на 
полі, повідомляє championat.com. «Держду-
мівці» зазначають, що така система ефек-
тивно діє в деяких європейських країнах, 
і планують розглянути законопроект про 
зниження зарплат спортсменам своїх збір-
них через погані результати. Таким чином 
вони хочуть підвищити спортивну мотива-
цію футболістів.

Щодо футбольних суддів України, то 
в них є своя система, заснована на рангах 
і авторитеті. За інформацією українських 
ЗМІ, рефері, які обслуговують прем’єр-лігу, 
платять за гру максимум 12 тисяч гривень, 
за першу лігу — 3750 гривень, за другу — 
2 тисячі гривень. Проте навіть найвища 
зарплата українських арбітрів за нинішнім 
курсом мізерно мала, порівняно з їхніми 
європейськими колегами. Для прикладу, 
представник вітчизняної футбольної Фе-
міди Євген Арановський отримав за ми-
нулий рік 144 тисячі гривень. В еквіваленті 
європейської валюти ця сума значно мен-
ша від тієї, яку за матч отримує арбітр топ-
чемпіонату Європи.

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Футболісти львівських «Карпат» у гірському селищі 
Ластівка поблизу Східниці на Львівщині презентува-
ли три нові варіанти власної ігрової форми. 
Відтепер «леви» гратимуть у білому (головному), зеленому та 

вперше у своїй історії в золотисто-сонячному (жовтому) комплек-
тах. До слова, остання колірна гама замінила попередній патріотич-
ний червоно-чорний резервний варіант.

Презентацію екіпірування клуб перетворив на справжнє шоу: 
гравці з’являлися на квадроциклах, приїжджали на позашляхови-
ку річкою, а показ зеленої форми супроводжувався міні-виставою 
акторів театру з Дрогобича. 

Була ще ідея з повітряною кулею, але в останній момент зава-
див вітер.
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Все буде смачно

Кожна паска — інша, і кожна — cмачна
Уміння спекти великодній хліб своїми руками — це прояв поваги до великого християнського свята. Продовжуємо тему великодньої випічки за 
рецептами наших господинь. Сьогодні ними ділиться наша гостя з Київщини, яка відвідувала своїх рідних на Тернопіллі. Пані Тамара виготовляє 
паски, як навчили її свого часу бабуся, мама і подруги. Вона охоче поділилася кондитерськими секретами і розповіла нам ще багато цікавого про тра-
диції її рідного краю.
Зокрема, про те, що ки-

ївські господині, крім різ-
номанітної великодньої 
випічки (пасок та пиро-
гів), обов’язково робили 
сирні паски. Власне, саме 
сирну паску з ніжним 
смаком і вигадливими 
прикрасами вважали най-
вишуканішою. Її виклада-
ли гіркою, що символізує 
Голгофу, де розіп’яли 
Ісуса, а смак уособлює 
солодкість життя в рай-
ському саду. Оздоблюва-
ли «короною» (обгортали 
широкою стрічкою перга-
ментного паперу, розма-
льованого великодніми 
символами та зверху під-
різаного зубчиками).

Отже, рецепти пасок від пані Тамари.

Сирна «Класична»
Для приготування використовують спе-

ціальну роз’ємну форму. Найчастіше на її 
стінки нанесено святковий орнамент. 

Інгредієнти: 1,5 кг сиру, 500 г цукру, 5 
яєць, 500 г вершкового масла, 200 г жирної 
сметани, 1 пакетик ваніліну, 200 г родзинок 
світлих сортів, 100 г мигдалю або волось-
ких горіхів, цедра 1 лимона або апельсина, 
цукати.

Попередньо необхідно покласти сир під 
гніт не менше ніж на 12 годин. У форми 
(їх потрібно 3-4 шт.) покласти подвійний 
шар марлевої тканини, залишивши зверху 
шматок марлі, щоб накрити сир. Промити 
і просушити родзинки, додати у відтисну-
тий сир, пропустити масу через сито або 
перемолоти в блендері. Обсмажити миг-
даль, волоські горіхи і подрібнити їх.

Жовтки відокремити від білків. Збити 
білки в міцну піну, поступово додаючи 200 
г цукру. Жовтки розтерти з цукром, що за-
лишився, і ваніліном.

Розтопити вершкове масло і змішати всі 
інгредієнти. Викласти масу в каструлю і ва-
рити на повільному вогні, постійно помі-
шуючи дерев’яною ложкою. Через 7 хвилин 
зняти з вогню, продовжуючи перемішувати 
за годинниковою стрілкою.

Коли сирна маса стане теплою, переклас-
ти її у форми. Кожну поставити в посудину, 
куди буде стікати рідина. Залишити на ніч.

Уранці злити сироватку, накрити фор-
мочки зверху брусочками-кришками, по-
ставити на них вантаж і прибрати в холод-
не місце на 32-36 годин. Потім зняти гніт, 
перевернути форми на тарілки і розібрати 
їх. Готові сирні паски прикрасити цуката-
ми, шоколадом.

