50 років
з любов’ю
до вас!

Подільське
Газета Тернопільської районної ради

Простивши все,
відкинувши зневіру,
Просвічені пасхальним торжеством,
Кріпімо прадідівську віру
І воскресаймо разом із Христом.
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
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З повагою та любов’ю — колектив редакції «Подільське слово»

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
Шановні краяни!

Олександр ПОХИЛИЙ,
голова Тернопільської
райдержадміністрації

Прийміть щиросердні вітання з Великоднем — цим воістину величним днем перемоги правди життя і любові. У
торжестві Великоднього вітання «Христос Воскрес!» бажаємо, щоб ваше життя було чистим, як Святий Благодатний
вогонь, щедрим, як запашна Великодня паска, яскравим, як
колоритна українська писанка.
Підносячи молитви до Воскреслого Господа нашого, благаймо Його, щоб Він благословив нашу державу, послав нашому народові духовне оновлення, дарував нам мир, здоров’я, злагоду,
достаток! Нехай Світло Воскресіння Христового надає нам силу
перебороти всі труднощі, які випали на нашу долю, та вселяє непохитну віру в кращий завтрашній день!
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

Андрій ГАЛАЙКО,
голова Тернопільської
районної ради

Дорогі мешканці громади!

Олег КОХМАН,
Великогаївський
сільський голова
об’єднаної територіальної громади

У цей благословенний час Христового Воскресіння ми відчуваємо свою причетність
до великої таємниці вічного життя, що ми не
самотні на цьому світі, бо з нами — Господь.
Нехай же благодатна звістка про Воскресіння Сина Божого навідається в кожну душу
та оселю, допоможе нам звільнитися від
усього зла і несправедливості, горя і фальші
в ім’я торжества правди та світла.
Нехай Господь дарує всім нам радість,
мир та злагоду!
Христос Воскрес! Воістину Воскрес !

Шановні краяни!

У цей весняний день премудрості та ласки
Господньої від усього серця бажаю вам благодаті, добробуту, миру, злагоди та душевної
величі. Нехай цей великий день дарує всім
нам щастя, здоров’я, любов та непохитну віру
в краще майбутнє! Нехай переможний дух надії, радості і всепрощення супроводжує нас і
наші родини, додає сили, енергії, наснаги для
добрих і корисних справ на добробут і процвітання наших сіл, краю та України!
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

Богдан ЯЩИК,
керівник фракції
політичної партії
«Об’єднання
«Самопоміч»,
керуючий справами Тернопільської
районної ради

Шановні мешканці
Тернопільського району!

Дорогі земляки!

Щиросердечно вітаючи вас зі світлим та величним святом Христового Воскресіння, бажаю
вам душевної рівноваги і гармонії, спокою, миру
і добробуту. Нехай у цей великий день душа сповниться відчуттям щастя, радості і добра, а теплі
писанкові барви звучать у ваших серцях найсвітлішою надією. Злагоди, достатку, віри і щирої любові вам та вашим родинам!
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

Сергій ЧАПРАК, Підгороднянський сільський
голова, голова Тернопільської районної організації політичної партії
«Громадянська позиція»

Андрій КУЗЬ,
голова фракції політичної
партії «БПП «Солідарність»

ТОВ ЕКК “Роміс”

Прийміть найщиріші вітання з нагоди Воскресіння Христового!
Це свято є символом перемоги життя над смертю, добра над злом, світла
над темрявою, віри над безнадією.
Тож нехай Великдень принесе Україні мир, додасть усім нам сил, натхнення і віри. Злагоди, достатку і щирої любові вам та вашим родинам!
Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!

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

Наша сторінка

Роботи із землеустрою:

приватизація землі; геодезичні роботи;
нормативна оцінка земельних ділянок.
м.Тернопіль, вул. Крушельницької, 18, 7-й пов.,
тел./факс 43-50-27, 067 797-93-04

www.facebook.com/
PodilskeSlovo
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Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
Дорогі працівники та пайовики
ПП «Агрон», земляки, краяни!
У цей благословенний час дозвольте щиро привітати вас зі святом світлого Христового Воскресіння!
Нехай Божа милість та благословення оросять ваше життя. Гарного вам
настрою, міцного здоров’я, затишку та злагоди у ваших родинах і мирного
неба над Україною! Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

Виконавчий директор ПП «Агрон», заслужений працівник
сільського господарства України, депутат Тернопільської обласної ради
Юрій БЕРЕЗОВСЬКИЙ, директор ПП «Агрон» Наталія БЕРЕЗОВСЬКА

Шановні колеги, працівники та підопічні
територіального центру!
З відчуттям глибокої радості і від щирого серця вітаю вас із Воскресінням
Христовим і з Пасхою Христовою! Нехай царюють у ваших серцях радість і душевний спокій. Нехай до вашої оселі прийде здоров’я, любов, щастя, добробут.
Хай вас минають заздрощі й зневіра. Із Великоднем в серці без тривог весну
стрічайте в запашнім цвітінні. Хай милосердям всіх освятить Бог!
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

Надія БОЙКО,
директор Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Тернопільського району

Шановні працівники медичної сфери,
мешканці Тернопільського району!
Щиро вітаю вас зі святом Христового Воскресіння! Добра, любові, тепла і радості вам
і вашим родинам! Нехай здоров'я, благополуччя і щастя не залишає ваших домівок! Нехай у ваших серцях пломенить вогонь любові, а душу зігріває непохитна та щира віра!
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
Володимир ЛІСОВСЬКИЙ,

в. о. головного лікаря ТРТМО, депутат обласної ради

Дорогі краяни!
У цей величний день Воскресіння Господнього від щирого серця зичу вам міцного здоров’я, мирного неба, родинного затишку і радісних Пасхальних свят!
Нехай Божа милість допоможе нам перебороти всі труднощі, а щира любов до
країни та рідного Тернопільського краю надихне на добрі й праведні справи.
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

Актуально

Депутати призупинили
дискримінацію

Рішення Тернопільської міської ради від 24.02.2017 р. за
№7/14/19 «Про взаємовідносини з об`єднаними територіальними громадами (іншими органами місцевого самоврядування) у сфері надання послуг» не набуде чинності
принаймні до 1 травня. Таку позицію підтримала більшість депутатів міської ради під час останньої сесії ТМР.
Нагадаємо, на підставі рішення, ухваленого депутатами 24 лютого, із
бюджету Тернопільського району і новостворених громад мали передати кошти у казну обласного центру за надання певних послуг тим, хто
не зареєстрований у Тернополі. Зокрема, йшлося про оплату за відвідування дитячих садочків, навчальних закладів і медичних установ.
Наполягав на тому, аби не скасовувати дане рішення сесії, міський
голова Тернополя Сергій Надал. Мер переконував, що місто не може
«тягнути» на своїх плечах навколишні села. Натомість поява такого рішення не просто дасть змогу зекономити, а й стимулювати села-сусіди
об’єднуватися з Тернополем у громаду. Він наголосив, що місто даремно витрачає майже 19 мільйонів гривень.
Утім, так званий тарифний зашморг не підтримують не лише представники сільських рад Тернопільського району, а й керівництво краю
та місцеві депутати, які зауважили, що цей документ фактично дискримінує людей без прописки, мовляв, навіть якщо ти працюєш в Тернополі офіційно, а живеш, приміром, у Білій, все одно — плати! Присутні
нагадали, що люди, які працюють у місті, наповнюють бюджет Тернополя, тож вимагати від них додаткових оплат – несправедливо.
У підсумку, після палкої та тривалої дискусії, депутати проголосували за відтермінування дії цього рішення до 1 травня. Фінансовому
управлінню спільно з бюджетною депутатською комісією доручили напрацювати проект змін до документів із подальшим винесенням їх для
розгляду на найближчу сесію.

Нова схема
нарахування субсидії

Мешканцям Тернопільщини нагадують: розмір субсидій
значно зменшиться через зростання мінімальної заробітної плати. Відтак, знижку перерахують з огляду на
доходи минулого року.

Володимир ДЗУДЗИЛО, голова постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку,
фінансів і бюджету та міжбюджетних трансферів Тернопільської районної ради

Усіх працівників культурної, освітньої сфери, засобів масової інформації,
мешканців Тернопільського району вітаю

зі святом Христового Воскресіння!

Здоров’я вам та творчої наснаги, достатку, злагоди у ваших родинах і миру в
нашій країні. Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
Степан БОРОДАЙ,

директор Острівської музичної школи, голова постійної комісії з питань розвитку
української національної культури та туризму, духовності і засобів масової інформації
Тернопільської районної ради, заслужений працівник культури України

Зі світлим Христовим Воскресінням!
Колективи загальноосвітніх шкіл, дошкільних та позашкільних закладів Тернопільського району вітаю з найвеличнішим святом — Великоднем. Нехай ці святкові дні наповнять ваші серця, шановні колеги, світлом любові до Бога і ближнього, зміцнять віру, подарують натхнення на добрі справи і надію на милосердя
Боже. Зичу вам і вашим родинам здоров’я, миру і Божої благодаті. Нехай любов
Господня зійде світлим гостем у ваші оселі, церковні дзвони звеселять душу, а великодній кошик буде віддзеркаленням добробуту сім’ї та родини.
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
З повагою — Василь ЦАЛЬ, начальник відділу освіти Тернопільської райдержадміністрації

Шановні працівники культури
Тернопільського району!
Вітаю вас та ваші родини із найсвітлішим християнським святом — Великоднем! Величне свято Воскресіння Христового спонукає кожного з нас замислитися над вічними цінностями християнської моралі, дає добру нагоду наповнити
свої серця любов’ю і добротою, зміцнює кожного з нас духовно. Щиро бажаю вам,
шановні колеги, та вашим родинам добра, радості, благополуччя та миру.
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
З повагою — Віктор НАВОЛЬСЬКИЙ,
начальник відділу культури Тернопільської райдержадміністрації

Шановні мешканці району!
Традиційно напередодні Великодня ми прибираємо свої домівки й подвір'я, готуємо святкові страви для родини та гостей. Однак дуже важливо поєднати ці справи з дотриманням Божих заповідей, милосердям та любов'ю.
У ці святкові радісні дні бажаю вам чудового весняного настрою, душевного спокою та родинного затишку. Нехай Великдень стане святом духовного очищення і
добра, а многоголосі Великодні дзвони розбудять найбайдужіші серця, заспокоять
найнужденніших. Зі святом вас! Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
Ольга НИЖНИК, голова Тернопільської районної організації Товариства Червоного Хреста

Лілія КУЛЕНИЧ.

Згідно з постановою Кабміну,
субсидію розраховують як мінімум
двічі на рік — 1 травня і 1 жовтня.
Для прикладу, сім'я з 4 осіб із
двома середніми зарплатами цього
опалювального сезону платила за
комуналку зі знижкою не більше
1064 грн. Наступного — не більше
2033 грн. Субсидію не заберуть,
якщо ця сума повністю покриває вартість комунальних послуг
у межах соціальних норм. Якщо
знижка оформлена, органи соціального захисту перерахунок зроблять автоматично.
"Якщо обставини в сім'ї не змінилися, не з'явився за минулий
рік безробітний серед членів сім'ї,
лишилась та сама кількість прописаних у квартирі, не було покупки
на суму від 50 тисяч гривень, перерахунок зроблять органи соціального захисту самостійно. Про
будь-які зміни умов у сім'ї потрібно
повідомляти органам соцзахисту",

— пояснюють на урядовій "гарячій
лінії".
Але сім'ям, чий дохід за минулий
рік ніяк не змінився, доведеться
платити більше — соціальну норму на опалення житла зменшують.
Новий норматив — 5 кубометрів
газу на кв. м (було 5,5 кубів). Набуде
чинності вже в травні цього року.
Сьогодні субсидія покриває 330 кубів на опалення квартири, площею
60 кв. м. Наступного опалювального сезону "комунальну знижку"
нараховуватимуть тільки на 300 кубів. Якщо при цьому продовжити
спалювати 330 кубів, доведеться 30
кубів оплачувати без субсидії — це
додаткові 204 гривні.
До слова, Кабмін планує монетизувати субсидії на комунальні
послуги до вересня. Про це йдеться в тексті меморандуму уряду з
Міжнародним валютним фондом,
опублікованому на сайті Міністерства фінансів. За даними Мінсоцполітики, програмою житлових
субсидій поточного опалювального сезону 2016-2017 років скористалися 7,4 млн. сімей. Монетизація
субсидій дасть змогу запустити
ринок газу для населення. Споживачі зможуть обирати для себе постачальника газу.

Хочете за кордон —
змініть паспорт

Лілія КУЛЕНИЧ.

"Для реалізації безвізових угод кожен українець повинен мати біометричний паспорт. Також рекомендую
вам поміняти свій паспорт-книжечку
на ID-карту, як це зробив я. Наявність
ID-карти дає змогу подорожувати і без
закордонного паспорта, наприклад, у
Туреччину (таку угоду ми вже підписали), швидше за все, в Білорусь, а найближчим часом і в низку інших країн. Технічно ми готові", — зазначив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.
Голова МВС також повідомив, що 1,5 млн. паспортів міграційна
служба зможе видати до кінця року.
Нагадаємо, 6 квітня Європейський парламент затвердив проект
резолюції про внесення України до переліку третіх країн, громадянам
яких скасовують візові вимоги. За рішення проголосував 521 європарламентарій, проти — 75, утрималися 36 депутатів. Резолюцію повинні
ще формально затвердити в Раді Євросоюзу на рівні міністрів.
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Нацбанк

Новини | Коротко про головне

Реформа зроблена – місія виконана

10 квітня в усіх українські ЗМІ новиною №1 стала офіційна заява голови Національного
банку України (НБУ) Валерії Гонтаревої про відставку. На прес-конференції з приводу
звільнення з посади, вона розповіла, що розраховує на підпис Президента Петра
Порошенка під заявою про її відставку.

"Я маю право за власним бажанням піти з цієї посади. ...Примусова праця заборонена", — зазначила
Гонтарева.
Крім того, за словами очільниці
НБУ, вона ще три місяці тому обговорювала з Президентом України
Петром Порошенком можливих
наступників на її посаді.
"Я завжди говорила, що не
працюватиму в Нацбанку 7 років. Я була дуже наївною, коли
думала, що ми зможемо все зробити за рік. Якби націоналізацію
"ПриватБанку" ми зробили не
в грудні минулого року, а на початку 2016 року, я могла б піти і
раніше. Реформа зроблена — місія виконана", — заявила Валерія
Гонтарева і зазначила, що після
відходу збирається кілька місяців

присвятити відпочинку з сім'єю, а
про подальші профплани поки не
замислюється.
За словами експертів, Гонтарева
запам'ятається українцям шаленою девальвацією гривні, банкопадом, нестабільністю і падінням
рівня довіри до банків. "Її відходу
чекали давно, тому фінсектор спокійно переживе кадрові ротації. А
курс буде стабільним: влітку — в
межах 26-26 грн. за дол., а восени
з невеликою девальвацією до 28-29
грн.", — говорить економіст Іван
Нікітченко.
Нагадаємо, Валерія Гонтарева
була призначена на посаду голови
НБУ 19 червня 2014 року. Також
вона обіймала посади керуючої від
України в МВФ, голови наглядової
ради німецько-українського фон-

ду та голови ради корпоративного
недержавного пенсійного фонду
НБУ. Фінаналітики зазначають, що
варто відзначити досягнення Гонтаревої на посаді головного банкіра країни. Найважливіше — при
ній був уведений змінний курс, що
дозволило в підсумку стабілізувати курсові коливання. До її активів
записують і реформу НБУ, і досить
успішну чистку банківської системи, що дало змогу прибрати з фінсектора слабкі або нечисті на руку
банки, які відмивали гроші або
служили придатком до бізнесу олігархів. Також скоротила штат НБУ
на 50%, тим самим оптимізувавши
держвидатки на його утримання.
Відзначають експерти й забезпечення Фонду гарантування вкладів грошима в повному обсязі, що
позбавило клієнтів від нервування
і дало можливість отримати свої
вклади. А ще за час роботи Гонтаревої були успішно виконані вимоги — Україна отримала чотири
транші від МВФ.
У відставку вона йде з 10 травня, попередивши про це, згідно
з правилами, за місяць. Однак
якщо Верховна Рада проголосує
за відставку голови НБУ раніше,
остання покине посаду згідно з
рішенням парламенту.
Лілія КУЛЕНИЧ.

Податкові новини

Останній місяць для звітності

У Тернопільській ОДПІ повідомили, що «добігає» до завершення кампанія декларування доходів. Тому у
громадян залишився ще місяць, аби прозвітувати про отримані у 2016 році неоподатковані доходи. А для
тих, хто хоче скористатися податковою знижкою, термін подачі декларації — 31 грудня 2017 року.
Нагадуємо, що в Центрі обслуговування платників фахівці інспекції консультують, проводять тренінги
та надають практичну допомогу в заповненні Декларації про майновий стан і доходи. Телефони для довідок: 43 46-10, 43-46-46.

Майже 28 тисяч платників

Про кількість платників податків, які перебувають на податковому обліку, інформували у Тернопільській
ОДПІ. Станом на 1 квітня 2017 року платниками є 16759 фізичних осіб, з яких 13499 – це жителі обласного
центру та 3260 — Тернопільського району.
Також зареєстровано 11066 юридичних осіб. Більш як 85 відсотків з них, а це 9473 — юрособи міста та
1593 — платники району.

Кількість зареєстрованих РРО – побільшає

Про це інформував заступник начальника Тернопільської ОДПІ Євген Воробець. 7 квітня 2017 року в
газеті «Урядовий кур’єр» опубліковано Постанову Кабміну від 16.03.17 р. № 231, якою визначено Перелік
груп технічно складних побутових товарів, продаж яких здійснюватиметься з обов’язковим застосуванням
реєстраторів розрахункових операцій.
Постанова набуває чинності через 30 днів з дня її опублікування. Заступник начальника зазначив, що
якщо впродовж січня-березня цього року у Центрі обслуговування платників було зареєстровано 112 касових апаратів, 841 книгу обліку розрахункових операцій та 37 розрахункових книг, то з запровадженням
вищезазначених новацій кількість звернень власників нових РРО зросте в рази.
Детально з Переліком можна ознайомитись у Центрі обслуговування платників. Телефон для довідок
43-46-10.
Відділ організації роботи Тернопільської ОДПІ.

Вітаємо генерального директора ТОВ «ОСП Корпорація Ватра»
Василя Васильовича Щиренка із присудженням йому Державної премії
України в галузі науки і техніки 2016 року, на підставі подання комітету з
Державних премій України в галузі науки і техніки, за роботу «Енергоефективні світлодіодні освітлювальні системи» у складі творчого колективу Національної академії наук України.
Від усього серця бажаємо йому доброго здоров’я на довгі-довгі роки, невичерпної енергії, нових звершень і великого сімейного щастя.

Колектив ТОВ «ОСП Корпорація Ватра».

