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Шляхом реформ
З приходом 2017 року
чимало змін чекає на
українців у різних сферах
життєдіяльності. Набувають чинності нові закони
та реформи, завдяки
яким, наголошують урядовці, кожен громадянин
побачить позитивні результати. Відтак, ми зібрали головні нововведення,
які вже почали діяти, а
отже — змінювати наше з
вами життя.

Наталія Рус про
зміни до законів
про працю
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2017-й стане для українців роком змін
Розпочнемо з найприємнішого
— з нового року набуває чинності
законопроект №5130 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України", згідно з яким
мінімальна заробітна плата підвищиться до 3200 гривень. При
цьому протягом всього 2017 року
розмір мінімальної заробітної
плати вже не буде змінюватися залежно від перегляду прожиткового
мінімуму.
Інша актуальна тема — система медичного страхування. Вона
частково має запрацювати вже у
2017-му. Розпочнуть з первинної
ланки — сімейних лікарів, педіатрів, терапевтів.
Гроші йтимуть за пацієнтом, а не
закріплюватимуться за закладом.
Кожен зможе обирати, де лікуватиметься. Лікарі працюватимуть у
конкурентних умовах. І той медик,
який користується більшим попитом, матиме вищу зарплату. У МОЗ
запевнили, що за такою схемою
сімейний лікар зможе отримувати
навіть 50 тисяч гривень зарплатні.
Також пообіцяли, що індивідуальних внесків з пацієнтів на страхування не братимуть. Гроші візьмуть
з податків.
Процес переходу на нову модель фінансування у лікарнях буде
поступовим. Повністю система
страхування має запрацювати на
всіх рівнях до 2020 року.
У бюджеті на 2017 рік передбачено підвищення акцизів на
сигарети і алкоголь. На сигарети
специфічна ставка склала 40%, а
адвалорна ставка залишилася без
змін. На алкогольні та слабоалкогольні напої податок зріс на 20%,
міцні та ігристі вина – на 12%. Так,
згідно з підрахунками, пачка сигарет подорожчає в середньому на

3,5 грн. Горілка подорожчає на 20%,
а пиво і вино – на 10-15%, вважають
експерти.

Важливою податковою новацією
є також відміна так званого роздрібного акцизу на нафтопродукти.
Тепер ставка з роздрібних продажів
буде закладена в загальні податки
на паливо. Відповідно, з 1 січня 2017
року на бензин вводиться ставка
213,5 євро/1 тис. л, скраплений газ
— 52 євро/1 тис. л, що приблизно
в 1,5 раза більше, ніж зараз. Акциз
на дизельне паливо пропонується
встановити з 1 січня до 31 березня
2017 року в розмірі 125 євро за 1000
л, з 1 квітня 2017 року — 139,5 євро
за 1000 л (в 2016 році — 97-125 євро
за 1000 л) .

Фото Oлександра ЛЕПЕТУХИ

1 січня 2017 року набув чинності
Закон "Про внесення змін до Закону України "Про телебачення
і радіомовлення" (щодо уточнення умов розповсюдження програм
телерадіоорганізацій у складі універсальної програмної послуги)".
Завдяки цьому медіагрупи тепер
зможуть вимагати з операторів
платного телебачення плату за мовлення каналів в їхніх мережах (до
цього кабельники були зобов'язані
відповідно до УПУ транслювати
їх безкоштовно). Медіагрупи вже
оприлюднили свої розцінки, але,

ТОВ ЕКК “Роміс”

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

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

щоправда, не всі провайдери готові їм платити. Якщо ж вони погодяться на умови телегруп, витрати
провайдерів зростуть, а разом з
ними — й абонентна плата для споживачів.
Зросте зарплата для вчителів
і лікарів. З 1 січня 2017 року посадові оклади вчителів підвищаться
на два тарифних розряди — тобто,
на 50%. Таке рішення ухвалив Кабінет Міністрів України. Таким чином,
зарплата вчителя вищої категорії,
якого не віднесуть до 12-го, а до 14го розряду, з 1 січня складе від 5266
грн. до 6841 грн. Вчителі без категорії будуть отримувати від 3960
грн. до 4853 грн. До того ж зросте
зарплата лікарів — на 30%. Іншим
бюджетникам підвищать зарплату
до 30%
Зміни торкнуться і підприємців–"спрощенців". Отримуєш
більше — плати більше. Передусім,
це стосується фізичних осіб підприємців 2-ї групи. Саме їхні податки
залежать від розміру «мінімалки».
Відповідно, ставка податку підвищується вдвічі. Ще один «сюрприз»
для ФОПів — з 1 січня усі щомісяця
повинні платити єдиний соцвнесок. Сума нібито невелика — від
350 до 700 гривень, втім, до цього
часу так звані «сплячі» ФОПи, яким
впродовж місяця не вдавалося нічого заробити, внесків не платили.
В уряді заспокоюють — тепер підприємці гарантовано назбирають
собі на старість.
Частина студентів залишиться без стипендій. Це, мабуть,
одне з найбільш обговорюваних і
суперечливих нововведень 2017
року. Вже з 1 січня 2017 року суттєво скоротиться кількість отримувачів стипендій, але при цьому
розмір стипендії зросте. Так, якщо

нині студенти отримують мінімум
840 грн., то з нового року отримуватимуть 1 100 грн. (а підвищена
стипендія становитиме 1 600 грн.,
тобто, як прожитковий мінімум).
Але тепер допомогу від держави
отримають максимум 40% студентів (за рейтинговою системою), а
не дві третини, як нині. Крім того,
Мінфін наполягає, щоб до 2019
року поступово зменшити кількість стипендіатів до 15%.
З нового року, згідно із Законом
"Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", система
нарахування пенсій зміниться.
Так, 1 січня 2017 року запустили
накопичувальну систему виплати
пенсій: кожен українець віком до
35 років почне відраховувати частину своєї зарплати на майбутню
старість. Такі відрахування акумулюються на індивідуальному рахунку, скористатися ними можна
буде тільки після виходу на пенсію.
При цьому протягом п'яти років (з
2017 по 2022) відсоток відрахувань
поступово зросте з 2% до 7%. Надалі цей відсоток буде залишатися
незмінним. Але разом із тим будуть
проводитися відрахування із солідарної (старої) пенсійної системи.
Таким чином, при одночасній роботі і солідарної (старої) і накопичувальної (нової) пенсійних систем
деяким категоріям громадян доведеться платити від 22% + 2% до
22% + 7% податків протягом найближчих років.
Нагадаємо, що наразі мінімальна пенсія становить 1 247 грн., а
протягом наступного року вона
поетапно збільшиться до 1 373
грн. При цьому прожитковий мінімум становитиме до кінця року
1 700 грн.

На Тернопільщині стартувала
реєстрація на
пробне ЗНО
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Десять
найцікавіших
кінострічок,
присвячених
спорту
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Зірка ясна
на весь світ
засіяла
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Лілія КУЛЕНИЧ.

Компанія ТзОВ «Радехівський цукор» проводить
безкоштовне відвантаження сирого жому в

· Збаразькому підрозділі (Тернопільська обл.,
Збаразький р-н, м. Збараж, майдан Кармелюка, 1);
· Хоростківському підрозділі (Тернопільська
обл., Гусятинський р-н, м. Хоростків, вул. Заводська, 1);
· Чортківському підрозділі (Тернопільська
обл., Чортківський р-н, смт Заводське, вул.
І. Франка, 1).
Відвантаження відбувається кожного вівторка та четверга
з 8 год. до 16 год.
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На часі | Покращення якості охорони здоров’я

Інформація для
покупців легкових
автомобілів

Екстрена «швидка»
у Великій Березовиці

«Медицина ближче до народу» — цей вислів для пересічної людини, особливо сільської, на жаль, був,
а подекуди і залишається, просто гаслом. Тому відкриття нового пункту екстреної медичної допомоги
– важлива подія для розвитку медицини Тернопілля. Тим паче, покращення якості охорони здоров’я,
наближення медичних послуг до сільського населення – пріоритет у діяльності теперішньої влади.
12 січня у селищі Велика
Березовиця урочисто відкрили просторе та сучасне приміщення пункту екстреної
швидкої медичної допомоги.
Ця подія не залишилася поза
увагою місцевих мешканців та
чиновників, бо цього дня тут
чекали вже давно. На урочистість із вітальним словом прибули голова Тернопільської
обласної ради Віктор Овчарук,
голова Тернопільської район-

ної ради Андрій Галайко, начальник управління охорони
здоров’я ОДА Володимир Богайчук, керівник центру екстреної медичної допомоги та
медичних катастроф Михайло Джус, селищний голова Великої Березовиці Ілля Костюк.
Великоберезовицькі парохи
освятили приміщення.
Відтепер тут у цілодобовому режимі чергуватиме
бригада медиків. Для надан-

ня невідкладної допомоги
пацієнтам є все необхідне обладнання та препарати, а для
викликів – завжди напоготові
заправлена бензином карета
«швидкої допомоги». До слова, пункт обслуговуватиме не
лише жителів Великої Березовиці, але й хворих із Острова,
Буцневого, Кип’ячки, Мишкович та інших сіл.

А тим часом місцева дітвора підготувала для гостей і розважальну програму.
Діти розповіли історію своєї
малої батьківщини та співали Різдвяних колядок, мелодія яких лунала на всю Велику Березовицю.
Галина ЮРСА – ТРР «Джерело».

Для розрахунку суми збору на обов’язкове
державне пенсійне страхування при відчуженні легкових автомобілів залежно від
вартості легкового автомобіля використовується прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений законом на 1
січня звітного року.

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» № 1801-VIII від
21.12.2016 прожитковий мінімум для працездатних
осіб з 1 січня 2017 року становить 1600 гривень.
Ставки збору при відчуженні легкових автомобілів у 2017 році складають:
— 3%, якщо об'єкт оподаткування не перевищує 165 розмірів прожиткового мінімуму (264
000 грн.) для працездатних осіб, встановленого
законом на 1 січня звітного року;
— 4%, якщо об'єкт оподаткування перевищує
165 прожиткових мінімумів (264 000 грн.), але не
перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму
(464 000 грн.) для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року;
— 5%, якщо об'єкт оподаткування перевищує
290 розмірів прожиткового мінімуму (464 000
грн.) для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року.
Платниками збору є підприємства, установи та
організації незалежно від форми власності, фізичні особи, які набувають право власності на легкові автомобілі, що підлягають першій державній
реєстрації в Україні територіальними органами
Міністерства внутрішніх справ України, крім випадків забезпечення легковими автомобілями інвалідів згідно із законодавством та успадкування
легкових автомобілів відповідно до закону.
Олександра РЯБУХА, начальник відділу платежів до
пенсійної системи ТО УПФУ Тернопільської області.

Актуальне інтерв'ю | Зміни до законів про працю

Наталія Рус: «Навіть найсуворіше
законодавство не карає, а попереджає…»
У перший день нового року до Кодексу законів України про працю внесено зміни, які стосуються запровадження фінансових санкцій щодо юридичних та фізичних осіб-підприємців, які використовують найману працю. За
роз’ясненнями ми звернулися до в.о. начальника управління Держпраці у Тернопільській області Наталії Рус.

— Наталіє Олександрівно, лише поверхнево ознайомившись із статтею 265
Кодексу законів України про працю, можна зауважити, що на порушників законодавства чекають дуже жорсткі санкції у
вигляді штрафів, які сягають десятків і
навіть сотень тисяч гривень.
— Кожен хоче, щоб у державі був порядок. Ми живемо в непростий час війни
та розбудови країни. Тому нині, як ніколи,
відповідальність за дотримання законів лежить на кожному із нас, незалежно від того,
де працюєш, чим займаєшся. Чому ухвалено, як ви висловилися, жорсткі санкції? Річ
у тім, що нині тисячі людей працюють без
оформлення трудового договору. Це має
дуже погані наслідки як для працюючого,
так і для держави. Не сплачені податки.
Звідки ж візьмуться гроші на розвиток?
Незахищений і сам працівник у разі хвороби, каліцтва, у час виходу на пенсію. З

цього виграє лише той, хто порушує законодавство, тобто роботодавець. Крім того,
власник підприємства часто забуває, що
перебуває на території держави, може піддаватися перевіркам, тому всіляко чинить
спротив намаганням відповідних органів
провести перевірку щодо дотримання Кодексу законів про працю.
— Аби не бути голослівним, вважаю, час перейти до роз’яснення Закону
№1774.
— Будь ласка. Цей закон передбачає
штраф за спротив і створення усіляких перешкод здійсненню перевірки додержання
законодавства про працю у трикратному
розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення. Нині це 9600 гривень.
— Це ще, як я зрозуміла, «квіточки»…
— Якщо перевірка виявить, що на підприємстві наймана особа працює без
оформлення трудового договору (контракту) або працівник оформлений на пів чи
чверть ставки в разі фактичного виконання роботи за повний робочий час або на
підприємстві виплачується заробітна плата
(винагорода) без сплати єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування та податків, то розмір штрафу становитиме 100 мінімальних зарплат –
320000 гривень.
— Чи передбачені штрафи за порушення встановлених строків виплати заробітної плати?
— Так. За недотримання державних гарантій накладають штраф у розмірі 32 тисячі грн. за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.
— Важко повірити, що може бути порушено законодавство про працю стосовно осіб, які нині боронять східні рубежі
України. І все ж…
— У разі недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, яких
залучають до виконання обов’язків, передбачених Законами України «Про військо-

вий обов’язок та військову службу», «Про
альтернативну (невійськову службу), «Про
мобілізаційну підготовку та мобілізацію»,
штраф становитиме 32 тисячі за кожного
працівника, щодо якого скоєно порушення.
За порушення інших вимог трудового законодавства України роботодавцям загрожує
штраф у розмірі 3200 гривень.
— З 1 січня цього року набув чинності
Закон України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності». Що цікавого для читачів газети, а
особливо для тих, кого він безпосередньо
стосується, можете повідомити?
— Дія цього закону не поширюється на
відносини, що виникають під час проведення заходів нагляду (контролю) органом
державного регулювання діяльності у сфері
енергетики та комунальних послуг; на ринку цінних паперів; центральним органом
виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сферах безпечності та окремих
показників якості харчових продуктів, державного контролю за додержанням прав
споживачів та його територіальними органами, територіальним органом виконавчої
влади, що реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері митної
справи та його територіальними органами,
центральним органом виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сфері
державного фінансового контролю та його
територіальними органами, сфері державного експортного контролю, центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну політику
у сфері безпеки використання ядерної енергії та його територіальними органами, Державною службою України з питань праці та
її територіальними органами, центральним
органом виконавчої влади, що реалізує діяльність у сфері цивільної авіації, органами державного архітектурно-будівельного
контролю (нагляду), центральним органом
виконавчої влади із забезпечення реаліза-

