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Тема тижня
11 травня рішенням Ради
Європейського Союзу остаточно
затверджений безвізовий режим для
України. Це була остання європейська
інстанція, яка мала ухвалити рішення
щодо надання Україні режиму
візової лібералізації. Церемонія
підписання документа президентом
Європарламенту відбулася 17 травня,
а вже з середини червня українцям
більше не потрібно буде отримувати
короткострокові туристичні візи.

4

Незламність
кримського
народу

«Зелене світло» в Європу:
що потрібно знати про безвізовий режим
За словами голови Тернопільської ОДА
Степана Барни, отримання Україною безвізового режиму з країнами Європейського Союзу
є беззаперечним свідченням того, що запропонований керівництвом держави курс розвитку
уже має практичний позитивний ефект для наших громадян.
— Цей документ дає змогу вранці, випивши
каву у Збаражі чи Чорткові, увечері того ж дня
пити пиво у Празі або ж вино у Парижі. Що дає
отримання безвізу? Тепер ми можемо говорити
про реально відчинені двері у цивілізований
світ. А саме поняття «віза для українців» стає
таким самим анахронізмом, як і «совок», — пояснює очільник Тернопільщини.
«Безвіз — це набагато більше, ніж спрощений спосіб перетину кордону. Це — гігантський
крок у Європу, до утвердження свободи людини, незалежності нашої держави. Якщо хочете,
це — подолання наслідків Переяславської ради,
вихід України з пострадянського простору, який
в Росії нешанобливо називають ближнім зарубіжжям. Це — залучення України до спільного
європейського цивілізаційного простіру. Тепер
хіба що божевільні можуть вважати Україну
частиною так званого «русского мира». Україна — це частина об'єднаної Європи від Лісабону до Харкова», — сказав Президент України
Петро Порошенко під час нещодавньої пресконференції.
Ми підготували для читачів найактуальніші питання, що можуть виникнути у
громадян, які лише починають з’ясовувати
тонкощі безвізового режиму, а також відповіді на них.

Що таке безвіз?

Безвізовий режим — це в'їзд і перебування на
території певної країни без необхідності отримання візи. Громадяни ЄС вільно пересуваються між країнами, що належать до Шенгенської
зони, адже ключовим принципом об'єднання є
Європа без кордонів.

У які країни можна буде їздити?

Безвіз відкриє можливість відвідати 30 країн.
Це держави, які є членами ЄС, а також учасники

Шенгенської зони — Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Швейцарія. Але для поїздок до Великобританії або Ірландії доведеться отримати візу.

Які документи брати з собою, якщо
віза більше не потрібна?

Їздити в ЄС без віз зможуть
лише українці, які мають закордонний біометричний паспорт.
Це книжечка, що має 32 сторінки
для того, аби була можливість
вписувати відмітки про перетин кордону. Зовні
паспорт буде схожим на діючий нині: синя титульна сторінка, на якій з’явиться міжнародна
позначка біометричного документа. На внутрішній частині форзацу паспорт матиме смугу, яку
зчитуватиме спеціальний пристрій. Ця смуга —
безконтактний електронний носій біометричних даних особи.
Потрібно бути готовим до того, що прикордонники можуть попросити пред'явити документи, що підтверджують мету поїздки (запрошення або зворотний квиток), а ще запросити
інформацію про місце перебування, фінансові кошти (достатньо мати з собою банківську
картку або готівку) та медичну страхівку. Зазначимо, що всі документи, крім біометричного паспорта, не є обов'язковими, але рекомендованими. Електронні квитки або бронь
готелю потрібно роздрукувати, щоб пройти
кордон швидко.

У в'їзді можуть відмовити?

Важливо пам'ятати, що прикордонники, які
мають право останнього голосу, можуть завернути вас на пункті пропуску або навіть з аеропорту, куди ви вже прилетіли. Причиною може
стати відсутність необхідних паперів, а також
перебування у списку осіб, яким раніше було заборонено в'їзд.

Де отримати біометричний паспорт?

Біометричні паспорти видають у підрозділах Державної міграційної служби. Управління
ДМС у Тернопільській області розташоване за
адресою: бульвар Шевченка, 10, м. Тернопіль.
Графік прийому громадян: з понеділка по чет-

вер — з 9 до 18 год., п'ятниця — з 9 до 16:45
год., субота, неділя — вихідні. Українцям в інших країнах необхідно звернутися в дипломатичні установи.

Скільки коштуватиме виготовлення
біометричного паспорта?

У будь-якому відділенні ДМС оформлення закордонного паспорта протягом 20 робочих днів
обійдеться в 557,32 грн. За прискорену процедуру — отримати паспорт за сім робочих днів
— доведеться заплатити 810,32 грн. Послуги
паспортних сервісів «Документ» будуть дорожчими: 957,32 грн за 20 робочих днів і 1210,32 грн
— за 7.

Шана
матерям
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Таланти
нашого
краю
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У мене звичайний закордонний
паспорт з діючою візою. Що робити?

Змінювати чинний паперовий паспорт зовсім
не обов'язково. Паперові закордонні паспорти
можна використовувати до закінчення строку їх
дії. Власникам довгострокових мультивіз не варто турбуватися — вони можуть відкласти оформлення пластикового документа до того моменту,
коли у них закінчиться діюча віза. У цьому разі, її
потрібно буде відкрити знову.
Ви також маєте право отримати новий біометричний паспорт, залишивши старий у себе.
Про це необхідно повідомити під час оформлення документа, пояснивши потребу. Варто врахувати і такий момент: замовити біометричний
паспорт легше і, зазвичай, дешевше, аніж нову
«шенгенку», а жодної переваги від наявності
візи ви не матимете.

Як довго дозволено
перебувати в ЄС?

Сумарно не більше 90 днів протягом кожного періоду в 180 днів. Цей період — плаваючий, тому часто виникає плутанина. Особливо
уважними слід бути тим, хто збирається часто
їздити в ЄС. На щастя, є спеціальний калькулятор,
який дає змогу все точно розрахувати. Зробити це можна, для прикладу, за цим посиланням:
http://west-express.com.ua/uk/schengen-visa.html
Продовження на стор. 4

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
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Будьте здорові.
Атпека... під
ногами

2
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Новації | Державні програми

Традиції

Фінансування урядової
програми «Доступні ліки»
збільшили на 250 млн. грн
Бюджет започаткованої у квітні державної програми
«Доступні ліки», яка передбачає забезпечення препаратами хворих на астму, діабет та серцево-судинні хвороби, буде збільшено з 500 до 750 млн грн.

Співробітники Тернопільської райдержадміністрації та районної ради приєдналися до
Всеукраїнського флешмобу з нагоди Дня вишиванки, прийшовши 18 травня на роботу
у національному вбранні. Вони переконані, що це свято несе в собі глибокий зміст, адже
покликане зберегти та популяризувати традиції нашого народу.
До слова, День вишиванки відзначається щороку в третій четвер травня. Це свято покликане пропагувати
українську культуру і традиції. У 2006 році кілька студентів і викладачів Чернівецького національного університету одягнули вишиванки й влаштували флешмоб. А вже через кілька років свято набуло міжнародних
масштабів. Ось вже 11 років українців у цей день закликають змінити або доповнити звичайний одяг українською національною вишиванкою. Популяризація етнічного національного вбрання сьогодні покликана
вкотре продемонструвати єдність держави, українського народу та переконання в тому, що вишиванка – органічна частина нашого життя, культури та світосприйняття.

Актуально

Пенсійній реформі бути!

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду 17 травня представив основні
положення проекту Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення пенсій», запропоновані у рамках пенсійної системи, яка має запрацювати після
ухвалення парламентом із 1 жовтня 2017 року.