Соціальна акція

«Великодні дзвони»

5 квітня Тернопільським районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді в рамках постійної співпраці з Тернопільським національним економічним університетом із нагоди наближення Великодніх свят для дітей із сімей
учасників АТО, внутрішньо-переміщених осіб, дітей із прийомних сімей, дітей
із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та проживають на території Тернопільського району, було організовано перегляд великодньої казкимюзиклу «Про що розповіла бабусина скриня».
Під час перегляду музичної казки діти мали змогу отримати відповіді на питання: чи вміємо ми бачити справжню красу в цьому світі, яка закладена Творцем, чи
не захоплюємося фальшивою, хибною красою, яку нам пропонують сучасні масмедіа, чи у гонитві за модою можемо повертатися і до народних витоків.
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Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман вимагає від
місцевої влади забезпечити вчасні розрахунки із аптечними
мережами за урядовою програмою "Доступні ліки" і попередив про персональну відповідальність керівників за можливий
саботаж програми. "Попереджаю, шановні друзі, особливо перших керівників, якщо ви будете безвідповідально ставитись до цієї
програми, я вам обіцяю, що заробітну плату будете отримувати наліпками, які мають бути на аптеках з доступними ліками, щоби вам
ще раз нагадувати, що ви несете відповідальність за кожну людину.
Я би хотів, щоби ми відповідально до цього ставилися", — підкреслив глава уряду.
Очільник уряду заявив, що на сьогодні в Україні 95% доріг — у
незадовільному стані. "Якби в 2007 році ми розпочали реформу,
утворили державний фонд, провели децентралізацію, зробили нові
інструменти фінансування, приділили належну увагу дорожньому
руху, отримали б абсолютно зрозумілий результат і мали б не 95%
доріг в незадовільному стані, а 10%", — сказав Володимир Гройсман.
Додамо, що у планах уряду – спрямувати протягом року на ремонт і
побудову доріг в Україні 30 мільярдів гривень.
Якщо Верховна Рада підтримає урядову пенсійну реформу на
наступній сесії, то вже з жовтня 2017 українці отримуватимуть
підвищену пенсію. "Ми в жовтні вже зможемо підвищити пенсії, і
цей план є реалістичним. Наше головне завдання – переконати колег
у парламенті підтримати пенсійну реформу", – заявила перший заступник міністра фінансів України Оксана Маркарова.
Вона також зазначила, що пенсійна реформа, яку Мінфін буде пропонувати Верховній Раді, є справедливою за всіма соціальними
мірками.
249 народних депутатів проголосували за законопроект №2406
щодо збільшення одноразової допомоги сім'ям загиблих військовослужбовців із 609 тисяч гривень до 913,5 тисяч. Крім того,
збільшується допомога для інвалідів або військовослужбовців, які
частково втратили працездатність.
Як заявили у парламенті, уряд домігся того, що нині на казначейському рахунку є перевиконання доходів державного бюджету приблизно на 15%. Тож відтепер одноразова грошова допомога буде
виплачуватися в розмірі 750-кратного (зараз 500-кратний) прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня календарного року, сім'ям
військовослужбовців, які загинули під час виконання ними обов'язків
військової служби.
В Оболонському суді Києва визначили склад суду, який розглядатиме справу про державну зраду проти екс-президента Віктора Януковича. Згідно з даними сайту Оболонського суду, матеріали
надійшли 10 квітня. Головуючий суддя – Владислав Дев'ятко, який і є
суддею-доповідачем. Двоє інших учасників колегії: судді Дмитро Камбулов і Максим Тітов. Перше засідання суду призначено на 4 травня.
Депутати Тернопільської облради закликали ГПУ та НАБУ дати
правову оцінку запровадженню абонплати за газ та покарати
винних. Відповідне звернення ухвалили на засіданні 10 квітня. Про
це йдеться у зверненні до Президента України Петра Порошенка,
Кабінету Міністрів України, Генеральної прокуратури України, Національного антикорупційного бюро України та Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних
послуг (НКРЕКП), прийнятому на останньому засідання сесії облради.
Депутатський корпус наголосив, що в час зубожіння населення такі
дії є неприпустимими. Відтак депутати закликали Генпрокуратуру та
НАБУ «провести всебічне розслідування за фактом ухвалення незаконного рішення посадовцями Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
(НКРЕКП) та притягнення винних до відповідальності».
Авіакомпанія Ryanair оголосила про відкриття рейсів з Києва
та Львова до Лондона у вересні, що на два місяці раніше, ніж
передбачалося раніше. Польоти з Києва в лондонський аеропорт
Станстед будуть здійснюватися п'ять разів на тиждень, зі Львова до
Лондона – два рази на тиждень. Ryanair також оголосила про акційні
ціни на квитки на рейси у вересні та жовтні (24,99 фунтів стерлінгів).
Вони будуть доступні для бронювання на сайті до опівночі в понеділок (17 квітня).
Навчальні заклади Тернопільщини — в топ-100 шкіл України. Авторитетний журнал «Фокус» на підставі результатів ЗНО-2016 склав
рейтинг 100 найкращих шкіл України. У престижному списку чотири
школи з Тернопільщини. Чортківська гімназія імені Маркіяна Шашкевича у рейтингу найвище – на 44-му місці. Тернопільська Українська
гімназія імені Івана Франка – на 47-му місці. Ще дві школи з Тернополя
– спеціалізована школа І-ІІІ ст. №3 з поглибленим вивченням іноземних мов та спеціалізована школа І-ІІІ ст. №29 з поглибленим вивченням
іноземних мов – розмістилися відповідно на 81 та 87 місцях. Очолили
престижний рейтинг київський ліцей «Інтелект», івано-франківська
гімназія №1 та медліцей із Дніпра.
Інститут національної пам'яті підготував нову редакцію законопроекту про свята. Його внесуть на розгляд Верховної Ради. Документ доповнили новою категорією "міжнародні дні". 8 березня – День
боротьби за права жінок буде святковим, але не вихідним. 1 травня –
День праці буде вихідним. Українці не підтримали намір запровадити
Шевченківський день (9 березня) і День сім'ї (друга п'ятниця вересня).
У календарі їх не буде.
Інститут вніс до проекту традиційне свято Трійці. Понеділок, день після Великодня та Трійці, залишається вихідним. Як традиційне свято до
проекту внесли Різдво Христове за григоріанським календарем, яке
відзначають 25 грудня (не є вихідним днем).
Неробочий святковий день пропонують не переносити на понеділок,
якщо він припадає на вихідний. Окрім Різдва за юліанським календарем, 7 січня. День Державного Прапора України відзначатимуть 4 вересня. Цього дня підняли синьо-жовтий стяг над будівлею Верховної
Ради України 1991 року.
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Агробізнес

Агрохолдинг «МРІЯ»
почав сіяти цукровий буряк
Агрохолдинг «МРІЯ» розпочав сівбу цукрового буряку.
Цією культурою «МРІЯ» засіє 3,5 тис. га в Тернопільському,
Підволочиському та Гусятинському районах Тернопільської області.
"МРІЯ" сіє цукровий буряк уперше з моменту переходу Компанії під
управління кредиторів, — коментує операційний директор Андрій
Григоров. — Повернутися до вирощування цієї культури нас спонукав
значний попит на сировину для виробництва цукру в західних областях України. Зокрема, на цей рік ми вже уклали угоду з ТОВ "Радехівський цукор" на закупівлю нашого цукрового буряку. Нещодавна зміна
власників цукрових заводів "Т-Цукор" зробила можливою співпрацю із
сільгоспвиробниками сировини. Ми вітаємо і зацікавлені у відновленні
роботи заводів у регіоні, які створюють нові робочі місця і платять податки до місцевих бюджетів. Тому ввели цукровий буряк у структуру
своїх посівних площ на цей рік та плануємо залишити в подальшому.
Чи будемо збільшувати планові площі, зможемо сказати восени, після
результатів збору.
«МРІЯ Агрохолдинг» повністю забезпечений технікою для вирощування та збирання цукрового буряку. Це — сівалки точного
висіву, навантажувачі та бурякозбиральні комбайни, які залишилися в технічному парку Компанії. Забирати врожай з полів будуть
цукрові заводи власними вантажівками.
Нагадаємо, що після дефолту 2014 року компанія «Т-Цукор» — цукровий холдинг сім'ї Гут — не перейшла під контроль кредиторів «МРІЇ»,
оскільки юридично ця компанія ніколи не належала до агрохолдингу.
У 2017 році ТОВ «Радехівський цукор», що входить у Pfeifer&Langen (Німеччина), придбав чотири заводи, які були в складі «Т-Цукор».
Ірина СТАХУРСЬКА.

Кримінал

Розбійний напад в с. Біла

4 квітня о 21 год. 59 хв. до
Тернопільського районного
відділення поліції надійшло повідомлення від жительки с. Біла
про те, що невідомі особи у масках увірвалися до її приватного
помешкання.

Під час виїзду слідчо-оперативної групи на місце події було встановлено, що
невідомі особи у масках та з битами увірвалися до літньої кухні приватного помешкання жителів с.Біла Тернопільського району. Один із нападників відразу почав бити господаря. На
момент нападу дружина потерпілого в руках тримала ніж. Захищаючись,
вона вдарила ним нападника у правий бік. Вранці наступного дня тіло
злочинця знайшли неподалік від будинку, де було здійснено напад. Уже
вдалося встановити, що загиблий — мешканець Одеської області.
Працівники Тернопільського РВП перевіряють різні версії нападу, серед яких – бізнесові інтереси потерпілого та навідна інформація. Утім,
основною все ж залишається версія про напад з метою заволодіння майном. Наразі розшукують спільника загиблого зловмисника.
За цим фактом порушено два кримінальні провадження – розбійний
напад та необхідна оборона. Таким чином, як пояснив начальник Тернопільського РВП Віктор Волощук, потерпіла, яка завдала ножового поранення нападнику, не понесе жодної відповідальності, адже діяла у межах
необхідної оборони, коли була загроза життю і здоров’ю її та чоловіка.

Викрито злочинців, які
обкрадали автомобілі

Працівники кримінальної поліції Тернопільського
РВП в ніч з 9 на 10 квітня затримали двох мешканців
м. Тернополя, які більше місяця обкрадали автомобілі, залишені без нагляду у дворах будинків та неподалік власних помешкань Тернопільського району та
м. Тернополя.

Як стало відомо, вони обоє раніше судимі за майнові злочини. Один із
крадіїв підпрацьовував водієм таксі і є наркозалежним. Ці особи викрадали все, що безпечні власники залишали в салоні, а також акумуляторні
батареї, магнітоли та інше майно. Не перебирали злодії й автівками – залазили в іномарки, у вітчизняний транспорт та вантажний.
Як пояснив начальник Тернопільського РВП Віктор Волощук, наразі
чоловікам інкримінують близько десяти епізодів. Злочинці у скоєному зізналися. Їх затримали відповідно до ст. 208 КПК та помістили в ІТТ. Речові докази вилучили. Оперативники встановлюють причетність чоловіків
до інших злочинів. Уже відомо місця, куди крадії збували товар, здобутий
злочинним шляхом. Подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 185 ККУ – крадіжка.

Посіяєш вчасно — вродить рясно
Вкотре переконуєшся, що хліборобська мудрість має свою ціну й вагу. Як кажуть у народі,
весняний день рік годує. У Байківцях у ТОВ «Вікторія», правильно обравши тактику і дотримуючись технологій, у короткі терміни першими в Тернопільському районі завершили основний
цикл весняно-польових робіт. Добірне зерно ярини лягло у вироблену ріллю.

У робочому новому кабінеті генеральний директор ТОВ " Вікторія"
Степан Маціборка та директор Богдан Заполух

Учора на останніх гектарах досвідчені механізатори Володимир
Муха і Ярослав Білецький досівали
цукрові буряки. Вони у сівозміні
займають 260 гектарів, насіння німецьких і вітчизняних сортів й гібридів.
— Культура хоч і затратна, адже
потребує комплексу мінеральних
добрив, своєчасного обробітку
проти хвороб, шкідників і бур’янів,
але прибуткова, — каже директор,
фаховий агроном Богдан Заполух.
Із ним, досвідченим господарником, прямуємо у поле. Позашляховиком наш екіпаж швидко приїхав
на весняний лан. На потужному
імпортному тракторі німецькою
багатометровою сівалкою точного
висіву Ярослав Білецький завершує
останні загінки. Ярослав Станіславович, який 24 квітня святкуватиме
день народження, чоловік привітний, хоч і не багатослівний. У ТОВ
«Вікторія» механізатором працює
два з половиною десятки літ. Поруч
із досвідченими трактористами
— багато молодих і нових облич.
Анатолій Волянюк, який працює на
колісному тракторі, привів у байковецьку сім’ю механізаторів свого
сина Володимира. Юнаку довірили
сучасний імпортний оприскувач,
на якому він уже встиг обробити
проти хвороб 340 гектарів озимої
пшениці, 240 га озимого ріпаку. На
підживленні цих культур працювали трактористи Володимир Гевусь,
Юрій Заполух, Віталій Чорний. Усі
необхідні препарати і мінеральні
добрива, пальне транспортують
водії Зіновій Чуприло, Ярослав
Грушка, Зіновій Гураль.
Зеленою ковдрою озимини
вкриті поля. Очікуючи на теплі
дні, чорніють лани, засіяні яри-

ною. Вже несміливо починає
кільчитися ярий ячмінь. На черзі
— кукурудза, соя, гречка і просо.
Ринок диктує, які сільськогосподарські культури нині користуються попитом.
У Байківцях уміють і невтомно
працювати, і ощадливо використовувати кожну гривню на розвиток виробничої бази, будівництво
господарських споруд, створити
належні умови праці тощо. Всі головні спеціалісти забезпечені новими службовими авто. До травня
на тракторній бригаді облаштують
нові душові та кімнати відпочинку.
Щоденно працює їдальня. Нові світлі й затишні кабінети відкрили для
адміністративного персоналу. Ці
апартаменти вже освятив місцевий
священик. Тепер спільними силами
беруться за благоустрій території.
Із великою увагою у господарстві ставляться до кожного працівника: вчасно вітають із днем
народження, іншими урочистими
подіями, пам’ятають і про ветеранів праці. Усіма можливими засобами допомагають пайовикам, а їх
понад 800 осіб.
Керівники господарства Степан
Маціборка і Богдан Заполух — колишні воїни-афганці, крім бойових,
заслуговують і на трудові нагороди.
Успішний агроменеджер, економіст від Бога, талановитий організатор, генератор нових ідей
та практичних справ у сфері агропромислового комплексу країни —
таку характеристику дають аграрії
та фермери краю директору ТОВ
«Вікторія» Степану Маціборці. Майже тридцять років уродженець
села Дорогичівка Заліщицького району, воїн-інтернаціоналіст, командир бойового танку, який пройшов

горнило афганської війни, присвятив себе землі-годувальниці. У 2000
році він разом із Андрієм Бараном,
нині заслуженим працівником
сільського господарства України,
директором агрокомпанії «Агропродсервіс», на занедбаних байковецьких землях організував перше
у районі приватне підприємство. В
основі його виробничої та господарської діяльності — вирощування зернових і технічних культур
за європейськими технологіями і
стандартами. Були й невдачі, однак
згодом настали й урожайні роки.
Розпочинав амбітний директор з
обробітку 860 гектарів землі, яку
орендував у жителів Байківців. Він
і його досвідчена і працьовита команда — механізатори Володимир
Муха, Володимир Волянюк, Юрій
Заполух, Володимир Гевусь, Зіновій
Гураль — орали, сіяли пшеницю,
ячмінь, кукурудзу, соняшник, гречку, сою та цукровий буряк. У спеку
та дощ, у холод і вітер доглядали
рослини, як зіницю ока, і отримували гідні результати спільної хліборобської праці.
Із роками поповнився технікою
машинно-тракторний парк, виросли нові складські приміщення, виробничі майстерні та гаражні блоки.
Назріла потреба значно збільшити
земельний банк. Порадившись із
фахівцями — Богданом Заполухом,
Ігорем Рогачем, Марією Козуб, взяли в оренду земельні паї жителів
Шляхтинців, Гаїв-Шевченківських,
Ступок, Чернелева-Руського, Соборного. Сьогодні ТОВ «Вікторія»,
очолюване Степаном Маціборкою,
обробляє 2700 гектарів землі. За
пай у 2016 році видали півтори тонни збіжжя, мішок цукру або гроші
у розрахунку 2000 гривень за гектар.
За сумлінну працю земля платить сторицею. Рентабельність
рослинництва сягає 60 і більше
процентів. Люди мають гідну
зарплату й пошанівок у колективі, родині та громаді. Наполегливість, уміння знайти засоби і бажання вирощувати високі врожаї стала
візитівкою ТОВ «Вікторія», його агролідера Степана Маціборки.
Ярослав БАЧИНСЬКИЙ.
Фото автора.

Сіє цукрові буряки досвідчений механізатор
Ярослав Білецький

На оприскуванні озимих культур старанно працював
молодий механізатор Володимир Волянюк

Молодий тракторист Віталій Чорний
на весняному лані

З початку створення сільгосптовариства працює
ветеран праці, механізатор Анатолій Волянюк

слово
Фотоархів

50 років з

любов’ю до вас!
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Після шістдесяти людина має вчитися заново
30

с. Романівка,
Ярослав Козуб

З Ярославом Ярославовичем
Козубом знайома більше двадцяти років. Знаю його, як хорошого
педагога, організатора, гарного
батька, сім’янина, але лише давнє
фото у десятому числі газети «Подільське слово» за 10 березня цього
року дало змогу довідатися про цю
людину більше, ніж за два десятки
літ. На ньому тодішній фотокореспондент газети Степан Червінський вловив мить, коли молодий
учитель фізкультури Романівської
школи Ярослав Козуб на секундомірі відмічає час фінішу школяралижника на змаганнях. Ярослав
Ярославович зізнався, що дуже
любить це фото. І не тому, що на
ньому зображений він — молодий,
гарний, сповнений життєвих сил
та енергії. «Це фото цінне тим, —
говорить пан Ярослав, — що його
зробив неперевершений майстер
Степан Червінський. Він часто бував у школі, де я працював, гостював у нас вдома. Він ніколи не був
у поганому настрої. Не бачив його
чимось засмученим, стурбованим.
Степан щиро цікавився життям.
Знав дуже багато людей у районі й
області. Його однаково любили та
потребували і сильні світу, і прості
сільські люди-трудівники. Шкода,
що життєва струна Степана обірвалася так рано…»
Цьому фото, за словами Ярослава Козуба, більше тридцяти
п’яти років. Тоді він саме закінчив
Тернопільський педагогічний інститут та був направлений у Романівську школу вчителем фізкультури. «Чомусь колись і тепер до
цього факультету, особи вчителя
фізкультури та й предмета якесь
упереджене ставлення. Тому скажу
для тих, хто, можливо, не знає, що
на цьому факультеті, крім спеціальних дисциплін, вивчають хімію,
фізику, біологію, особливо фізіологію та анатомію, а також психологію, історію і багато інших. Після
закінчення факультету фізичної
культури я вільно спілкувався навіть зі спеціалістами на будь-які
теми. Не відразу вступив до вподобаного вузу, хоча про роботу
вчителя мріяв з дитинства, усіляко
готував себе до цього. Можливо,
добре, що не вступив, бо пішов до
війська, а два роки армії – це також
дуже хороша школа життя. Колись
після служби у збройних силах
юнак мав право поза конкурсом
вступати в обраний вуз. Тому після армії я став студентом вимріяного факультету. Проте не думав,
що вчитися буде так важко. Викладачі наші — професори, академіки,
кандидати наук — були людьми
особливими, вимогливими. Щоб
бути гідним їх, вчився відмінно,
майже всі іспити складав, як тоді
говорили, «автоматом».
Романівська школа – моє перше
місце роботи - на початку 80-х років ХХ століття була старенькою,
мало пристосованою до навчання
за сучасними мірками. Однак сільські діти — мої перші учні — були
дуже милими, добрими та старанними. З ними було легко і просто.