ції державної політики щодо здійснення
державного нагляду (контролю) охорони
навколишнього середовища, раціонального використання, відтворення та охорони
природних ресурсів, Національною радою
України з питань телебачення та радіомовлення, Національним банком України, Антимонопольним комітетом України.
— Коли ви озвучили суми штрафів, подумалося: «Тепер дрижіть, недобросовісні підприємці-роботодавці!»
— Дотепно (усміхається), але я з вами
не погоджусь. Усі зміни до кодексу законів України про працю спрямовані, передусім, на те, щоб вивести з тіні економіку,
припинити виплату зарплати у конвертах,
соціально захистити кожного найманого
працівника. Зміни не для того, щоб штрафувати роботодавця. Насамперед, кожне
підприємство, що використовує найману
працю, має пройти перевірку Державної
служби з питань праці. За недоліки, навіть
найгірші, на роботодавця не накладатимуть штрафи. Йому буде дано термін для
їх виправлення. Підприємець зможе отримати безоплатну консультацію з цього приводу. І лише за повторної перевірки, якщо
не будуть виправлені порушення, штрафи
доведеться платити, дійсно, дуже великі –
від 3200 до 320000 гривень.
— Треба розуміти вас так: завдання
роботодавця – не чинити спротиву перевірці Державної служби з питань праці
(штраф — 9600 гривень), вчасно ліквідувати недоліки, які виявить служба, та
продовжувати працювати на благо своє
та народу.
— Саме так. Додам, що сподіваюся на
інші зустрічі на сторінках «Подільського
слова». Буду рада відповісти на усі запитання, які стосуються цієї теми. Також хочу,
щоб наша співпраця з роботодавцями була
відкритою. Не боїться перевірок той, хто
працює чесно.
— Дякую за розмову.
Спілкувалася Галина ЮРСА.
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Державні програми | Безоплатна правова допомога

Новини | Коротко про головне

Більше незахищених суспільних груп отримують
доступ до БПД: Президент підписав Закон, який вносить
зміни до ЗУ "Про безоплатну правову допомогу"
Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
у Тернопільській області інформує
Як
повідомляє
офіційне
інтернет-представництво Президента України, 3 січня 2017 року
Петро Порошенко підписав Закон України «Про Вищу раду правосуддя». Цим документом, зокрема, внесені зміни до ЗУ «Про
безоплатну правову допомогу» в
частині розширення кола осіб, які
мають право на безоплатну вторинну правову допомогу. 4 січня
«Голос України» опублікував Закон України «Про Вищу раду правосуддя», тож зміни набули чинності з 5 січня 2017 року.
Метою зазначених законодавчих нововведень є посилення соціальних гарантій шляхом
розширення кола осіб, які мають
право на гарантовану державою
безоплатну вторинну правову допомогу.
Насамперед, йдеться про внутрішньо переміщених осіб та осіб,
які досі лише претендували на
отримання такого статусу. Таким
чином, скористатися кваліфікованою правовою допомогою тепер
зможуть близько 1 700 000 людей
– саме такою є на сьогодні приблизна кількість зареєстрованих
внутрішньо переміщених осіб.
Така ж соціальна гарантія встановлена для осіб, які претендують
на отримання статусу учасника

бойових дій. Крім того, безоплатна вторинна правова допомога ветеранам війни, у тому числі учасникам бойових дій (на сьогодні їх
близько 275 000 осіб), іншим особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту», надаватиметься не лише
з питань їх соціального захисту,
як це було до ухвалення зазначених змін, а й з будь-яких інших
питань.
Також суттєво змінилися підходи до визначення рівня малозабезпеченості, що є критерієм для
отримання безоплатної вторинної
правової допомоги не менше 10
000 000 осіб:
— по-перше, особа матиме таке
право, якщо її дохід не перевищує
двох прожиткових мінімумів;
— по-друге, враховуватиметься середньомісячний дохід особи,
яка звертається за допомогою, а
не середньомісячний сукупний
дохід сім’ї, як це було дотепер.
Внесені зміни враховують
об’єктивну потребу у забезпеченні доступу до безоплатної правової допомоги особам, які мають
дохід, що дорівнює прожитковому мінімуму або навіть більший,
проте є недостатнім для самостійної оплати правових послуг. Крім

того, ухвалені зміни зроблять
особу незалежною від доходів інших членів сім’ї у разі звернення
за безоплатною правовою допомогою. Насамперед, це дасть змогу звертатися за такою допомогою
особам, законні інтереси й права
яких порушуються в сім’ї.

Реалізувати своє право на
безоплатну правову допомогу можна через мережу
центрів з надання безоплатної вторинної правової
допомоги та їх структурні
підрозділи — бюро правової
допомоги. Правові послуги
надають адвокати та штатні
юристи центрів.
Детальну інформацію стосовно отримання безоплатної правової допомоги можна отримати за
номером цілодобової телефонної
лінії — 0-800-213-103 або на вебсайтах Міністерства юстиції чи
Координаційного центру з надання правової допомоги.

Освіта | ЗНО-2017

На Тернопільщині стартувала
реєстрація на пробне ЗНО
З 10 січня для тернопільських абітурієнтів розпочалася реєстрація на участь у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні. Про це повідомляє прес-служба Українського центру
оцінювання якості освіти.

Школярі зможуть зареєструватися за допомогою спеціальної форми, розміщеної на сайті ІваноФранківського РЦОЯО www.test.if.ua. Реєстраційний
період триватиме з 10 по 31 січня. Кожен учасник матиме змогу взяти участь у кількох пробних тестах.
1 квітня проводитиметься тестування з української
мови і літератури. 8 квітня учасникам запропонують
на вибір тест із таких предметів: історія України, мате-

матика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська, іспанська, німецька, російська, французька мови.
Участь у пробному зовнішньому незалежному
оцінюванні буде платною. Вартість тестів визначатиме кожен регіональний центр оцінювання
якості освіти. Зокрема, у 2017 вартість одного пробного тесту для осіб, які проживають у Закарпатській,
Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій областях, становитиме 129 гривень. Звертаємо увагу, що
реєстрація для проходження пробного тестування не
передбачає автоматичної реєстрації для участі в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання.
Нагадаємо, що у 2017 році ЗНО триватиме з 23 травня по 16 червня. Оцінювання розпочнеться із тестів з
української мови та літератури.
Результати пробного зовнішнього незалежного оцінювання не використовуються для оцінювання рівня
навчальних досягнень учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти та для конкурсного
відбору на навчання до вищих навчальних закладів.
Тернопільський районний методичний кабінет.

Реформи | Новий механізм розподілу субвенції

Тернопільські ОТГ отримуватимуть
медичну субвенцію по-новому
28 грудня 2016 року Кабінет Міністрів України ухвалив Постанову «Про внесення зміни до пункту 5 Порядку та умов надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам».

Вона передбачає, що «ради об’єднаних територіальних громад передають кошти субвенції для здійснення видатків на вторинну медичну допомогу до
бюджетів відповідних районів, міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад в обсязі, не
меншому, ніж 60% від обсягу субвенції, передбаченої

для об’єднаних територіальних громад, які добровільно об’єднались на базі районів, і не меншому, ніж 70%
передбаченої для об’єднаних територіальних громад,
які добровільно об’єднались на базі міст обласного
значення».
У 2016 році Міністерство охорони здоров'я України листом до обласних державних адміністрацій рекомендувало розподіляти кошти медичної субвенції,
передбаченої для об'єднаних територіальних громад,
між видами медичної допомоги — первинною і вторинною — у пропорції 30 до 70.
Тепер же запроваджено новий механізм розподілу медичної субвенції для об’єднаних територіальних
громад. Відтак, повідомляє начальник департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Володимир Богайчук, 40% субвенції буде спрямовано
саме на первинну ланку медичних послуг.
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З 1 січня стартувала деклараційна кампанія – 2017. На вибір
платника податків декларації подають за місцем своєї податкової
адреси особисто або уповноваженою на це особою; поштою або засобами електронного зв’язку. Звертаємо увагу, що поштою документи потрібно надсилати з повідомленням про вручення та з описом
про вкладення не пізніше, ніж за п’ять днів до закінчення граничного строку подання. Якщо ж декларація подається в електронній
формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису, то надсилати її потрібно не пізніше закінчення останньої години
граничного строку подання. У разі необхідності платники зможуть
отримати безкоштовні консультації і допомогу в заповненні податкової декларації про майновий стан і доходи. Бланки декларацій надаються платникам податків безкоштовно.
З початку 2017 року на Тернопільщині збільшиться розмір деяких видів державної допомоги. Про це повідомив директор департаменту соціального захисту обласної державної адміністрації
Вадим Боярський. Зокрема, зросте допомога у зв’язку з вагітністю
та пологами (25 відсотків прожиткового мінімуму для працездатної
особи з розрахунку на місяць). У січні вона становитиме 400 грн., у
травні — 421 грн., а у грудні — 440,5 грн. Одноразова виплата допомоги при народженні дитини — 10 320 гривень. Щомісячна виплата
допомоги при народженні дитини становитиме 860,00 гривень.
На замітку сільськогосподарським товаровиробникам Тернопілля. З 1 січня 2017 року у зв’язку зі скасуванням спеціального режиму оподаткування ПДВ усі сільгоспвиробники, які зареєстровані
як суб’єкти спеціального режиму оподаткування, переведені на загальну систему оподаткування ПДВ.
Починаючи із податкової звітності за перший звітний (податковий)
період 2017 року, сільгоспвиробники подають до ДФС виключно податкову декларацію з позначкою «0110», у якій відображатимуться
розрахунки з бюджетом за всіма операціями такого сільгоспвиробника. Від’ємне значення різниці між податковими зобов’язаннями
і податковим кредитом за останній звітний період перебування на
спеціальному режимі переносять до податкової декларації із позначкою 0110 за перший звітний період 2017 року. Додаткові електронні
рахунки будуть закриті після проведення розрахунків з бюджетом:
для сільськогосподарських товаровиробників, які застосовують
місячний податковий період, — з 31 січня 2017 року; для сільськогосподарських товаровиробників, які застосовують квартальний
період, — з 20 лютого 2017 року. Реєстрація податкових накладних/
розрахунків коригування складених сільськогосподарськими товаровиробниками за операціями з реалізації товарів/надання послуг
сільськогосподарського призначення проведеними у 2016 року
буде здійснюватися до 15 січня 2017 року включно.
Управління СБУ в Тернопільській області запрошує на навчання молодих патріотів. Жителі Тернопільщини мають можливість
здобути вищу освіту в провідному вищому навчальному закладі в
галузі національної безпеки — Національній академії Служби безпеки України. Академія оголошує набір за державним замовленням
на спеціальності: державна безпека (спеціалізації: поглиблене вивчення іноземних мов та поглиблене вивчення тактико-спеціальних
дисциплін); філологія (спеціалізація – переклад у сфері забезпечення державної безпеки). Жителі Тернопільської області, які бажають
стати курсантами Національної академії Служби безпеки України,
до 1 березня 2017 року мають звернутися до обласного управління
СБУ із письмовою заявою встановленого зразка.
Зразки документів, необхідних для вступу, перелік ЗНО та інші деталі вступної кампанії, ви можете знайти на сайті Академії у рубриці «АБІТУРІЄНТУ», або за посиланням http://academy.ssu.gov.ua/ua/
page_abiturient/.Довідки за телефонами (0352) 27-94-14, 27-93-74.
На Тернопіллі споживачі заборгували за газ майже 147 мільйонів гривень. За словами начальника управління житловокомунального господарства Тернопільської ОДА Михайла Олійника, опалювальний сезон 2016/2017 року проходить стабільно, без
порушень подачі теплоносія. Поряд із тим, заборгованість підприємств комунальної теплоенергетики області за спожитий природний газ (із врахуванням боргів минулих років) станом на 01.01.2017
року становить 207,9 млн. гривень. Заборгованість споживачів за
спожиту теплову енергію перед підприємствами комунальної теплоенергетики області станом на 01.01.2017 становить 146,8 млн.
гривень.
До приміських сіл Тернополя проїзд подорожчає майже на
50%. Проїзд у громадському транспорті вже подорожчав у Великому Глибочку та Івачеві Горішньому. Перевізники, які мають маршрут до Великих Бірок, Смиківців, Соборного, Ступок і Великих Гаїв,
піднімуть тарифи з 15 січня. «Ці приватні перевізники вже подали
розрахунки, згідно з якими передбачено підняття тарифів у межах
40%», – зазначив начальник відділу розвитку інфраструктури та з
питань надзвичайних ситуацій Тернопільської РДА Андрій Кучерак.
Пов’язано це з тим, що в попередніх розрахунках дизельне паливо
було 16 гривень, а тепер воно подорожчало майже до 23 гривень.
Підвищили також мінімальну зарплату. Подорожчала валюта, а запчастини коштують саме у валюті, тому ціни й на них зросли. Подорожчали мастильні матеріали. Це все призвело до того, що собівартість надання послуг збільшилася.
Гігантська Різдвяна шопка чекає гостей. У церкві Святого Петра
в Тернополі облаштували найбільшу в Україні Різдвяну шопку. Її ширина – близько 30, а висота до 20 метрів. «Ожила» вона традиційно
на Різдво. Має вигляд діорами, яка розташована уздовж однієї із стін
церкви і аж під купол. Тут можна побачити ясла зі святим дитятком,
фігури Марії, Йосипа, біблійні персонажі. Є і ціле селище на пагорбах
із хатками, храмом, людьми та різними птахами й звірятами, навіть
живими кроликами. Окремі елементи шопки рухомі. Це – фігурки
святого Франциска, Святих Володимира, Ольги, Митрополита Андрея Шептицького і Йосипа Сліпого. Вони проходять навколо Ісуса і
віддають йому поклін. Шопка у церкві стоятиме до Стрітення.
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Офіційне

Рішення Тернопільської районної ради сьомого скликання восьмої сесії
від 21 грудня 2016 р. № 195

Про районний бюджет на 2017 рік
Початок в газеті "Подільське слово" №1 від 6 січня 2017 року

Додаток №3 до рішення районної ради від 21.12.2016 р. № 195
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0110000
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Код ФКВКБ3

Загальний фонд

Код ТПКВКМБ /
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Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1

3. Розподіл видатків Тернопільського районного бюджету на 2017 рік
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1100000
1110000
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1113140
1115010
1115011
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1115012
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0810

1115022

5022

0810

1115032

5032

0810

1115033

5033

0810

1400000
1410000
1412020
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1500000
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0731
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0763

1510000
1513010
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1513011

3011

1030

1513012

3012

1030

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС

Районна рада (головний розпорядник)
Районна рада (відповідальний виконавець)
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне
забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у
місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та
їх виконавчих комітетів
Інші видатки на соціальний захист населення
Підтримка засобів масової інформації
Сприяння діяльності телебачення і радіомовлення
Підтримка періодичних видань (газет та журналів)
Районний відділ освіти (головний розпорядник)
Районний відділ освіти (відповідальний виконавець)
Дошкільна освiта
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом
при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,
колегіумами
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти,
заходи із позашкільної роботи з дітьми
Методичне забезпечення діяльності навчальних
закладів та інші заходи в галузі освіти
Централізоване ведення бухгалтерського обліку
Здійснення централізованого господарського обслуговування
Утримання інших закладів освіти
Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років
Сектор молоді та спорту районної державної адміністрації (головний розпорядник)
Сектор молоді та спорту районної державної адміністрації (відповідальний виконавець)
Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення
Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Заходи державної політики з питань молоді
Проведення спортивної роботи в регіоні
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань
з олімпійських видів спорту
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань
з неолімпійських видів спорту
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних
дитячо-юнацьких спортивних шкіл
Фінансова підтримка регіональних осередків населення регіону
всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств
у проведенні фізкультурно-масових заходів
Фінансова підтримка на утримання регіональних рад
фізкультурно-спортивного товариства «Колос»
Територіальне медичне об’єднання (головний розпорядник)
Територіальне медичне об’єднання (відповідальний виконавець)
Багатопрофільна медична допомога населенню, що
надається територіальними медичними об’єднаннями
Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я
Інші заходи в галузі охорони здоров’я
Управління праці і соціального захисту населення (головний
розпорядник)
Управління праці і соціального захисту населення (відповідальний
виконавець)
Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг тепло- водопостачання і
водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття
та рідких нечистот
Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється
чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту”, особам, які мають особливі заслуги перед
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих)
осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни,
особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною,
вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають
особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали
інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житловокомунальні послуги
Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів
внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінальновиконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту,
ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту
інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих)
ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ,
ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної
охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби,
ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної
служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

Всього

видатки
споживання

4 062 100,0
4 062 100,0
3 072 100,0

4 062 100,0
4 062 100,0
3 072 100,0

400 000,0
590 000,0
90 000,0
500 000,0
96 869 304,0
96 869 304,0
18 072 270,0
73 508 624,0

400 000,0
590 000,0
90 000,0
500 000,0
96 869 304,0
96 869 304,0
18 072 270,0
73 508 624,0

1 819 770,0

з них

оплата
праці

2 311 540,0
2 311 540,0
2 311 540,0

(грн.)