Глава уряду зазначив, що завданням Кабінету Міністрів
був і залишається розвиток національної економіки та можливість віддати українським
громадянам те, «що належить їм
по праву». Саме тому з початку
року було підвищено мінімальну
заробітну плату, а нині обговорюється рішення про збільшення пенсій.
Під час засідання уряд схвалив проект запропонованих змін
і скерував його для подальшого
розгляду до Національної ради
реформ.
«Після ухвалення цього закону в парламенті я беру на себе
повну відповідальність за його
запровадження і за позитивний результат для українських
пенсіонерів. Готовий нести за
це персональну політичну відповідальність», — наголосив
Прем’єр-міністр.
Він зауважив, що система
пенсійного забезпечення, за якої
більшість пенсіонерів перебувають за межею бідності, потребує негайних змін. Так, із 12 млн
пенсіонерів 8 млн отримують мінімальну пенсію — 1312 грн (із
травня цього року), яка становить лише близько 50% вартості
«споживчого кошика». Середній
розмір пенсії по Україні становить 1828 грн (станом на 1 квітня 2017 року).
Крім того, система нарахування пенсій є несправедливою.
Формула розрахунку, яка включає застосування коефіцієнтів,
доплат, надбавок, суми індексації, є незрозумілою. Також повністю втрачена диференціація
розмірів пенсій залежно від заробітку. Нині для восьми млн
осіб призначена доплата до мінімальної пенсії. Також спостерігається дискримінація за роком
виходу на пенсію.
Несправедливість при сплаті
внесків для формування майбутнього пенсійного забезпечення
породила низький рівень охоплення пенсійним страхуванням зайнятого населення, 25%
зайнятого населення не сплачує
ЄСВ (16,3 млн осіб – зайняте населення). Із 26 млн населення віком від 18 до 60 років страхові
внески на постійній основі самі

сплачують 10,5 млн, за 1,5 млн —
сплачує держава.

Ініціативи уряду
для забезпечення
підвищення пенсій

Передусім, пенсійна реформа
передбачає осучаснення пенсій.
Для цього уряд запроваджує
єдині правила визначення розмірів пенсійних виплат.
Запроваджується нова формула нарахування пенсій за єдиним
підходом для «старих» і «нових»
пенсіонерів із використанням
показника середньої заробітної
плати на рівні 3764,40 грн (раніше — залежно від року призначення пенсії — від 1197,91 грн
до 3764,40 грн), тобто показник,
за яким розраховують пенсії,
буде підвищено майже втричі.
У результаті понад 5 млн українських пенсіонерів з 1 жовтня
2017 року, після ухвалення цього законопроекту парламентом,
отримають підвищення пенсій
від 200 грн і більше тис. грн
щомісячно, зауважив Прем'єрміністр.
Мета пенсійної реформи —
забезпечення бездефіцитності
Пенсійного фонду у середньостроковій перспективі, що відбудеться завдяки встановленню
вимог до тривалості страхового
стажу та мінімального розміру
страхового внеску.
Так, станом на 1 січня 2015
року працівник у середньому
сплачував 194 тис. 392 грн до
Пенсійного фонду, натомість
отримував після виходу на пенсію 204 тис. 984 грн, з 2016 року
ця різниця зросла — з 127 тис.
327 грн до 231 тис. 984 грн. Ця
різниця і формувала дефіцит
Пенсійного фонду.
«Сплачуєш менше — отримуєш більше, фактично, за рахунок тих, хто сумлінно працював та сплачував свої внески. Це
— шлях до ліквідації пенсійної
системи країни, — наголосив
Володимир Гройсман. — Саме
до такого стану речей доводили
деякі політики, які збільшували
«подачки» на рівні мінімальної пенсії, забирали у громадян
можливість отримати справедливу пенсію, збільшували дефіцит Пенсійного фонду і руйну-

вали саму систему».
Після підвищення мінімальної заробітної плати внески до
Пенсійного фонду сягнули 295
680 грн і перевищили видатки —
269 352 грн.
Прем'єр-міністр наголосив,
що уряду вдалося уникнути
підвищення пенсійного віку.
При цьому запроваджується гнучкий коридор пенсійного
віку та можливості компенсації
відсутнього страхового стажу
— громадяни, яким не вистачає
стажу, матимуть можливість
сплатити внески за відсутні
роки (не більше 5 років). «Пенсійна система — це не соціальна
допомога, а внески людини, яка
працює, для забезпечення своєї
старості. Так працюють усі пенсійні системи світу», — зазначив
він.
Також із 1 січня 2018 року
скасовується право на призначення пенсій за вислугу років
для працівників освіти, охорони
здоров`я, соціального захисту та
інших, «яким було вигідніше вийти на пенсію через низьку заробітну плату». У цьому контексті
Прем'єр-міністр зазначив, що
уряд минулого року збільшив
заробітні плати для вчителів та
лікарів і продовжить таке підвищення. «Український вчитель,
український лікар має отримувати достойну заробітну плату»,
— наголосив він.
Кабінет Міністрів пропонує
скасувати обмеження розміру
пенсій працюючим пенсіонерам
(85% від розміру пенсії, але не
менш 150% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність).
Також у законопроекті передбачено норму стосовно щорічної
індексації (перерахунку) пенсій
для захисту від інфляції: з урахуванням фінансових можливостей солідарної системи, але
не менш ніж на 50% зростання
середньомісячних зарплат за
три роки та на 50% індексу споживчих цін. Ми закладаємо системну норму, яка забезпечить
осучаснення і підвищення пенсій щороку. Це є надзвичайно
важливий крок, цього до нас
ніхто не робив», — зауважив
Володимир Гройсман.

Уряд країни, запозичивши іноземний досвід, взяв прозору систему, яка працює на Заході, і впровадив її в Україні. Звісно, тут не
обходиться без проблем на шляху,
але над їх вирішенням працює величезна команда фахівців.
За словами начальника управління охорони здоров`я Тернопільської ОДА Володимира Богайчука, в рамках урядової програми
«Доступні ліки» на Тернопільщині укладено угоди з 61 суб’єктом
господарської діяльності (209
аптек), лікарями виписано 72 837
рецептів.
«Загалом, на Тернопільщині близько 643 000 хворих на
серцево-судинні
захворюван-

ня (60 % населення області), 35
731 хворий на цукровий діабет
II типу та 4793 – на бронхіальну
астму. Для реалізації програми в
області передбачено 13 671,5 тис.
гривень», — повідомив Володимир Богайчук.
Тим часом, Прем’єр-міністр
України Вололодимир Гройсман
висловив надію, що виробники
– як українські, так і зарубіжні –
збільшать обсяг виробництва відповідних препаратів. При цьому
також повідомив, що уряд планує
ввести в програму нові нозології,
розширити перелік препаратів,
зокрема комбінованих, що вже
входять у програму.
Нагадаємо, з усіх питань, що
стосуються програми «Доступні
ліки» можна звертатися на урядову «гарячу лінію» 15-45 або ж на
«гарячу лінію» управління охорони здоров’я Тернопільської ОДА
за номером телефону (0352) 5210-71.
Перелік ліків, які надаватимуться пацієнтам безкоштовно
(або з компенсацією) за програмою «Доступні ліки»: http://
w w w. m o z . g o v. u a / u a / p o r t a l /
pre_20170404_b.html.

Будьте обережні

Шахраї знову дурять
мешканців краю
Незважаючи на численні застереження правоохоронців,
мешканці області продовжують віддавати власні кошти
аферистам. Лише за минулий місяць аферисти привласнили
понад сто тисяч гривень довірливих краян.