Вкотре переконуюся, що поговорити з мудрою людиною – все одно, що прочитати сотню хороших книжок.
Живе спілкування не замінить перегляд навіть найкращих фільмів, не кажучи вже про Інтернет. Педагог зі
Смиківців Ярослав Ярославович Козуб здивував мене від початку нашої бесіди, сказавши: «Проживши шістдесят років, людина має вчитися заново». А потім додав: «Я вже перейшов цей рубіж. Це час, коли людина реально усвідомлює, що життя прожито намарне з тієї причини, що зроблено так багато помилок, виправлення
яких забрало стільки дорогоцінного часу. А його ж можна було використати на щось корисне, навіть велике.
Після шістдесяти вже маєш право і когось учити, бо можеш зробити це правильно, використовуючи як свій,
так і чужий гіркий досвід. Ти розумієш, що не знаєш і не можеш знати всього. Межі вдосконаленню нема,
але до неї треба все одно прагнути. Вже більше слухаєш, ніж говориш сам. Цінуєш кожну хвилину земного
життя, усвідомивши, який швидкоплинний час. Переосмислюєш цінності: те, що колись хвилювало, вже не
тривожить, а те, що здавалося найпотрібнішим, втрачає цінність. Нарешті перестаєш бути гордим, самовпевненим, бо знаєш, що все на землі залежить не від твоєї волі, а від того, хто тебе створив – Бога…»

Директор школи, Володимир Кубів, з однаковою повагою ставився
як до вчителів, так і до дітей. Мені
дуже хотілося зробити для них
щось добре. Хоч, як тепер кажуть,
матеріальної бази для навчання
майже не було.
Для змагань, шкільних естафет,
інших заходів ми використовували доріжки й майданчики. Не
минало й тижня, щоб у школі не
проводили якесь спортивне змагання. Восени і навесні — футбол,
волейбол, легка атлетика, інші
види. Взимку діти ставали на лижі,
одягали ковзани. На одній із таких
лижних гонок фотокореспондент
«Подільського слова» Степан Червінський зробив цей знімок. Такого поняття, як «звільнений з фізкультури», не пригадую. Спорт
поважали хлопчики й дівчатка,
не відставали і вчителі.
Хоча у ті роки Інтернету не
було, але через різні канали ми діставали різноманітну інформацію.
Дивлячись по телевізору, які можливості мають, приміром, київські
учні, мені також хотілось, щоб і
наші сільські діти займались на сучасному спортивному спорядженні. Разом з тодішнім директором
Ангелівської школи Михайлом Вийванком ми поїхали до Запоріжжя
й замовили там кілька спортивних
комплектів для школи. Чому Ангелівської? Бо саме у цьому селі було
побудовано сучасну школу. Там, до
речі, продовжували навчання учні
з Романівки. Отже, спорядження
ми щасливо привезли. Тоді був
великий схід села, на якому вирішили всією громадою допомогти
встановити спортивні споруди.

Ентузіазм тоді зашкалював. Кошти
надало місцеве господарство. Звідти були і працівники. Коли спорядження встановили, діти мали
більше можливостей для занять
спортом, вдосконалення. Їхні результати на районних та обласних
змаганнях набагато покращилися. Озираючись на ті роки, скажу,
що вагомі успіхи були досягнуті
завдяки молодості, великому бажанню змінити світ. Тому все вдавалось».
Старання молодого вчителя фізкультури помітили у районі. Йому присвоїли звання
«Старший вчитель». До школи
в Ангелівку — нове місце праці
Ярослава Козуба — навідувалися
перейняти досвід. Ярослав Ярославович пригадує перші козацькі
турніри, забави, як їх тепер називають. «Спорту, мускулів, сили
фізичної та духовної там було
більше, ніж забав, — усміхається
пан Ярослав. — Створюючи сценарії козацьких турнірів, поринав у історію, яку знав дуже добре. Хотів, щоб люди пишалися,
що належать до нащадків особливого козацького роду. Козаків поважали у всі віки, з ними
рахувалися. Це були українські
лицарі. Приємно, що нині мало
не в кожній школі є козацький
кіш. Головне, щоб це робили не
для «галочки» у плані, адже тоді
всі зусилля будуть марними…»
Коли у 1994 році Ярославу
Ярославовичу
запропонували
посаду директора Смиковецької школи, завагався. Адже він
закінчив її недавно, тож тепер
йому доведеться стати керівни-

ком своїх учорашніх учителів та
однокласників. На словах — це
ніби й простіше, а психологічно
— дуже важко. Проте спробував.
Якщо були якісь колізії, давав
людям зрозуміти, що у роботі він
— Ярослав Ярославович, а поза
школою — просто Ярослав і навіть для декого Славко. Кілька
років, проведені у Смиковецькій
школі, згадує з теплотою. Особливо запам’яталась організована
у навчальному закладі зустріч із
колишнім футболістом-аматором
Євгеном Логінським, який разом із побратимами 1943-го грав
у футбол в окупованих німцями
Смиківцях. Змагання були зініційовані солдатами вермахту, яким
хотілося розваг. За спогадами
Євгена Логінського, смиковецькі
футболісти вигравали з рахунком
1:0, проте організатори попросили наших хлопців, аби гітлерівці
заспокоїлись, дати їм можливість
забити хоч один гол. Мудрі смиківчани так і зробили. Адже німці,
які після матчу відправлялись на
захід, були неврівноважені. Нічия
була потрібна для того, щоб відвести біду. Німці, хоч і отримали
перемогу, відчули фізичну та моральну перевагу своїх супротивників.
Далі Ярослава Козуба чекала
праця на заводі в Англії. Чому потрапив туди? В Україні, як і у всіх
пострадянських республіках, розпочалася й за короткий час поглибилась економічна криза. Якщо
з бідністю, безгрошів’ям українському педагогу, інтелігенту ще
якось можна було миритись, та
коли зарплату почали видавати

ганчірками, навіть горілкою, стало
нестерпно. У молитвах запитував:
«Що робити далі?» Його друг, який
налагоджував власний бізнес, мав
деякі зв’язки і знайомства, порекомендував роботу в Туманному
Альбіоні. Не пропрацювавши і
двох років, Ярослав Ярославович
повернувся додому. Мав хороші
заробітки, у кар’єрі піднявся від
робітника до менеджера. Значно
розширив свій світогляд, спілкувався з представниками майже
усіх народностей світу, які жили
та працювали в Англії, але не зміг
бути там. Дуже сумував за Україною, родиною. «Там інше небо,
сонце, зорі, повітря, — каже Ярослав Ярославович. Там усе інше, а я
прагнув свого, тому залишив роботу, заробітки й повернувся».
10 років потому працював завідувачем центру «Абітурієнт» у
новоствореному Європейському
університеті в Тернополі, а нині
викладає фізкультуру у Вищому
професійному училищі сфери послуг та туризму. Як і у молодості,
віддається роботі сповна, дуже
любить свій педагогічний колектив, очолюваний Ганною Грушко,
а особливо вихованців. «В училищі учні отримують середню освіту
та спеціальність, — каже Ярослав
Ярославович, — життя бурлить.
Багато подорожують Україною,
беруть участь у різних заходах, читають».

А ще Ярослав Ярославович розповів про народних хор села Смиківці, де йому доручили почесну
місію старости. У нього виросли
гарні діти, які подарували чотирьох онуків, котрими дуже пишається. «Якщо я чогось доброго
досяг у житті, — підсумовує Ярослав Ярославович Козуб, — то це
завдяки моїй дружині Уляні. Вона
підтримувала завжди і у всьому.
Вдячний їй за сина та дочку, за
кожну хвилину, яку ми провели
разом у цьому непростому, але
такому прекрасному житті!»
Галина ЮРСА – ТРР «Джерело».
Фото з архіву родини Ярослава
Козуба.
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Школо, рідная домівко...

Ветерани педагогічної праці: Богдана
Степанівна Дацко, Марія Михайлівна
Кравченко, Казимир Петрович Ярема

Уже стало традицією в роботі педколективу Острівської ЗОШ І–ІІІ ст. щороку проводити зустріч випускників, які, зазвичай,
зустрічаються через кожних п’ять років.
Цьогоріч найсоліднішими були випускники
1962 року, а наймолодшими — 2016-го.
Споконвічною є традиція українців зустрічати гостей хлібом-сіллю. Тож вечір
розпочали привітальним танцем із хлібом
у виконанні ансамблю танцю «Калиновий
цвіт» Острівської музичної школи. Його
керівник — балетмейстер Ліна Горбунова.
Далі гостей привітали ведучі — заступник
директора школи з виховної роботи Ірина
Петрівна Кобель і вчителька Наталя Богданівна Коляса:
Які ми раді у світлу днину
Друзів знову своїх зустріть.
Рідна школо — шкільна родино!
Українського роду віть.
Учениці 8-го класу Анжела і Тетяна Гладь
заспівали пісню «Нехай квітує Україна».
Присутні урочисто виконали Державний
Гімн України.
Зворушливо прозвучав дзвоник у руках першокласниці, нагадуючи безтурботні
шкільні роки.
Із вітальним словом до колишніх учнів
звернулася директор школи Оксана Казимирівна Кожушко. Вона розповіла, що Острівська школа є однією з кращих у районі, тут
відбуваються різні районні заходи. Вчителі
працюють над удосконаленням навчальновиховного процесу, допомагаючи школярам

підвищувати рівень знань. Також наголосила, що значну допомогу школі надає голова
села Богдан Петрович Піщатін. Висловила
вдячність за співпрацю директору Острівської музичної школи Степану Дмитровичу
Бородаю.
Звернувся до присутніх і сільський голова Богдан Петрович Піщатін. Він зазначив,
що Україна і наш народ переживає ще один
трагічний період нашої історії, знову омивається кров’ю своїх синів, і закликав усіх
об’єднатися, надавати допомогу нашій армії
заради перемоги.
Згадали присутні й про події на Майдані
в час Революції Гідності, коли злочинна влада на очах усього світу вбила Героїв Небесної
сотні, тисячі людей поранила. Під мелодію
пісні «Пливе кача» схилили голови у хвилині мовчання, пом’янувши Героїв, які віддали
життя за Україну. Учні П. Піщатін, Н. Коляса,
Ю. Дідух, С. Кануш виконали пісню «Я тебе
ненавиджу, війна!»

Ансамбль танцю "Калиновий цвіт"
(керівник Ліна Горбунова)

Належну шану на вечорі віддали вчителям, адже саме вони дали путівку в життя випускникам. Юліта Бочак, учениця 6-го класу,
прочитала вірш «Мій дорогий вчителю», в
якому висловлюється любов і повага учнів до
своїх вчителів. А Богдана Степанівна Дацко і
Марія Михайлівна Кравченко, які починали
свою працю в Острівській школі ще в 50-60-ті
роки минулого століття, були завучами школи, поділилися спогадами про особливості
та складності навчально-виховного процесу в ті часи. Директор Острівської школи у
1982-1994 роках Казимир Петрович Ярема,
який був ініціатором і організатором будівництва нового приміщення школи, зведеного за кошти агрофірми «Поділля» й особис-

тої допомоги її голови Стефанії Антонівни
Тислицької у 1989-1993 роках, привітав учасників свята авторським віршем «Ювілейна
зустріч» і піснею «Шкільна стежина», яку виконав з онуком Святославом.
Хвилиною мовчання вшанували світлу
пам’ять педагогів і випускників, які відійшли
у засвіти. Вічно живими, енергійними, веселими, добрими залишаються в пам’яті колег
та учнів учителі: Павло Хрисанфович Синєпольський, Софія Петрівна Ясній, Дарія Василівна Бегман, Зіна Іванівна Коржан, Галина Іванівна Гавришків, Микола Андрійович
Волік, Галина Василівна Синєпольська, Мирослав Іванович Грицишин, Іза Ярославівна
Бакан, Олександр Іванович Зварич, Михайло
Павлович Дзюбановський, Зіна Василівна
Небесна, Надія Юріївна Ярмуш.
Потім слово надали випускникам, які закінчили школу 55 років тому, у 1962 році.
Зокрема, виступив Богдан Ракуш. Після коротких спогадів про свої шкільні роки він
заспівав пісню на слова і музику відомого
тернопільського поета Валерія Залізного «Візьміть мене на крила, журавлі».
Цікавими й емоційними були спогади випускників різних років Наталі Семчишин,
Оксани Прецінь, Надії Дацко та інших про
неповторне дитинство, шкільні щасливі
роки, щирих друзів-ровесників, добрих і
чуйних учителів.
Учасники художньої самодіяльності під
керівництвом педагога-організатора Тетяни
Михайлівни Любачівської, яка разом із заступником директора з виховної роботи Іриною Петрівною Кобель, дирекцією школи,
класними керівниками готувала цей вечір,
подарували присутнім пісні «Мама й тато»,
яку заспівали учні 6-го класу, «Легенда про
маму» у виконанні десятикласників Богдана
Савіцького, Оксани Богак, Тетяни Бойко, Володимира Іванюти, «Мам...», котрою зворушив зал учень 5-го класу Святослав Кожушко, «Америцький край», виконану учнями А.
Гладь та Р. Антків, а також колядку «Народився Бог на сіні», озвучену Юлією Сойкою,
Вікторією Бобур, Оксаною Пилип. Особливий інтерес і пожвавлення серед глядачів
викликали сценки: «Вчитель у пеклі», котру
поставили учні Т. Гладь, А. Гладь, Я. Антків,
Л. Вирозуб, В. Лобур, «Проблеми української
мови», яку зіграли учні 10-го класу В. Іванюта, А. Смакоус, О. Смакоус, «Голубки» у ви-

Мчать листи по Україні та дзвінки
лунають
І на зустріч ювілейну школярів
скликають.
(Казимир Ярема, «Ювілейна зустріч»)
конанні учнів 3-го класу Т. Горваш і Б. Юрковського.
Присутніх порадував виступ ансамблю
танцю «Калиновий цвіт» Острівської музичної школи, який майстерно виконав композиції «Ми хочемо миру», «Ляльковий святковий».
Вечір завершився пісенним побажанням
«Многая літа». Випускники прощалися з
учителями, дякували їм та організаторам зустрічі за теплоту сердець і багатство спогадів,
за позитивні емоції, мріяли про нові зустрічі,
щоб через якийсь час знову переступити поріг рідної школи, повернутися в чарівний світ
дитинства.

Гумористична сценка "Проблеми української
мови" (учні 10 класу Андрій Смакоус,
Володимир Іванюта, Олег Мартинюк)

А вчителі, дивлячись на їхні радісні обличчя, відзначали їхню активність, високий рівень вихованості і раділи, бо в тому,
що колишні учні стали такими хорошими
людьми, є й частка педагогічної праці.
Випускники розходилися по домівках, а
над селом линула мелодія «Пісні про Острів»:
«... І я піду в далекий край,
І там, в далекій стороні,
Присниться усмішка твоя
І рідний Острів навесні...»
Казимир ЯРЕМА, вчитель і директор
Острівської школи 1982-1994 рр.,
член Національної спілки журналістів України,
голова Тернопільського районного
відділення товариства «Просвіта».

Ювілеї

Донецький галичанин Євген Удін

Заслуженого художника України Євгена Удіна називають людиною-легендою. Цього звання (і не лише від журналістів)
він удостоївся за великий внесок у національне мистецтво та завдяки цікавій біографії.

Євген Тимофійович Удін народився 11 квітня 1937 року в Донецьку. У 1959-1960-х pоках навчався
в студії народного художника України І. Холоменюка. Закінчив Український поліграфічний інститут
ім. Івана Федорова у Львові (нині
Українська академія друкарства) за
спеціальністю «Книжкова графіка».
Галичина, Поділля так полонили молодого митця, що він вирішив своє
подальше життя провести саме тут.
У 1961 році художник поселився в
Тернополі.
Був засновником та головою
Тернопільської обласної організації Національної спілки художників України (1983-1992).
За досягнення в мистецтві Євгена
Удіна було відзначено багатьма нагородами. Серед них — медаль «За
доблестный труд» (1970), Почесна
грамота міністра культури УРСР

(1970), Почесна грамота Спілки художників України (1981), Подяка від
віце-президента міста Жешува пана
Йозефа Гурного (1999), відзнака Тернопільської міської ради — Почесний хрест «За заслуги перед містом
Тернопіль» (2001), диплом лауреата
літературно-мистецької премії ім.
Іванни Блажкевич (2006), Всеукраїнська літературно-мистецька та
громадсько-політична премії ім.
Братів Богдана та Левка Лепких
(2010). 2015-го Євген Удін став переможцем конкурсу «Людина року».
Тоді ж з його ініціативи в Тернополі відкрито дитячу художньомистецьку галерею «Палітра».
Художник разом із обдарованими
дітьми Тернопілля виїжджає у Кар-

пати, інші живописні місця України,
щоб ділитися досвідом, допомагати
юним утвердитися у мистецькому
просторі.
Його енергії позаздрять молоді.
Євген Удін веде насичене громадське
життя. Присвятивши багато часу
творчості, художник прагне залучити до прекрасного та вічного мистецтва якомога більше людей. Адже
вважає свій талант даром Божим. У
Тернопільському кооперативному
коледжі діє виставка художніх і графічних робіт як знаних митців, так і
тих, хто робить перші, але впевнені
кроки в царині малярства. Їх митець
об’єднав у творчу групу «Євген Удін
та компанія». Виставку безкоштовно впродовж років відвідують сотні,

а може й тисячі поціновувачів мистецтва.
Ім’я цього художника знайоме чи
не кожному тернополянину. Творчість митця знана не лише в Україні.
Його роботи зберігають у музеях і
приватних колекціях Росії, Польщі,
Німеччини, Бельгії, Словаччини,
Канади, США та інших країн світу.
Євген Удін працює в друкованій, станковій, книжковій,
газетно-журнальній, плакатній,
прикладній графіці та екслібрисі.
За шість десятиліть творчої праці він проілюстрував та оформив
понад 400 видань для видавництв
України та інших країн. У кожній
серії своїх робіт прагне показати
розмаїття технік, серед яких — лі-

ногравюра, монотипія, офорт, гратографія, автолітографія. Однаково
добре володіє олівцем, маркером,
пером, вугіллям, тростяною паличкою, пензлем чи мастихіном.
Євген Удін — учасник багатьох
художніх вернісажів в Україні та
за кордоном. Його персональні виставки відбулися в Чернівцях, Луцьку, Вінниці, Тернополі, Кременці,
Бережанах, Збаражі, Львові, Москві,
Польщі, Болгарії, Словаччині.
Ця людина – прекрасний педагог. Свій багатий досвід передає
студентам на кафедрі образотворчого мистецтва Національного
педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка, як доцент кафедри, викладач художньої графіки та
друкарських технологій. Має багато
учнів і послідовників.
11 квітня в Тернопільській обласній філармонії відбувся творчий
вечір заслуженого художника України Євгена Тимофійовича Удіна,
приурочений 80-літньому ювілею
митця та 60-річчю творчої діяльності. Привітати ювіляра прийшли
представники влади, творчої еліти,
поціновувачі мистецтва художника
та його учні.
Хай щасливим, багатим на творчість буде ваше подальше життя,
шановний ювіляре! Хай не підводить здоров’я! З роси вам і води!
Галина ЮРСА.