Спеціальний фонд
з них

комунальні
послуги та
енергоносії

Всього

видатки
споживання

оплата
праці

комунальні
послуги
та енергоносії

з них

видатки
розвитку

бюджет
розвитку

Разом

101 800,0
101 800,0
101 800,0

4 062 100,0
4 062 100,0
3 072 100,0

69 991 570,0
69 991 570,0
11 668 870,0
53 696 600,0

9 324 420,0
9 324 420,0
2 673 300,0
6 292 120,0

400 000,0
590 000,0
90 000,0
500 000,0
100 487 704,0
100 487 704,0
19 173 970,0
76 025 324,0

1 819 770,0

1 382 600,0

115 000,0

1 819 770,0

1 679 070,0

1 679 070,0

1 324 650,0

30 000,0

1 679 070,0

875 050,0
680 160,0
229 360,0
5 000,0

875 050,0
680 160,0
229 360,0
5 000,0

690 200,0
373 900,0
188 000,0

214 000,0

875 050,0
680 160,0
229 360,0
5 000,0

1 767 800,0

1 767 800,0

1 024 360,0

18 200,0

1 767 800,0

1 767 800,0

1 767 800,0

1 024 360,0

18 200,0

1 767 800,0

677 800,0

677 800,0

505 160,0

15 200,0

677 800,0

657 800,0
20 000,0
1 090 000,0
200 000,0

657 800,0
20 000,0
1 090 000,0
200 000,0

505 160,0

15 200,0

519 200,0

3 000,0

657 800,0
20 000,0
1 090 000,0
200 000,0

40 000,0

40 000,0

700 000,0

700 000,0

35 000,0

35 000,0

35 000,0

115 000,0

115 000,0

115 000,0

41 897 880,0
41 897 880,0
41 897 880,0

41 897 880,0
41 897 880,0
41 897 880,0

28 589,0
28 589,0
28 589,0

4 089 280,0
4 089 280,0
4 089 280,0

320 326 330,0

320 326 330,0

3 080 730,0

31 200,0

320 326 330,0

320 326 330,0

320 326 330,0

3 080 730,0

31 200,0

320 326 330,0

227 190 300,0

227 190 300,0

227 190 300,0

15 000 000,0

15 000 000,0

15 000 000,0

360 000,0

360 000,0

360 000,0

3 618 400,0
3 618 400,0
1 101 700,0
2 516 700,0

1 118 400,0
1 118 400,0
1 101 700,0
16 700,0

2 500 000,0
2 500 000,0

2 500 000,0
2 500 000,0

2 500 000,0

2 500 000,0

40 000,0
519 200,0

3 000,0

700 000,0

4 722 300,0
4 722 300,0
4 722 300,0

4 722 300,0
4 722 300,0
4 722 300,0

2 777 000,0
2 777 000,0
2 777 000,0

448 400,0
448 400,0
448 400,0

46 620 180,0
46 620 180,0
46 620 180,0

слово
1513013

3013

1513014

3014

1513015

3015

1513016

3016

1513020
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1513021

3021

1513025

3025

1513026

3026

1513030

3030

1513031

3031

1513034

3034

1513035

3035

1513040

3040

1513041
1513042
1513043
1513044

3041
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1513046
1513047
1513048

3045
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3047
3048

1513049

3049

1513080

3080

1511060

1060

1513100

3100

1513104
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1513180

3180

1513181
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1513190
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1513400
2400000

3400

2410000
2414060
2414070
2414090

4060
4070
4090

2414100
2414200
670000
671000
6717810

4100
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6717810

7810

760000
761000
7618800
7618010

7810

8800
8010

1070 Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час
опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з
Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги
1070 Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин,
передбаченим частиною четвертою статті 20 Закону України “Про
захист рослин”, громадянам, передбаченим пунктом “ї” частини
першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров’я,
частиною п’ятою статті 29 Закону України
„Про культуру”, частиною другою статті 30 Закону України “Про
бібліотеки та бібліотечну справу”, абзацом першим частини
четвертої статті 57 Закону України “Про освіту”, на безоплатне
користування житлом, опаленням та освітленням
1070 Надання пільг багатодітним сім’ям на житлово-комунальні
послуги
1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг
Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та
рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
1030 Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія
Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту”, особам, які мають особливі заслуги перед
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих)
осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам,
які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам
(вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських
переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу
1070 Надання пільг багатодітним сім’ям на придбання твердого палива
та скрапленого газу
1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу
Надання пільг з оплати послуг зв’язку та інших передбачених
законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, забезпечення продуктами харчування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, на побутові потреби,
твердого та рідкого пічного побутового палива,
послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної
плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій),
вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсації за
пільговий проїзд окремих категорій громадян
1030 Надання інших пільг ветеранам війни, особам, які зазнали переслідувань, та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами
внаслідок репресій або є пенсіонерами, поширюється дія Закону
України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, особам, які мають особливі заслуги перед
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих)
осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам
праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб,
які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам
нацистських переслідувань
1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг
зв’язку
1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним
транспортом окремим категоріям громадян
Надання допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям,
інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги
дітям
1040 Надання допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами
1040 Надання допомоги на догляд за дитиною віком до трьох років
1040 Надання допомоги при народженні дитини
1040 Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи
піклування
1040 Надання допомоги на дітей одиноким матерям
1040 Надання тимчасової державної допомоги дітям
1040 Надання допомоги при усиновленні дитини
1040 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим
сім’ям
1010 Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та
дітям-інвалідам
1010 Надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок
психічного розладу
0910 Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітейсиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих
будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім’ях)
Надання соціальних та реабілітаційних послуг
громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам
в установах соціального обслуговування
1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем
проживання громадян, які не здатні до
самообслуговування у зв’язку з похилим віком,
хворобою, інвалідністю
Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які
надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам,
дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і
потребують сторонньої допомоги
1010 Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку,
інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами
1060 Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової
служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житловокомунальних послуг і природного газу
1090 Інші видатки на соціальний захист населення
Відділ культури районної державної адміністрації (головний
розпорядник)
Відділ культури районної державної адміністрації (відповідальний виконавець)
824 Бiблiотеки
824 Музеї i виставки
0828 Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу
0960 Школи естетичного виховання дiтей
0829 Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи
Сектор з питань цивільного захисту (головний розпорядник)
Сектор з питань цивільного захисту (відповідальний виконавець)
Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних
ситуацій та наслідків стихійного лиха
0320 Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та
наслідків стихійного лиха
Фінансове управління (головний розпорядник)
Фінансове управління (відповідальний виконавець)
0180 Інші субвенції
0133 Резервний фонд
Всього
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530 000,0

530 000,0

530 000,0

2 570 000,0

2 570 000,0

2 570 000,0

1 540 000,0

1 540 000,0

1 540 000,0

207 190 300,0

207 190 300,0

207 190 300,0

226 500,0

226 500,0

226 500,0

30 000,0

30 000,0

30 000,0

8 500,0

8 500,0

8 500,0

188 000,0

188 000,0

188 000,0

1 335 000,0

1 335 000,0

1 335 000,0

72 000,0

72 000,0

72 000,0

263 000,0

263 000,0

263 000,0

1 000 000,0

1 000 000,0

1 000 000,0

86 104 100,0

86 104 100,0

86 104 100,0

570 600,0
300 400,0
36 784 000,0
1 503 000,0

570 600,0
300 400,0
36 784 000,0
1 503 000,0

570 600,0
300 400,0
36 784 000,0
1 503 000,0

4 706 000,0
600 700,0
50 000,0
22 411 400,0

4 706 000,0
600 700,0
50 000,0
22 411 400,0

4 706 000,0
600 700,0
50 000,0
22 411 400,0

17 670 000,0

17 670 000,0

17 670 000,0

1 508 000,0

1 508 000,0

1 508 000,0

928 900,0

928 900,0

928 900,0

3 811 530,0

3 811 530,0

3 080 730,0

31 200,0

3 811 530,0

3 811 530,0

3 811 530,0

3 080 730,0

31 200,0

3 811 530,0

300 000,0

300 000,0

300 000,0

70 000,0

70 000,0

70 000,0

230 000,0

230 000,0

230 000,0

430 000,0
16 406 660,0

430 000,0
16 406 660,0

12 570 809,0

806 255,0

192 000,0

192 000,0

12 000,0

430 000,0
16 598 660,0

16 406 660,0

16 406 660,0

12 570 809,0

806 255,0

192 000,0

192 000,0

12 000,0

16 598 660,0

4 321 360,0
370 468,0
7 046 405,0

4 321 360,0
370 468,0
7 046 405,0

3 354 000,0
279 892,0
5 253 350,0

168 650,0
18 000,0
463 815,0

5 000,0
2 000,0
5 000,0

5 000,0
2 000,0
5 000,0

1 000,0

4 326 360,0
372 468,0
7 051 405,0

4 162 630,0
505 797,0
50 000,0
50 000,0
50 000,0

4 162 630,0
505 797,0
50 000,0
50 000,0
50 000,0

3 287 200,0
396 367,0

145 740,0
10 050,0

180 000,0

180 000,0

10 000,0

50 000,0

50 000,0

1 000,0

676 400,0
676 400,0
676 400,0
676 400,0
10 000,0
10 000,0
666 400,0
666 400,0
482 056 474,0 482 056 474,0 92 088 328,0 14 402 355,0 8 532 700,0 6 032 700,0 2 777 000,0 460 400,0 2 500 000,0 2 500 000,0

4 342 630,0
505 797,0
50 000,0
50 000,0
50 000,0
50 000,0
676 400,0
676 400,0
10 000,0
666 400,0
490 589 174,0
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Податкові новини

Вітаємо!

Найщиріші вітання з днем народження надсилаємо директору будинку культури с. Йосипівка Марії
Ярославівні Семирко та художньому керівнику цього закладу Островській Марії Ярославівні. Зичимо вам
міцного здоров’я, особистого щастя,
родинного тепла та всіляких гараздів.
Щоб те, про що мріється, обов’язково
збувалося. Щоб біль і горе не зустрічалися на життєвому шляху. Щоб
кожен прожитий день усміхався щастям, а Господь подарував ще довгі і
гарні літа.
З повагою — працівники відділу культури
Тернопільської РДА, районного будинку
культури, районна організація профспілки
працівників культури.

Працівники відділу культури Тернопільської РДА, районного будинку культури, центральної районної
бібліотеки,
районна організація
профспілки працівників культури
щиро вітають з днем народження директора Острівської музичної школи
Степана Дмитровича Бородая.
Прийміть найщиріші вітання та найкращі побажання: міцного здоров’я,
родинного благополуччя, достатку,
злагоди, здійснення всіх ваших задумів. Успіхів вам у майбутніх звершеннях в ім’я процвітання рідного
краю та держави! Хай Господь Бог
береже вас!
Педагогічний колектив Мишковицької ЗОШ щиро вітає з днем
народження вчителя початкових
класів Надію Ярославівну БРИКАЙЛО, практичного психолога
Галину Зеновіївну БИЧКОВСЬКУ,
вчителів пенсіонерів Зеновію Володимирівну СЛОБОДЯН, Емілію
Миколаївну КАЛАВУР.
Бажаємо здоров'я міцного,
Щастя без краю,
Усього найкращого щиро бажаєм.
Щоб серце ваше зігрівало тепло,
Щоб завжди в душі панувало добро,
Краси і наснаги, здоров'я без ліку,
І довгого-довгого щедрого віку.

Змінено розмір соцпільги

Колектив Довжанківської ЗОШ
І-ІІІ ступенів вітає з днем народження вчителя початкових класів Нелю
Зеновіївну СТОЙКО.
В святковий день
Прийміть вітання
Та найщиріші побажання:
Здоров’я, щастя та добра,
Наснаги, успіхів, тепла.
І повсякденно, повсякчас
Хай буде все у вас гаразд!
З днем народження вітаємо Острівського сільського голову Богдана
Петровича ПІЩАТІНА.
Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,
Нехай здійсняться тисячі бажань,
Щоб доля дарувала тільки щастя,
Ні грама бід, ні крапельки страждань.

З повагою — педагогічний,
учнівський та батьківський колективи
Острівської ЗОШ І-ІІІ ст.

Педагогічний колектив Соборненської ЗОШ І-ІІ ст. ім. Володимира Гарматія щиро вітає з 30-річчям вчителя
інформатики Степана Вікторовича
ШКІЛЬНЮКА та з дем народження
вчителя іноземної мови Марію Володимирівну Теслюк.
Хай здоров’я, радість і достаток
Сиплються, немов вишневий цвіт,
Хай малює доля з буднів свято,
А Господь дарує многа літ.
Щиро вітаємо настоятеля церков
Пресвятої Покрови (село Грабовець)
та Пресвятого Серця Христа (село
Білоскірка) отця Василя ДЕРКАЧА з
іменинами. Дякуємо за ревне служіння пастві. Бажаємо многих літ у добрі
та здоров’ї.
Хай доля дарує вам років багато,
Відпустить здоров’я міцного й добра.
Хай повниться ласкою рідна вам хата
Й багато в ній буде любові й тепла.
Хай радість приносить вам кожна година,
Від горя хоронить молитва свята.
Хай щастям квітує життєва стежина
На многії і благії майбутні літа.
З повагою — староста сіл Грабовець та
Білоскірка Микола Дорош та уся громада.

Як інформували в управлінні
податків і зборів з фізичних осіб
Тернопільської ОДПІ, у зв’язку
із встановленням з 1 січня 2017
року нового розміру прожиткового мінімуму для працездатної
особи (у розрахунку на місяць)
1600 грн, змінився розмір соціальної пільги та граничний
розмір доходу, що дає право на
отримання такої пільги (довідково: соцпільга — це право на
зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного

роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги).