Мета у всіх шахраїв одна – вивідати реквізити банківських рахунків і
швидко зняти готівку. Найпоширеніший спосіб – дзвінок псевдопрацівника банківської установи. Він повідомляє, що картку клієнта заблоковано або ж під час переведення коштів стався збій системи чи закінчився
термін дії картки. Відтак одразу пропонує змінити усі захисні дані. Жертва
афери повідомляє всю конфіденційну інформацію, а зловмисник, отримавши доступ до банківського рахунку, знімає усі кошти.
Дослухайтеся до порад правоохоронців, дотримуючись яких, ви
не потрапите у тенета шахраїв і збережете свої кошти:
• пам’ятайте, служба безпеки банку або будь-яка інша компанія не буде
уточнювати додаткові дані щодо карточки. Так роблять лише шахраї;
• ні в якому разі не розголошуйте нікому термін дії картки (4 цифри біля
номеру картки наприклад 09/17), CVV-код (3 цифри на звороті картки,
зазвичай, нанесені на полі для підпису після цифр);
• не передавайте платіжну картку для використання іншим особам;
• регулярно перевіряйте рахунок як у платіжній системі, так і на картці.
Якщо ваш банк надає послугу смс-сповіщення, обов'язково використовуйте її. Це найшвидший спосіб отримати інформацію про стан вашого рахунку;
• якщо ви сумніваєтеся, чи дійсно вам телефонує співробітник банку, запитайте, коли і в яке відділення ви можете підійти, щоб вирішити проблему особисто, а не телефоном.
Обов’язково розкажіть про такий вид шахрайства усім своїм рідним і
знайомим. Чим більше люди будуть поінформовані, тим менше вони потраплятимуть у тенета пройдисвітів.

слово
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Наші кращі!

Новини | Коротко про головне

У Тернополі змагалися
кінологи-митники з Європи
ІІІ Міжнародні змагання кінологічних команд Україна-2017, які
організувала Державна фіскальна служба України, відбулися на
базі Тернопільського національного економічного університету.
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Президент Петро Порошенко обіцяє підписати закон про гарантування державою 100% вкладів громадян в усіх державних
банках. «Ми намагалися ретельно прорахувати, які можливі ризики є у разі підписання й набуття чинності закону про гарантування
вкладів «ПриватБанку». Проголосований законопроект №5553 буде
підписаний. Вето я застосовувати не буду і вкладникам нічого не загрожує», – заявив Порошенко. Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила
президентський законопроект щодо гарантування державою 100%
вкладів фізичних осіб. Як зазначили експерти, закон покликаний заспокоїти вкладників «ПриватБанку» після його націоналізації.
Президент США Дональд Трамп погодиться на партнерські стосунки з Росією лише після того, як вона звільнить Крим і припинить війну на Донбасі. Про це заявив екс-спікер Палати представників США (1995-1999 рр.), член Республіканської партії Ньют Гінгріч.
Він додав, що «людина, яку виховав КДБ», навряд чи може зрозуміти
цінності, які наразі сповідують США. Водночас і Сполучені Штати мають усвідомлювати, що працюють із надмірно авторитарною, небезпечною людиною, «набагато небезпечнішою, ніж ми думали. Але ми
не маємо права відступати», — переконаний Гінгріч. Він зазначив, що
США мають дуже серйозну зацікавленість у безпечній, вільній і квітучій Україні, а для цього треба продовжувати боротьбу з корупцією.
«Ніщо, з американської точки зору, не буде настільки руйнівним для
путінського авторитаризму, як процвітаюча і заможна Україна. Треба допомогти Україні стати успішною», — вважає екс-спікер Палати
представників США.

Впродовж двох днів кінологічні
команди митних служб десяти країн світу, правоохоронних органів
і організацій України: Державної
фіскальної служби України, Державної прикордонної служби України, Національної поліції України,
Державного підприємства міжнародних авіаліній «Бориспіль»
демонстрували майстерність своїх
чотирилапих підопічних на турнірі з пошуку наркотичних засобів,
зброї, набоїв, тютюнових виробів
серед речей та схованих у транспортних засобах і приміщеннях.
За результатами змагань перші
призові місця, відповідно до категорій, посіли команди Державної
фіскальної служби України, Служби авіаційної безпеки Державного
підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», а також команда
Республіки Болгарія. Другі та треті
місця здобули:
II місце (пошук тютюнових виробів) – команда Республіки Молдова;

II місце (пошук зброї та набоїв) – команда Державної прикордонної служби України;
II місце (пошук наркотичних
засобів) – команда ДФС України;
III місце (пошук тютюнових
виробів) – команда Республіки
Польща;
III місце (пошук наркотичних
засобів) – команда ДФС України;
III місце (пошук зброї та набоїв) – команда ДФС України.
Переможців урочисто нагородили і привітали в. о. начальника
Головного управління ДФС у Тернопільській області Марія Мельник і начальник Тернопільської
митниці ДФС Оксана Антонович.
Вони, зокрема, відзначили велику
практичну користь подібних змагань.
— Змагання такого рівня –
надзвичайно важлива подія для
розвитку кінологічного напрямку
ДФС, — вважає Оксана Антоно-

вич. — Впевнена, що кінологічні
команди, пройшовши всі етапи
змагань, здобули новий досвід
професійної підготовки і показали майстерність, навички застосування службових собак в
оперативному виявленні та припиненні контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, зброї, набоїв, тютюнових
виробів, а також інших товарів,
що незаконно переміщуються через митний кордон.
Очільник Тернопільщини Степан Барна подякував командамучасникам за виявлену під час
турніру майстерність, яка потребує неабияких зусиль та варта
захоплення. Він також зауважив,
що проведення міжнародних
кінологічних змагань на Тернопільщині є підтвердженням тісної
співпраці, спрямованої на покращення кадрового забезпечення
Державної фіскальної служби і
зміцнення іміджу України як європейської держави.

Податкові новини

Увага! Змінено форму декларації «єдинника»
Тернопільська ОДПІ повідомляє, що 05.05.2017
набув чинності наказ Міністерства фінансів України
від 17.03.2017 № 369, яким внесено зміни до форм
податкових декларацій платника єдиного податку,
затверджених наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 № 578, а саме:
— форми податкової декларації платника єдиного
податку – фізичної особи-підприємця;
— форми податкової декларації платника єдиного

податку третьої групи (юридичної особи);
— форми податкової декларації платника єдиного
податку четвертої групи.
З урахуванням вимог Податкового кодексу
України, звітувати за новими формами декларації платники-спрощенці будуть з ІІІ кварталу 2017
року.
Довідково: наказ № 369 опубліковано в бюлетені
«Офіційний вісник України» від 05.05.2017 № 36.

Надходження до бюджету
Тернопільського району
Про надходження податкових платежів до бюджету Тернопільського району інформував виконувач
обов’язків начальника Тернопільської ОДПІ Сергій
Бабій. Він зазначив, що впродовж чотирьох місяців
цього року казна району (разом із територіальними громадами) отримала 58,2 млн грн таких надходжень. А це – на 15 мільйонів більше ніж за такий же
період минулого року.

Більш як 62 відсотки надходжень – це податок на
доходи фізичних осіб, якого надійшло 36,4 млн грн,
ще 10,5 млн грн — єдиного податку, 3,7 млн грн. —
акцизного податку. Землекористувачі району внесли до бюджету 5,9 млн грн плати за землю. За елітні авто бюджет отримав майже 107 тисяч гривень
транспортного податку.
Відділ організації роботи Тернопільської ОДПІ.

Кримінал

Працівники Тернопільського РВП
спіймали на гарячому велозлодія

44-річного тернополянина затримали за викрадення велосипедів. Чоловік у минулому
вже неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців. Підозрюваний здобув вищу
освіту, однак «спеціальність» обрав незаконну: за численні крадіжки й нанесення тілесних ушкоджень відбував покарання за гратами. Торік звільнився з місць позбавлення
волі і знову взявся за своє.
На злочин подався за межі міста – у селище Велика Березовиця. У пошуках наживи обійшов під’їзди багатоповерхівок. За кілька годин злодієві вдалося викрасти три велосипеди. З ними подався на зупинку громадського транспорту й викликав таксі. Однак спроба завантажити їх у автівку виявилася нелегкою справою, і
поки злодій вовтузився з чужими двоколісниками, його спіймали працівники Тернопільського РВП. Крадія
та усі три докази злодіяння доправили до відділення поліції.
За інформацією начальника Тернопільського РВП Віктора Волощука, окрім велосипедів, затриманий обрав
об’єктом злочину ще й дачні будиночки у селах Смиківці та Лозова. Наразі вдалося встановити причетність
підозрюваного до 4 крадіжок із таких помешкань. Звідти він виніс усе цінне майно, яке можна було б продати.
За фактом злочину відкриті кримінальні провадження. Нині зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Його перевіряють на причетність до інших аналогічних протиправних діянь.