слово
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Шкільний меридіан

Свято «Прощання з Букварем»
у Миролюбівській школі
Буквар... Багато згадок навіює кожній людині це слово. З нього починали всі. Перші
звуки, перше прочитане слово, перші речення, ну і, звичайно ж, свято «Прощання з Букварем». Так і для 1-го класу Миролюбівської ЗОШ І ступеня — садка настав цей день.

Святково прибраний зал,
одягнені в красиві костюми діти,
усміхнені батьки — все це свідчило про те, що в школі — радісне
свято. Але разом з тим трішки
сумне, адже першокласники прощалися з найулюбленішою книжкою — Букварем. Він допоміг їм
пізнати багато цікавого.
З яким же нетерпінням пер-

шачки чекали цієї події! Так старанно готувалися, вивчали пісні
та вірші. А як же інакше?! Адже
на свято завітало стільки гостей!
Це і вчителі, і учні інших класів,
батьки, бабусі, дідусі, братики й
сестрички. У гості до дітей прийшли їх друзі: Читанка, Математика, Рідна мова, багато казкових
персонажів і, звичайно ж, Буква-

рик. Учні всім продемонстрували,
чого вони навчилися протягом
першого шкільного року. А як чудово наші малюки співали пісні,
танцювали. Казкова атмосфера,
жарти, веселі пісні, загадки не залишили байдужими нікого.
В оченятах світились радість,
захоплення та гордість. А в очах
батьків виднілися сльози. Адже,
здається, зовсім недавно їх дітлахи вперше ступили на поріг рідної
школи, відкрили Букварик, прочитали перше слово…
Діти дякували своїм батькам.
Це вони розділяли їх перші невдачі, щасливі сльози, радощі і перемоги. Також вдячні і своїй першій
вчительці Маріанні Зеновіївні
Макар за те, що з розумінням і
любов’ю вчить всьому доброму
і корисному, а головне — любити рідну мову, Україну. Встигли
першокласники полюбити свою
вчительку за мудрість, доброту і
щедрість серця.
Свято закінчилося, але шлях
до знань тільки розпочинається.
Гарної вам мандрівки стежинами
знань, маленькі школярі!
Маріанна МАКАР,
учитель початкових класів Миролюбівської ЗОШ І ступеня – садка.

«Веснянка-панянка»
7 квітня у приміщенні Мишковицького будинку культури
керівник танцювального гуртка
Гонтарук Тетяна Володимирівна провела для наймолодших
учасників художньої самодіяльності пізнавальний захід на тему
«Весняночка-паняночка».
Тетяна Володимирівна роз-

повіла дітям про гаївки, веснянки, Вербну неділю, писанкикрашанки, традиції та звичаї
нашого регіону. Діти водили гаївки, співали веснянки, розказували віршики про весну. Глядачами
дійства були батьки.
Соломія Сцібайло-Яра,
художній керівник.

Нехай небо буде мирним,
а Україна чистою!
Сучасний світ опинився на межі катастрофи планетарного масштабу. Забруднення повітря, ґрунту та води, винищення величезної
кількості представників тваринного й рослинного світу й цілих екосистем, зрештою, загрозлива тенденція кліматичних змін — все це
свідчить про те, що людство постало перед дилемою: або воно змінить своє ставлення до природи, або незабаром перестане існувати.
Щоб спонукати людей до негайних дій, передова світова спільнота
започаткувала Всесвітній день довкілля.

Початок квітня у Настасівській ЗОШ І-ІІІ ступенів розпочався із заходів, які покликані привертати увагу учнівської молоді до проблем навколишнього середовища,
очищення водних джерел, озеленення, збереження
заповідних об’єктів.

Під керівництвом вчителів Дмитра Володимировича Гайдука та
Наталії Григорівни Бабій проведено конкурси творів і плакатів на
тему збереження довкілля, висаджено дерева на території заповідного об’єкта дендропарку «Настасівський», що є окрасою не тільки
школи, а й цілого села, а також здійснено прибирання території.
Ми всі повинні пам’ятати, що життя на Землі залежить від діяльності людини, навколишнє середовище потребує постійної уваги.
Зробимо наше довкілля чистим і привчимо один одного не смітити!
Нехай небо буде мирним, а Україна чистою!
Дмитро ГАЙДУК,
учитель хімії та біології Настасівської ЗОШ І-ІІІ ст.

Свято повернення у дитинство

30 березня у школі села Мишковичі панувало батьківське та дитяче пожвавлення. Його
причиною стало театралізоване свято. Діти і дорослі очікували в гості Казку.
Учителі початкових класів
О.О. Дільна, Н.Я. Брикайло та
Г.З. Івах спільно з керівником
гуртка «Ляльковий театр» М.М.
Волинець допомогли батькам
повернутися у світ дитинства, а
дітям ще раз переконатися, що у
казках можна знайти відповідь
на одвічні питання: про сенс
життя, перемогу добра над злом
та життя над смертю.
Світ казок — не лише ціка-

вий і повчальний, а й чарівний
і фантастичний. У цьому переконались усі учасники дійства,
вдало перевтілюючись у казкових героїв та озвучуючи ляльок.
Дотепність і розум давніх народних казок допомагають у повсякденному житті виявляти свою
кмітливість, з честю виходити зі
складних ситуацій.
Протягом свята діти змагалися
з Нечемнотами, Чортами, Бабою

Ягою та Злом. Як і завжди, перемогли дружба, мужність, радість,
доброта й мудрість.
«Люблю цей світ за те, що в
ньому є ми», — співали діти. Це
дійсно так. Якщо кожен із нас
візьме за життєве гасло прості
правила, висловлені у народних
казках, жити на землі стане краще
усім. Тож черпаймо життєву мудрість із казок нашого народу.

Крашанки до Великодня
Одним із головних символів Великодніх свят є великодні яйця.
І якщо для того, щоби власноруч зробити писанку, треба хоч
трохи вмінь і навиків, то за виготовлення крашанки можна
сміливо братися і без багатого досвіду.
Так, учні НВК «Дичківська ЗОШ І-ІІ ст.» демонстрували свої творчі здібності. Варені яйця,
дерев’яні, видуті — які тільки не були в наших учнів, їх творчій фантазії не було меж.
Використовували для оздоби пасхальних яєць нитки, бісер, розфарбовували, прикрашали квітами та різними декоративними виробами. Допомагали учням їх класні керівники
й учителі.
Дві години учні не відривалися від роботи, в кожного були свої ідеї і побажання. Результатами були задоволені як маленькі, так і дорослі.
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Вітаємо!

Шановні українці!

Щиро вітаю вас зі світлим Великоднем!

Шановний Анатолію Романовичу!
Прийміть найщиріші вітання із днем
народження від усіх, хто іде з вами нелегкими професійними дорогами. Вимогливість керівника, вміння чітко ставити
завдання, вказуючи найоптимальніші
шляхи їх вирішення, і, водночас, здатність
розуміти колег і громадян, їхні потреби й
проблеми — ось що завжди відрізняло
вас від багатьох інших людей, наділених
владою і відповідними повноваженнями.
Від щирого серця бажаємо вам міцного здоров'я, подальшої активності, довголіття, благополуччя і радості. Хай кожен
новий день вашого життя приносить вам
лише добро, доля буде щедрою на успіх, а
тепло та підтримка близьких зігрівають вашу душу! Нехай завжди й у всьому вас
супроводжує удача, супутниками життя будуть непохитна воля й оптимізм.
Дякуємо за вашу працю, турботу й відданість. Нехай доля завжди буде прихильною до вас і вашої родини, щодня дарує приємні враження, задоволення
від роботи та світлу надію на майбутні роки!
З повагою — апарат Байковецької сільської ради,
центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відділ освіти та директори шкіл,
служба у справах дітей, відділ культури, туризму, молоді та спорту,
працівники будинків культури та сільських клубів, старости, амбулаторія
загальної практики сімейної медицини, ФАПи, КП «Байковецьке».

Колектив Великоберезовицької
селищної ради, депутатський корпус, члени виконавчого комітету вітають з днем народження рахівника
селищної ради Наталію Миколаївну
КАЛИНКУ та депутата Ірину Володимирівну ВАВРИНЮК.
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.
Колектив ПП «Агрофірма «Медобори» вітає з днем народження головного бухгалтера Любомиру Андріївну КЛИМОВИЧ. Бажаємо вам
здоров’я, щастя, терпіння, витримки
у вашій нелегкій щоденній праці.
Минули, наче мить, десятки літ.
Вони - як дощик по тоненькій шибці,
Вони - як ніжний яблуневий цвіт,
Вони - як тонкі струни в першій скрипці.
Тож хай той цвіт повік не обліта,
Нехай струна співає, а не рветься,
Хай доля не скупиться на літа,
Хай Божа благодать панує в серці.
Колектив Острівської ЗОШ І-ІІІ ст.
вітає з днем народження директорапенсіонера Казимира Петровича
ЯРЕМУ, теxнічного працівника Ганну
Миxайлівну КАРМЕЛЮК, завгоспа
Тараса Миxайловича СЕМЧИШИНА.
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 Ігровицької сільської
ради, депутатський корпус, члени
виконавчого комітету вітають з днем
народження депутата сільської ради
Юлію Петрівну КАЧКУ.
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!
Щиро вітаємо з днем народження
вчителя початкових класів Миролюбівської ЗОШ І ступеня-садка Маріанну Зеновіївну Макар.
Хай радість вам життя дарує,
Щоб посміхалися ви весь час,
Любов і злагода панують,
Достаток повниться щораз.

З повагою — колектив Миролюбівської
ЗОШ І ступеня-садка.

Педагогічний колектив НВК "Великобірківська ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія ім.
Степана Балея" вітає Ольгу Володимирівну Підборочинську, яка в
квітні святкує 55-річчя.
Нехай буде все в порядку,
Добра вам, щастя і достатку.
Щоб горе і смуток ваш дім обминали,
Щоб сонечко ясне завжди сіяло.
Веселощів низку, здоров'я міцного —
Від щирого серця бажаєм вам цього!
Хай надійних людей життя посилає,
А в серці довіку добро не згасає.
Нехай Господь вас береже на всіх дорогах
Вашого життя і посилає многії літа.

Колектив комунального закладу "Скоморохівська ЗОШ І-ІІ ст." вітає з днем народженнязаступника
директора з навчально-виховної
роботи, вчителя німецької мови
Олену Володимирівну БЛИЗНЮК,
технічного працівника Марію Омелянівну ВІТРОВУ.
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!
Колектив Довжанківської ЗОШ
І-ІІІ ступенів вітає з 60-річчям оператора паливної Мирослава Йосифовича Піпана, з днем народження — заступника директора з
навчально-виховної роботи Олену
Данилівну Твердохліб, з ювілеєм
— директора школи Ірину Петрівну Василик.
З днем народження вітаємо!
Здоров'я, щастя, удачі бажаємо.
Хай кожна днина буде гожа,
Нехай благословить вас Мати Божа,
Нехай Ангел Божий поруч вас крокує,
А Господь многая літ дарує!
Колектив Територіального центру соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) Тернопільського району щиро вітає
з днем народження соціального
робітника с. Малий Ходачків Галину Омелянівну ІЛИК, з ювілеєм —
соціального робітника с. Драганівка
Ольгу Іванівну ПІГОВСЬКУ.
Від Бога – здоров’я, від людей – шани,
В серці – спокою, життєвої відваги,
Робити добро і вершин досягати,
Сяяти красою, мов квіти весни,
У долі – багатства, достатку, добра
На многії і благії літа!
Педагогічний колектив Мишковицької ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає
з днем народження вчителя початкових класів Марію Зенонівну
Митулинську, вчителя біології
Віру Ігорівну Дзюбак, вчителя
української мови та літератури Наталю Степанівну Архітка, вчителя української мови та літератури
Олександру Богданівну Безпальок, робітника Зеновія Богдановича Гука.
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!
Колектив Територіального центру
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Тернопільського району щиро вітає з ювілеєм завідувача відділення організації надання
адресної натуральної та грошової допомоги Марію Михайлівну БИРДУ.
У цю прекрасну ювілейну днину
Вітання щирі ти прийми від нас.
Хай доля тобі шле добро і щастя,
Міцне здоров'я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг.

Найголовніше, чого нас вчить це свято, – любити і цінувати один одного. Любіть свої близьких,
допомагайте нужденним, тримайте в серці добро і віру в краще.
Нехай Господь захистить ваші родини і подарує сім’ям гармонію. Я ж зроблю все, щоб у вас була
робота і гідне життя, а в країні – мир, спокій та достаток. Нехай ваш дім буде повною чашею, і в
ньому завжди лунає дитячий сміх. Молюся за щастя кожної української родини та нашої рідної
країни.

Христос Воскрес – воскресне й Україна!

Щиро ваш – лідер Радикальної партії Олег Ляшко.

Подружжя Надія та Іван Мричко щиро вітають своїх працівників та пайовиків сіл Баворів, Застав’я Тернопільського та Магдалівка Підволочиського району зі святом світлого
Христового Воскресіння!

Від щирого серця вітаємо вас із Пасхою Христовою!

Радості та душевного спокою вам, здоров’я, любові, щастя, добробуту, миру. Душа нехай світлішою стає, серце пломеніє любов’ю, а помисли стануть щирими й добрими. Всіх вам земних благ!

Христос Воскрес!

Справи приватні

Продам
Нерухомість

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

навісне обладнання. Гарантія, з/ч,
безкоштовна доставка. Знайдете
дешевше — віддамо ще дешевше
0985989484, 493000, 0982591958,
0666653606, www.tractor_c.com.ua
Пральну машинку Privileg Dynamic 5712
CN, ціна договірна 0677005502

Куплю

Велосипед (дитячий, дорослий),
будь-який стан 0965660399
Газові плити, холодильники, пралки,
музичні центри, ТВ 0965660399

Iнше

Ваз-2103 бiлий, 1979 р., двигун 1,5; газбензин; пробіг 99794 км.; в хорошому
стані, ціна 1500 у.о. 0677005502,
0974351918
Пшеницю, ячмінь насіннєвий першої
репродукції 0973171523, 0974400604,
0686067067
Мотоблоки нові (потужністю від 4 до
15 к. с.), трактори (від 12 к. с.), мототрактори, двигуни різних потужностей,

Найму/здам

Здам в оренду кімнату під офіс, 20 кв.м.
(м. Тернопіль, вул. 15 Квітня), приміщення 30 кв.м. під магазин автозапчастин 0677005502, 510097

Послуги
Лікування на бджолиних вуликах,
бджолоужалення, інгаляція, пилок,
перга, прополіс, мед, воскова міль,
мертві бджоли.
с. Чернелів-Руський Тернопільського 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
Комп'ютерна діагностика автомобілів,
усунення помилок, чистка фурсунок
0974351918
Знищення тарганів і клопів
0682677184, 0682677180

робота

На роботу в СТО потрібний автослюсар,
автоелектрик 510097, 0677005502

Оголошення
Підгороднянська сільська рада Тернопільського району Тернопільської області проводить громадське обговорення містобудівної документації «Детальний план території земельної ділянки Мазура М.М.
площею 0,3622 га для будівництва та обслуговування виробничо-торгівельного комплексу з виготовлення
дрібно-штучних будівельних виробів у селі Підгородне Тернопільського району Тернопільської області в
межах населеного пункту».
Громадські слухання відбудуться 16 травня 2017 р. о 15 год. в приміщенні клубу с. Підгородне, вул. Бережанська, 1 Тернопільського району.
Телефон для довідок 55-04-97, 55-03-50.

Виконком Підгороднянської сільської ради.

Комунальне підприємство Великобірківської селищної ради «Добробут» повідомляє, що, відповідно
до рішення виконкому Великобірківської селищної ради № 57 від 11 квітня 2017 року «Про затвердження тарифів на водопостачання та водовідведення комунального підприємства Великобірківської селищної ради
«Добробут», з 1 травня 2017 року затверджено тарифи на водопостачання за 1 куб. м для населення та бюджетних установ —11,60 грн., інші споживачі — 12,15 грн.; на водовідведення за 1 куб. м для населення та
бюджетних установ — 22,00 грн., інші споживачі — 23,05 грн.
Довідки за тел. 49-20-83.
Директор КП Великобірківської селищної ради «Добробут» П. В. Стрельцов.

Петриківська сільська рада оголошує конкурс з відбору виконавця робіт із землеустрою для проведення
інвентаризації земель села Петриків Тернопільського району. Конкурс відбудеться 19 травня 2017 року об
11 годині в приміщенні Петриківської сільської ради в с. Петриків за адресою: вул. Шептицького, 118А. Істотні умови: вартість і термін виконання роботи. Необхідні документи для участі у конкурсі: заява на участь
у конкурсі, належно завірені копії установчих документів, належно завірені копії сертифікатів інженераземлевпорядника, сертифікатів інженера-геодезиста, які зареєстровані в Державному реєстрі сертифікатів
інженерів-землевпорядників та інженерів-геодезистів, підтвердження наявності матеріально-технічного та
програмного забезпечення, підтвердження виконання аналогічних робіт. Претендент подає документи до
комісії у конверті, на якому зазначає назву претендента та його адресу, найменування конкурсу, з поміткою «Заява на участь уконкурсі». Зворотна сторона скріплюється в чотирьох місцях печаткою претендента.
Кінцевий термін прийняття конкурсних пропозицій 14 травня 2017 року до 17 години за адресою: вул. Шептицького, 118 А, с. Петриків. Тел. для довідок 49-56-65.
Петриківський сільський голова В. М. КОРОЛЬ.