Зокрема, 100-відсоткова пільга становитиме 800 грн., соцпільга в розмірі 150 відсотків — 1200

грн., а дохід осіб, які мають право на застосування пільги в розмірі 200 відсотків, зменшиться на
1600 грн. Граничний розмір доходу, що дає право на отримання
такої пільги, — 2240 грн.
В управлінні також нагадали,
що податкова соціальна пільга
застосовується до нарахованого
платнику податку місячного доходу у вигляді заробітної плати
тільки за одним місцем його нарахування (виплати).
Відділ організаційної роботи
Тернопільської ОДПІ.

Подяка

Добра, злагоди і миру!
Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Тернопільського району висловлює щиру подяку за доброту, милосердя та благодійність головам
сільських, селищних рад, об’єднаних територіальних громад, керівникам БФ «Карітас»,
ПАП «Агропродсервіс», ТОВ «Вікторія», СПД «Хіта», ТОВ «Агрокомплекс», ТОВ «Дружба»,
ПОП «Золотий колос», ПП «АФ Медобори», фермерам, усім приватним підприємцям району, які долучилися до акції «Милосердя».
Завдяки небайдужому ставленню наших благодійників 705 підопічних терцентру з нагоди НоворічноРіздвяних свят одержали продуктові набори, солодощі. Виявлені доброта і любов до своїх односельців
принесли надію і радість у душі одиноких людей, осіб з обмеженими можливостями, які потребують нашої уваги. Нехай рік прийдешній буде щасливим і успішним для кожного з вас.
Хай завжди з вами буде Божа ласка, а Вифлеємська ясна зірка осяє ваш життєвий шлях.
Надія БОЙКО, директор ТЦСОНСП Тернопільського району.

Оголошення
Петриківська сільська рада проводить конкурс на визначення суб'єкта оціночної діяльності на проведення нормативно-грошової оцінки земель села Петриків.
Конкурс відбудеться 10 лютого 2017 року о 10 годині за адресою: с. Петриків, вул. Шептицького, 118Л у
приміщенні Петриківської сільської ради.
Кінцевий термін подання документів 9 лютого 2017 року. Істотні умови: вартість і термін виконання роботи. Необхідні документи: заява про участь у конкурсі, копії правовстановлюючих документів, копії ліцензії на проведення землевпорядних і землеоціночних робіт, копія кваліфікаційних документів оцінювачів, які
працюють у штатному складі та яких буде залучено претендентом до проведення оцінки й підписання звіту
про оцінку земель, копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України, згода на обробку персональних даних.
Претендент подає документи до комісії у конверті, на якому зазначається назва претендента та його адреса, найменування конкурсу, з поміткою «Заява на участь у конкурсі». Зворотний бік скріплюється в чотирьох
місцях печаткою претендента.
За додатковою інформацією звертатися за тел.(0352) 49-56-65, e-mail:petrykiv.rada@ukr.net
В. КОРОЛЬ, Петриківський сільський голова.

Витяг із рішення виконавчого комітету Великогаївської сільської ради від 22.12.2016 р.
№138 «Про визначення виконавця послуг зі збору та вивозу побутових відходів на території сіл Товстолуг, Застінка, Дичків, Красівка, Грабовець, Білоскірка, Баворів, Застав’є, Скоморохи, Смолянка, Прошова, Теофілівка, Козівка Великогаївської сільської ради»
«2. Визнати Приватне підприємство «Екотерн» (вул. Текстильна, 25, місто Тернопіль Тернопільської області,
код ЄДРПОУ 37601744) переможцем конкурсу та виконавцем послуг зі збору та вивозу побутових відходів на
території сіл Товстолуг, Застінка, Дичків, Красівка, Грабовець, Білоскірка, Баворів, Застав’є, Скоморохи, Смолянка, Прошова, Теофілівка, Козівка Великогаївської сільської ради».

Витяг із рішення виконавчого комітету Великогаївської сільської ради від 22.12.2016 р.
№139 «Про затвердження тарифів на вивіз побутових відходів ПП «Екотерн» на території
сіл Товстолуг, Застінка, Дичків, Красівка, Грабовець, Білоскірка, Баворів, Застав’є, Скоморохи, Смолянка, Прошова, Теофілівка, Козівка Великогаївської сільської ради»
«1. Встановити тарифи на вивіз побутових відходів на території сіл Товстолуг, Застінка, Дичків, Красівка,
Грабовець, Білоскірка, Баворів, Застав’є, Скоморохи, Смолянка, Прошова, Теофілівка, Козівка Великогаївської
сільської ради для Приватного підприємства «Екотерн» в розрахунку на 1 (один) кубічний метр у розмірі:
- для суб’єктів господарювання — 80,0 грн.,
- для решти споживачів — 67,31 грн.»
О. А. КОХМАН, Великогаївський сільський голова.

Справи приватні
ПРОДАМ

Працівники відділення денного перебування спільно з соціальними
робітниками Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Тернопільського району Г. Є. Ухман та Г.Я. Гутою
організували зустріч із підопічними терцентру с.Біла, приурочену до Різдвяних свят. Психолог Х. П. Івасюк провела тестування на визначення типів
темпераменту підопічних, а фахівець О.Ю. Микитюк допомогла літнім людям виготовити ялинкові прикраси- витинанки, на яких кожен мав змогу
написати побажання на 2017 рік.
Для самотніх людей накрили солодкий стіл. Під час чаювання в затишній атмосфері вони могли поділитися враженнями про дозвілля.
ТЦСОНСП Тернопільського району висловлює щиру подяку голові
Білецької сільської ради Н. Я. Мотиці за сприяння у проведенні цього
заходу.

* дві cуміжні ділянки в смт Великі Бірки. Площа
обох 0,30 га. Загальна ціна двох 10000 ум.од. Терміново! Телефон: 096-495-37-25
* мотоблоки нові (потужністю від 4 до 15 к.
с.), трактори (від 12 к. с.), мототрактори, двигуни
різних потужностей, навісне обладнання. Гарантія, з/ч, безкоштовна доставка. Знайдете дешевше — віддамо ще дешевше. Тел.: (098) 598-94-84,
(0352) 49-30-00, (098) 259-19-58, (066) 665-36-06.
Сайт: www.tractor_c.com ua

ПОСЛУГИ

* СТО “Спектр” (м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, 44)
ремонтує двигуни, коробки передач, ходову частину,

гальмівну систему, систему охолодження, паливну і
вихлопну системи, а також здійснює комп’ютерну
діагностику автомобілів, чистку фурсунків, ремонт
інжекторів, електрообладнання, зварювальні роботи. Тел.: (067) 700-55-02, 51-00-97.
* надаю консультації щодо вирішення правових питань в інших країнах. Тел.: (067) 254-95-06,
(095) 037-80-89.
* здам в оренду малярну камеру на СТО під фарбування автомобіля і механічну майстерню з обладнанням. Тел.: (067) 700-55-02, 51-00-97.

РОБОТА

* на роботу в СТО потрібний автоелектрик. Висока заробітна плата. Тел.: 51-00-97, (067) 700-55-02.

Щем непоправної втрати відчуваємо ось уже четвертий рік. У Святий вечір, коли християни сідали до Передріздвяної вечері, відійшла у світ Правди наша мама Любомира Миколаївна Дмитерко з Товстолуга. Відійшла тихо, без болю. Нелегким та до болю коротким було її земне життя. Надіємось, що вона знайшла спокій,
якого їй так бракувало. Просимо про молитву усіх, хто знав нашу маму.
У покорі — син Василь та дочка Ольга з сім’ями.

слово
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ПОНЕДІЛОК
16 СІЧНЯ

ВІВТОРОК
17 СІЧНЯ

¤¢×¨

¤¢×¨

06.00, 07.00, 08.00, 15.00, 21.00,
05.30 Íîâèíè
06.10, 07.10, 08.10 Ñïîðò
06.15, 08.15 ÀãðîÅðà
06.25, 23.00 Çîëîòèé ãóñàê
06.45, 07.45, 08.25 Ñìàêîòà
07.20, 23.35 Íà ñëóõó
08.35 Ïàñïîðòíèé ñåðâiñ
09.00 ÏÐÎÔIËÀÊÒÈÊÀ
15.20 Ôîëüê-musiñ
16.40 Ò/ñ “Àííà Ïiëü”
17.30 Òâié äiì-2
17.50 Âiêíî â Àìåðèêó
18.20, 01.20 Íîâèííèé áëîê
19.00, 01.50 Íîâèíè. Êóëüòóðà
19.20 Ïåðøà øïàëüòà
19.55 Âåðåñåíü
20.20 Ïðî ãîëîâíå
21.30 Íîâèíè. Ñïîðò
21.50 Ò/ñ “Åïîõà ÷åñòi”
22.35 Îáëè÷÷ÿ âiéíè
22.55 Âi÷íå
23.15 Ïiäñóìêè
02.05 Ò/ñ “Ðîêñîëàíà”
04.50 Ñâiòëî

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00,
21.00, 05.30 Íîâèíè
06.10, 07.10, 08.10 Åðà áiçíåñó
06.15, 07.15, 08.15 Ñïîðò
06.20, 08.20 ÀãðîÅðà
06.25, 07.20, 08.25, 15.20, 22.45,
23.30, 00.15 Ïîãîäà
06.30, 23.00 Çîëîòèé ãóñàê
06.45, 07.45, 08.25 Ñìàêîòà
07.25, 23.35 Íà ñëóõó
08.35 Ïàñïîðò.Ua
08.45, 00.20 Òåëåìàãàçèí
09.00, 21.30 Íîâèíè. Ñïîðò
09.15, 20.20, 05.00 Ïðî ãîëîâíå
¶y^KÇ~K~KNwKy
10.25 Õ/ô “Öiíà ëþäèíè”
12.30 Ñóñïiëüíèé óíiâåðñèòåò
13.15 Óðÿä íà çâ’ÿçêó ç ãðîìàäÿíàìè
14.00 Êíèãà.ua
14.30 Âåðåñåíü
15.30 Òåàòðàëüíi ñåçîíè
15.55 Ñïîãàäè
±N}QyUUN}\^UÇ
16.40, 04.15 Ò/ñ “Àííà Ïiëü”
A}\z|\wUgKÇ~"
17.50 Ì/ñ “Ïîïåëþøêà”
1+1
18.20, 01.20 Íîâèííèé áëîê
19.00, 01.50 Íîâèíè. Êóëüòóðà
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
q¨¿}Kwxz~QzKN~\Ç
16.45, 19.30, 02.15 ÒÑÍ
âîëi”. Ô.1 “Îêóïàöiÿ”
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê
19.55 Íàøi ãðîøi
ç 1+1”
09.30 “Ñïåöiàëüíèé âèïóñê. Âå÷iðíié 21.50 Ò/ñ “Åïîõà ÷åñòi”
22.40 Ç ïåðøèõ âóñò
êâàðòàë”
22.55 Âi÷íå
12.20 “Âå÷iðíié êâàðòàë”
23.15 Ïiäñóìêè
14.05 Õ/ô “Ìiöíèé ãîðiøîê - 1”
17.15 Ò/ñ “Êîõàííÿ ïðîòè äîëi”
02.05 Íàäâå÷ið’ÿ. Äîëi
20.15 Õ/ô “Ìiöíèé ãîðiøîê - 2”
oU^K²K|U¥x\z
22.30, 01.25 “Ñâiò íàâèâîðiò - 8”
03.55 Âiêíî â Àìåðèêó
23.35, 02.45 Õ/ô “Øåðëîê - 1: Åòþä ó
1+1
ðîæåâèõ òîíàõ”
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
×
16.45, 19.30 ÒÑÍ
05.50 Ì/ô
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê
06.20, 13.35 “Ñëiäñòâî âåëè... ç
ç 1+1”
Ëåîíiäîì Êàíåâñüêèì”
09.30 “Ñïåöiàëüíèé âèïóñê. Âå÷iðíié
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Íîâèíè
êâàðòàë”
07.15, 08.10 “Ðàíîê ç IÍÒÅÐîì”
12.20 “Âå÷iðíié êâàðòàë”
09.20, 12.25 Ò/ñ “Ñåêòà”
14.15 Õ/ô “Ìiöíèé ãîðiøîê - 2”
15.20 “Æäè ìåíÿ”
17.15 Ò/ñ “Êîõàííÿ ïðîòè äîëi”
¨(}\NÉ}Ny\~\{\©
20.15 Õ/ô “Ìiöíèé ãîðiøîê - 3:
20.00, 05.10 “Ïîäðîáèöi”
Âiäïëàòà”
21.00 Ò/ñ “Àííà-äåòåêòèâú”
22.40, 01.35 “Ñâiò íàâèâîðiò - 8”
00.55 Ò/ñ “Áiëà êîðîëåâà”
23.45, 02.25 Õ/ô “Øåðëîê - 1: Ñëiïèé
¨8y\zK~Q}}o\|K©
áàíêið”
03.40 Õ/ô “Ñiì äíiâ äî âåñiëëÿ”
¨(xK^\ y|U}Qv©
05.30
“Åñêiìîñêà - 2: ïðèãîäè â
ICTV
Àðêòèöi”
(xK^\ y|U}Qv
×
06.20 Äèâèòèñü óñiì!
07.10, 04.15 Ôàêòè
06.00 Ì/ô
07.50, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç
06.20, 14.00 “Ñëiäñòâî âåëè... ç
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
Ëåîíiäîì Êàíåâñüêèì”
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
09.15 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè. Ïiäñóìêè
Íîâèíè
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
07.15, 08.10 “Ðàíîê ç IÍÒÅÐîì”
10.05 Àíòèçîìái
¨qKzKv\|^w\N©
11.05, 13.20 Õ/ô “Äèòñàäêîâèé
11.20, 12.25, 21.00 Ò/ñ “Àííàïîëiöåéñüêèé”
äåòåêòèâú”
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü
15.50, 16.45 “Ðå÷äîê”
13.40, 16.20 Õ/ô “Ïîâåðíåííÿ
¨(}\NÉ}Ny\~\{\©
Ñóïåðìåíà”
20.00, 05.10 “Ïîäðîáèöi”
16.55 Õ/ô “×åðåïàøêè-íiíäçÿ”
00.55 Ò/ñ “Áiëà êîðîëåâà”
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið
¨8y\zK~Q}}¤KzK©
20.05, 21.25 Õ/ô “Ñìåðòåëüíà çáðîÿ” 03.40 Õ/ô “Âñå ìîæëèâî”
22.35 Ñâîáîäà ñëîâà
ICTV
00.40 Õ/ô “Ñåëôëåñ. Öiíà áåçñìåðòÿ”
02.35 Ò/ñ “Ëàñ-Âåãàñ - 2”
05.30 Äèâèòèñü óñiì!
03.15 Ñòîï-10
06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi
04.45 Ïðîâîêàòîð
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê
09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç

¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
07.10, 16.00 “Âñå áóäå äîáðå!”
nU Q~Uu^Kz|K
09.15 Õ/ô “Ðîçóì i ïî÷óòòÿ”
11.15 Õ/ô “Êàðàòåëü”
12.20 Õ/ô “Äiâ÷àòà”
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü
14.15 “Áèòâà åêñòðàñåíñiâ”
13.25 Õ/ô “Êðîâ’þ i ïîòîì.
18.00, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”
Àíàáîëiêè”
18.30, 23.00 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà”
16.20 Ò/ñ “Ìiñöå çóñòði÷i çìiíèòè íå
¨¶y^KÇ~KwKÉ}KK~}©
ìîæíà”
00.00 “Õ-Ôàêòîð - 7”
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið
03.00 “Íàéêðàùå íà ÒÁ”
20.20 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà
21.25 Õ/ô “Ñìåðòåëüíà çáðîÿ - 2”

23.35 Õ/ô “Ñìåðòåëüíà çáðîÿ”
03.00, 02.20 Çîíà íî÷i
01.35 Ò/ñ “Ëàñ-Âåãàñ - 2”
05.35, 06.10 Ì/ñ “Òóðáî”
03.00 Ñòîï-10
06.09, 07.53 Kids Time
(xK^\ y|U}Qv
½Ó,½¾º¼LÚº¸¬L²±¼¼LÔ
04.25 Ñòóäiÿ Âàøèíãòîí
ÀÓ ±Ú£¬¼L®¹´µ»º¼Ë¾¿¹º¶Ô 04.30 Ôàêòè
09.30 Õ/ô “Ëåäi ÿñòðóá”
04.50 Ïðîâîêàòîð
¡ÀÓ¡¼º¹L¶´¬¼¹LÚ

Ïiäêîðþâà÷ çîði”
14.00 Õ/ô “Òåìíèé ñâiò”
06.35, 16.00 “Âñå áóäå äîáðå!”
16.00 Õ/ô “Òåìíèé ñâiò: Ðiâíîâàãà”
¨sU^y\zQ}}©
18.00 Àáçàö
09.20 “Áèòâà åêñòðàñåíñiâ 15”
19.00 Ðåâiçîð
14.05 Õ/ô “ß ùàñëèâà”
21.55 Ñòðàñòi çà ðåâiçîðîì
18.00 “Âiêíà-Íîâèíè”
00.20 Õ/ô “Ïåðåìàãàþ÷è ÷àñ”
18.30 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà”
¨¶y^KÇ~KwKÉ}KK~}©
ÓÙÔ
22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”
8K~\y¶y^KÇ~\ 00.00 “Õ-Ôàêòîð - 7”
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,

³\|UÇ
09.15, 03.20 Çiðêîâèé øëÿõ
04.00, 02.40 Çîíà íî÷i
11.00, 04.30 Ðåàëüíà ìiñòèêà
04.10, 18.00 Àáçàö
12.00, 21.00 Ò/ñ “Ãðîìàäÿíèí Íiõòî” 05.05, 06.50 Kids Time
13.50, 15.30 Ò/ñ “Áóäå ñâiòëèé äåíü” 05.10 Ì/ñ “Òóðáî”
18.00 Ò/ñ “Ðàéñüêå ìiñöå”
06.55 Ò/ñ “Êëiíiêà”
¨p\z\^}¶y^KÇ~K©
¤Çzz|Q~}Kz~\U
³\|UÇ|~
09.55 Ñåðöÿ òðüîõ
23.30 Õ/ô “Ñìåðòåëüíi ïåðåãîíè”
12.45 Äåøåâî i ñåðäèòî
05.20 Ò/ñ “Àäâîêàò”
¥x\z~KzzK~~
22.45 Ò/ñ “Ãðà Ïðåñòîëiâ”

00.50 Õ/ô “Ñîìíiÿ”
¨(u^Kz~U~K©
ÓÙÔ
09.45 “Ñàä, ãîðîä, êâiòíèê”
¨q\x^U}^K|UÇ©
06.10, 16.10 Ò/ñ “Àäâîêàò”
11.00, 16.10 Äèòÿ÷à ãîäèíà
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
±QKu^Kz|
³\|UÇ
13.10, 02.30 Õiò-ïàðàä
8K~\y¶y^KÇ~\
14.00, 01.00 Õ/ô “Âåñiëëÿ íà Ðiçäâî” 09.15 Çiðêîâèé øëÿõ
16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 03.30
11.20, 04.30 Ðåàëüíà ìiñòèêà
Ïðîâiíöiéíi âiñòi
13.20, 15.30 Ò/ñ “Ãðîìàäÿíèí Íiõòî”
17.00 “Ðîçêiøíi ìàíäðiâêè”
18.00 Ò/ñ “Ðàéñüêå ìiñöå”
17.30 “Ïðî íàñ”
¨p\z\^}¶y^KÇ~K©
18.00 Ò/ñ “Òðàâìà”
21.00 Ò/ñ “Ãðîìàäÿíèí Íiõòî”
19.30, 21.00 Íàøi âiòàííÿ
³\|UÇ|~
20.40 Äiì êíèãè
23.30 Ò/ñ “CSI. Ìiñöå çëî÷èíó”
21.30 “Ñiëüñüêèé êàëåíäàð”
02.10 Õ/ô “Ñìåðòåëüíi ïåðåãîíè”
22.40, 04.00 Õ/ô “Iðæàâèé àëþìiíié” 05.20 Ò/ñ “Àäâîêàò”

Виходить з березня 1967 року.
Засновник — Тернопільська
районна рада

СЕРЕДА
18 СІЧНЯ

ЧЕТВЕР
19 СІЧНЯ

¤¢×¨
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00,
21.00, 05.30 Íîâèíè
06.10, 07.10, 08.10 Ñïîðò
06.15, 08.15 ÀãðîÅðà
06.25 Çîëîòèé ãóñàê
06.45, 07.45, 08.25 Ñìàêîòà
07.20, 23.00 Íà ñëóõó
08.35 Ïàñïîðò.Ua
08.45, 00.20 Òåëåìàãàçèí
09.00 Ä/ô “Îäíîãî ðàçó 60 ðîêiâ
ïîòîìó”
10.10 Ä/ô “Âàñèëü Ìàêóõ.
Ñìîëîñêèï”
11.00, 12.01 Çàñiäàííÿ Êàáiíåòó
±U~UN}^Uz¶y^KÇ~
12.00 ÕÂÈËÈÍÀ ÌÎÂ×ÀÍÍß Ïàì’ÿòi
}gy\{\z^\yq^{\ÇNzU}\z\Ç
âiéíè áóëî ïðèìóñîâî âèâåçåíî ç
¶y^KÇ~|\²UwQ~
13.15 Íàøi ãðîøi
q¨¤Çz³\K}\yzUv~©
15.30 Ñâiòëî
16.10 Ïóòiâíèê ïðî÷àíèíà
16.20 Íà ïàì’ÿòü
16.40, 04.15 Ò/ñ “Àííà Ïiëü”
17.25 Õî÷ó áóòè
17.50 Ì/ñ “Ïîïåëþøêà”
18.20, 01.20 Íîâèííèé áëîê
19.00, 01.50 Íîâèíè. Êóëüòóðà
q¨¿}Kwxz~QzKN~\Ç
âîëi”. Ô.2 “Îñòàðáàéòåð”
19.55 Ñëiäñòâî. Iíôî
20.20 Ïðî ãîëîâíå
21.30 Íîâèíè. Ñïîðò
21.50 Ò/ñ “Åïîõà ÷åñòi”
22.40 Ìåãàëîò
22.55 Âi÷íå
23.15 Ïiäñóìêè
oU|uQ^ \Ç\N\x
02.05 Íàäâå÷ið’ÿ. Äîëi
03.00 ×îëîâi÷èé êëóá. Ñïîðò
03.50 ×îëîâi÷èé êëóá
05.00 Ä/ô “Êåíãið. Ñîðîê äíiâ
ñâîáîäè”

П’ЯТНИЦЯ
20 СІЧНЯ

¤¢×¨
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00,
21.00, 05.30 Íîâèíè
06.10, 07.10, 08.10 Åðà áiçíåñó
06.15, 07.15, 08.15 Ñïîðò
06.20, 08.20 ÀãðîÅðà
06.25, 07.20, 08.25, 22.50, 23.30,
00.15 Ïîãîäà
oU|uQ^ \Ç\N\x
06.45, 07.45, 08.25 Ñìàêîòà
07.25, 23.35 Íà ñëóõó
08.35 Ïàñïîðò.Ua
08.45, 00.20 Òåëåìàãàçèí
09.00, 21.30 Íîâèíè. Ñïîðò
09.15, 20.20 Ïðî ãîëîâíå
¶y^KÇ~K~KNwKy
10.25 Ìiñòåðiÿ Ðiçäâà
11.05 Ä/ô “Ñåìèäåñÿòíèêè. Ñåðãié
³K^K|K~\z©
12.00 Ä/ô “Ãàéäàìàöüêèì øëÿõîì”
12.30 Ñóñïiëüíèé óíiâåðñèòåò
13.15 Ñëiäñòâî. Iíôî
14.00 Íàäâå÷ið’ÿ. Äîëi
15.10 Áiàòëîí. Êóáîê ñâiòó. VI åòàï.
/~|zU|K~K{\~yKyw U~y
17.05, 04.15 Ò/ñ “Àííà Ïiëü”
q¨·\^wK}}
Îëåêñàíäðà Ïàëëàäiíà”
18.20, 01.20 Íîâèííèé áëîê
19.00, 01.50 Íîâèíè. Êóëüòóðà
q¨¿}Kwxz~QzKN~\Ç
âîëi”. Ô.3 “Êîíöòàáîðè”
¨(gQw©²(Q|Qy\
21.50 Ò/ñ “Åïîõà ÷åñòi”
22.35 Îáëè÷÷ÿ âiéíè
23.00 Çîëîòèé ãóñàê
23.15 Ïiäñóìêè
02.05 Áiàòëîí. Êóáîê ñâiòó. VI åòàï.
/~|zU|K~K{\~yKyw U~y
03.50 Óðÿä íà çâ’ÿçêó ç ãðîìàäÿíàìè
05.00 Ä/ô “Êåíãið. Ñîðîê äíiâ
ñâîáîäè”

1+1

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30, 02.15 ÒÑÍ
1+1
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
ç 1+1”
16.45, 19.30 ÒÑÍ
09.30 “Ñïåöiàëüíèé âèïóñê. Âå÷iðíié
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê
êâàðòàë”
ç 1+1”
12.20 “Âå÷iðíié êâàðòàë”
09.30 Ì/ô “Òóðáî”
14.05 Õ/ô “Ìiöíèé ãîðiøîê - 4”
17.15 Ò/ñ “Êîõàííÿ ïðîòè äîëi”
¨±U~U~y©
20.15 Õ/ô “Âåæà”
14.10 Õ/ô “Ìiöíèé ãîðiøîê - 3:
Âiäïëàòà”
22.30, 01.25 “Ñâiò íàâèâîðiò - 8”
17.15 Ò/ñ “Êîõàííÿ ïðîòè äîëi”
23.35, 02.45 Õ/ô “Øåðëîê - 2:
20.15 Õ/ô “Ìiöíèé ãîðiøîê - 4”
¶¬¹°¬·¿±·¯¼¬®LÚÔ
22.40, 01.30 “Ñâiò íàâèâîðiò - 8”
×
23.40, 02.20 Õ/ô “Øåðëîê - 1: Âåëèêà
ãðà”
06.00 Ì/ô
¨(xK^\ y|U}Qv©
06.20, 14.00 “Ñëiäñòâî âåëè... ç
05.25 “Åñêiìîñêà - 2: ïðèãîäè â Àðêòèöi”
Ëåîíiäîì Êàíåâñüêèì”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
×
Íîâèíè
06.00 Ì/ô
07.15, 08.10 “Ðàíîê ç IÍÒÅÐîì”
06.20, 14.00 “Ñëiäñòâî âåëè... ç
¨qKzKv\|^w\N©
Ëåîíiäîì Êàíåâñüêèì”
11.20, 12.25 Ò/ñ “Àííà äåòåêòèâú”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
15.50, 16.45 “Ðå÷äîê”
Íîâèíè
¨(}\NÉ}Ny\~\{\©
07.15, 08.10 “Ðàíîê ç IÍÒÅÐîì”
20.00, 05.10 “Ïîäðîáèöi”
¨qKzKv\|^w\N©
21.00 Ò/ñ “Àííà-äåòåêòèâú”
11.20, 12.25, 21.00 Ò/ñ “Àííà00.55 Ò/ñ “Áiëà êîðîëåâà”
äåòåêòèâú”
¨8y\zK~Q}}±U
15.50, 16.45 “Ðå÷äîê”
çàñîáè”
¨(}\NÉ}Ny\~\{\©
03.40 Õ/ô “Õî÷ó äèòèíó”
20.00, 05.10 “Ïîäðîáèöi”
ICTV
00.55 Ò/ñ “Áiëà êîðîëåâà”
¨8y\zK~Q}}ºKwu~U© 05.40 Äèâèòèñü óñiì!
03.40 Õ/ô “Æèòòÿ ÿê öèðê”
06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê
ICTV
09.15 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç
05.40 Äèâèòèñü óñiì!
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi
09.55 Î÷íà ñòàâêà
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê
10.50, 13.20 Õ/ô “Ñîíöå, ùî
09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç
ñõîäèòü”
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü
13.35 Õ/ô “Ñòóêà÷”
09.50 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà
16.20 Ò/ñ “Ìiñöå çóñòði÷i çìiíèòè íå
11.40, 13.20 Õ/ô “Ñòóêà÷”
ìîæíà”
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið
14.05 Õ/ô “Êàðàòåëü”
16.20 Ò/ñ “Ìiñöå çóñòði÷i çìiíèòè íå 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç
ìîæíà”
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið
20.20 Iíñàéäåð
6~KN}KzyK³^Qw«É^K
21.25 Õ/ô “Ñìåðòåëüíà çáðîÿ - 4”
21.25 Õ/ô “Ñìåðòåëüíà çáðîÿ - 3”
23.50 Õ/ô “Ñìåðòåëüíà çáðîÿ - 3”
23.40 Õ/ô “Ñìåðòåëüíà çáðîÿ - 2”
01.55 Ò/ñ “Ëàñ-Âåãàñ - 2”
01.45 Ò/ñ “Ëàñ-Âåãàñ-2”
03.15 Ñòîï-10
03.05 Ñòîï-10
(xK^\ y|U}Qv
04.25 Ñòóäiÿ Âàøèíãòîí
04.25 Ñòóäiÿ Âàøèíãòîí
04.30 Ôàêòè
04.30 Ôàêòè
04.50 Ïðîâîêàòîð
04.50 Ïðîâîêàòîð