Кабмін не підвищуватиме ставку єдиного соціального внеску
(ЄСВ). Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева. «Уряд
має бути послідовним, адже владу завжди сварять за те, що ми робимо крок уперед, а потім – два назад. Люди не знають, до чого готуватися. Оскільки ми пішли на зниження ставки, значить, треба шукати
вихід із проблем, а не намагатися повернутися в старі», – сказав Рева,
відповідаючи на питання, чи буде підвищення ЄСВ у майбутньому.
Фонд держмайна України звернувся до суду з позовом про розірвання договору купівлі-продажу акцій ВАТ «Укртелеком» від
2011 року та стягнення пені у розмірі 2,17 млрд грн. Підставою
для звернення з відповідною позовною заявою стало невиконання
умов, передбачених договором купівлі-продажу пакета акцій ВАТ
«Укртелеком», укладеним між Фондом державного майна та ТОВ
«ЕСУ», та Концепцією післяприватизаційного розвитку ВАТ «Укртелеком», яка є невід’ємною частиною договору. На приватизаційному
конкурсу у 2011 році було продано 92,791% статутного капіталу ВАТ
«Укртелеком».
Перший в Україні об’єкт будівництва введений в експлуатацію
онлайн — житловий будинок у селі Великі Гаї Тернопільської області. Власник оформив документи через Інтернет без відвідування
органів державно-архітектурної інспекції. Обмежені години прийому
в установах теж не стали на заваді — декларація про готовність була
подана у 23:30! Як зауважив очільник області Степан Барна: «Містобудівна сфера в Україні потребує подальшої дерегуляції. Ми вже запровадили у березні цього року 6 електронних послуг, що дають змогу
як почати, так і завершити будівництво об’єктів І-ІІІ категорії складності онлайн (https://e-dabi.gov.ua/ або https://poslugy.gov.ua/). Моя
мета, щоб за два роки не менше 50% об’єктів починали будівництво
та впроваджувалися в експлуатацію онлайн. Це дуже амбіційний показник, але я впевнений, ми впораємося!»
Індекси споживчих цін у квітні 2017 року. За даними Державної
служби статистики України індекс споживчих цін по Тернопільській
області в квітні 2017 року щодо березня 2017 року становив 101,1%, з
початку року – 105,3%, по Україні – 100,9% та 104,9%, відповідно.
Постраждалі учасники Революції Гідності можуть отримати грошову допомогу. Державна матеріальна допомога особам, які отримали тілесні ушкодження під час Революції Гідності, виплачується щорічно. Виплата у 2017 році одноразової грошової допомоги особам,
які мали право на її отримання у 2014-2016 роках, але не отримали,
здійснюється з урахуванням неотриманих сум допомоги. Сума щорічної одноразової державної грошової допомоги становить:
— у 2017 році для важко поранених сума виплат збільшена вдвічі і
становить 100-кратний розмір прожиткового мінімуму – 160 000 грн
(відповідно у минулі роки сума виплати становила 50-кратний розмір
прожиткового мінімуму у 2016 році – 68900 грн, у 2015 та 2014 роках
– 60900 грн);
— для тих, хто отримав поранення середньої важкості, сума виплат у
2017 році також збільшена вдвічі і становить 50-кратний розмір прожиткового мінімуму – 80 000 грн (у 2016 році – 34450 грн, у 2015 році
– 30450 грн);
— для тих, хто отримав легкі поранення, сума виплат у 2017 році також збільшена втричі і становить 30-кратний розмір прожиткового
мінімуму – 48 000 грн (у 2016 році виплата була 14500 грн).
На Тернопільщині відбудеться Всеукраїнська проща родин Героїв Небесної сотні. Упродовж трьох днів, з 19 по 21 травня, в Тернопільській області перебуватиме близько 150 членів родин Героїв
Майдану з усієї України. Матері, батьки — власне ті найрідніші люди,
котрі змалку прищепили своїм дітям любов до України! Ця акція має
символічну назву «Всеукраїнська проща родин Героїв Небесної сотні». Ініціаторами проведення заходу стали громадська організація
родин Героїв Небесної сотні та Тернопільська обласна державна адміністрація.
Серед тернополянок шукають найкрасивішу Мавку. 2-4 червня
у Тернополі відбудеться етно-гастрономічний фестиваль «Галицька дефіляда», під час якого тернополяни та гості міста вже традиційно виберуть найкрасивішу лісову красуню – Мавку. До участі у
конкурсі запрошують дівчат віком від 17 років без будь-яких обмежень. Конкурсанткам необхідно буде продемонструвати костюм
лісової красуні, український стрій та талант. Переможниця отримає корону МАВКИ 2017, а також цінні подарунки. Реєструватися
до участі у конкурсі можна до 21 травня за посиланням: https://
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeN3nNcPLZHvw1CC8e 1Ix6Ner9GdxwqDHjD8bx5L7jvfZA4Q/viewform.
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Тема тижня

«Зелене світло» в Європу:

до Франції, вам може знадобитися 65 євро
на добу, а ось у Німеччині вистачить 45 євро.
Детальну таблицю можна знайти в мережі
Інтернет. Для того, щоб підтвердити свої статки, не треба мати виписку з банку. Вистачить
чека з банкомату.

що потрібно знати про безвізовий режим
Початок на 1 стор.

Що трапиться, якщо порушити
правила в'їзду?

Усіх порушників вносять у спеціальну закриту базу даних — Шенгенську інформаційну систему SIS. А далі все може обернутися
забороною на повторний в'їзд у ЄС.

Як безвіз допоможе
абітурієнтам і студентам?

Крім подорожей і нових знайомств, це
— можливість самостійно вибрати навчальний заклад або підготовчі курси. Існує безліч короткочасних молодіжних програм, які
фінансує ЄС. Більше не доведеться оплачувати візу, щоб поїхати на тренінг або відвідати
волонтерський табір. До студентів, які вже
навчаються у вузах ЄС, безперешкодно зможуть приїхати родичі й друзі.

Чи можна буде працювати
та жити в ЄС?

Для легального працевлаштування необхідно окремо отримати дозвіл на роботу, а
право постійного проживання забезпечує

посвідка на проживання. Але безвізовий режим з ЄС — ідеальний шанс поїхати на співбесіду, пройти короткочасну практику і домовитися з потенційним роботодавцем про
працевлаштування.
Однак ви маєте право легально влаштуватися волонтером — виконувати роботу, за
яку немає оплати, але надається їжа і житло.
В ЄС є чимало таких можливостей для молоді, яка хоче подорожувати світом.

Які плюси отримають від цього
любителі туристичних поїздок?

Перераховувати можна довго. Починаючи з того, що туристам доводиться заздалегідь думати про документи, витрати на
візу і звертатися в посольство тієї країни,
в якій вони проведуть більшу частину поїздки. До того ж «гарячі» путівки або авіаквитки по акціях — це майже мрія. Зазвичай, турагентства пропонують оформити
візу за лічені дні, але беруть недешево,
та й результат не завжди успішний. Тепер
з'явиться можливість вільно планувати
будь-які подорожі (від шопінгу до екстре-

мальних турів) і складати маршрути так, як
душа забажає.

Чи можна в'їхати до ЄС без візи не
з території України?