Петриківська сільська рада повідомляє про результати конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки вуличної мережі с. Петриків, загальною протяжністю 30237 м.
Переможець — ТОВ «Орієнтир-реформа», згідно з рішенням сесії Петриківської сільської ради №511 від
12.04.2017 р. «Про затвердження переможця конкурсу».
Петриківський сільський голова В. М. КОРОЛЬ.
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¤¢×¨

¤¢×¨

06.00, 07.00, 08.00, 23.20, 00.15
Ïîãîäà
06.05, 08.05 ÀãðîÅðà
06.10, 07.10 “Ìóçèêà ðiäíîãî äîìó”
06.45, 07.45, 08.25 Ñìàêîòà
08.10 Ñâiò îí ëàéí
08.35 Ïàñïîðòíèé ñåðâiñ
08.45, 00.20 Òåëåìàãàçèí
09.00 Âå÷ið ïàì’ÿòi Íàçàðiÿ ßðåì÷óêà
11.25 Õ/ô “Âiêòîðiÿ i Àëüáåðò”
15.00 Ôîëüê-musiñ
16.20, 18.35 Ò/ñ “Íà ìåæi. Ãðóïà
“Àíòèòåðîð”
18.15, 18.25 ÊËIÏ ó÷àñíèêà
Èz^\xKQ~~
»\}KwÈz^\xKQ~~w"n\{
20.30 Ïåðøà øïàëüòà
21.00, 01.20, 05.30 Íîâèíè
21.30 Ìóçè÷íà âåñíà íà Ïåðøîìó
22.55, 05.50 Âi÷íå
23.00 Íà ñëóõó
oU|uQ^ \Ç\N\x
01.40 Õ/ô “Ñóïåðíèê”
03.55 Ò/ñ “Òðàâìà”
04.35 Ä/ô “Âiäëóííÿ âiêiâ. Îëåêñàíäðiÿ”
05.00 Ä/ô “Ñâiòëî Õðèñòîâîãî
âîñêðåñiííÿ”

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00,
21.00, 05.10 Íîâèíè
+^KxU~QN
06.15, 07.15, 08.15 Ñïîðò
06.20, 08.20 ÀãðîÅðà
oU|uQ^ \Ç\N\x
06.45, 07.45, 08.30 Ñìàêîòà
07.25, 23.00 Íà ñëóõó
08.35 Ïàñïîðò.Ua
8K~\yu^\¶y^KÇ~
¶y^KÇ~K~KNwKy
10.00 Ëàéôõàê
10.05, 18.50 Ùî òàì ç
Èz^\xKQ~~w"n\{
10.10, 18.10, 18.55 ÊËIÏ ó÷àñíèêà
Èz^\xKQ~~
10.25 Ò/ñ “Ïëîùà Áåðêëi”
11.15 Ò/ñ “Ëiíiÿ çàõèñòó”
12.15 Ñóñïiëüíèé óíiâåðñèòåò
13.15 Óðÿä íà çâ’ÿçêó ç ãðîìàäÿíàìè
13.40, 21.50 Ìóçè÷íà âåñíà íà
Ïåðøîìó
15.30 Õ/ô “Ïiøå: ìiæ íåáîì i çåìëåþ”
A}\z|\wUgKÇ~"
17.40 Ì/ñ “Êíèãà äæóíãëiâ”
²\z~~vx\y
19.00, 01.50 Íîâèíè. Êóëüòóðà
qN¨'K|\zUNyK^x©
19.55 Íàøi ãðîøi
20.20, 04.40 Ïðî ãîëîâíå
21.30, 05.35 Íîâèíè. Ñïîðò
22.55, 05.50 Âi÷íå
23.15 Ïiäñóìêè
02.05 Ä/ô “Ãîëèé êîðîëü” Êîñòÿíòèíà
Ñòåïàíêîâà”
02.45 Ä/ô “Iâàí Òåðåùåíêî.
¤\QyU\~Q^Nu^KzxK{\|Uv~g©
03.10 Ò/ñ “Òðàâìà”

1+1
07.45 Ò/ñ “Ñåëî íà ìiëüéîí”
19.30 ÒÑÍ
20.15, 01.45 Õ/ô “Øóêàþ æiíêó ç
äèòèíîþ”
00.00 Õ/ô “Ïàðàëåëüíi ñâiòè”

×
05.45 Õ/ô “Íåâèïðàâíèé áðåõóí”
07.00 Õ/ô “Îïiêóí”
08.40 Õ/ô “Îäðóæåííÿ Áàëüçàìiíîâà”
10.30 Ä/ï “Âiöèí, ÿêîãî ìè íå çíàëè”
11.30 Õ/ô “Îïåðàöiÿ “È” òà iíøi
ïðèãîäè Øóðèêà”
13.25 Þâiëåéíèé âå÷ið Âàëåðiÿ òà
Êîñòÿíòèíà Ìåëàäçå
15.20 “Æäè ìåíÿ”
17.40 Íîâèíè
¨(}\NÉ}N
êîæíîãî”
¨³\|^\xU©
21.00 Ò/ñ “Êîõàííÿ çà çàêîíîì”
22.45 Ò/ñ “Îäíîãî ðàçó â Ðîñòîâi”
00.35 Ò/ñ “Òåðèòîðiÿ êðàñè”
¨p\}Éw\^K\w©

ICTV
(xK^\ y|U}Qv
05.25 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
06.10 Ôàêòè òèæíÿ. 100 õâèëèí ç
Îêñàíîþ Ñîêîëîâîþ
08.05 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè. Ïiäñóìêè
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
¡ÀÓº°º¼º²ÓÛ°´¹º¼º¯¬Ô
12.10, 13.05 Õ/ô “Ñóïåðôîðñàæ”
12.45 Ôàêòè. Äåíü
14.20 Ì/ô “Iâàí Öàðåâè÷ i Ñiðèé
Âîâê-2”
15.50 Õ/ô “Õîááiò. Ïóñòêà Ñìîãà”
18.45 Ôàêòè. Âå÷ið
19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
¡ÀÓ¡ºL¾´¾®¬»ÒË¾´®ºÚ¹½¾®Ô
22.40 Õ/ô “Ðîáîò ×àïïi”
00.50 Õ/ô “Ñíàéïåð 5. Ñïàäùèíà”
²QxKQ~QÈz^\xKQ~~
02.50 Ñòîï-10
04.20 Ôàêòè
04.45 Äèâèòèñü óñiì!

СЕРЕДА
19 КВІТНЯ

ЧЕТВЕР
20 КВІТНЯ

¤¢×¨
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
oU|uQ^ \Ç\N\x
06.45, 07.45, 08.25 Ñìàêîòà
07.20, 23.00 Íà ñëóõó
08.35 Ïàñïîðò.Ua
8K~\yu^\¶y^KÇ~
¶y^KÇ~K~KNwKy
10.00 Ëàéôõàê
10.05, 18.50 Ùî òàì ç
Èz^\xKQ~~w"n\{
10.10, 18.10, 18.55 ÊËIÏ ó÷àñíèêà
Èz^\xKQ~~
10.25 Ïåðøà øïàëüòà
sKNU|K~~¤KxU~Q}±U~UN}^Uz
¶y^KÇ~
13.15 Íàøi ãðîøi
14.00 Íà ãîñòèíó äî Iâàíà Ïîïîâè÷à
15.35 Ñâiòëî
±N}QyUUN}\^UÇ
16.30 Ò/ñ “Ëiíiÿ çàõèñòó”
17.25 Øêîëà Ìåði Ïîïïiíñ
17.40 Ì/ñ “Êíèãà äæóíãëiâ”
²\z~~vx\y
19.00, 01.50 Íîâèíè. Êóëüòóðà
¨q\~yÈz©
19.55 Ñëiäñòâî. Iíôî
20.20, 04.40 Ïðî ãîëîâíå
21.30, 05.35 Íîâèíè. Ñïîðò
21.50 Ìóçè÷íà âåñíà íà Ïåðøîìó
22.40 Ìåãàëîò
22.55, 05.50 Âi÷íå
23.15 Ïiäñóìêè
02.05 Êíèãà.ua
02.30 Ñâiòëî
03.10 Ò/ñ “Òðàâìà”

1+1

1+1

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê
ç 1+1”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45,
19.30, 01.10 ÒÑÍ
09.30 “×îòèðè âåñiëëÿ - 2”
10.50, 12.20 “Ìiíÿþ æiíêó - 7”
¨³^\xKwQ~Uw\
x\zQ©
14.45, 15.45 “Ñiìåéíi ìåëîäðàìè 6”
17.10 Ò/ñ “Âåëè÷íå ñòîëiòòÿ.
Ðîêñîëàíà”
18.30, 03.50 Ò/ñ “Êîõàííÿ ïðîòè äîëi”
20.30 “Ñåêðåòíi ìàòåðiàëè”
21.00 Ò/ñ “Õîðîøèé õëîïåöü”
22.00 “Íà íîæàõ”
23.35, 01.25 Õ/ô “Æèòè”

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30, 01.10 ÒÑÍ
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê
ç 1+1”
09.30 “×îòèðè âåñiëëÿ - 2”
10.50, 12.20 “Ìiíÿþ æiíêó - 7”
¨³^\xKwQ~Uw\
x\zQ©
14.45, 15.45 “Ñiìåéíi ìåëîäðàìè 6”
17.10 Ò/ñ “Âåëè÷íå ñòîëiòòÿ.
Ðîêñîëàíà”
18.30, 03.50 Ò/ñ “Êîõàííÿ ïðîòè äîëi”
20.30 “Ñåêðåòíi ìàòåðiàëè”
21.00 Ò/ñ “Õîðîøèé õëîïåöü”
22.00 “Îäðóæåííÿ íàîñëiï 3”
23.35, 01.25 Õ/ô “Ðîçìîâà”

×
06.00 Ì/ô
06.20, 13.15 “Ñëiäñòâî âåëè... ç
Ëåîíiäîì Êàíåâñüêèì”
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”
¨(}\NÉ}N
êîæíîãî”
¨³\|^\xU©
22.45 Ò/ñ “Îäíîãî ðàçó â Ðîñòîâi”
00.35 Ò/ñ “Òåðèòîðiÿ êðàñè”
¨p\}Éw\^K\w©

ICTV

p^\wK|~NyK\x\^\~K
06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê

09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç
¨oNQx|Q|\x^Q©
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
¨oNQx|QNwK~\¨
%~}\wxU
10.00, 18.30 “Çà æèâå!”
nU Q~Uu^Kz|K
11.30 Õ/ô “Îñiííié âàëüñ”
11.55, 13.10 Ñåêðåòíèé ôðîíò
¨n}zKQyN}^KNQ~NUz©
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü
18.00, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”
13.25 Õ/ô “Ðîáîò ×àïïi”
20.00, 22.35, 01.30 “Ñëiäñòâî âåäóòü 16.10 Õ/ô “Õîááiò. Áèòâà ï’ÿòè
åêñòðàñåíñè”
®ºÚ¹½¾®Ô
23.35 “Äàâàé ïîãîâîðèìî ïðî
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið
ñåêñ 3”
21.25 Ò/ñ “Ïåñ-2”
23.15 Õ/ô “Äóì”

01.15 Ò/ñ “Ëàñ-Âåãàñ-5”
03.15 Çîíà íî÷i
02.35 Ñòîï-10
05.05 Ò/ñ “Äðóçi”
(xK^\ y|U}Qv
%xK
04.25 Ñòóäiÿ Âàøèíãòîí
07.00, 08.50 Kids Time
04.30 Ôàêòè
½Ó,½¾º¼LÚº¸¬L²±¼¼LÔ
04.50 Äèâèòèñü óñiì!
08.52 Ì/ô “Ñèíáàä: Ëåãåíäà ñåìè

ìîðiâ”
10.20 Õ/ô “Áåç ïî÷óòòiâ”
¨oNQx|Q|\x^Q©
12.10 Õ/ô “Ó÷åíü ÷àðiâíèêà”
09.00, 18.30 “Çà æèâå!”
14.20 Õ/ô “Äæîí Êàðòåð: Ìiæ äâîõ
10.20 Õ/ô “Äæåíòëüìåíè óäà÷i”
ñâiòiâ”
12.10 “ÌàñòåðØåô - 4”
17.00, 19.00 Ðåâiçîð Êðàìíèöi
18.00, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”
µKÉw~vK{Q~}
20.00, 22.45 “ÌàñòåðØåô. Äiòè - 2”
µKÉw~vK{Q~}³\N} \
23.20 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà”
(uQ^U~}ÇU
00.20 “Ñëiäñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè”
²QxKQ~QÈz^\xKQ~~

01.50 Õ/ô “Íå æàðòóéòå ç Çîõàíîì”
04.00 Çîíà íî÷i
ÓÙÔ
%xK
06.10, 02.45 Çiðêîâèé øëÿõ
½Ó,½¾º¼LÚº¸¬L²±¼¼LÔ
09.40, 01.35 Õ/ô “Ïiäêèäüêî”
06.42, 08.00 Kids Time
11.00 Õ/ô “Ðîìàí â ëèñòàõ”
08.02 Ò/ñ “Äðóçi”
12.50, 15.15 Ò/ñ “Ïîðàíåíå ñåðöå”
10.50 Ò/ñ “Ñàøêî Òàíÿ”
15.00, 19.00, 00.50 Ñüîãîäíi
15.50, 19.00 Ñåðöÿ òðüîõ
16.45, 19.40 Ò/ñ “Ëþáà. Ëþáîâ”
¤Çz|~QwUz~\U
½Óº¶ºÚ®¶¬Ô
22.10 Õ/ô “ß íîìåð ÷îòèðè”
23.00 Õ/ô “Áiáëiîòåêàð 2: Ïîâåðíåííÿ 00.20 Õ/ô “Çàëiçíà ñóòè÷êà”
äî êîïàëåí öàðÿ Ñîëîìîíà”
02.00 Õ/ô “Áiñiâ ìîáiëüíèê”
04.30 Ðåàëüíà ìiñòèêà
ÓÙÔ
05.20 Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñòi
06.10, 05.20 Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñòi

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
05.20 Ò/ñ “Îõîðîíåöü - 3”
23.00, 03.20 Ñüîãîäíi
08.55, 19.15 Ò/ñ “Êóëàãií òà
8K~\y¶y^KÇ~\
ïàðòíåðè”
09.15, 04.10 Çiðêîâèé øëÿõ
11.10, 17.50 Ò/ñ “Äåòåêòèâè”
11.30, 04.30 Ðåàëüíà ìiñòèêà
12.45 Ò/ñ “Ñóòî àíãëiéñüêi âáèâñòâà” 13.30, 15.30 Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñòi
14.35, 21.30 Ò/ñ “CSI: Íüþ-Éîðê - 7” 16.10 Iñòîðiÿ îäíîãî çëî÷èíó
16.05, 01.20 Ò/ñ “Åëåìåíòàðíî”
18.00 Ò/ñ “Ðàéñüêå ìiñöå”
00.15 Ò/ñ “×îðíi âiòðèëà - 3”
¨p\z\^}¶y^KÇ~K©
03.00 “Âèïàäêîâèé ñâiäîê”
½Óº¶ºÚ®¶¬Ô
03.15 “Ðå÷îâèé äîêàç”
23.30 Ò/ñ “Çàêîí i ïîðÿäîê: Çëî÷èííi
¨¥Q{Q~|xK~|}Ny\Ç6|QN©
íàìiðè”
¨³^Kz|K}}³^\QNUÇ©
01.50 Õ/ô “Áiáëiîòåêàð 2: Ïîâåðíåííÿ
äî êîïàëåí öàðÿ Ñîëîìîíà”

Засновники: Тернопільська районна
державна адміністрація, Тернопільська районна рада.
Свідоцтво про державну реєстрацію:
ТР №186 від 31.10.1995.

×
06.00 Ì/ô
06.20, 13.15 “Ñëiäñòâî âåëè... ç
Ëåîíiäîì Êàíåâñüêèì”
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”
¨(}\NÉ}N
êîæíîãî”
¨³\|^\xU©
22.40 Ò/ñ “Îäíîãî ðàçó â Ðîñòîâi”
00.35 Ò/ñ “Òåðèòîðiÿ êðàñè”
¨p\}Éw\^K\w©

ICTV
p^\wK|~NyK\x\^\~K
06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê
09.15 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
nU Q~Uu^Kz|K
12.25, 13.10, 17.50 Ò/ñ “Ïiâíi÷íèé
âiòåð”
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü
13.35 Õ/ô “Öóíàìi: Óäàð iç ãëèáèíè”
15.30, 16.10 Ò/ñ “Ïåñ-2”
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið
19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
20.20 Ñåêðåòíèé ôðîíò
21.25 Ò/ñ “Ïåñ-2”
23.10 Õ/ô “Îáèòåëü çëà 4. Æèòòÿ
ïiñëÿ ñìåðòi”
01.00 Õ/ô “Äóì”
02.35 Ñòîï-10
04.25 Ñòóäiÿ Âàøèíãòîí
04.30 Ôàêòè
04.50 Äèâèòèñü óñiì!



П’ЯТНИЦЯ
21 КВІТНЯ

¤¢×¨
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00,
21.00, 05.10 Íîâèíè
+^KxU~QN
06.15, 07.15, 08.15 Ñïîðò
06.20, 08.20 ÀãðîÅðà
oU|uQ^ \Ç\N\x
06.45, 07.45, 08.30 Ñìàêîòà
07.25, 23.00 Íà ñëóõó
08.35 Ïàñïîðò.Ua
8K~\yu^\¶y^KÇ~
¶y^KÇ~K~KNwKy
10.00, 18.50 Ùî òàì ç
Èz^\xKQ~~w"n\{
10.05, 18.10, 18.55 ÊËIÏ ó÷àñíèêà
Èz^\xKQ~~
10.25 Ò/ñ “Ïëîùà Áåðêëi”
11.15, 16.30 Ò/ñ “Ëiíiÿ çàõèñòó”
12.05, 03.05 Ä/ñ “Ïiâäåííà Êîðåÿ
ñüîãîäíi”
12.15 Ñóñïiëüíèé óíiâåðñèòåò
12.40, 21.30, 05.35 Íîâèíè. Ñïîðò
13.15 Ñëiäñòâî. Iíôî
13.55 Ìóçè÷íà âåñíà íà Ïåðøîìó
15.35 Íàäâå÷ið’ÿ. Äîëi
17.20 Êàçêè Ëiðíèêà Ñàøêà
17.40 Ì/ñ “Êíèãà äæóíãëiâ”
18.00 Voxñheck
²\z~~vx\y
19.00, 01.50 Íîâèíè. Êóëüòóðà
¨q\~yÈz©
19.55 “Ñõåìè” ç Í. Ñåäëåöüêîþ
q¨/N}\^UxQyu^
Õîëìñüêà òðàãåäiÿ”
21.40 Ä/ô “Âîëèíÿíèí”
23.15 Ïiäñóìêè
02.05 Íà ãîñòèíó äî Iâàíà Ïîïîâè÷à
03.10 Ò/ñ “Òðàâìà”
04.40 Ä/ñ “Òðàäèöiéíi ñâÿòà Ìàñóði”
05.50 Âi÷íå

¤¢×¨
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
r}}Éx
06.45, 07.45, 08.25 Ñìàêîòà
07.20, 23.00 Íà ñëóõó
08.35 Òåðèòîðiÿ çàêîíó
08.40 Ïàñïîðò.Ua
8K~\yu^\¶y^KÇ~
09.35 Ä/ñ Ñâiò íà ñìàê. “Ðîçïîâiäi
ïðî Õàíñiê”
»\}KwÈz^\xKQ~~w"n\{
10.05, 18.10, 18.55 ÊËIÏ ó÷àñíèêà
Èz^\xKQ~~
10.25, 16.30 Ò/ñ “Ëiíiÿ çàõèñòó”
12.05, 03.05 Ä/ñ “Ïiâäåííà Êîðåÿ
ñüîãîäíi”
12.15 Ñóñïiëüíèé óíiâåðñèòåò
12.35 Voxñheck
12.40, 21.30, 05.35 Íîâèíè. Ñïîðò
13.15 Ñõåìè
13.55 Ìóçè÷íà âåñíà íà Ïåðøîìó
oU^K²K|U¥x\z
17.20 Êàçêè Ëiðíèêà Ñàøêà
17.40 Ì/ñ “Êíèãà äæóíãëiâ”
²\z~~vx\y
»\}KwÈz^\xKQ~~w"
19.00, 01.50 Íîâèíè. Êóëüòóðà
19.20 Öèðêîâå âîäíî-âîãíÿíå øîó
n\{K}^NyUU{^
22.50 Ç ïåðøèõ âóñò
22.55, 05.50 Âi÷íå
23.15 Ïiäñóìêè
oU|uQ^ \Ç\N\x
02.05 Ìóçè÷íå òóðíå
03.10 Ò/ñ “Òðàâìà”
04.40 Óðÿä íà çâ’ÿçêó ç ãðîìàäÿíàìè