¤¢×¨
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00,
21.00, 05.30 Íîâèíè
06.10, 07.10, 08.10 Ñïîðò
06.15, 08.15 ÀãðîÅðà
06.25, 23.00 Çîëîòèé ãóñàê
06.45, 07.45, 08.25 Ñìàêîòà
07.20, 23.35 Íà ñëóõó
08.35 Òåðèòîðiÿ çàêîíó
08.40 Ïàñïîðò.Ua
09.00, 21.30 Íîâèíè. Ñïîðò
09.15, 20.20 Ïðî ãîëîâíå
¶y^KÇ~K~KNwKy
10.20 Õ/ô “Îñòàííié ïîäàðóíîê”
12.30 Ñóñïiëüíèé óíiâåðñèòåò
13.15 Ñõåìè
oU^K²K|U¥x\z
15.10, 03.15 Áiàòëîí. Êóáîê ñâiòó. VI
åòàï. Iíäèâiäóàëüíà ãîíêà 20êì.
\\zUy
17.05 Ò/ñ “Àííà Ïiëü”
17.50 Ä/ô “Iâàí Òåðåùåíêî.
Êîëåêöiîíåð ñïðàâ áëàãî÷èííèõ”
18.20, 01.20 Íîâèííèé áëîê
19.00, 01.50 Íîâèíè. Êóëüòóðà
19.25 Âiéíà i ìèð
21.50 Ä/ô “Iâàí Äðà÷. Êðiçü ÷àñ i ñëîâî”
22.55 Âi÷íå
23.15 Ïiäñóìêè
02.05 Ìóçè÷íå òóðíå
05.00 Ä/ô “Êåíãið. Ñîðîê äíiâ ñâîáîäè”

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30 ÒÑÍ
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê
ç 1+1”
09.30 “Ñïåöiàëüíèé âèïóñê. Âå÷iðíié
êâàðòàë”
12.20 “Âå÷iðíié êâàðòàë”
14.20 Õ/ô “Âåæà”
17.15 Ò/ñ “Êîõàííÿ ïðîòè äîëi”
20.15 “Íîâîði÷íèé âå÷iðíié êâàðòàë
2016”
00.00 Õ/ô “Äðóçi äðóçiâ”
01.40 Õ/ô “Êàðäiîãðàìà ëþáîâi”

×
06.00 Ì/ô
06.20 “Ñëiäñòâî âåëè... ç Ëåîíiäîì
Êàíåâñüêèì”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Íîâèíè
07.15, 08.10 “Ðàíîê ç IÍÒÅÐîì”
¨qKzKv\|^w\N©
11.20, 12.25 Ò/ñ “Àííà-äåòåêòèâú”
14.00 “Ñëiäñòâî âåëè...”
15.50, 16.45 “Ðå÷äîê”
¨(}\NÉ}Ny\~\{\©
20.00, 05.20 “Ïîäðîáèöi”
21.00 “×îðíå äçåðêàëî”
¡ÀÓ¶¼´¹È¶¬¬¼LÚ±°LÃLÔ
00.50 Ò/ñ “Áiëà êîðîëåâà”
8y\zK~Q}}±\^\z\
03.40 “Æäè ìåíÿ”

СУБОТА
21 СІЧНЯ
¤¢×¨
06.00 Ó ïðîñòîði áóòòÿ
06.35 Ïiäñóìêè
07.05 ÀãðîÅðà. Ïiäñóìêè
ºQygK^y^KÇ~
08.10 Ñìàêîòà
08.35 Òåïëî. Ua
08.45, 00.20 Òåëåìàãàçèí
09.00 Ì/ñ “Êíèãà äæóíãëiâ”
A}\z|\wUgKÇ~"
10.20 Õî÷ó áóòè
10.55 Õ/ô “Ïîâíå áåççàêîííÿ”
13.10 Ôîëüê-musiñ
14.25, 02.30 Áiàòëîí. Êóáîê ñâiòó. VI
Q}Ku±KNN}K^}yw U~y
15.20 ×îëîâi÷èé êëóá. Ñïîðò
16.10, 03.25 Áiàòëîí. Êóáîê ñâiòó. VI
Q}Ku+N}KQ}Kgyw \\zUy
17.45 ×îëîâi÷èé êëóá
18.20 Êîíöåðòíà ïðîãðàìà Îëüãè
¹xK^Éz\Ç¨È|~Kvw\N©
20.00 Áàêëàíè íà Áàëêàíè
21.00, 05.35 Íîâèíè
21.30 Ä/ô “Ëåãiîí”
q¨±y^KÇ~U(wz\
~K \Çz\U©
22.40 Ìåãàëîò
23.00 Ñâiò on line
23.25 Êîíöåðò Ìiëè Íiòi÷. 2 ÷àñòèíà
01.20 Ìóçè÷íå òóðíå
05.00 Ïðî ãîëîâíå

1+1
06.25, 01.45 “Íåäiëÿ ç Êâàðòàëîì”
08.15 Õ/ô “Ãåïàðä”
09.55, 19.30 ÒÑÍ
¨(zU}NyQ}}©
11.50 Õ/ô “Êàðäiîãðàìà ëþáîâi”
13.40 “Íîâîði÷íèé âå÷iðíié êâàðòàë
2016”
17.30 Ò/ñ “Íåäîòóðêàíi”
18.30 “Ðîçñìiøè êîìiêà”
¨¶y^KÇ~NyUNQ~NKUÇ©
21.15 “Âå÷iðíié êâàðòàë”
00.10 Õ/ô “Æåðòâîïðèíîøåííÿ”

×
06.10 “Ì/ô”
06.30 Õ/ô “Òðåíü-áðåíü”
08.30, 03.25 Õ/ô “Ïðèíöåñà öèðêó”
11.30 Ò/ñ “Áðàòñüêi çâ’ÿçêè”
15.30 Õ/ô “Âàðåíüêà”
17.30, 20.30 Ò/ñ “Âàðåíüêà.
Âèïðîáóâàííÿ ëþáîâi”
20.00, 01.35 “Ïîäðîáèöi”
21.40 Ò/ñ “Øêiäëèâi ïîðàäè”
02.30 “Ïîòîéái÷÷ÿ. Ñíè”

ICTV

05.40 Ôàêòè
oQyUKzK~}^N}
07.45 Äèâèòèñü óñiì!
¤^KQ~Qu\z}\^v³^Qw«É^K
¿~z³^Qw«É^K
11.15, 13.00 Äèçåëü-øîó
12.45 Ôàêòè. Äåíü
ICTV
13.25 Õ/ô “Çàáiéíèé ôóòáîë”
¡ÀÓ¿·´Ã¹´µºÜÂÈÔ
05.40 Äèâèòèñü óñiì!
16.55 Õ/ô “Áiëà iìëà”
06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi
18.45 Ôàêòè. Âå÷ið
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê
19.15 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè. Ïiäñóìêè
09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
10.05 Õ/ô “Êðîâ’þ i ïîòîì. Àíàáîëiêè” 20.05 Õ/ô “Ñòàð òðåê”
22.15 Õ/ô “Ñêåëåëàç”
12.30, 13.20 Õ/ô “Ñîíöå, ùî
00.15 Õ/ô “Øâèäøå êóëi”
ñõîäèòü”
02.05 Ò/ñ “Êîä Êîñòÿíòèíà”
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü
15.20, 16.20 Ò/ñ “Ìiñöå çóñòði÷i

çìiíèòè íå ìîæíà”
05.55 “ÂóñîËàïîÕâiñò”
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið
08.00 “Êàðàîêå íà Ìàéäàíi”
20.20 Àíòèçîìái
09.00 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”
21.25 Äèçåëü-øîó
¨¶y^KÇ~KwKÉ}KK~}©
23.25 Õ/ô “Ñìåðòåëüíà çáðîÿ - 4”
17.00 Õ/ô “Äðóæèíà çà êîíòðàêòîì”
01.50 Ò/ñ “Ëàñ-Âåãàñ - 2”
¡ÀÓº°L·´½ÈÅ¬½¾Ë¸½®ºÚ¸Ô
03.15 Ñòîï-10
23.30 Õ/ô “Ìðiÿòè íå øêiäëèâî”

01.20 “Ñëiäñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè”
¨sU^y\zQ}}©

08.50 Õ/ô “Ìàøà”
03.00 Çîíà íî÷i
10.40 Õ/ô “Îñîáèñòå æèòòÿ ëiêàðÿ
05.45, 07.00 Kids Time
±·L®¬¹º®ºÚÔ
05.50 Ì/ñ “Òóðáî”
18.00, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”
07.02, 14.45 Ïîëîâèíêè
18.30, 23.15 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà”
¨¶y^KÇ~KwKÉ}KK~}qU}© 09.10 Ðåâiçîð
12.05 Ñòðàñòi çà ðåâiçîðîì
00.10 “Õ-Ôàêòîð - 7”
16.20 Ì/ô “Ïàíäà Êóíã-Ôó”

18.05 Õ/ô “Êàðàòå-ïàöàí”
¡ÀÓ±¸·Ë»L½·Ë¹¬ÄºÚ±¼´Ô
03.00 Çîíà íî÷i
23.00 Õ/ô “Ïîõìóði íåáåñà”
04.30, 18.00 Àáçàö
00.55 Õ/ô “Ðåéä 2”
05.28, 06.40 Kids Time
05.30 Ì/ñ “Òóðáî”
ÓÙÔ
06.45 Ò/ñ “Êëiíiêà”
³\|UÇ
¤Çzz|Q~}Kz~\U


07.10, 05.15 Çiðêîâèé øëÿõ
11.00 Ñåðöÿ òðüîõ
09.15 Ò/ñ “Íåëþáèìèé”
¥x\z~KzzK~~
06.45, 16.00 “Âñå áóäå äîáðå!”
06.40, 16.00 “Âñå áóäå äîáðå!”
13.00, 15.20 Ò/ñ “Êðèâå äçåðêàëî
19.00
Õòî
çâåðõó
¨sU^y\zQ}}©
¨sU^y\zQ}}©
äóøi”
22.50 Ò/ñ “Ãðà Ïðåñòîëiâ”
11.35 “Áèòâà åêñòðàñåíñiâ 15”
10.20 “Áèòâà åêñòðàñåíñiâ”
17.15, 19.40 Ò/ñ “Ìàòè é ìà÷óõà”
00.55 Õ/ô “Ðåéä”
18.00 “Âiêíà-Íîâèíè”
18.00, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”
22.00
Õ/ô “Ïîäàðóé ìåíi òðîõè
¨¶y^KÇ~KwKÉ}KK~}©
18.30, 23.15 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà”
ÓÙÔ
òåïëà”
¨¶y^KÇ~KwKÉ}KK~}
¨¶y^KÇ~KwKÉ}KK~}
23.50
Ðåàëüíà ìiñòèêà
06.10 Ò/ñ “Àäâîêàò” 16+
Äiòè”
Äiòè”
02.30 Ò/ñ “C.S.I.: Íüþ-Éîðê”
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”
00.15 “Õ-Ôàêòîð - 7”
³\|UÇ
00.00 “Õ-Ôàêòîð - 7”


8K~\y¶y^KÇ~\

06.00 “Ñàä, ãîðîä, êâiòíèê”
09.15, 05.10 Çiðêîâèé øëÿõ
03.05 Çîíà íî÷i
06.15, 11.00 “Ïðî íàñ”
11.20, 03.40 Ðåàëüíà ìiñòèêà
03.00, 02.10 Çîíà íî÷i
04.00, 18.00 Àáçàö
13.20, 15.30, 21.00 Ò/ñ “Ãðîìàäÿíèí 06.45, 09.15 Ðàíêîâèé ôiòíåñ
04.40, 18.00 Àáçàö
04.53, 06.38 Kids Time
07.00 Ïðîâiíöiéíi âiñòi
Íiõòî”
04.55 Ì/ñ “Òóðáî”
05.33, 06.53 Kids Time
07.35 Õ/ô “Ñòðàéêåð”
18.00 Ò/ñ “Ðàéñüêå ìiñöå”
06.40 Ò/ñ “Êëiíiêà”
05.35 Ì/ñ “Òóðáî”
¨q\x^U}^K|UÇ©
¨p\z\^}¶y^KÇ~K©
06.55 Õ/ô “Ïåðåìàãàþ÷è ÷àñ”
¤Çzz|Q~}Kz~\U
09.00, 00.10 ×àñ-Tàéì
³\|UÇ|~
¤Çzz|Q~}Kz~\U
11.20 Ñåðöÿ òðüîõ
È|~Ky^KÇ~K
23.30 Ò/ñ “CSI. Ìiñöå çëî÷èíó”
11.25 Ñåðöÿ òðüîõ
14.05 Õòî çâåðõó
10.00 “Ñëiäñòâà. Iíôî”
¥x\z~KzzK~~
¥x\z~KzzK~~

10.30 Áëàãà çâiñòêà ç Ðiêîì Ðåííåðîì
19.00 Õ/ô “Âòå÷à ç Øîóøåíêà”
23.05 Ò/ñ “Ãðà Ïðåñòîëiâ”
11.30 “Ìàéñòåð-êëàñ iç Í. Ôiöè÷”
09.00, 00.15 ×àñ-Tàéì
¡ÀÓ´Áº°¿¹±¸¬ÜÔ
¡ÀÓ¬¼½¬¾¬¶¿ÜÔ
11.55, 14.25, 16.55, 20.05, 00.05
09.30,
17.00
“Ðîçêiøíi
ìàíäðiâêè”
00.05 Ò/ñ “Ãðà Ïðåñòîëiâ”
ÓÙÔ
Òåðíîïiëüñüêà ïîãîäà
11.00, 16.10 Äèòÿ÷à ãîäèíà
ÓÙÔ
¨ºy\K|\wK ~\{\y\w\^}©
¨¹K^Uz~vyy©
06.10, 16.10 Ò/ñ “Àäâîêàò”
12.30,
00.30 Õ/ô “Îñòàííié ç
12.10 “Ãàë-êëiï”
06.10, 16.10, 05.20 Ò/ñ “Àäâîêàò”
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
ñîáà÷îãî ïëåìåíi”
12.40, 21.30 “Òâié äiì”
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
³\|UÇ
14.30
Ì/ô
13.00, 02.30 Õiò-ïàðàä
³\|UÇ
8K~\y¶y^KÇ~\
15.00 Õ/ô ”Ìàëåíüêi âèêðàäà÷i”
14.00, 01.00 Õ/ô “Ìié òàòî, ìîÿ
8K~\y¶y^KÇ~\
09.15, 03.40 Çiðêîâèé øëÿõ
16.30 Äiì êíèãè
¸¬¸¬¸ºÚ¼¬¾´L½±½¾¼´Ô
09.15, 03.40 Çiðêîâèé øëÿõ
11.20, 04.30 Ðåàëüíà ìiñòèêà
17.00 Õiò-ïàðàä
11.20, 04.30 Ðåàëüíà ìiñòèêà
13.20, 15.30, 21.00 Ò/ñ “Ãðîìàäÿíèí 17.30 “Ìàéñòåð-êëàñ iç Í. Ôiöè÷”
18.00 Íàøi âiòàííÿ
18.00 Ò/ñ “Òðàâìà”
13.20, 15.30, 21.00 Ò/ñ “Ãðîìàäÿíèí
Íiõòî”
18.50 “Ïðîôåñiéíî ïðî êðàñó”
19.30, 21.00 Íàøi âiòàííÿ
Íiõòî”
18.00 Ò/ñ “Ðàéñüêå ìiñöå”
¶\yNUÈz^\uK
20.10 “Ñiëüñüêèé êàëåíäàð”
18.00 Ò/ñ “Ðàéñüêå ìiñöå”
¨p\z\^}¶y^KÇ~K©
¥Q{Q~|NzU}\z\Çwy
20.55 “Ïðîôåñiéíî ïðî êðàñó”
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Життя як воно є | У кожної сім'ї своя історія