Байдуже, де ви перебуваєте: у США, Австралії чи Туреччині. Ви зможете подорожувати до ЄС без візи з будь-якої країни світу,
маючи український біометричний паспорт.
Тимчасово переміщені особи перевагами
безвізу зможуть скористатися після проведення відповідної процедури. Однак люди,
які відмовилися від українського паспорта та
отримали «документ» так званих республік
чи російські паспорти фейкового федерального округу, безвізом скористатися не зможуть. Право на перетин кордону для поїздки
в країни ЄС на умовах безвізового режиму
вони матимуть лише тоді, коли на окупованих територіях буде відновлений український суверенітет.

Скільки грошей треба мати?

У різних країнах Європейського Союзу діють різні вимоги. Наприклад, щоб потрапити

Як повідомляють у Державній міграційній
службі, 3,3 мільйона українців уже отримали біометричні паспорти для майбутніх безвізових
поїздок до Європейського Союзу, за останній місяць — 100 тисяч осіб.
Люди мають надію, що усі розмови про безвіз,
якими переповнений телевізійний та Інтернетпростір, не даремні і будуть позитивні зміни.
Хоча, у перші місяці очікують на деякі проблеми
й ускладнення на наземному кордоні, передусім,
із Польщею (адже там і нині пункти пропуску
перевантажені). Звісно, що до людей із порожнім
паспортом будуть ставитися з більшою підозрою і частіше проситимуть показати підтвердження бронювання, квитки та інші документи. Але вже після першої подорожі і першого
штампу паспорт стає заповненим. Єдине, що
несе реальну загрозу — це недотримання правил нами, громадянами України. І в разі, якщо за
півроку ми почуємо про масові порушення правила 90 днів чи про «вояжі» нелегальних заробітчан, Україна матиме проблеми з безвізом. Але
це — зовсім інша історія, яка, сподіваємося, не
стане реальністю.
Підготувала Лілія КУЛЕНИЧ.

Позиція

Незламність кримського народу

В історії України багато трагічних сторінок. Однією з них є примусове виселення кримських татар із території Криму, яке розпочалося вранці 18
травня 1944-го силами НКВС і завершилося 20 травня після полудня. За офіційними даними, тоді депортували 238,5 тисячі людей — майже все
кримськотатарське населення — здебільшого в Узбекистан. Невеликі групи татар переселили в Казахстан, Таджикистан і Росію. Внаслідок цих подій
загинуло близько 46% корінного населення півострова.

Викрадення
Батьківщини

Формальною причиною депортації стали вигадані факти співпраці значної частини кримських
татар із німецькими окупантами,
дезертирство з Червоної армії,
боротьба з радянськими партизанами. На збори давали від кількох
хвилин до півгодини, після чого
людей вантажівками відвозили на
залізничні станції, звідки ешелонами під конвоєм відправляли до
місць заслання. Тих, хто не міг іти,
розстрілювали на місці. Під час
транспортування тримали впроголодь, померлих ховали вздовж
залізничних колій або викидали
тіла з вагонів.
Депортували також кримських татар, які після відходу
німців повернулися в Крим з
евакуації, навіть ветеранів війни — до 1946-го близько 9 тисяч
із них, зокрема ті, хто мали високі
урядові нагороди, були вислані (в
тому числі 254 офіцери).
Депортованих татар не торкнулася «беріївська амністія» 1953-го,
тому до 1956-го вони мали статус
спецпоселенців без права залишити місце проживання під страхом
кримінальної відповідальності.
Повернутися на рідні землі кримські татари формально отримали
право лише в 1974 році, а фактично — в 1989-му, коли Верховна
Рада СРСР засудила депортацію
кримських татар, визнавши її незаконною і злочинною.

Із 2014-го корінний народ Криму знову перебуває в жорстких
жорнах імперських комплексів
Росії. За інформацією громадської організації «Крим SOS»,
лише торік окупаційна влада здійснила більше півсотні обшуків і
понад півтори сотні затримань
кримських татар. Від початку захоплення півострова нашим північним сусідом Комітет міністрів
Ради Європи ухвалив уже 12 рішень щодо України, в яких містилися заклики припинити анексію
і не підживлювати конфлікт на
Донбасі, проте російська сторона
їх повністю ігнорує.

Історія непереможної
любові

«Скажи мені, чий Крим, і я
скажу тобі, хто ти», — так називається перший розділ нової
книжки «Мустафа Джемілєв.
Незламний» співзасновників громадської організації «Крим SOS»
— головного редактора Інтернетвидання «Українська правда»
Севгіль Мусаєвої та журналіста,
аналітика і консультанта з комунікацій експертної компанії «Pro.
mova» Аліма Алієва.
Це — історія непереможної
любові. Ця книга не є біографією. Вона побудована на живих
діалогах із відомим політичним
і громадським діячем, правозахисником, політв’язнем, лідером
кримськотатарського народу, чинним народним депутатом України

від «Блоку Петра Порошенка»
Мустафою Джемілєвим.
На її сторінках розкривається
його багатогранна особистість,
змальовується історія дитинства
та юності, знайомства з дружиною Сафінар, дисидентського
минулого й участі в теперішніх
подіях в Україні. Це щира розповідь про національного лідера,
про людину із залізною волею і
моральною стійкістю. Її легко та
цікаво читати, адже вона насичена відвертими фактами і соковитим гумором. На думку авторів,
«Незламний» — найкраща характеристика не лише Мустафи
Джемілєва, а й усього кримськотатарського народу, який історик
Ярослав Грицак за подібність духу
назвав «галичанами мусульманського світу».
«Ця книга не про Мустафу-ага,
а з Мустафою-ага, адже вона побудована на 50 годинах інтерв’ю з
ним та іншими людьми, які добре
його знають. Мустафа-ага — людина сильної волі, котра, незважаючи ні на що, відстоює власні
життєві принципи. В цьому йому
допомагають однодумці та геніальне почуття гумору. Через призму Мустафи Джемілєва ми хотіли розповісти історію трагедій
і перемог кримськотатарського
народу останнього століття. Свою
книгу присвятили всім кримським
татарам, які мають об’єднуючий
внутрішній стрижень свободи»,
— зазначає Алім Алієв.
Мустафі Джемілєву було лише
півроку, коли його сім’ю у 1944-му
примусово виселили на Середній
Кавказ. Саме тому ще з юних років
він став на захист свого народу, відсидівши 15 років у таборах, колоніях суворого режиму, на засланні
та витримавши 303 дні сухого голодування за свої переконання!
Тюрма позбавляє людину волі
фізично, але ніщо не має влади
над її внутрішньою свободою. Незважаючи на складні випробування в часи псевдоімперії, Джемілєв і сьогодні, в неповні 73 роки,
продовжує боротися з несправедливістю, відстоювати права
та свободи свого народу, у якого
знову відбирають батьківщину. З

червня 1991-го по листопад 2013го він очолював Меджліс, а в
серпні 2014-го Президент України Порошенко призначив його
уповноваженим у справах кримськотатарського народу. На думку
Джемілєва, головною відмінністю репресивної політики СРСР і
теперішньої Росії є те, що за Радянського Союзу людину могли
обмовити, оголосити ворогом народу й відправити в табори, а сьогодні кримчани просто безслідно
зникають. В останні три роки в
Криму зафіксовано 43 зникнення людей, повідомляють у «Крим
SOS». За чітку громадянську позицію окупаційна влада Криму заборонила Мустафі в’їзд на рідний
півострів до 2020 року…

«Наша книжка — про непереможну любов до батьківщини,
про надзвичайно складний шлях
додому не лише Мустафи Джемілєва, а всього кримськотатарського народу. Ідеї повернення до рідного дому Мустафа-ага присвятив
усе своє життя. Його сила в тому,
що після сорока років важкої боротьби він знову відстоює права
власного народу», – наголошує
Севгіль Мусаєва. З її слів, анексія
Криму відбулася через незнання
трагічної історії кримських татар. Трагедія змусила нас більше
цікавитися один одним. Для того,
щоб ліквідувати прірву між ними
й українцями, і написано презентовану книгу.