1+1

1+1

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30 ÒÑÍ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê
16.45, 19.30, 00.30 ÒÑÍ
ç 1+1”
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê
09.30 “×îòèðè âåñiëëÿ 6”
ç 1+1”
10.50, 12.20 “Ìiíÿþ æiíêó - 7”
09.30 “×îòèðè âåñiëëÿ - 2”
¨³^\xKwQ~Uw\
10.50, 12.20 “Ìiíÿþ æiíêó - 7”
x\zQ©
¨³^\xKwQ~Uw\x\zQ©
14.45, 15.45 “Ñiìåéíi ìåëîäðàìè 6” 14.45, 15.45 “Ñiìåéíi ìåëîäðàìè 6”
17.10 Ò/ñ “Âåëè÷íå ñòîëiòòÿ.
17.10 Ò/ñ “Âåëè÷íå ñòîëiòòÿ.
Ðîêñîëàíà”
Ðîêñîëàíà”
18.30 Ò/ñ “Êîõàííÿ ïðîòè äîëi”
18.30 Ò/ñ “Êîõàííÿ ïðîòè äîëi”
20.15, 05.30 “Ðîçñìiøè êîìiêà.
20.30, 04.15 “Ñåêðåòíi ìàòåðiàëè”
Äiòè 2”
21.00 Ò/ñ “Õîðîøèé õëîïåöü”
22.00 “Ëiãà ñìiõó -3 2017”
22.00 “×îòèðè âåñiëëÿ 6”
¨oQU^~Uv¤Çz¨
23.00 “Ïðàâî íà âëàäó 2017”
04.45 “Åñêiìîñêà - 2: ïðèãîäè â
00.45 Õ/ô “Á’þòiôóë”
Àðêòèöi”
×
06.00 Ì/ô
06.20, 13.15 “Ñëiäñòâî âåëè... ç
Ëåîíiäîì Êàíåâñüêèì”
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”
¨(}\NÉ}N
êîæíîãî”
¨³\|^\xU©
22.45 Ò/ñ “Îäíîãî ðàçó â Ðîñòîâi”
00.35 Ò/ñ “Òåðèòîðiÿ êðàñè”
¨p\}Éw\^K\w©

×

06.00 Ì/ô
06.20, 13.15 “Ñëiäñòâî âåëè... ç
Ëåîíiäîì Êàíåâñüêèì”
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”
¨(}\NÉ}Ny\~\{\©
¨³\|^\xU©
21.00 Õ/ô “Ñåêðåòíèé ôàðâàòåð”
02.10 Õ/ô “Ìiæ âèñîêèõ õëiáiâ”
03.25 “×åêàé íà ìåíå”

ICTV

ICTV

p^\wK|~NyK\x\^\~K
06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê
09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
10.10 Ñåêðåòíèé ôðîíò
nU Q~Uu^Kz|K
12.25, 13.10, 17.50 Ò/ñ “Ïiâíi÷íèé
âiòåð”
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü
13.50 Õ/ô “Öóíàìi: Óäàð iç ãëèáèíè 2”
15.35, 16.10, 21.25 Ò/ñ “Ïåñ-2”
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið
20.20 Iíñàéäåð
23.15 Õ/ô “Îáèòåëü çëà 5. Âiäïëàòà”
00.55 Õ/ô “Îáèòåëü çëà 4. Æèòòÿ
ïiñëÿ ñìåðòi”
02.30 Ñòîï-10
04.25 Ñòóäiÿ Âàøèíãòîí
04.30 Ôàêòè
04.50 Äèâèòèñü óñiì!

p^\wK|~NyK\x\^\~K
06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê
09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
10.10 Iíñàéäåð
nU Q~Uu^Kz|K
12.15, 13.10 Ò/ñ “Ïiâíi÷íèé âiòåð”
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü
13.30 Õ/ô “Óíiâåðñàëüíèé ñîëäàò”
15.35, 16.10 Ò/ñ “Ïåñ-2”
17.50 Ò/ñ “Îñòðiâ íåïîòðiáíèõ ëþäåé”
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið
%~}\wxU
21.25 Äèçåëü-øîó
23.45 Õ/ô “Óëüòðàôiîëåò”
01.15 Õ/ô “Îáèòåëü çëà 5. Âiäïëàòà”
02.40 Ñòîï-10




05.55, 18.30, 00.15 Ò/ñ “Êîëè ìè
âäîìà”
07.45 Õ/ô “Íå ìîæó ñêàçàòè
“ïðîùàâàé”
09.35 Õ/ô “Íàðå÷åíèé”
18.00, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”
20.00, 22.55 “Õîëîñòÿê - 7”
¨²QxKQ~QÈz^\xKQ~~©
01.45 “Ñëiäñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè”

¨oNQx|Q|\x^Q©
¨oNQx|Q|\x^Q©
¨oNQx|QNwK~\¨
¨oNQx|QNwK~\¨
09.40, 18.30 “Çà æèâå!”
11.00 “ÌàñòåðØåô - 4”
10.00, 18.30 “Çà æèâå!”
11.15 “ÌàñòåðØåô - 4”
18.00, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”
20.00, 22.45 “ß ñîðîìëþñü ñâîãî
18.00, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”
20.00, 22.45 “ÌàñòåðØåô. Äiòè - 2”
òiëà 4”

23.20 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà”
00.00 “Îäèí çà âñiõ”
00.20 “Ñëiäñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè” 01.40 “Ñëiäñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè” 03.55, 01.45 Çîíà íî÷i
%xK


06.40, 08.00 Kids Time
03.55 Çîíà íî÷i
04.25 Çîíà íî÷i
06.42 Ì/ñ “Ñiìåéêà Êðóäñ”
%xK
%xK
½Ó,½¾º¼LÚº¸¬L²±¼¼LÔ
06.50, 08.10 Kids Time
06.50, 08.10 Kids Time
08.02 Ò/ñ “Äðóçi”
½Ó,½¾º¼LÚº¸¬L²±¼¼LÔ
½Ó,½¾º¼LÚº¸¬L²±¼¼LÔ
¤Çz|~QwUz~\U
08.10 Ò/ñ “Äðóçi”
08.12 Ò/ñ “Äðóçi”
14.10 Ñåðöÿ òðüîõ
11.00 Ò/ñ “Ùàñëèâi ðàçîì”
11.00 Ò/ñ “Ùàñëèâi ðàçîì”
(uQ^U~}ÇU
16.00, 19.00 Âiä ïàöàíêè äî ïàíÿíêè A}\zQ^g"
21.50 Õ/ô “Òàéìëåññ 3: Ñìàðàãäîâà
¤Çz|~QwUz~\U
¤Çz|~QwUz~\U
êíèãà”
22.00 Õ/ô “Òàéìëåññ: Ðóáiíîâà êíèãà” 22.00 Õ/ô “Òàéìëåññ 2: Ñàïôiðîâà
00.00 Õ/ô “Âiðóñ êîõàííÿ”
00.20 Õ/ô “ß íîìåð ÷îòèðè”
êíèãà”
ÓÙÔ
02.25 Õ/ô “Íåáåñà ðåàëüíi”
00.15 Õ/ô “Êîëè òâîÿ äiâ÷èíà - çîìái”
06.10 Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñòi
02.00 Õ/ô “Êîëåäæ”
ÓÙÔ
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
ÓÙÔ
06.10, 05.20 Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñòi
23.00, 03.00 Ñüîãîäíi
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
8K~\y¶y^KÇ~\
23.00, 02.40 Ñüîãîäíi
23.00, 02.40 Ñüîãîäíi
09.15, 05.20 Çiðêîâèé øëÿõ
8K~\y¶y^KÇ~\
8K~\y¶y^KÇ~\
11.30, 03.45 Ðåàëüíà ìiñòèêà
09.15, 03.30 Çiðêîâèé øëÿõ
09.15, 03.30 Çiðêîâèé øëÿõ
13.30, 15.30 Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñòi
11.30, 04.30 Ðåàëüíà ìiñòèêà
11.30, 04.30 Ðåàëüíà ìiñòèêà
16.10 Iñòîðiÿ îäíîãî çëî÷èíó
13.30, 15.30 Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñòi 13.30, 15.30 Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñòi 18.00 Ò/ñ “Ðàéñüêå ìiñöå”
16.10 Iñòîðiÿ îäíîãî çëî÷èíó
16.10 Iñòîðiÿ îäíîãî çëî÷èíó
µ\y \¨p\z\^}¶y^KÇ~K©
18.00 Ò/ñ “Ðàéñüêå ìiñöå”
18.00 Ò/ñ “Ðàéñüêå ìiñöå”
21.00 Õ/ô “ß éîãî çëiïèëà”
µ\y \¨p\z\^}¶y^KÇ~K©
¨p\z\^}¶y^KÇ~K©
23.20 Ñëiäàìè ëüâiâñüêîãî ñìiòòÿ.
½Óº¶ºÚ®¶¬Ô
½Óº¶ºÚ®¶¬Ô
×àñòèíà 2. Ñïåöiàëüíèé ðåïîðòàæ
23.30 Ò/ñ “Çàêîí i ïîðÿäîê: Çëî÷èííi 23.30 Ò/ñ “Çàêîí i ïîðÿäîê: Çëî÷èííi 00.00 Ò/ñ “Çàêîí i ïîðÿäîê: Çëî÷èííi
íàìiðè”
íàìiðè”
íàìiðè”
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СУБОТА
22 КВІТНЯ

НЕДІЛЯ
23 КВІТНЯ

¤¢×¨

¤¢×¨

¶u^\N}\^Ux}}
06.00 Ñâiò ïðàâîñëàâ’ÿ
06.30, 07.00, 08.00, 23.20, 00.15
06.30, 07.00, 08.05, 22.50, 23.15,
Ïîãîäà
00.15 Ïîãîäà
06.35 Ïiäñóìêè
06.35 Ä/ô “Ïàñõà”
07.05 ÀãðîÅðà. Ïiäñóìêè
r}}Éx
ºQygK^y^KÇ~
08.10 Ñìàêîòà
08.05 Ñìàêîòà
08.35 Ïàñïîðòíèé ñåðâiñ
08.30, 00.00 Çîëîòèé ãóñàê
09.00 Ïîçà ÷àñîì. Òåëåâèñòàâà
08.45, 00.20 Òåëåìàãàçèí
“Ôàðàîíè”
09.00 Ì/ñ “Êíèãà äæóíãëiâ”
10.40 Ä/ô “Äìèòðî Ãíàòþê. Ìîÿ
A}\z|\wUgKÇ~"
¶y^KÇ~K©
A\x}
11.30 Ñïîãàäè
»\}KwÈz^\xKQ~~w"n\{ 12.00 Òåàòðàëüíi ñåçîíè
10.50 ÊËIÏ ó÷àñíèêà
±N}QyUUN}\^UÇ
Èz^\xKQ~~
12.45 Ôîëüê-musiñ. Äiòè
11.00 Ôîëüê-musiñ. Äiòè
13.50 Ôîëüê-musiñ
½Óº¹È¶´Û®´Ô
14.55 Ïåðøèé íà ñåëi
A\yQv Kvx\NQ^Q|
15.25 Òâié äiì-2
\\zUyUz¹QwuU\~K}NzU} ¶y^KÇ~K 15.45 Õ/ô “Ìàðêî Ïîëî”
- Óãîðùèíà)
18.55 Ä/ñ “Òðàäèöiéíi ñâÿòà Ìàñóði”
¹\\zUvyx
19.30 Ïåðøà øïàëüòà
¹\\zUvyx(u\^}
20.00, 05.45 Íîâèíè
n\{K}^NyUU{^
A\yQv Kvx\NQ^Q|
18.30 Ä/ô “Äìèòðî Ãíàòþê. Ìîÿ
÷îëîâiêiâ. ×åìïiîíàò ñâiòó
¶y^KÇ~K©
³\K¶y^KÇ~K
19.00 Õ/ô “Íàñìiøêà”
23.00 Ñâiò on line
21.00 Íîâèíè
23.20 Òåðèòîðiÿ çàêîíó
sKy^\y|\Èz^\xKQ~~
23.30 Çîëîòèé ãóñàê
qN8Uy¿u\~UÇz¶y^KÇ~U
01.20 Ìóçè÷íå òóðíå
“Òðàäèöiéíi ñâÿòà Ìàñóði”
A\yQv Kvx\NQ^Q|
22.45 Ìåãàëîò
÷îëîâiêiâ. ×åìïiîíàò ñâiòó
23.00 Ñâiò on line
³\K¶y^KÇ~K
r}}Éx
04.15 Ä/ô “Ìiæ ìèíóëèì i íèíiøíiì.
01.20 Ìóçè÷íå òóðíå
nUxU\}QyK²%¶¤±%©
A\yQv Kvx\NQ^Q|
oU^K²K|U¥x\z
\\zUyUz¹QwuU\~K}NzU} ¶y^KÇ~K
1+1
- Óãîðùèíà)
q¨q\xUxU\}Qy¿^\NKzK 06.20 “Íà íîæàõ”
08.00 “Ñíiäàíîê. Âèõiäíèé”
Ìóäðîãî”
¨¥\}\KxKzK©
04.40 Íàäâå÷ið’ÿ. Äîëi
09.40 Ì/ô “Ìàøà i âåäìiäü”
05.35 Íîâèíè
10.10 “Ðîçñìiøè êîìiêà 2017”
1+1
¨(zU}~Kzz\^U}o«É}~Kw©
07.05 ÒÑÍ
15.10 Ò/ñ “Õîðîøèé õëîïåöü”
08.00 “Ñíiäàíîê. Âèõiäíèé”
¨¶y^KÇ~NyUNQ~NKUÇ©
10.00 “Ñâiòñüêå æèòòÿ”
19.30, 05.15 “ÒÑÍ-Òèæäåíü”
11.00 “Îäðóæåííÿ íàîñëiï 3”
¨p\\Ny^KÇ~©
¨p\\Ny^KÇ~©
00.10 Õ/ô “Íàùàäêè”
16.30 “Âå÷iðíié êâàðòàë”
03.20 “Àðãóìåíò êiíî”
18.30 “Ðîçñìiøè êîìiêà 2017”
04.50 “Åñêiìîñêà - 2: ïðèãîäè â
19.30 ÒÑÍ
Àðêòèöi”
¨¶y^KÇ~NyUNQ~NKUÇ©
×
21.15 “Âå÷iðíié êâàðòàë”
08.00 “óÄà÷íèé ïðîåêò”
23.05 “Ñâiòñüêå æèòòÿ”
¨p\}Éw\^K\w©
00.05 “Ëiãà ñìiõó -3 2017”
10.00 “Îðåë i ðåøêà. Ðàé i ïåêëî”
¨oQU^~Uv¤Çz©
11.00 “Îðåë i ðåøêà. Ïåðåçàâàíòàæåííÿ”
×
12.00, 01.00 Õ/ô “Âåëèêà ìàëåíüêà ß”
06.00 Ì/ô
13.45 Õ/ô “×àñ çáèðàòè êàìiííÿ”
¡ÀÓ¬Ã¹¬»ºÚ³°¶¬½±¼²¬¹¾¬ ½Óº®±¼¹´¸ºÜ¶ºÁ¬¹¹ËÔ
Öèáóëi”
¨³\|^\xU}~©
07.50 Õ/ô “Àëüîøêiíà ëþáîâ”
½Óº®±¼¹´¸ºÜ¶ºÁ¬¹¹ËÔ
¨¶y^KÇ~Kz^KKÉ©
23.20 Õ/ô “Ñïîâiäü Äîí Æóàíà”
qu¨¥Q\~U|ny\z¨n|Qw\
ICTV
æèòè!””
11.00 Õ/ô “Àòè-áàòè, éøëè
05.30 Ôàêòè
ñîëäàòè...”
06.00 Õ/ô “Æèòòÿ i íåéìîâiðíi
ïðèãîäè Ðîáiíçîíà Êðóçî”
12.50 Õ/ô “Ìàêñèì Ïåðåïåëèöÿ”
½Óº®±¼¹´¸ºÜ¶ºÁ¬¹¹ËÔ
07.30 Ò/ñ “Âiääië 44”
¨³\|^\xU©
11.05, 13.00 Õ/ô “Ãðîìîáié”
20.30 Õ/ô “×àñ çáèðàòè êàìiííÿ”
12.45 Ôàêòè. Äåíü
¨oQyvx\yN~K/~}Q^U©
13.25 Õ/ô “Ëþäè ó ÷îðíîìó”
¨³\|^\xU©
15.10 Õ/ô “Ëþäè ó ÷îðíîìó 2”
¨oQyvx\yN±KyNwn^NKy 16.50 Õ/ô “Ëþäè ó ÷îðíîìó 3”
AUxQ^}\8KwU^QN©u^wvÉU^ 18.45 Ôàêòè òèæíÿ. 100 õâèëèí ç
Îêñàíîþ Ñîêîëîâîþ
ICTV
20.30 Õ/ô “Ïðèìàðíèé ïàòðóëü”
05.15 Ôàêòè
22.15 Õ/ô “Ïðèçíà÷åííÿ”
05.35 Õ/ô “Àð-õi-ìå-äè”
00.00 Õ/ô “Ñóäíà íi÷”
07.05 Äèâèòèñü óñiì!
01.30 Ò/ñ “Ëàñ-Âåãàñ-5”
08.00 Ì i Æ
03.25 Ò/ñ “Ñëiä÷i”
¿~z³^Qw«É^K

09.55 Äèçåëü-øîó. Äàéäæåñò
¨oNQx|Q|\x^Q©
oU|uN}yKK\xwU~\w
oU|uN}yKK\xwU~\w³^Qw«É^K 07.45 “Õîëîñòÿê - 7”
¨oNQx|QNwK~\¨
12.45 Ôàêòè. Äåíü
09.55 “Êàðàîêå íà Ìàéäàíi”
13.00 Ñêåò÷êîì “Íà òðüîõ”
¨¶y^KÇ~KwKÉ}KK~}qU}©
13.15 Õ/ô “Óëüòðàôiîëåò”
¡ÀÓ,®¬¹¬½´·Èº®´Ã³¸L¹ÊÜ
14.55 Õ/ô “Ãðîìîáié”
ïðîôåñiþ”
16.55 Õ/ô “Ëþäè ó ÷îðíîìó”
16.00, 23.10 “ß ñîðîìëþñü ñâîãî
18.45 Ôàêòè. Âå÷ið
òiëà 4”
19.15 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè. Ïiäñóìêè
18.00, 22.10, 00.25 “Ñëiäñòâî âåäóòü
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
åêñòðàñåíñè”
20.05 Õ/ô “Ëþäè ó ÷îðíîìó 2”
21.00 “Îäèí çà âñiõ”
21.40 Õ/ô “Ëþäè ó ÷îðíîìó 3”
23.35 Õ/ô “Óíiâåðñàëüíèé ñîëäàò”

01.25 Ò/ñ “Ëàñ-Âåãàñ-5”
03.25, 02.20 Çîíà íî÷i
02.45 Ò/ñ “Ñëiä÷i”
06.00 Ò/ñ “Äðóçi”
04.05 Õ/ô “Àð-õi-ìå-äè”
07.00, 08.50 Kids Time