Розлучення — не єдиний вихід

Сьогодні чую від багатьох знайомих подружніх пар: «Мені все набридло. Я на собі тягну весь дім. Все, розлучення. Іншого виходу немає». І справді,
люди, які рік чи два тому ходили, тримаючись за руки, обіймались, цілувались, присягалися у вічному коханні, уже не можуть перебувати в одному
приміщенні. Психологи називають такий період кризою у стосунках, віруючі люди — випробуванням. Всі по-своєму праві. Та закоханих людей це не
рятує. Вони все ж розлучаються. А може, варто потерпіти і все налагодиться? Моя історія саме про це.
Марія з Олегом були дуже гарною парою. Вони познайомилися
в інституті. Весь час проводили
разом. Їздили у подорожі, ходили в
походи. Не любили шумні вечірки,
гулянки. Майже не спілкувалися з
друзями. Після трьох років зустрічей Олег освідчився Марії. Це було
дуже романтично. Молоді люди
саме підкорювали Говерлу. Після
кількагодинного підйому Марія,
стомлена, але дуже задоволена
новим спортивним досягненням,
милувалася красою карпатської
природи. Олег несподівано став
перед коханою на коліно і виголосив урочисту присягу: любити
її, дорожити нею, носити на руках
все життя. Дівчина від несподіванки заплакала. Звісно, вона погодилася стати дружиною.
Через півроку зіграли весілля.
Батьки переїхали в село, а молодятам залишили двокімнатну
квартиру в центрі міста. Жило
подружжя душа в душу. Обоє
влаштувалися на роботу. Вечорами гуляли, ходили в кіно. Якось
Марія дізналася, що вагітна. Вона
хотіла втішити звісткою Олега, та
здивувалася його реакції.
— Так швидко? Але ж ми ще
для себе не пожили. Ти ж розумієш, що відтепер усе зміниться?
— Звісно, розумію. Я стану мамою, а ти — татом. Все буде добре,
головне, що ми разом. Чи не так?
Олег змовчав. Марія подумала,
що це хвилювання. З часом Олег і

справді звик до думки про народження дитини. Мріяв про сина.
Навіть почав обирати йому ім'я.
Одного дня дружина «втішила»
його звісткою, що у них буде двійняи — дівчатка. Олег знову засумував. Він же так мріяв про сина.
Настав час пологів. Чоловік
був на роботі. Марія ніяк не могла
додзвонитися до нього. Тому викликала «швидку». Пологи були
без ускладнень. Якісь кілька годин, і Марія — щаслива матуся. Та
Олег так і не з’явився. Прийшов її
навідати аж наступного дня. Марія бачила, що з ним щось не те.

Він не дивився їй в очі, не захотів
взяти на руки дівчаток. Тієї ночі
бідолашна жінка виплакала всі
очі. Вона не могла зрозуміти, чим
заслужила на таке ставлення коханого, адже вона йому народила
донечок.
Коли Марія разом із дітьми
приїхала додому, стало ще гірше.
Олег не допомагав дружині. Нервував, коли дівчатка плакали.
Йшов з дому до пізньої ночі. Від
нього часто пахло спиртним.
— Мамо, я більше не можу.
Розлучаюся!
— Доню, а може, в нього якісь

Сам собі лікар | Бабусині рецепти

Кашель: як позбутися?

Прикрий «сезон застуд» докучає нині багатьом. Організм, ослаблений холодною погодою, легко «ловить» хвороботворні мікроби, які часом просто «кишать» у повітрі, і
вже незабаром маємо нежить, біль у горлі, а також кашель — один із найбільш поширених і найнеприємніших симптомів застуди. Як упоратися з цим проявом захворювання з користю для організму?
Родзинки (30 г) настоюйте в холодній кип'яченій
воді 45 хвилин. Відкиньте на друшляк. З'їжте перед
сном, запиваючи гарячим молоком. Засіб допомагає навіть при сильному кашлі.

Варені і печені груші — прекрасний засіб при
сильному кашлі і задусі. Окрім того, відвар із сушених груш тамує спрагу при високій температурі.
1 склянку подрібнених сушених груш залийте
500 мл води, варіть 20 хв. Настоюйте, укутавши, 4
години. Процідіть. Пийте теплим по 100 мл 4 рази
на день за 30 хв. до їди.
Подрібніть 2 стиглих банани, залийте 200 мл
гарячої води, кип'ятіть 10 хвилин. Процідіть, додайте мед. Пийте напій теплим.
Плоди фініків (10 шт.) залийте 500 мл води і варіть 30 хвилин. Процідіть, відтисніть. Пийте гарячим при сухому кашлі. Можна зварити 6-7 сушених
фініків у 200 мл молока.
Капустяний лист ошпарити і відразу ж змастити сумішшю меду і солі
(1:1). Гарячим прикласти до грудей
або на спину (але не на область серця), зверху прикрити поліетиленом і
гарненько укутати хворого. Через деякий час лист можна прибрати — вся
суміш вбереться в шкіру і зробить
свій магічний вплив.

Натріть на дрібній тертці 1 яблуко, 1 цибулину і 1 морквину приблизно однакової ваги. Додайте 2 ст. л. меду, добре перемішайте. Вживайте:
діти по 1 ч. л., дорослі — по 1 ст. л. теплої суміші 4-5
разів на день.
Можна зробити і таку суміш: 2 ст. л. тертих
яблук, 2 ст. л. меду і 1 ст. л. тертої цибулі. Приймайте теплою по 1 ч. л. 4-7 разів на день.
"Вогняне" молоко. 10 цибулин наріжте кубиками, подрібніть 1 головку часнику. Залийте 500 мл
молока, варіть до розм'якшення. Додайте до суміші
м'яту і липовий мед. Настоюйте 1 годину, процідіть.
Пийте по 1 ст. л. кілька разів на день.
Плоди інжиру покладіть у гаряче молоко (один
плід на 1,5 склянки), доведіть до кипіння. Варіть 30
хвилин під закритою кришкою (до випаровування
майже третини молока). Далі каструлю вкутайте
ковдрою. Після повного охолодження перелийте
інжирне молоко в скляну ємність, щільно закрийте
кришкою. Пийте за півгодини до їди: столову ложку для дорослих, чайну — для дітей.

проблеми? Вам треба поговорити.
Марія вирішила послухати
маму і ввечері, коли чоловік повернувся додому, почала розмову.
Та у відповідь почула лише: «Це
тебе не стосується. Маєш памперси, пелюшки, ось і займайся
ними. Тебе взагалі, окрім цього,
нічого не цікавить. Ти забула, що
маєш молодого здорового чоловіка! За собою не доглядаєш, дивись, на кого ти перетворилася…»
Під крики чоловіка Марія зібрала
дітей, кинула в сумку дитячі речі
й пішла до батьків. Згодом подала
на розлучення.

Та якось серед ночі їй зателефонували.
— Ви Марія Г.?
— Так. А хто це?
— Це майор міліції Іван Кушнір. Олег Г. — це ваш чоловік?
— Так… — у Марії затремтіли
руки. Вона зрозуміла, що з Олегом
щось трапилось.
— Вашого чоловіка знайшли на
узбіччі. Його дуже побили. Він у
реанімації.
Більше Марія нічого не чула.
Вона миттю зібралася і поїхала в
лікарню. Там їй повідомили, що
її чоловік у важкому стані. Довгі
місяці Марія не відходила від лікарняного ліжка. З’ясувалося, що
Олег позичив грошей, щоб розпочати власну справу, у якось бандита. Бізнес не йшов, невдовзі Олег
збанкрутував. Тому він так і відреагував на звістку про дитину. Бо
розумів, що вони і так у великих
боргах. Коли він зміг говорити,
щоразу благав кохану пробачити
йому. Обіцяв, що все зміниться.
Жінка принесла до нього донечок,
а він розплакався, мов мала дитина. Обіймав їх, цілував і теж просив пробачення за свою зовсім небатьківську поведінку.
Ось так. Напевне, рубати з плеча — не зовсім правильно. Інколи
варто подумати, зачекати, поговорити. Хоча у кожної сім’ї своя
історія.
Зоряна ДЕРКАЧ.

Домашній помічник

Підпаліть лавровий
лист у своїй оселі!
Кожне помешкання має свій аромат.
У одних воно пахне парфумами
або кавою, у інших — домашньою їжею чи теплим молоком. Та бувають житла, де
присутній запах неймовірної
свіжості й чистоти, адже їх
господарі знають засіб, яким
користувалися стародавні
греки й римляни: для очищення приміщень від неприємних
запахів вони підпалюють листя лавра.
Для дезінфекції помешкань необхідно 6-7 листочків лавра залити окропом, настояти протягом півгодини, а потім відкриту посудину з настоєм
залишити в кімнаті. Фітонциди, на які багатий лавр, очистять повітря від
бактерій. До речі, така процедура допомагає уникнути деяких хвороб і
поліпшити самопочуття. Доведено, що запах лаврового листа діє на організм заспокійливо і навіть має знеболюючу дію. Лавр здатний запобігти
нападам епілепсії, подолати стрес і втому. Це завдяки вмісту специфічних
ефірних олій, які звільняють дихальні шляхи і сприяють розслабленню
всього організму. Щоб відчути на собі благотворний ефект вже за 10 хвилин, підпаліть кілька сухих лаврових листочків. Через деякий час приємний цілющий аромат наповнить кімнату.
• Дивно, але ця рослина може допомогти подолати безсоння. Для
цього кілька лаврових листків покладіть у бавовняний мішечок поруч із подушкою, щоб можна було вдихати аромат. Їх запах відмінно
заспокоює нерви і налаштовує на сонний лад.
• Також лавр є символом чистоти, успіху й перемоги. Магічні властивості цієї рослини були помічені ще в давнину. Досі деякі люди
зберігають біля вхідних дверей гілку лавра як оберіг. З листям цієї
рослини здійснювали різні ритуали на виконання бажань. Спробуйте один із них: напишіть бажання на лавровому листі і підпаліть
його. Очікуване неодмінно збудеться, якщо ви позитивно налаштовані. Сила думки творить чудеса, вірте в диво — і всі ваші мрії стануть реальністю.
• З’ясувалося, що лаврове листя є надзвичайно ефективним засобом у боротьбі з тарганами й мурахами. Його запах відлякує
комах.За допомогою скотча прикріпіть лаврові листочки до внутрішньої поверхні кришок, якими закриваєте ємності зі спеціями.
Можна розкласти сухе листя в кухонних шафах. Приготуйте відвар
і розбризкайте його у приміщенні або протирайте ним робочі поверхні в кухні.
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Спортивний калейдоскоп

Спортивна кінозима

Узимку не надто побігаєш на стадіоні. Щоб морозні зимові дні не здавалися довгими і нудними, можна переглянути
фільми про спортсменів, повчившись у кіногероїв спортивної майстерності. Пропонуємо увазі читачів «Подільського
слова» десять найцікавіших кінострічок, присвячених спорту.
«Кобі робить роботу»
США, 2009.

«Алі»
США, 2001.

Життя боксера Мухаммеда
Алі, який помер торік на початку
літа у віці 72-ох років, давно стало
легендою. Режисер Майкл Манн
показав його як спортсмена та
особистість. «Ми просили не робити його біографію більш благовидною, ніж вона була», — казали родичі спортсмена. До слова,
Вілл Сміт вісім років відмовлявся
від ролі Алі, але в підсумку був
номінований на «Оскар».

«Скажений бик»
США, 1980.

Класика від оскароносного Мартіна Скорсезе про ексчемпіона світу в середній вазі
1940-50-х років Джейка Ламотта. Про зліт і падіння великого
бійця, про його бурхливе життя,
про те, як заважав Джейку його
неприборканий і скандальний
характер. Подивившись фільм,
Ламотта зізнався, що нарешті
зрозумів, яким був монстром.
Джейк сказав Роберту де Ніро,
який отримав «Оскар» за роль
відомого спортсмена, що в актора є навички боксера, і він хотів
би стати його тренером. Цікаво,
що замінником крові у фільмі був
шоколад.

«Боєць»
США, 2010.

Глибоко психологічна історія
шляху до звання чемпіона світу
боксера Міккі Ворда на прізвисько Ірландець, який трудився
між боями на дорожніх роботах.
Ворд після перегляду фільму відчув гордість, а ось його брату Ді-

ккі, чия багатообіцяюча кар’єра
бійця перервалася через наркотики, важко було визнати, що
він викинув життя на смітник.
Заради головної ролі актор Марк
Волберг побудував на задньому
дворі ринг і впродовж п’яти років тренувався під наглядом професіоналів, а після зйомок навіть
відмовився від гонорару.

«Проклятий Юнайтед»
Великобританія, 2009.

Історія 44-денного перебування британського тренера
Брайана Клафа, який здобув два
кубка чемпіонів з англійським
«Ноттінгем Форест», біля керма
«Лідс Юнайтед», де його всі зненавиділи. Фільм знятий за бестселером Девіда Піса. Колишній
півзахисник «Лідса» Джонні
Джайлз подав до суду на авторів
книги і фільму «за образу честі
та гідності, за перебріхування і
нахабне придумування фактів»,
вигравши справу. Сам Брайан
Клаф не дожив до прем’єри
фільму…

«Гонка»
Великобританія, 2013.

Пронизлива історія суперництва двох чемпіонів-антиподів
Формули-1 1970-х років: «механічного» Ніки Лауди і плейбоя Джеймса Ханта. «Шкода,
що Джеймса вже немає з нами,
йому б фільм точно сподобався, — відреагував на кінострічку Лауда. — Актор, який зіграв
мене, при зустрічі мені одразу
сподобався. Я возив його на
Гран-прі Бразилії, щоб познайомити з гонками».

Документальний фільм про
одного з найвизначніших баскетболістів сучасності — Кобі Брайянта. В дитинстві він був звичайнісіньким хлопцем, навчався
в школі, мріяв стати зіркою баскетболу. Ця кінострічка, де Кобі
грає сам себе, — відображення
його життя, шляху до визнання
і боротьби з труднощами, через
які більшість людей здаються.

«Людина, яка змінила
все» США, 2011.

Сюжет фільму будується навколо головного героя — директора бейсбольного клубу
Біллі Біна (Бред Пітт). Він не визнає жодного результату, крім
перемоги, але його провінційна
команда зі скромним бюджетом
не може дозволити собі зіркових
гравців. Намагаючись вирішити
проблеми, Біллі наймає собі помічника, випускника Гарварда,
від якого дізнається про новітній
метод підбору гравців за допомогою комп’ютерного аналізу їхніх фізичних даних. Нововведення не влаштовують колег і раду
директорів команди, а тут ще
неприємності у відносинах з колишньою дружиною. Але пройшовши через усі перешкоди і
труднощі, Біллі досягає успіху на
всіх фронтах.

«Хулігани Зеленої
вулиці» США,
Великобританія, 2005.

Стрічка про життя англійських футбольних фанатів, яка
має продовження. Молодого студента-журналіста Мета
(Елайджа Вуд) відраховують із
Гарварду, несправедливо звинувативши у вживанні і продажі наркотиків. Він приїжджає
в Лондон до своєї сестри, щоб
реабілітуватися. Чоловік сестри
Мета знайомить хлопця зі своїм
братом — лідером футбольних
хуліганів, які вболівають за «Вест
Хем» і постійно воюють із хуліганами з «Міллуолл», влаштовуючи
криваві побоїща. Це війна не на

життя, а на смерть. У підсумку
сюжет фільму перетворюється у
справжню драму з трагічним фіналом...