«Святкова»
Інгредієнти: 1 кг борошна, 30-40 г дріж-

джів, 5-6 яєць, 200 г вершкового масла, 250 
мл молока, 200 г цукру, цедра одного лимона, 
ванілін за смаком, 1 ст.л. коньяку або рому.

Просіяти борошно, посередині зробити 
воронку. У 3/4 склянки молока розчини-
ти дріжджі, чайну ложку цукру і додати 
борошно в такій кількості, щоб після роз-
мішування отримати консистенцію густої 
сметани. Накрити і поставити опару в те-
пле і темне місце.

Збити яйця до білого кольору, додати 
підігріте молоко, цедру, ванілін і коньяк. 
Після того, як опара підійде, влити яєчну 
суміш, додати дрібку солі і почати міси-
ти тісто, періодично додаючи розтопле-
не вершкове масло. Під час вимішування 
можна сильно вдаряти рукою по тісту. Слід 
розтягувати його і скачувати, потім знову 
розтягувати.

Коли тісто стане гладким і на поверхні 
з’являться бульбашки, необхідно посипа-
ти його борошном, накрити, поставити 
в тепло і чекати до тих пір, поки воно не 
збільшиться в об’ємі вдвічі. Викласти тіс-

то на змащену маслом поверхню, посипати 
родзинками і цукатами, обкачавши їх по-
передньо в борошні, щоб сухофрукти рів-
номірно розподілилися.

Відривати від готового тіста шматки, за-
повнюючи підготовлені форми, застелені 
промасленим пекарським папером, на 1/3 
об’єму і знову поставити в тепле місце на 
1-1,5 години. Випікати в розігрітій до 180 
градусів духовці 40-45 хвилин. Готові паски 
змастити глазур’ю і прикрасити.

«Польська»
Інгредієнти: 10 яєчних білків., 1 склян-

ка цукру, 3/4 склянки теплого молока, 0,5 
кг борошна, 250 г вершкового масла, 2 ст.л. 
ванільного цукру, 1 ч.л. розпушувача для 
тіста, 1 ч.л. сушеної цедри лимона,1 лимон, 
сіль.

Білки з дрібкою солі збиваємо на низь-
кій швидкості міксера до пишної піни, по-
трохи додаємо цукор і ванілін, продовжую-
чи збивати. Вливаємо сік з одного лимона, 
додаємо сушену цедру і збиваємо ще 5 хви-
лин.

Борошно в окремій мисці змішуємо з 
розпушувачем. Масло розтоплюємо на 
слабкому вогні і охолоджуємо. Молоко пі-
дігріваємо і виливаємо в білки, додаємо 
розтоплене вершкове масло і перемішуємо. 
Просіваємо туди ж борошно з розпушува-
чем і вимішуємо тісто рухами зверху-вниз. 
Можна додати улюблені сухофрукти, ро-
дзинки або цукати.

Форму змащуємо олією, 
присипаємо борошном і ви-
ливаємо в неї тісто. Печемо 
при 180 градусах приблизно 1 
годину. Прикрашаємо білою 
або шоколадною глазур’ю.

Паска з білим шоко-
ладом

Інгредієнти: 730 г борош-
на, 120 мл молока, 300 г верш-
кового масла, 4 яйця, 80 г цу-
кру, 30 г ванільного цукру, 15 
г сухих дріжджів, 100 г білого 
шоколаду, щіпка солі. Для 
прикрашання: 100 г білого шо-
коладу, 1 ст. ложка молока.

Просійте борошно і 
з’єднайте його з сухими 
дріжджами. Міксером збий-
те яйця із цукром, ванільним 

цукром і сіллю протягом 5 хвилин до утво-
рення пишної піни. Додайте до яєць тепле 
(не гаряче) молоко і, продовжуючи збивати, 
потихеньку всипайте борошно з дріжджа-
ми у яєчно-молочну суміш. Замісіть тісто 
за допомогою спеціальної насадки міксера 
для тіста або руками і вимішуйте протягом 
5-10 хвилин. Потім додавайте до тіста не-
великими порціями м’яке вершкове масло 
і продовжуйте вимішувати, поки воно по-
вністю не з’єднається з тістом. Помістіть 
тісто в каструлю, накрийте рушником і за-
лиште на 2 години, щоб воно підійшло.

Поламайте на шматочки плитку білого 
шоколаду. Коли тісто збільшиться в об’ємі, 
акуратно помніть його руками, розрівняйте 
й рівномірно розподіліть по його поверхні 
частину шоколаду. Потім загорніть краї, 
накриваючи шоколад, викладіть залишки 
шоколаду і знову загорніть їх у тісто.

Викладіть тісто у форму для випічки, 
змащену маслом, так, аби воно заповнило 
форму на 2/3, і залиште на 1 годину, щоби 
піднялося. Увімкніть духовку приблизно 
за півгодини до випічки, щоб вона рівно-
мірно нагрілася. Поставте паску в духовку і 
випікайте при температурі 180°C 1 годину. 
Залиште паску у формі до повного охоло-
дження.

Тим часом приготуйте шоколадну гла-
зур. Розтопіть плитку білого шоколаду на 
водяній бані. Помішуючи шоколад, посту-
пово влийте у нього молоко. Як тільки шо-
колад стане рідким, намажте його на паску.