Слово Незламному

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Найкраще про Мустафу Джемілєва розкажуть слова з його інтерв’ю.
«Свій страх потрібно обов’язково перемагати».
«Я в Радянському Союзі був одним із найбільш
вільних людей. Я міг відкрито говорити про те, чого
не міг собі дозволити член Політбюро на верхівці.
Щоправда, ця свобода не всім була по кишені, я дорого заплатив за неї. А ідеологія та психологія людей
у Росії, які сьогодні підтримують Путіна, інакша. В них немає бажання
аналізувати ситуацію з різних боків, не замислюються вони й над тим,
як це — весь світ проти того, що сталося, і називає це агресією, а вони
готові все виправдати. Це цікавий феномен».
«Сьогодні ми стикнулися з новою реальністю і потрібно щось робити,
насамперед — виконувати свій обов’язок. Відстоювати власну людську і
національну гідність за будь-яких обставин, незалежно від того, чого це
мені коштуватиме. Вийде чи ні — це вже інше питання».
«Влада й Порошенко роблять не те, що хочуть, а те, що можуть. І роблять
вони не дуже багато».
«Чесно кажучи, на місці Ющенка я б не став іти в президенти. Думаю, він
міг би залишатися духовним лідером нації та в цій ролі більше користі
приніс би своїй країні, ніж на посаді президента».
«Хоч би яким бідним був кримський татарин, але для гостей на стіл він
виставить усе найкраще».
«Людина має виконувати свій обов’язок незалежно від того, як чинять інші».
«Крим потрібно повертати тільки мирним шляхом. Іншого не дано».
«В Українському домі у Вашингтоні мене запитали: «В особистому плані
ви чого боїтеся?» Я відповів: «Не боюся нічого, тому що загалом непогано
прожив, а сьогодні ще вимальовується перспектива красиво померти не в
ліжку, а в боротьбі!»
«Пам’ятаю фразу зі своєї промови на Омському процесі 1970 року, яку я
повторив і на процесі 1984 року в Ташкенті: «Ніхто і ніколи, за жодних
обставин, не змусить мене відмовитися від виконання свого обов’язку
та зобов’язань, покладених честю, совістю та національною гідністю».
Якби тепер така норма поведінки була притаманна більшості, все було б
інакше…»
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Серце матері

Синівський обов'язок

Дорога, навіть найдовша, здається короткою, коли зустрінеш
хорошого попутника, з яким можна щиро поговорити, знаючи, що,
напевно, вже ніколи не зустрінешся з цією людиною. Якось у вагоні
швидкого поїзда познайомилась
з військовим офіцером Сергієм, який їхав зі Львова у далеку
уральську глушину. Їхав, як пояснив чоловік, до своєї другої матері.
Військовий воював у Афганістані.
Своїм життям він зобов’язаний
молоденькому солдату, якому не
було й двадцяти років. Саме він
закрив свого командира від ворожої кулі в бою. Рана хлопця виявилася смертельною.
Коли офіцер вперше відвідав
його маму та побачив, у якій
бідності та живе, дав собі слово:
доки її віку, половину відпустки
проводитиме з нею, допомага-

тиме матеріально. Сергій на той
час був одружений, мав троє дітей. Дружина спочатку не дуже
підтримувала чоловіка, хоч знала:
мати хлопця, який врятував життя її чоловіку, жила сама. Після
чергового скандалу, який йому
влаштувала дружина, мовляв, ти
маєш свою відпустку проводити зі
мною, дітьми, Сергій відповів: «Це
саме мені сказала мати солдата,
який загинув. Але, якби цей хлопчик тоді не закрив мене, ти була
б вдовою, а наші діти - сиротами.
Навіть, якщо ти захочеш через те
розлучитися зі мною, знай: я погоджусь. Але ніколи не відмовлюсь,
поки жива ця жінка, приїжджати
до неї. Я все сказав». Після цього
дружина вже ніколи не перечила
чоловікові. Вона збирала його у
далеку дорогу, передавала на Урал
українські гостинці, подарунки.
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Сергій розповів мені, що після
повернення з війни часто впадав
у депресію, проте поїздки до старенької жінки наповнили його
життя новим змістом. Він навчився рубати дрова. Познайомився
з місцевими жителями, ходив з
ними на полювання та риболовлю.
Уральська мати, коли приїжджав
Сергій, наче оживала. Турбувалась про нього, як про рідного. Готувала для нього російську баню
з розпеченим вугіллям та березовими віниками, варила пельмені… Сергій ще багато розповів би,
та поїзд підходив до Тернополя, і
ми попрощались. Більше двадцяти років минуло з того часу, проте
вірю, що цей військовий офіцер, з
яким звела доля на дві години, виконав свій синівський обов’язок
перед жінкою, яка дала життя
його юному рятівнику.

Промінчик тепла для осиротілого серця
З часу початку неоголошеної
війни між Україною та Росією на
сході нашої країни загинуло понад
10 тисяч військових, з них – понад
60 із Тернопільської області, 6 —
із нашого району. Це невимовне
горе для матерів. Голова Тернопільської РДА Олександр Похилий та його заступники взяли сім’ї
загиблих воїнів під свою опіку. На
Різдвяні свята, Великдень, у День
матері вони навідуються до тих,
хто втратив у війні найдорожче —
синів, на яких покладали надію,
на плече яких сподівались прихилити свою сиву голову в старості. Не судилося. «Ми знаємо, що
не замінимо матерям їх втрачених
синів, — ділиться Олександр Похилий, — але хочемо, щоб вони
відчули, що не самотні у своєму
горі. Ми розділяємо його разом з
ними. Наш обов’язок — ніколи не
забути тих, хто віддав своє життя,
щоб ми могли мирно працювати,
виховувати дітей, навчатитися і
вчити, радіти кожному дню. Схиляємо голови перед тими матерями, які благословили своїх синів
воювати за рідну землю. У День
матері, вітаючи найріднішу людину зі святом, щось даруючи їй, хоч
знаю, що саме я для неї — найдорожчий подарунок, завжди кажу,

Оксана Гарматій — мати загиблого молодшого лейтенанта,
командира мінометного взводу
51-ї окремої механізованої бригади,
Героя України Володимира Гарматія з головою Тернопільської РДА
Олександром Похилим.

Марія Вітишин — мати загиблого
старшого сержанта 80-ї окремої
аеромобільної бригади Івана Вітишина з військовим комісаром
Тернопільського міського військового комісаріату Миколою Бойком і
головою РДА Олександром Похилим.

що маю сьогодні навідатись до тих
жінок, які втратили своїх синів під
час АТО. Мама благословляє мене
на це, і я їй дуже вдячний. Адже
те, що ми живі, завдячуємо тим,

хто беріг та береже нас під градом
куль та снарядів…»
У кожної з матерів із Тернопільського району, які втратили
сина в АТО, є номер телефону

Мати-героїня і мати героя

Шістдесятичотирирічна Марія Павлівна Капчур із Забойок
молиться на могилі свого сина
Андрія на місцевому кладовищі.
Більше двох років минуло з дня
його загибелі в АТО, та у материнському серці ще і нині жевріє
надія: «А, може, мій Андрійко
живий, адже домовину з тілом не
дозволили відкрити?» Ми усі живемо вірою лише в найкраще.
Марія та Володимир Капчури
сорок років тому переселилися з Теребовлянського району
до села Забойки, де купили собі
хату. Була та хата старенька. Мало
подружжя одну дитина — донечку Оксану. З часом збудували
гарне помешкання, а в родині вже
виховувалося дванадцятеро дітей.
Господиня сімейства працювала
овочівником у колгоспі «Слава»,
а її чоловік — трактористом у
цьому ж господарстві. Клопотів
було багато. Адже часом із однією дитиною не просто. А тут
дванадцятеро — Оксанка, Надія,
Василь, Андрій, Віталій, Ірина,
Петро, Степан, Михайло, Володи-

Марія Капчур з чоловіком Володимиром, дочкою Надією та сином
Андрієм, 2001 рік

мир, Мар’яна та Юлія. Найстарша
дівчинка — 1975-го року народження, наймолодша — 1998-го.