½Ó,½¾º¼LÚº¸¬L²±¼¼LÔ
05.50 “ÂóñîËàïîÕâiñò”
08.52 Ì/ô “Äóáëåðè”
08.00 “Êàðàîêå íà Ìàéäàíi”
11.05 Ì/ô “Êiò ó ÷îáîòÿõ”
¨oNQx|QNwK~\¨
12.50 Õ/ô “Ãàðði Ïîòòåð òà
10.55 “Õîëîñòÿê - 7”
íàïiâêðîâíèé ïðèíö”
13.15 “ÌàñòåðØåô. Äiòè - 2”
15.50 Õ/ô “Ãàðði Ïîòòåð i Äàðè
¨¶y^KÇ~KwKÉ}KK~}qU}©
Ñìåðòi” ÷.1
22.05 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà”
18.30 Õ/ô “Ãàðði Ïîòòåð i Äàðè
23.35 “Äàâàé ïîãîâîðèìî ïðî ñåêñ 3”
Ñìåðòi” ÷.2
01.20 “Ñëiäñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè” 21.00 Õ/ô “×àñ âiäüîì”
22.50
Õ/ô “Îêóëóñ”

01.00 Õ/ô “Âiðóñ êîõàííÿ”
03.00 Çîíà íî÷i

05.10 Ò/ñ “Äðóçi”
05.43, 07.40 Kids Time
06.00 Õ/ô “Îïóäàëî”
05.45 Ì/ñ “Ñiìåéêà Êðóäñ”
08.20 Ò/ñ “×åðãîâèé àíãåë”
07.42 Ðåâiçîð Êðàìíèöi
11.40 Õ/ô “Àêöiÿ”
µKÉw~vK{Q~}
13.20 Õ/ô “Äîëÿ ëþäèíè”
µKÉw~vK{Q~}³\N} \
15.15 “Ëåãåíäè êàðíîãî ðîçøóêó”
12.35 Âiä ïàöàíêè äî ïàíÿíêè
17.35 “Ñêëàä çëî÷èíó”
A}\zQ^g"
19.00 Ò/ñ “Îõîðîíåöü - 3”
16.25 Ì/ô “Êiò ó ÷îáîòÿõ”
22.00 Õ/ô “Âîðîãè ñåðåä íàñ”
18.00 Õ/ô “Ãàðði Ïîòòåð òà
23.35 Ò/ñ “Ãóäiíi”
íàïiâêðîâíèé ïðèíö”
¨µKÉw~Uy^wU~K~\{\NzU}©
21.00 Õ/ô “Ãàðði Ïîòòåð i Äàðè
ÓÙÔ
Ñìåðòi” ÷.1
06.50 Ñüîãîäíi
23.50 Õ/ô “Âàòèêàíñüêi çàïèñè”
01.50 Õ/ô “Êîëè òâîÿ äiâ÷èíà çîìái” 07.40, 05.20 Çiðêîâèé øëÿõ
¡ÀÓ¥º»¼´Áº®¿Ü·Êº®Ô
ÓÙÔ
11.00 Ò/ñ “Ïðîòèñòîÿííÿ”
07.00, 15.00, 19.00, 01.45 Ñüîãîäíi 15.00 Õ/ô “ß éîãî çëiïèëà”
07.15, 05.30 Çiðêîâèé øëÿõ
17.00, 20.00 Ò/ñ “×îðíà êâiòêà”
½Óº¶ºÚ®¶¬Ô
³\|UÇ}~6Q{\w
17.20, 19.40 Ò/ñ “Ïðîòèñòîÿííÿ”
Ïàíþòîþ
¡ÀÓ¥º»¼´Áº®¿Ü·Êº®Ô
21.50 Õ/ô “Ïàâóòèíêà áàáèíîãî ëiòà”
23.50 Ðåàëüíà ìiñòèêà
23.45 Ðåàëüíà ìiñòèêà
02.25 Iñòîðiÿ îäíîãî çëî÷èíó
02.20 Ò/ñ “Ðàéñüêå ìiñöå”
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Цікаво знати | Що не край — то звичай

Як правильно зібрати великодній кошик

Великдень уже незабаром. Усі поринули в приготування до свята. В оселях прибрано, у дворі чисто. Час подбати про те, що покласти у великодній
кошик. Для кожного християнина процес збирання кошика — своєрідний ритуал і дуже відповідальна справа. У великодньому кошику повинен бути
стандартний набір страв і продуктів, кожен з яких має символічне значення і нагадує нам про особливий нерозривний зв’язок людей із Сотворителем. Про це розповідає релігієзнавець Андрій Івашенко.
«Паска — це символ Воскресіння і Небесного Царства. Подекуди ще збереглася
традиція святити солодкий хліб, спечений
у формі великоднього баранчика. Він символ Агнця Божого — Ісуса Христа.
Яйця — особливий і цікавий компонент
великоднього кошика. Яйце — це життя
саме в собі. Непорушне спочатку — стає
живим. Нагадує Воскресіння, чи не так?
Саме тому яйце і є його символом. На яйцях заздалегідь зображають малюнки (писанки) або замальовують їх в один колір
(крашанки). Ми звикли фарбувати великодні крашанки усіма відомими нам кольорами, наносячи на них візерунки і картини,
однак, за традицією, яйця на Великдень
потрібно фарбувати червоним кольором,
який символізує пролиту кров Ісуса Христа. Згідно з найпоширенішою легендою,
в день повернення Ісуса Христа зі світу
мертвих Марія Магдалина поспішила повідомити цю радісну новину імператорові
Риму. Зустрівши його, вона простягнула
йому куряче яйце з вигуком: «Христос Воскрес!», але той сказав, що він повірить цій
звістці, якщо яєчна шкаралупа почервоніє.
Після його слів яйце в руках Марії Магдалини стало кривавого кольору.

Сир і масло — молочні продукти, першотвори, які були в задумі Творця. Вони
— символи жертовності Бога та його опіки
над нами.
М’ясні страви — ковбаса та шинка —
теж неодмінний складник великоднього

кошика. Ще до Ісуса традицією Старозавітної Пасхи — свята виходу з єгипетської
неволі — було споживати жертовне ягня.
Ісус, пожертвувавши себе за нас і наші гріхи, сам стає жертовним ягням. Ми радіємо,
що Христос Воскрес, бо також зможемо воскреснути через Нього і споживаємо м’ясні
страви на честь цього великого свята.
Українці в різних частинах країни вносять в стандартний набір свої корективи.
При цьому в кожному регіоні свої традиції. У Західній Україні в кошик кладуть
ще печеного півня (він сповістив про воскресіння Христа), корінь хрону (має нам
нагадувати про гіркоту полону гріха; хрін
— сильна рослина і має укріпити нас у боротьбі з гріхами), сіль (символізує повноту
та достаток; їжа буде неповною без неї, недосконалою, тож сіль її доповнює та збагачує смак; недарма Ісус називав своїх учнів
«сіллю землі»).
У центральних і північних областях заведено святити сало й пироги з капустою і
лівером, у південних приморських — у кошиках часто трапляється риба. На сході —
фрукти і свіжі овочі, пряники, торти.
Ставлять у кошик і свічку, що символізує Христа, який став світлом для світу.

Трапляються і хрестики, іконки, документи (наприклад, студенти кладуть залікові книжки, водії — права і техпаспорт),
а також ножі, мовляв, треба освячене різати освяченим ножем. Все це — забобони, властиві невоцерковленим людям, і
служителі церкви, побачивши такі предмети, повинні підказати прихожанину, що
їх треба викласти з кошика. Але в міських
храмах за великого скупчення народу на
Великдень встежити за всіма, на жаль, неможливо.
Недоречно класти у кошик ті страви,
які не згадуються в молитві на освячення. Солодощі, фрукти, соки, оливки, алкоголь у кошик класти не потрібно. Вони
не мають символічного значення і не освятяться, тож краще залишити їх удома. Хоча
страшного в цьому нічого немає. Зазвичай,
так роблять далекі від церкви люди, які
приходять раз на рік освятити паску і ковбаску. Не забудьте також покласти те, що
збираєтеся пожертвувати церкві, — крашанки, паски, іншу їжу і гроші.
Важливо пам’ятати — нічого освяченого
не викидають у смітник. Поділіться такими
продуктами із ближніми, віддайте їх бідним».

У кожній країні — свої великодні традиції

2017 рік — один із небагатьох, коли Католицька і Православна церкви святкують Пасху в один день. Зазвичай, різниця між датами становить кілька тижнів.
Але цього року всі християни відзначатимуть день Христового Воскресіння 16 квітня.
До великоднього застілля заздалегідь готуються не тільки в Україні. У багатьох державах за кілька днів до свята теж печуть пишні паски (і солодкі, і солоні),
фарбують яйця і продумують інші страви для частування сім'ї та друзів. У тих куточках світу, де основною релігією є християнство, існують різні традиції
святкування цього дня, причому деякі з них – вельми екстравагантні.
хто намагається виїхати на природу. Крім того, на Великдень щороку проводять фестиваль великих повітряних куль, виконаних у
вигляді великодніх яєць...

до настання Великодня в церквах
перестають дзвонити в дзвони. У
неділю вся родина збирається за
столом, на який ставлять баранину з овочами, здобні булочки
і спеціальний великодній торт.
Крім того, тут є традиція дарувати знайомим і незнайомим дітям
солодощі.

ся, у кого великодні яйця міцніші.
Тільки там ними не «б'ються», а
скочують зі схилів. У неділю після
сніданку діти шукають подарунки,
заховані в будинку в спеціальних
кошиках. Головною стравою є запечена риба. До речі, саме Німеччина вважається батьківщиною
великоднього кролика. Ще один
тутешній символ свята – пасхальне дерево, прикрашене яйцями.

середу. Характерними костюмами
є одяг інквізиції, традиційні траурні жіночі костюми. На рухомих
платформах інсценізують останні
події з життя Ісуса Христа.

ІТАЛІЯ:
баранина і коломба
У неділю вранці тисячі людей збираються в Римі, на площі
Святого Петра, і слухають молитву Папи Римського. Цього дня в
колі сім’ї влаштовують пасхальний сніданок, їдять розфарбовані
яйця, сирну паску, смаженого молодого баранчика або козеня, пиріг із сиром і яйцями. Аналогом
паски в Італії є коломба (в перекладі означає "голубка") — кекс із
додаванням лимонів.

АВСТРАЛІЯ:
символ — білбі
Цього дня в Австралії на сніданок мають бути солодкі булочки, а
на обід – смажена яловичина, баранина або курча і смажені овочі.
А на десерт — відомий торт-безе з
фруктами, до якого подають міцний чорний ароматний чай. Крашанки тут теж популярні, тільки
роблять їх із шоколаду. На відміну від багатьох інших, у цій країні
символ Пасхи не кролик, а смішний звір — кролячий бандикут,
котрого австралійці називають
білбі.
Свята тривають чотири дні — з
п'ятниці по понеділок, тож багато

ПОЛЬЩА:
баби і мазурики
Тут святкують Великдень два
дні. За столом збираються всією
сім’єю, а трапеза починається з
молитви. Великодній сніданок
складається з освяченої паски,
яєць, хрону і м’яса. А ще на стіл
подають улюблені поляками білі
свинячі ковбаси зі спеціями, а до
них – буряк із хроном. Традиційна пасхальна випічка в цій країні
– баби (щось на зразок наших пасок) і мазурики (пісочні пироги,
прикрашені їстівними квітами,
гілочками і яйцями). Понеділок після Великодня називається
Мокрим, і не варто ображатися,
якщо вас на вулиці цього дня обіллють водою з відра. До слова, ця
традиція є і в деяких українських
регіонах, здебільшого західних.

АНГЛІЯ:
великодній торт
Англійці шанують це свято і
ставляться до нього дуже серйозно. Школярів відпускають на два
тижні на канікули, а з п'ятниці

Мексика:
петарди та хлопавки

ФРАНЦІЯ:
курчата і пиріжки
Як і в Англії, Великдень у
Франції вважається сімейним
святом. Тут теж із п'ятниці по неділю мовчать церковні дзвони.
Свої будинки французи прикрашають різнокольоровими гірляндами, червоними стрічками і дзвіночками. Улюблена розвага дітей
– уранці в неділю шукати в будинку заховані батьками шоколадні
яйця. На стіл традиційно подають
смажене курча, а на десерт — тістечка з шоколадною начинкою.

НІМЕЧЧИНА: риба
і пасхальне дерево
У Страсну п'ятницю німцям належить їсти рибу. У суботу відбуваються народні гуляння, під час
яких, як і у нас, заведено змагати-

США:
шинка з ананасами
Американці святкують Великдень по-різному, оскільки живуть
у багатонаціональній країні. Тут
дарують кошики, прикрашені живими квітами і стрічками. Їх наповнюють різними солодощами
і, звичайно, різнокольоровими
крашанками. Діти пускають розфарбовані яйця котитися, змагаючись, чиє "втече" далі. У свято
на стіл в Америці ставлять картоплю з шинкою і ананасами, овочі й
фруктовий салат.

Іспанія:
Семана Санта
Страсний тиждень, знаний як
Семана Санта, є найголовнішим
для іспанців. Масштабні дійствапаради розпочинаються в країні у

У Страсну п’ятницю у цій
країні починається Великодній
карнавал, який супроводжується розкішними постановками
страстей Христових. В суботу в
містах розвішують ляльки Юди із
пап’є-маше, до яких чіпляють петарди та хлопавки. До кінця дня
ці манекени підривають. У неділю після богослужіння та святого
причастя відбуваються фінальні
постановки страстей Христових,
сім’ї розходяться по домівках або
ж танцюють на вулицях.

Українські роми:
паска, заввишки 1 метр
У ромів-християн традиційним
дійством на Великдень є випікання пасок. Зокрема, львівські роми
печуть паски в столітній печі край
дороги. Висота пасок сягає одного метра. Щоб замісити тісто на
циганську паску, потрібно 10 кг
борошна, 180-200 яєць, 4 кг цукру,
1,5-2 кг масла, 2-3 пачки маргарину, 0,5 л сметани, 1 л молока, а також дріжджі, родзинки й сіль. Тісто замішують, зазвичай, чоловіки.
Перед
Великоднем
ромихристияни строго постять. Святять паски в православних церквах. А після того йдуть на цвинтар
ділитися святковою трапезою з
померлими.

слово
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Спорт | Настільний теніс

Спортивний калейдоскоп

Кубок — у Підгородного

26 березня на базі Почапинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів відбувся розіграш Кубка з настільного тенісу серед сіл, селищ,
об’єднаних територіальних громад та фізкультурно-спортивних клубів Тернопільського району. У змаганнях узяли участь команди Великих
Гаїв, Почапинців, Шляхтинців, Забойок, Драганівки, Підгородного, Почапинської ЗОШ. Загалом 21 учасник.
Володарем Кубка стали спортсмени з Підгородного. Друге місце здобули тенісисти з Великих Гаїв, третє — із Забойків, четверте — з Почапинців, п’яте — з Драганівки, шосте — зі Шляхтинців, сьоме — почапинські
школярі. Команда-переможець і команди-призери нагороджені кубками,
грамотами і медалями.
Організатор змагань — відділ молоді та спорту Тернопільської районної
державної адміністрації — висловлює щиру вдячність директору Почапинської ЗОШ І-ІІІ ступенів Галині Зіновіївні Щепній та вчителю фізичної культури Андрію Івановичу Чернецькому за сприяння у проведенні заходу.

Спорт | Футбол

Шлях у професіонали
ми колективами. Стартовий етап
цих змагань «зелено-жовті» пройшли впевнено, вигравши групу.
Проте через початок підготовки
до весняної частини сезону достроково залишили футзал.
Основне завдання тернополян
в аматорській першості — потрапити в четвірку найсильніших. У стартовому матчі другого кола «Нива» не втримала
перемогу в поєдинку зі ще одним
представником
Тернопільщини серед аматорів — «ЧортківПедуніверситетом» під керівництвом колишнього головного
тренера ФК «Тернопіль» Василя
Івегеша. Виграючи з рахунком
0:2, «нивівці» за п’ять хвилин до
завершення основного часу гри

пропустили двічі. Таким чином,
команда з Тернополя залишається на сьомій сходинці, а Чортків
замикає турнірну таблицю.
Деякі футбольні фахівці зазначають, що наразі рівень аматорів
вищий від рівня представників
другої ліги. «В нашій групі всі команди сильні, тому важко заздалегідь назвати переможця. Друге
коло буде ще важчим і від того не
менш цікавим», — вважає наставник «Ниви» Петро Бадло. Отож,
сподіваємося, інтрига в аматорській першості зберігатиметься
до останнього, і вболівальники
побачать справжню безкомпромісну боротьбу.
Календар матчів «Ниви» в
другому колі аматорської ліги

Пілот «Мерседеса» Льюїс Гемілтон
переміг на Ґран-прі Китаю, випередивши Себастьяна Фетеля і Макса Ферстапена, які посіли друге і третє місця,
відповідно. Таким чином, він наздогнав
переможця попереднього етапу цьогорічної «Формули-1» Фетеля в особистому
заліку, а «Мерседес» на одне очко випередив «Феррарі» в Кубку конструкторів.
Тепер у гонці двовладдя — у Льюїса і Себастьяна по 43 очки.
Юнацька футбольна збірна України,
сформована з гравців 2000 року народження, вийшла на Євро-2017, здолавши
в компенсований арбітром час австрійських однолітків (2:1). За результатами
жеребкування, збірна України U-17 зіграє у травні на континентальній першості в одній групі з Нідерландами, Англією
і Норвегією.
ФК «Тернопіль», який засів на дні турнірної таблиці, знову поступився в чемпіонаті першої ліги. Цього разу тернополяни програли на виїзді другій команді
першості — чернігівській «Десні» (2:0).

Стартувало друге коло чемпіонату України серед аматорів, які вперше грають за
системою «осінь-весна». Цього сезону учасників розділили на дві групи за територіальним принципом «захід-схід». Улітку команди, що здобудуть перші місця в
групах, у вирішальному двобої розіграють звання чемпіона.
Два роки тому через фінансові
труднощі Тернопільська «Нива»,
яка хоче наступного сезону грати
серед професіоналів, знялася з
розіграшу першої ліги і відтоді почала грати в чемпіонаті Тернопільщини та аматорській футбольній
лізі. Взимку колектив із Тернополя награвав склад у 12 поєдинках
із різними суперниками на стадіоні з натуральним покриттям
«Текстерно» та на майданчику зі
штучним газоном у Великих Гаях
Тернопільського району. До речі,
саме на великогаївському стадіоні
футболісти «Ниви» проводять домашні поєдинки. Під час зимової
паузи вони взяли участь у чемпіонаті Тернопільської футзальної
ліги, де змагалася з першолігови-
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України: 13 тур, 25 травня —
«Нива» (Тернопіль) - «Оскар»; 14
тур, 23 квітня — «ОДЕК» - «Нива»
(Тернопіль); 15 тур, 30 квітня —
«Малинськ» - «Нива» (Тернопіль);
16 тур, 6 травня — «Нива» (Тернопіль) - «Агробізнес»; 17 тур,
13 травня — «Чайка» - «Нива»
(Тернопіль); 18 тур, 21 травня
— «Нива» (Тернопіль) - «Львів»;
19 тур, 28 травня — «Ковель»
- «Нива» (Тернопіль); 20 тур, 4
червня — «Нива» (Тернопіль)«Луцьк»; 21 тур, 11 червня — «Рочин» - «Нива» (Тернопіль); 22 тур,
17 червня — «Нива» (Тернопіль)
- «Нива» (Теребовля).