Сад. Город | Поради до часу

Морква

Ця культура добре росте на су-
піщаних і легких суглинних грун-
тах. Хорошими попередниками 
для неї є огірок, томат, цибуля, 
картопля, бобові й зелень. Не вар-
то вирощувати моркву після пас-
тернаку і селери, а повертати її на 
колишнє місце можна тільки через 
4-5 років.

Щоб отримати ранній урожай 
моркви, насіння сіють в останню де-
каду квітня, а для тривалого збері-
гання — в першій половині травня.

Перед посівом грунт ретельно 
перекопують, потім ущільнюють 
і проробляють борозенки, витри-
муючи відстань 15-20 см. Насіння 
висівають з інтервалом 3-7 см на 
глибину 2-3 см. Після посіву грунт 

ущільнюють і поливають.
Сходи моркви з'являються на 

15-20 день. Щоб прискорити цей 
процес, грядки рекомендується 
вкрити спанбондом. Крім того, 
краще висівати насіння, попере-
дньо замочене у воді.

Горох

Цю рослину висівають напри-
кінці квітня. Кращі попередники 
для неї — огірки, гарбуз, картопля 
й капуста. Перед посівом насіння 
пророщують у вологій тканині, а 
на грядці в пророблені борозенки 
вносять компост, 15 г сечовини і 1/2 
ч. л. борної кислоти (з розрахунку 
на 1 кв. м).

Насіння сіють на глибину 3 см 
(на легких піщаних грунтах) або 

5 см (на глинистому ґрунті) в по-
передньо пророблені борозенки, 
між якими має бути відстань 50-
60 см. Горошини сіють з інтер-
валом 5 см, присипають землею, 
добре ущільнюють і поливають. 
Сходи, зазвичай, з'являються за 
1-2 тижні після посіву. А через 3 
тижні після проростання смачні і 
поживні паростки гороху можна 
використовувати, додаючи до са-
латів, рагу, бутербродів.

Селера

Безрозсадним способом можна 
виростити ранньостиглу листову і 
черешкову селеру. Насіння висіва-
ють у грунт після 20 квітня. Його 
попередньо замочують протягом 
доби у воді кімнатної температури. 
Це прискорює проростання. Посів 
роблять у заздалегідь підготовлені 
борозенки на глибину 0,5-1 см. Ко-
реневу селеру вирощують розсад-
ним способом, насіння на розсаду 
сіють у березні.

Буряк

Сіяти буряк треба наприкінці 
квітня там, де росли кабачки, ка-
пуста, картопля, огірки. Важлива 

присутність у ґрунті азоту, щоб 
рослина засвоювала калій та фос-
фор. Оскільки занадто великий 
буряк за смаковими якостями по-
ступається дрібному та середньо-
му, до того ж накопичує більше 
нітратів, шкідливих для здоров'я 
людини, потрібно виростити ко-
ренеплоди оптимальних середніх 
розмірів. Для цього необхідно ви-
тримати відстань між рядами 25 
см, а в ряді між рослинами про-
міжок має дорівнювати 8-10 см. 

Мангольд 

Таку красиву назву має буряк 
листовий. У мангольда їстівні лис-
тя і стебла, а не кореневище. Стебла 
різних сортів відрізняються за ко-
льором. Вони можуть бути білува-
ті, сріблясті, жовті, пурпурні, роже-
ві, малинові, світло- і темно-зелені, 
завширшки до 10 см. У листових 
різновидів мангольда гладкі або 
хвилясті, кучеряві, блискучі, не-
мов лаковані листки завдовжки до  
40-45 см і вузькі черешки. За вміс-
том вітамінів листя і черешки 
мангольда значно випереджають 
звичайний столовий буряк. Вони 
містять вітаміни С, групи В, РР, ка-
ротин, цінні кислоти, білки і мікро-

елементи — залізо, калій, кальцій, 
натрій. За смаком мангольд нагадує 
спаржу або кольорову капусту. 

У їжу мангольд вживають у са-
латах, овочевих супах, відварюють 
на гарніри. Використовують у го-
лубцях замість капусти і в пирогах. 

Листовий буряк благотвор-
но впливає на серцево-судинну 
систему, підшлункову залозу, 
знижує кров'яний тиск, здійснює 
ефективну профілактику скле-
розу і атеросклерозу. У народ-
ній медицині його застосовують 
при сечокам'яній хворобі, анемії, 
ожирінні.

Сіють мангольд у квітні на 
глибину 2,5 сантиметра. Насіння 
перед посівом необхідно замочи-
ти на 1,5 дня. Відстань між ряда-
ми черешкового сортів має бути 
40 см, а для листових сортів — 25 
см. Насіння черешкових сортів 
сіють через кілька сантиметрів, 
листових — через 1 сантиметр. 
Починає проростати за темпера-
тури 4-5 C. Сходи з’являться че-
рез 2 тижні.

Коли висота мангольда досягне 
2-3 см, потрібно його прорідити. 
Відстань між дорослими рослина-
ми має бути: 40 (черешкові сорти) 
і 8 (листові сорти) см.

Що посіяти у квітні?