З онукою Соломією
у день Першого причастя.

Появу кожної дитини зустрічали з
великою радістю. Найважче було
вибавити перших. Далі старші

Марія Капчур — мати загиблого
оператора-навідника на БМП
351 «Лора» 3 взводу 1 роти 128-ї
гірсько-піхотної бригади Андрія
Капчура із заступником голови
Тернопільської РДА Андрієм Колісником.

Олександра Ігоровича. Жоден їхній дзвінок не залишається без
уваги. Усі питання стають другорядними, коли чогось потребують
сім’ї, які втратили у цій жорстокій

допомагали доглядати та турбувалися про молодших. Діти зростали у повазі до праці. Бувало, зайде хтось із знайомих і побачить
величезну макітру салату на столі,
а ще більший баняк бараболь та
здивується: для чого стільки? Як
для чого? Щоб за один раз сісти та
з’їсти те все. Аби нагодувати таку
велику родину, тримали багато
живності — корову, поросята,
кури, обробляли великі ділянки
поля.
Закінчивши школу, сини стали
водіями, будівельниками, столярами. Обрали робітничі професії
доньки. Лише Степан з дитинства
тягнувся до мистецтва, тому подався до Теребовлянського культосвітнього училища. Нині майже
всі вони мають свої сім’ї, а їхні
тато й мама радіють онукам.
Четвертому із дітей великого
сімейства Капчурів — Андрієві
— цими днями могло виповнитися 37 років. У серпні 2014 року
його мобілізували до війська. Після навчань у Мукачеве Андрій
Капчур як оператор-навідник на

війні синів. «Багато підприємців,
— повідомив Олександр Похилий, — опікуються цими родинами. Є у них земельні, різні побутові питання, які допомагаємо
вирішувати. Двері мого кабінету
завжди відчинені. Хотів би попросити усіх пам’ятати про них,
турбуватися. Таким людям особливо потрібна увага, співчуття».
На останній сесії Тернопільської
районної ради прийнято доповнення до програми «Ветеран», що
стосується підтримки сімей, чиї
рідні загинули в зоні проведення
АТО. Цього року їм виплачується
щомісячна допомога у розмірі 2
тисячі гривень.
У ці травневі дні голова Тернопільської РДА Олександр Похилий навідався ще до однієї
матері, яка проживає у Великих
Бірках, — Зіновії Нирек, син якої
перебуває нині у полоні. «Все
можливе та неможливе роблять
сьогодні для того, щоб Василь
якнайшвидше повернувся додому, — говорить Олександр Ігорович. — Схиляю голову перед цією
мужньою жінкою, яка вірить, чекає та діє. Надіємось і молимось
за щасливе повернення Василя
Гульки та його побратимів із полону».

БМП 351 «Лора» 3 взводу 1 роти
128-ї гірсько-піхотної бригади
був направлений у зону АТО.
Спочатку в Попасну, потім під
Дебальцеве, опорний пункт «Валера» (висота 307,5) поблизу села
Санжарівка. Воював разом з односельцем Дмитром Заплітним.
Востаннє на зв'язок із рідними він
виходив 21 січня 2015 року. Загинув 25 січня. У цьому бою українським військовим вдалося знищити 3 танки та значну частину
живої сили терористів. Тривалий
час вважався безвісти зниклим.
На похороні Андрія його побратим познайомився з сестрою загиблого, Мар’яною, з якою з часом
одружився. Нині родина проживає у Вінницькій області.
Минув час. Виросли, здобули
освіту, мають надійний хліб у руках та міцні сім’ї майже всі діти
з родини Капчурів. Навідуються
до своєї матері-героїні у Забойки,
привозять онуків. Тішаться батьки, лише не вистачає Андрія…
Галина ЮРСА – ТРР «Джерело».
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Шана матерям

Живи в віках, благословенне слово — мати!

«Коралі калини і мамині очі, і доля з лелечого ніби крила… Я більшого щастя на світі не хочу, лиш тільки б матуся на світі жила». Такі щирі поетичні
рядки про маму, її вірність, самопожертву, любов до своїх дітей звучали на дійстві, присвяченому Дню матері, яке відбулося 12 травня у районному
будинку культури. Усі, хто прийшов на урочини, особливо жінки, матері, сприйняли концерт від аматорів сцени Тернопільського району, як найкращий подарунок напередодні свята, адже стільки тепла, творчості вклали організатори дійства в кожен номер, композицію.
Приємно було дивитись на
гарно поставлені танці ансамблю
«Калиновий цвіт» Острівської
музичної школи (балетмейстер
Ліна Горбунова), аматорського
ансамблю бального танцю «Пролісок» Тернопільського районного будинку культури (балетмейстер Неля Шпачук).
На святі звучали пісенні композиції у виконанні визнаних
майстрів сцени і новачків, проте
всі вони передали у своїх виступах дух торжества. Справжнім
відкриттям став виступ переможниці обласних, всеукраїнських, міжнародних конкурсів,
володарки шести Гран-прі, учениці Великобірківської музичної школи Діани Тетерин (клас
викладача Марії Сточанин), яка
своїм ніжним колоратурним сопрано виконала солоспів Анатолія Кос-Анатольського «Соловей
і троянда». Додали святкового настрою учасники дитячого хору
Острівської музичної школи
(хормейстер Тетяна Григорчук)
і зразковий аматорський ансамбль бандуристів «Дивоструни» (мистецький керівник Лариса
Атаманчук), солістка вокальної
студії районного будинку культури Тетяна Шарган, дует у складі Марії Брони та Юліти Богак,
ансамбль народних інструментів

Острівської музичної школи і
його солістка Марія Іваніцька
(керівник Юрій Хоєцький), соліст
будинку культури села Настасів
Ігор Гуцайлюк, співаки Ірина
Хлистун, Павло Шкляр, Аліна

Усім завдячую тобі

14 травня в БК с. Забойки відбувся святковий концерт
«Усім завдячую тобі», приурочений Дню матері.

Чудового,
теплого травневого вечора
до будинку культури
сходилися хлопці й дівчата, молоді батьки з
діточками, чоловіки й
жінки, старенькі. Зал
був заповнений. Декому навіть довелося слухати концерт стоячи.
Розпочав
свято
отець Тарас Юречко.
Він привітав матерів і
звернувся з настановою
до молоді. Зі сцени линули слова любові, подяки до найдорожчих, найрідніших.
Далі лунали задушевні вірші. Іванка Басіста
декламувала вірш про
бабусю. Не одна людина
змахнула сльозу з очей..
Зворушили глядачів пісні у виконанні ансамблю
БК за участю Софії Безкоровайної, Ангеліни Дубас, Діани Кузь,
Анастасії Стецик, Тетяни Куріци.
Родзинкою святкового концерту стала театральна постановка
уривку із п’єси Івана Тогобочного «Мати-наймичка», за мотивами
поезії Т. Г. Шевченка.
А наймолодші артисти потішили запальними танцями. Глядачі
бурхливо аплодували виконавцям. Свято вдалося на славу!

Софія КОРМИЛО.