У грі проти «Чорноморця» донецький «Шахтар» із рахунком 1:2 зазнав першої поразки в цьому сезоні
прем’єр-ліги. Проте «гірники» далі лідирують у чемпіонаті з 11-очковим відривом від «Динамо», яке розгромило
«Олімпік» (4:0). Результати інших матчів
звітного туру: «Олександрія» - «Зоря» —
0:0, «Карпати» - «Дніпро» — 2:2, «Сталь»
- «Волинь» — 2:0, «Зірка» - «Ворскла» —
1:0. До слова, через понад 20 штрафних
санкцій за поведінку вболівальників
контрольно-дисциплінарний
комітет
ФФУ позбавив «Дніпро» 3 очок у турнірній таблиці. Таким чином, у цього сезону
«дніпряни» втратили 15 балів!

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Спорт | Легенди українського футболу

Назік повісив бутси на цвях

Колишній півзахисник «Дніпра» та національної збірної України 37-річний Сергій Назаренко завершив футбольну кар’єру й увійшов до тренерського штабу молодіжного складу дніпровської команди і вже провів перше
тренування.

«У мене було вдосталь часу, щоб добре
все обміркувати. Я вирішив почати новий
етап у кар’єрі та житті. Родичі й близькі погодилися з моїм рішенням. Їхати ще кудись
в Україні… Вже наїздився. Чи були за цей
час пропозиції від інших клубів? Ні, не було
такого. Перейшов на роботу тренера. Раніше я пішов на тренерські курси й отримав
можливість набиратися досвіду. Радий, що
це відбувається в рідній команді. Потрохи
освоююся в новій ролі, вникаю в суть справи, щоб усіма силами працювати на благо
«Дніпра», — заявив футболіст.
Азів спортивної майстерності Назік (таке
прізвисько він отримав від друзів й уболівальників) навчався в «Зірці». Найбільшого успіху
Сергій досягнув у «Дніпрі», в основному складі якого дебютував у жовтні 1999 року в матчі
з донецьким «Металургом». Із тих пір він провів за «синіх» у вищій лізі чемпіонату України
272 матчі, забивши 54 м’ячі. Не один рік був
ключовим гравцем команди й улюбленцем публіки, не втрачаючи значущості за будь-якого
тренера. Найвище досягнення Назаренка за
всі роки клубної кар’єри — бронзові медалі з
«Дніпром» у чемпіонаті сезону 2003/2004 років. До речі, він є одним із кращих бомбардирів «Дніпра» в єврокубках (8 голів).
У 2011 році, коли вичерпався термін дії
контракту з «дніпрянами», Сергій перейшов
у розташування сімферопольської «Таврії»,
де грали його колеги і колишні одноклубники
Максим Калініченко і Володимир Єзерський.
Але не все в Сімферополі вийшло гладко. У
грудні 2013-го футболістам клубу перестали
виплачували зарплату. Під час зимової відпустки головного тренера сімферопольців
Яніса Христопулоса змінив болгарин Ніколай Костов, який раніше тренував «Карпати».
Після цього Назаренко втратив місце в основному складі «Таврії» і перестав отримувати
виклики в збірну, тому залишив кримський
клуб. Незважаючи на поважний, як для футболіста, вік, тоді він ще не збирався завершувати кар’єру гравця.

На початку липня 2014-го Назік підписав дворічний контракт за схемою «1+1» із
«Чорноморцем», але вже через півроку за
взаємною згодою сторін розірвав трудову
угоду з одеситами. Історія з «таврійцями» і
«моряками» повторилася в «Металісті», який
став третім поспіль клубом із нестабільними
фінансовими умовами в кар’єрі Назаренка.
В період виступів за Харків він забив лише
один гол, що став для нього сотим. Це дало
йому змогу ввійти до престижного символічного бомбардирського «клубу Блохіна» і
стати найбільш віковим гравцем, який забив
за харківську команду. Взимку 2016-го Назаренко повернувся до Дніпропетровська.
Востаннє Сергій виходив на поле у футболці
«Дніпра» торік у жовтні у виїзному матчі з
«Волинню».
До головної команди країни Назік прийшов разом із Олегом Блохіним. Найуспішніший тренер в історії «синьо-жовтих» одразу
вирішив оновити середню лінію. Одним зі
свіжих облич тоді став Назаренко, який дебютував за збірну України 11 жовтня 2003го в товариській зустрічі з Македонією (0:0).
Сергій зробив внесок у тріумфальний вихід
наших збірників на мундіаль 2006-го. За потрапляння до чвертьфіналу він отримав орден «За мужність» III ступеня, жодного разу

не вийшовши на поле під час Чемпіонату світу в Німеччині. А на Євро-2012 УЄФА назвало Назаренка, який поєднував та вирівнював
захист і напад «синьо-жовтих», ключовим
гравцем команди Блохіна. Загалом у складі
національної збірної України Сергій із 2003
по 2012 роки провів 56 матчів, в яких відзначився 12 голами. Завдяки цьому він належить
до двадцятки бомбардирів в історії головної
команди країни.
Уболівальники охрестили Назаренка
«українським Зіданом». Зі знаменитим французом його поєднує не лише яскрава зачіска,
а й футбольний інтелект, прекрасне бачення поля, феноменальні паси та неймовірні
удари. Сергій вирізняється вмінням віддати
довгий пас, побачити ривок партнера по команді, вдало пробити з дальньої дистанції.
Він завжди добре атакував, точно виконував
стандарти — майстерно підкручував шкіряного у ворота повз стінку (за що його часто
порівнювали з Андреа Пірло), але невпевнено грав головою. Назік чимало забивав після
фірмових штрафних ударів. Зокрема, таким
чином Сергій вперше відзначився за збірну в
матчі зі Сербією. Зазвичай, святкуючи взяття
воріт, Назаренко цілує обручку і присвячує
гол дружині Анні, з якою виховує двох синів.
Усі добре пам’ятають його красивий м’яч
у «дев’ятку» воріт збірної Англії на «ДніпроАрені», коли «синьо-жовті» перемогли родоначальників футболу і вибороли право зіграти в плей-оф до Чемпіонату світу 2010-го
року. Сам Назаренко найпам’ятнішим вважає гол, забитий у товариському поєдинку з
німцями в рамках відкриття реконструйованого НСК «Олімпійський». Потужний удар
Назаренка з 25-ти метрів у верхній кут воріт
Цилера на останній хвилині першого тайму
інакше, як футбольним мистецтвом, назвати
не можна.
Сподіваємося, на тренерському містку
Сергій Назаренко досягне не менш шедевральних результатів.
Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Українські боксери Олександр Усик,
Олександр Гвоздик і Василь Ломаченко відстояли титули чемпіонів світу за
версіями WBO в першій важкій вазі, NABF
у напівважкій вазі та WBO у другій напівлегкій вазі, відповідно, на вечорі боксу в
американському Оксон-Хіллі. Суперниками українців були американець Майкл
Гантер, кубинець Юніескі Гонсалес та пуерторіканець Джейсон Соса.
Згідно з результатами жеребкування, у півфіналі Кубка України 26 квітня
київське «Динамо» зустрінеться на виїзді
з першоліговим «Миколаєвом», а «Шахтар» — із «Дніпром». Переможець останньої пари буде номінальним господарем
у фінальному матчі, який відбудеться 17
травня в Харкові.
В оновленому рейтингу ФІФА національна збірна України опустилася на
6 позицій і наразі посідає 37-му сходинку (раніше в «синьо-жовтих» було 31-ше
місце). Найбільш відчутного падіння підопічні Андрія Шевченка зазнали після
поразки в нещодавньому матчі відбору
до ЧС-2018 із Хорватією (0:1). Збірна Бразилії витіснила з першого місця Аргентину. Німеччина залишається третьою.
Міжнародний аеропорт на острові
Мадейра в Португалії офіційно отримав ім’я футболіста національної збірної цієї країни і мадридського «Реалу»
Кріштіану Роналду. Це зроблено, незважаючи на те, що група жителів острова,
уродженцем якого є Роналду, кілька місяців тому звернулася до португальської
влади з петицією проти перейменування.
Нагадаємо, в грудні 2016-го 32-річний
Кріштіану отримав четвертий у кар’єрі
приз найкращому гравцеві світу — «Золотий м’яч». У складі збірної Португалії
форвард провів 138 матчів і забив 71 гол.
Підготував Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.
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Все буде смачно

перець). Запікати гомілку протягом
1,5-2 годин, кожні 10-15 хвилин поливаючи рештою маринаду.

Соус «Білий хрін»

«Фйоли» (завиванці) з
бринзою і зеленню
в горіховому соусі

У кожному селі України розговляються по-різному. Етнограф
Олекса Воропай найдвавнішим вважає такий звичай.
Коли на Великдень поверталися зі свяченим до своїх домівок, господар хати з кошиком ставав на порозі і казав тричі: «Христос воскрес», а вся
родина, сім'я хором відповідала: «Воістину воскрес». Перед великодньою
трапезою господар обходив тричі навколо столу з мискою, наповненою
освяченою в церкві їжею. Великодній сніданок розпочинався молитвою.
Після молитви батько родини ставав обличчям до образів, розрізав на
тарілці свячене яйце і ділив його на стільки частин, скільки присутніх за
столом, залишаючи окремо на тарілці і для померлих із родини. Кожен
мовчки з'їдав свою частину, а далі вже обідали холодцем, свининою, ковбасою, завершуючи трапезу паскою. Передусім, зрізали з неї верх і давали
корові, щоб було багато молока, або ж зберігали до часу, коли корова буде
телитися. Після обіду належало не пити води години зо дві — тоді і в полі
під час жнив не будуть хотіти пити.
Скуштувавши свячених страв, ішли до церкви і дзвонили у церковні
дзвони — вірили, що добре буде родити пшениця або гречка. Дзвін на
Великдень має особливу силу, що здатна вилікувати й допомогти в здійсненні бажань. Крім того, в церковні дзвони у святкові дні міг вдарити кожен бажаючий.
Великодній стіл мав показати велич свята. Раніше в заможних сім’ях
було заведено ставити на стіл сорок різних страв — нагадування про сорок днів Великого посту, що передує Великодню. Звичайно, така вимога
не є обов’язковою, головне подбати, щоб на святковому столі були присутні традиційні страви — яйця, паска, сир і ковбаса. На Великдень не подавали гарячі страви.
З алкогольних напоїв могло бути тільки червоне вино. Українці завжди
віддавали перевагу кагору як церковному вину. Також готували багато солодощів: духмяні булочки, медові пряники різних форм.
Любите і цінуєте українські традиції? Приготуйте на Великдень
одну з великодніх страв української кухні.

Інгредієнти: свинина – 1кг, бринза – 400 г, зелень (кріп, петрушка,
зелена цибуля), волоські горіхи (мелені) – 0,5 склянки, сметана – 3 ст.
ложки, борошно, перець чорний мелений, сіль.
Приготування. Свинину нарізати, як на відбивні, кожен шматок
м’яса відбити, поперчити, посолити
й обкачати в борошні. Потім на кожен покласти начинку – порізану
бринзу, змішану з посіченою зеленню, і згорнути рулетики. За потреби
заколоти їх зубочистками. Обсмажувати завиванці 10 хв. на помірному вогні з усіх боків, а потім скласти
їх у форму для запікання. Долити
півсклянки води чи бульйону і тушкувати 20 хвилин. Потім додати горіхи, сметану, ще трохи посолити,
поперчити і продовжити тушкувати
10 хв.

«Медова гомілка»

Інгредієнти: свиняча гомілка — 1
кг, цибуля — 2 шт., темне пиво — 1
пляшка, соєвий соус — 5 ст. ложок,
мед — 2 ст. ложки, корінь імбиру,
запашний перець, лавровий лист,
гвоздика, чорний мелений перець і
часник.
Приготування. Вимиту й вичищену гомілку варити в невеликій
кількості підсоленої води протягом
4 годин. Додати у бульйон цибулю,
гвоздику, лавровий лист, запашний
перець та імбир. Варену гомілку замаринувати на 2-3 години в суміші
темного пива, меду, соєвого соусу й
подрібненого часнику. Можна додати спеції (тертий імбир, чорний

Інгредієнти: хрін, майонез (сметана), яйця, оцет, сіль, цукор.
Приготування. Корінь хрону натерти на дрібній терці. Щоб не «виїдав» очі, попередньо покласти його
на кілька годин у морозилку і терти
підмерзлим або, щоб не мучитися,
натерти в комбайні. Яйця (з розрахунку – 1 шт. на 1 ст. ложку з верхом
тертого хрону) зварити, дрібно посікти або натерти. Змішати у пропорції: 1 яйце, 1 ст. ложка хрону, 1
ст. ложка майонезу або сметани.
За смаком (хтось любить лагідний
соус, а хтось гостріший) додати сіль,
оцет, цукор. Також можна додавати
каперси, дрібно порізаний квашений огірок чи зелень. Ідеально пасує
до будь-якого м’яса.

Цвібак (бісквіт)

Інгредієнти (на довгу вузьку
форму): яйця – 6 шт., цукор – 1
склянка, борошно – 1,5-2 склянки,
розпушувач для тіста, родзинки –
0,5 скл., сушені абрикоси – 0,5 скл.,
волоські горіхи – 0,5 скл., апельсинові
цукати – 0,5 скл., сушена журавлина
або вишні – 0,5 скл., ванільний цукор,
цедра з цитрини.
Приготування. Родзинки і
сушені абрикоси попередньо запарити окропом, висушити, абрикоси нарізати кубиками. Горіхи
крупно посікти і прогріти на сухій пательні. У глибокій мисці
збивати міксером білки, поступово невеликими порціями додаючи цукор. Коли білки стануть
міцною піною, не перестаючи
збивати, додаємо спочатку по одному жовтку, а потім поступово
— борошно, розпушувач, ванільний цукор, цедру. Борошна треба

Дитячий майданчик

стільки, щоб суміш була густа, як
сметана. Всипати до тіста решту
складників (родзинки, горіхи і т.
д.), перед цим трошки перемішати їх із сухим борошном, щоб не
впали на дно. Ложкою легенько
вмішувати всі інгредієнти в тісто,
вилити його у форму, вистелену
пергаментом, і відправити у розігріту до 180-200 градусів духовку.
Пекти цвібак приблизно 45
хв., готовність перевірити сухою
дерев’яною паличкою. Потім вимкнути духовку, залишити в ній бісквіт ще на 5 хв. Вийняти з форми,
коли вистигне, посипати цукровою
пудрою. Різати й куштувати випічку
треба наступного дня.
Щоб цвібак був, власне, цвібаком
(Zwieback – печений двічі), його слід
порізати на скибки і підсушити в
теплій духовці, як сухарики, Але то
вже, хто як любить.

Свинина в розсолі
з капусти

Інгредієнти: свинячий окіст —
1-1,5 кг, розсіл від квашеної капусти
— 2 склянки, часник — 1 головка,
спеції за смаком.
Приготування. М’ясо вимити,
злегка обсушити серветками, натерти сіллю і спеціями, нашпигувати
часником. Кілька зубчиків окремо
подрібнити і натерти ними окіст
зверху.
Залити м’ясо розсолом і на дві
доби поставити під гніт у холодне
місце. Періодично його слід перевертати. Коли м’ясо замаринується,
злегка обсушити його серветками і
обсмажити на розпеченій сковороді. Розсіл не виливати.
До готовності м’ясо довести в
духовці при температурі 200 градусів. Періодично в форму доливати
капустяний розсіл, в якому маринувалося м’ясо.
Смачного!

Великоднє яєчко

Була весна. Всі дуже раділи і готувалися до Великодніх свят. Тільки маленька
Ганнуся була невесела.
— Чого ти сумуєш, дівчинко? — одного дня спитав її Горобчик.
— Ну як мені не сумувати? — сльози блиснули на її
очах.— Немає в мене ні татка, ні мамки. Живу в дитячому будинку. Хто нам зробить свято?..
Нічого не відказав на це
Горобчик, тільки пурхнув і
полетів на край лісу. Там він
сів на гілочку ліщинового
куща і чиркнув голосно, як
тільки міг:
— Звірі й птахи, виходьте!
Через якусь мить на узліссі вже були Лисичка із Зайчиком, Вовчик і заспаний
Ведмідь, метушлива Сорока
й інші лісові мешканці.
— Що трапилося? — пере-

питували вони один одного.
— Друзі, треба раду радити! — старався перекричати
всіх Горобчик.
— Раду? А то чому? — поцікавилася руденька Лисичка.
— А чи знаєте ви, що у
дівчинки Ганнусі не буде
свята? Вона живе в дитячому будинку, і в неї немає ні
тата, ні мами. Ми повинні
допомогти!
На хвилину над узліссям
запала тиша. Кожен зі звірів
намагався щось придумати.
— Я дам ті яєчка, що в курей назбирала, — нарешті
тихенько подала свій голос
Лисичка.
— Я дам воску, щоб розписати ті яєчка, — озвалася
бджола.
— А розмалюємо їх лісовими фарбами, — вже сміливіше подала голос Лисичка.
— От добре! — зрадів, під-

стрибуючи, Зайчик. — А
я нагризу гілочок із вербовими котиками! — додав
він і аж зніяковів від своєї
сміливості. Його довгі вуха
опустилися від цього вправо
і вліво.
— Перев’яжемо їх рожевою стрічкою з мого гнізда!
— затарахкотіла Сорока аж
із вершечка берези.
— Це все добре, що кажете, прогудів Ведмідь. — А
далі що?
— Ну... я сплету великого кошика, — зголосився
Вовк.
— Оце ти розумно сказав!
— похвалив його справедливий Кабан. — Молодець!
На це Вовк лише скромно
опустив очі.
— Коли так, то я в кошик
насиплю лісових горішків!
— радісно підстрибнула на
гілці пухнаста Білочка.
— Я в той кошик покладу оберемок лісових квітів,
— подав із трави свій голос
їжачок.
— Добре! Дуже добре придумав наш їжачок! — похвалили його звірята і взялися
до роботи.
Коли ще тільки хотів прокидатися ранок наступного
дня і всі в дитячому будинку ще спали, туди підійшли

гуртом звірі. Ведмідь і Кабан
поважно несли великий кошик, наповнений прекрасними писанками. Інші звірі
теж були з дарунками. Все
те вони безшумно поклали
на ґанок біля вхідних дверей. Поряд із кошиком Ведмідь поставив ще й барильце
меду.
— Хай буде дітям...
Зайчик поверх писанок
примостив великий оберемок пухнастих вербових котиків. Туди ж поклали букет
пролісків.
— Почекайте! Почекайте,
я ще поправлю стрічку! — не
втерпіла Сорока-торохтійка.
Всі звірі знали, що вона давала дітям найдорожче, що
у неї було.
Коли прокинувся дитячий будинок, то радості і
здивуванню його мешканців
не було меж.
А в лісі не менше ніж діти
тішилися звірі. Їм було радісно на серці від того, що
вони зробили для своїх друзів щось добре.
Над землею плив Великодній передзвін. Усі вітали один одного, бажали добра і радості.
ХРИСТОС ВОСКРЕС!
ВОІСТИНУ ВОСКРЕС!

Знайдіть відмінності

Лабіринт