«Грай, як Бекхем»
Великобританія,
Німеччина, США, 2002.

Спорт — це не лише для хлопців. Індійській дівчині, яка живе
у Великобританії й обожнює
футбол, нелегко довести оточуючим, що вона на багато здатна.
Поки сім’я вісімнадцятирічної
Джесс дотримується традицій і
шукає для дівчини гідного нареченого, вона проводить вільний
час у парку, граючи з друзями у
футбол і мріючи про таку ж, як
у відомого англійського футболіста Девіда Бекхема, кар’єру. Її
помічає Джулз — інша спортсменка, яка виступає в жіночій
футбольній команді. Дівчата
стають подругами і починають
разом тренуватися під пильним
керівництвом друга Джулз і їх
тренера, щоб здійснити свою
мрію. Їх цілеспрямованість і
спортивний талант принесуть
плоди, але спочатку доведеться
як слід постаратися й подолати
власні сумніви та сумніви своїх
батьків і друзів.

«Команда мрії»
Франція, 2012.

Патрік — у минулому відомий
футболіст і тренер, а зараз звичайний п’яниця. Єдина робота,
яку він може отримати, — тренування аматорської футбольної
команди на півночі Франції. Відмовитися не можна, адже якщо
в нього не буде роботи, він позбудеться права опіки над дочкою. Справи на футбольному
поприщі у листонош, рибалок і
бухгалтерів ідуть так собі. Тоді
Патріку в голову приходить геніальна думка — запросити в свою
команду колишніх футбольних
зірок, які вже повісили бутси на
цвях. Обов’язково перегляньте цей фільм — на вас чекають
веселі пригоди і незабутні футбольні баталії.
Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.
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Сильні духом

Тернопільський регіональний центр із фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» визначив десять кращих спортсменів-інвалідів за підсумками 2016 року. Зі слів директора центру Олега Юзчишина, список очолив
чемпіон XV літніх Паралімпійських ігор у бразильському Ріо-де-Жанейро, заслужений майстер спорту України
з футболу серед спортсменів із наслідками ДЦП, уродженець Підгайців Тернопільської області Іван Шкварло.
Він став також лауреатом у номінації «Сильні духом» у церемонії «Кращі спортсмени Тернопілля-2016».
Окрім Шкварла, до десятка кращих
спортсменів-інвалідів
Тернопільщини
ввійшли заслужений майстер спорту України з лижних перегонів серед спортсменів із
вадами слуху, призер чемпіонатів України
з лижних перегонів Андрій Андріїшин; заслужений майстер спорту України з футболу серед спортсменів із вадами зору Богдан
Бадло; майстер спорту України з боротьби
дзюдо серед спортсменів із вадами слуху
Марія Корнійчук; майстер спорту України
з легкої атлетики серед спортсменів із вадами слуху, призерка чемпіонатів України
з легкої атлетики Ольга Зазуляк; кандидат
у майстри спорту України з лижних гонок
(біатлон) серед спортсменів з ураженням
опорно-рухового апарату, учасник етапів
Кубка світу з лижних гонок Тарас Радь;
кандидат у майстри спорту України з пауерліфтингу, дзюдо серед спортсменів із вадами зору, багаторазовий чемпіон, призер
чемпіонатів України з пауерліфтингу, дзюдо, легкої атлетики, армрестлінгу Василь
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Горобець; чемпіонка, рекордсменка чемпіонатів України з пауерліфтингу та призерка з боротьби дзюдо серед спортсменів із
вадами зору Наталія Олійник; кандидат у
майстри спорту України з легкої атлетики
серед спортсменів із вадами слуху, чемпіонка чемпіонатів України з легкої атлетики
Руслана Муравська та кандидат у майстри
спорту з легкої атлетики серед спортсменів із вадами фізичного розвитку, чемпіон
України з легкої атлетики Сергій Волохатий.
За матеріалами офіційного сайту
управління фізичної культури і спорту
Тернопільської ОДА.

На фото: кращий спортсмен 2016 року за
версією Тернопільського регіонального центру з фізичної культури і спорту інвалідів
«Інваспорт», чемпіон XV літніх Паралімпійських ігор, заслужений майстер спорту
України з футболу серед спортсменів із
наслідками ДЦП Іван Шкварло.

Міжнародна федерація футболу
(ФІФА) розширила формат проведення
Чемпіонату світу. Відповідно на ЧС-2026
буде 48 учасників, яких розділять на 16
груп по три команди. В результаті такої
турнірної сітки за 32 дні команди зіграють 80 ігор, а стадія плей-оф стартуватиме з 1/16 фіналу. Згідно з дослідженнями
ФІФА, таким чином чистий прибуток від
проведення мундіалю може збільшитися на 640 мільйонів доларів. Світові
першості в 2018 і 2022 роках пройдуть у
старому форматі за участі 32 команд.
Форвард мадридського «Реалу» і
збірної Португалії Кріштіану Роналду
визнаний ФІФА найкращим гравцем
2016 року. За результатами голосування, португалець набрав більше голосів,
аніж інші претенденти на цю нагороду
— аргентинець Ліонель Мессі («Барселона») і француз Антуан Грізман («Атлетіко» Мадрид). Торік Кріштіано у складі
«Реалу» переміг у фіналі Ліги чемпіонів,
зі збірною Португалії став тріумфатором Євро-2016. Нагадаємо, у грудні
2016 року португальський футболіст
отримав четвертий «Золотий м’яч» за
версією журналу France Football.
Найкращою
футболісткою
2016
року стала американка Карлі Ллойд
(«Х’юстон Деш»). У номінації «Найкращий тренер 2016 року» переміг італієць
Клаудіо Раньєрі («Лестер Сіті»), серед
жінок — німкеня Сільвія Найд, яка тренує збірну Німеччини. Крім цього, ФІФА
представила символічну збірну 2016
року: Мануель Нойєр, Дані Алвес, Жерар Піке, Серхіо Рамос, Марсело, Лука
Модріч, Тоні Кроос, Андрес Іньєста, Ліонель Мессі, Луїс Суарес і Кріштіану Роналду. Окрему відзнаку отримав колумбійський клуб «Атлетіко Насьональ».
Команді вручили приз за чесну гру
після відмови від південноамериканського кубку на користь бразильського
«Шапекоенсе», гравці якого загинули в
авіакатастрофі.
Колишній воротар «Шахтаря» і «Динамо» Олександр Рибка підписав
дворічний контракт із «Кардемір Карабюкспор», який займає дванадцяте
місце в турецькій Суперлізі, інформує
SportArena. Олександр виступав за молодіжні команди киян у 2004-2009 роках, після чого як вільний агент перейшов в «Оболонь», а звідти — в «Шахтар».
У січні 2014 року Рибка повернувся в
«Динамо», але завоювати місце в основному складі йому не вдалося.
Офіційний сайт «Шахтаря» підтвердив оренду 24-річного українського
півзахисника Олександра Караваєва
стамбульському «Фенербахче». Футболіст приєднався до «Шахтаря» у 2009
році, однак з 2012-го постійно перебував в оренді в інших клубах. Останні два
з половиною сезони він провів у складі
луганської «Зорі». Як повідомляють турецькі журналісти, за піврічну оренду
Караваєв заробить у Туреччині 500 тисяч євро, а донецький клуб отримає 100
тисяч євро.
Футболіст львівських «Карпат» Володимир Костевич підписав чотирирічний контракт із «Лехом» із Познані.
За інформацією сайту Tribuna.com, сума
трансферу становить 300 тисяч євро з
бонусами в разі виходу польської команди в єврокубки. В турнірній таблиці
чемпіонату Польщі «Лех» займає п’яте
місце.
Перша ракетка України Еліна Світоліна оновила національний рекорд в
оновленому рейтингу Жіночої тенісної
асоціації (WTA). Вперше в історії жіночого тенісу українська тенісистка піднялася на тринадцяте місце. До цього рекордною позицією Світоліної в
рейтингу WTA було 14 місце, на якому
тенісистка завершила 2016 рік. У новому сезоні українка дійшла до півфіналу
турніру WTA в австралійському Брісбені, під час якого обіграла олімпійську
чемпіонку Моніку Пуїг і першу ракетку
світу Ангелік Кербер.
Підготував Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

12

Подільське слово

Подільське слово | №2 (5209)
п'ятниця, 13 січня 2017

Традиції

Зірка ясна на весь світ засіяла

Доброчинність

Дитячому театру «Відродження», який діє при Великоглибочецькому будинку творчості школяра, ще немає і півроку, а його учасники активно пропагують народні
традиції. У сільських домівках їх радо зустрічали під час цьогорічних Різдвяних свят.
Юні театрали з Великого Глибочка завітали з шопкою, колядками та віншуваннями й до
керівництва
Тернопільського
району, начальників відділів і
спеціалістів Тернопільської районної ради та райдержадміністрації. Діти показали вертеп,
де, крім давніх, діяли сучасні
герої, зокрема Путін. Але всяке
зло, яке б воно не було люте, завжди гине.
Керівник театру «Відродження», громадський активіст Василь Івасечко, який зіграв роль
волонтера, що допомагає воякам
АТО, коротко розповів про традицію вертепних дійств в Україні, висловив підтримку усім, хто
нині на фронті та в тилу виборює
соборність рідної держави.
Голова Тернопільської РДА
Олександр Похилий і голова

«Корок до корка збирай
ти і я, разом ми зможемо
змінити життя»
Тернопільської районної ради
Андрій Галайко щиро подякували дітям за вітання й святкове
дійство. Учасники театру «Відродження» заспівали «Многая
літа» присутнім і тим, хто нині

у холодну зиму береже нас від
ворога на східному кордоні
України.
Галина ЮРСА – ТРР «Джерело».
Фото автора.

7 січня 2017 року, на Різдво, у
будинку культури села Козівка
відбувся святковий концерт.
Урочистості розпочав отецьдекан Василь Брегін, який привітав
з Різдвом громаду села Козівка. Родзинкою заходу була сценка про те,
як кожна українська сім`я готується
до Святого вечора і Різдва Христового. Святкову атмосферу створив
виступ сільського вертепу. Лунали
колядки, щедрівки і духовні пісні.
Козівським артистам допомагав зал. Сільський голова Великогаївської об’єднаної територіальної громади Олег Кохман разом із старостою села Козівка Тарасом Дідиком привітав усіх із Різдвяними святами і
поділився планами на 2017 рік.
На завершення концерту присутні заспівали коляду «Нова радість стала». Учасників дійства пригостили солодощами.

Основне завдання школи – виховання морально багатої
особистості, яка ніколи не залишиться осторонь від чужої біди. У нашій школі неодноразово проводили заходи
з метою допомогти бійцям на сході країни.
В рамках проекту «Допоможемо воїнам АТО» вирішили організувати акцію, яку назвали
«Корок до корка». Учні Великоберезовицької ЗОШ І-ІІІ ступенів вірять, що зможуть допомогти солдатам, які захищають нашу
країну від російського агресора.
Тому вчитель біології, класний керівник 10-го класу Тетяна Павлік
разом зі своїми учнями оголосила
про збір пластикових кришечок.
Вони заручилися підтримкою усіх
школярів, які завжди радо долучаються до подібних акцій, проектів,
конкурсів. Зібрані корки передали
волонтерській організації «Бункер- С». Далі волонтери обміняють
їх на одноразовий посуд, у якому
передають для воїнів АТО продукти харчування.
Жоден клас не залишився

осторонь, адже всі ми знаємо, що
маленька часточка вкладена у велику добру справу, повертається
людині сторицею. Від першокласника до одинадцятикласника —
всі збирали пластикові корки. А
ми, дорослі, пересвідчилися, що
виховуємо справжніх людей, які
завжди прийдуть на допомогу й
підтримають у скрутну хвилину.
Корок до корка збирай ти і я,
Разом ми зможемо
змінити життя
Тому, хто сили свої і завзяття
Чесно віддав, щоб був спокій
у хаті.
Корок до корка збирає сім’я!
Вірить, що змінить
солдату життя!
Світлана ПРИШЛЯК,
класний керівник 6-А класу
Великоберезовицької ЗОШ І-ІІІ ст.

Дитячий майданчик

Притча про двірника
Один чоловік прийшов
влаштовуватися
двірником у компанію
«Майкрософт». У відділі
кадрів йому задали кілька питань, провели невеликий тест і нарешті
сказали:
— Ви прийняті. Залиште вашу електронну
адресу, щоб ми повідомили, коли вам потрібно
буде вийти на роботу.
— Але, на жаль, у
мене немає ні комп’ютера, ні
електронної адреси — розгублено
відповів чоловік.
— У такому разі ми не можемо
прийняти вас на роботу, оскільки
віртуально вас не існує.
Засмучений чоловік вийшов на

вулицю. Як заробити
грошей? І тут в його
голові промайнула
ідея. В кишені у нього було 10 доларів.
Купивши у фермера
10 кг помідорів, він
почав ходити по хатах і пропонувати
свій товар. Вже за 2
години йому вдалося
подвоїти свій стартовий капітал, а через
6 годин роботи у нього було вже 160 доларів. І чоловік
зрозумів, що з такими доходами
цілком можна обійтися без роботодавця.
Через якийсь час він купив машину, потім вантажівку, відкрив
магазин, а через п'ять років уже
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володів мережею супермаркетів.
І тоді вирішив застрахувати своє
життя. Під час переговорів страховий агент попросив його залишити електронну адресу, щоб
надіслати найбільш вигідну пропозицію, на що комерсант, як і
кілька років тому, відповів, що у
нього немає ні електронної адреси, ні навіть комп'ютера.
— Дивно, — вигукнув страховий агент, — у вас такий великий
бізнес — і немає електронної адреси! Ви тільки уявіть, ким би ви
стали, якби у вас був комп'ютер!
Комерсант відповів:
— О так, я став би двірником
компанії «Майкрософт».
Мораль: якщо у вас чогось немає, може, вам це й не потрібно?

Лабіринт

На ці каверзні питаннячка не всі
дорослі зможуть дати відповідь.

А ти? Нумо, перевір свою
кмітливість!
Запитання:
1. Де є міста без будинків,
річки без води і ліси без дерев?
2. Який малюк народжується з вусами?
3. Як перерахувати п'ять
днів тижня, не називаючи їхні
назви?
4. Коли людина може мчати зі
швидкістю гоночного автомобіля?
5. Що є у слонів і немає в інших тварин?
6. Хто може стрибнути вище будинка?
7. Яка різниця між блохою і собакою?
8. Перед ким усі люди знімають
капелюхи?
9. Яка порода риб найцінніша?
10. Як написати «мишоловка»
п'ятьма буквами?
11. Син мого батька, а мені не брат?
12. З якого посуду не можна поїсти?
Відповіді:
1. На географічній карті.
2. Кошеня.
3. Позавчора, вчора, сьогодні, завтра,
післязавтра.
4. Коли вона в цьому автомобілі.
5. Слоненята.
6. Будь-хто, бо будинки не вміють
стрибати.
7. Собаки — ссавці, а блохи — комахи.
8. Перед перукарем.
9. Золота рибка.
10. Кішка.
11. Я сам.
12. Із порожнього.