Лиса. Дуже зворушливо вітали
свою маму та усіх присутніх у
святковій залі Марічка, Богданчик, Івасик і Йосип Каспруки
(будинок культури села Чистилів), звучало поетичне слово у ви-

Разом із пробудженням природи від зимового
сну в Україні починається цикл народних весняних свят, зокрема Шевченківські дні, Великдень,
День матері та інші.
7 травня в будинку культури села Мишковичі відбулося святкове дійство. Приходила в
гості Весна з Теплим вітром, прилітали лелеки,
гуділи веселі маленькі бджілки. Наймолодши-

Галина ЮРСА – ТРР «Джерело».

Є одне у мене щастя — моя матінка

Надворі весна. Цими травневими днями в нашій країні відзначають День матері — Берегині українського роду, вшановують Матір Божу, рідну неньку і матір-Україну.

14 травня дорослі й діти с. Малий Ходачків зібралися у клубі, щоб прославити жінку, яка подарувала кожному найцінніше — життя. Ця жінка — мама, любов якої — найсвятіше. День матері
— найкраща нагода сказати мамі, як сильно ми
любимо і цінуємо її. В рамках святкового концерту звітували учні Малоходачківської ЗОШ I-III
ступенів (під керівництвом заступника директора з виховної роботи Жанни Басюк) та вихованці
дитячого садочка «Сонечко» (музкерівник Ірина
Кузюк). Упродовж концерту вони тішили глядачів своїми виступами, дарували матусям і гостям милозвучні українські пісні, хореографічні
композиції, інсценізації та щирі слова побажань.
Із музичним вітанням виступила солістка клубу
Софія Попів.

Наймолодші учасники — вихованці старшої групи
дитячого садочка «Сонечко» села Малий Ходачків
і завідуюча закладом Оксана Пучко.

Весняний водограй у Мишковичах
Земля прокинулась і знову оживає,
І живить струмом нового життя.
Весняний цвіт усіх нас надихає
На щирість і на світлі почуття.

конанні Вероніки Горбунової й
інших самодіяльних артистів.
Із вітальним словом до матерів
звернулися голова Тернопільської РДА Олександр Похилий
та голова Тернопільської районної ради Андрій Галайко.
«Мені минуло 34 роки, моїй
милій матусі — 57. Яких би висот
у кар’єрі чи бізнесі не сягнув, завжди для моєї найріднішої я — дитина, а вона мені з кожним роком
усе дорожча, — сказав Олександр
Похилий. — Без материнської підтримки, молитви не мислю себе.
До неї іду і в радощах, і в тривогах.
Знаю: ніколи не осудить, завжди
підтримає, розрадить, допоможе.
Ми усі — діти, поки мати з нами.
Цінуймо кожну хвилину, прове-

дену разом із мамою. Піклуймося
про неї. Бережімо. Бо це — найцінніший скарб…»
«Для українців образ матері,
як і Бога-Творця — триєдиний, —
мовив голова Тернопільської районної ради Андрій Галайко. —
Любов до рідної матері переросла
у велику пошану до Матері Божої
як великої небесної заступниці та
палку любов, що мала втілення
у вічній боротьбі за свободу, до
Матері-України. Зі словом «мама»
дитя починає пізнавати життя,
з ним у благословенні живе, любить, страждає, з ним іде у засвіти. На землі нічого святішого за
маму немає. Її молитва, любляче
серце — наш надійний оберіг у
бурхливому морі життя…»
Закінчилося дійство «Живи
в віках, благословенне слово —
мати» піснею «Україна — це ми»
у виконанні Любові Шарган. На
сцену вийшли усі учасники святкового концерту, діти подарували усім жінкам у залі весняні
квіти. Ведучі концерту Світлана
Умриш та Павло Шкляр привітали матерів зі святом, побажали їм
багато літ земного життя, добрих
дітей та онуків, радості й тепла в
оселях.

ми учасниками свята були Таня Сцібайло та
Світланка Соколовська. Для присутніх у залі
звучали гуморески у виконанні Лося Зеновія
Олексійовича. Для татусів пісеньку заспівала
Безпальок Софійка. Ведучими свята були Назар Євтушенко, Євген Галковський та Галина
Дудас.
Організатори щиро дякують усім учасникам
художньої самодіяльності та звукорежисеру Андрію Шкляруку за майстерність та бажання розвивати українську культуру.
Соломія СЦІБАЙЛО-ЯРА, художній керівник.

Учні Малоходачківської ЗОШ I-III ступенів
під час святкування Дня матері.

Парох села отець Василь Сліпчук розповів про
значимість матері в житті кожної людини, побажав
матерям здоров’я, родинного тепла та Божого благословення. Голова села Володимир Береза назвав імена усіх матерів, у яких від трьох до дев’яти дітей (таких
у селі є двадцять), і вручив їм фінансову допомогу.
Із букетами квітів у супроводі організаторів концерту всі учасники дійства вийшли на сцену для завершального акорду і виконали традиційну пісню
«Многая літа» для всіх матусь.
Голова ради старійшин Михайло Івасечко висловив щиру вдячність усім учасникам концерту з
нагоди Дня матері за високу майстерність виконання. А представники сільської ради нагородили їх солодкими сувенірами.
Марія ПОПІВ,
депутат Малоходачківської сільської ради.
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Таланти нашого краю

Вдячність

Дивували та захоплювали
острівчани
Як багато обдарованих людей у наших селах! Ми
так звикли бачити красивих українців, слухати чарівний спів чи музику у їх виконанні, що часто сприймаємо це за звичне явище. Не бажаючи образити інших,
скажу, що українці — найпрекрасніший і дуже талановитий народ.

Скільки разів бувала в селі Острів, стільки
щиро захоплювалась розвоєм творчих
талантів у жителів цієї місцевості. Здається,
тут співають і пишуть музику й вірші, якщо
не усі, то майже усі. Це видно під час місцевих свят, шкільних урочистостей, концертів
у місцевому клубі, сільських святкувань.
Цієї весни особливо подивували учні та
викладачі Острівської музичної школи
(директор Степан Бородай), які успішно виступили на престижних пісенних конкурсах
і фестивалях.

Успішно виступили учні Острівської музичної школи на
обласному конкурсі «Творчість юних». Валерія Шамрай
(гітара) посіла І місце, Ірина Сисак (фортепіано), Софія Погребняк (бандура) та Олена Мусікевич розділили почесне
друге місце. Це учні викладачів Ігоря Вовчака, Віри Гаяць, Лариси Атаманчук, Марії Шуль.
У обласній Теоретичній олімпіаді відмінні результати продемонстрували Іванна Брона та Ірина Сисак (викладач Оксана Бабухівська).
Із 29 квітня по 2 травня в місті Дрогобич Львівської
області відбувся ІІ Всеукраїнський конкурс юних музикантів «Франкове Підгір’я». Перше місце в номінації
«Бандурист-інструменталіст» серед 21 учасника виборола учениця 7 класу Софія Погребняк (клас викладача Лариси Атаманчук, концертмейстер Віра Гаяць).
Друге місце в номінації «Ансамблі» здобув зразковий
аматорський ансамбль бандуристів «Дивоструни». Третє місце в номінації «Бандурист-вокаліст»
отримала учениця 4 класу Марія Іваніцька.

Батьки та діти старшої групи №1
«Сонечко» ДНЗ «Кобзарик» смт Велика
Березовиця висловлюють щирі слова
подяки вихователям Семчишин Олені
Ярославівні, Остапів Зоряні Андріївні
та помічникам вихователя Рогачук
Лілії Степанівні та Яворській Марії
Ярославівні.

Галина ЮРСА – ТРР «Джерело».

На обласному конкурсі камерних ансамблів «Консонанс 2017», який відбувся
в Тернополі, І місце отримав зразковий
аматорський ансамбль бандуристів
«Дивоструни» (керівник Лариса Атаманчук). ІІІ місце — у аматорського ансамблю гітаристів (клас викладача Ігоря
Вовчака).
Зразковий аматорський
ансамбль бандуристів
«Дивоструни»

7

Зоряна Андріївна Остапів

Ірина Сисак

Софія Погребняк

Марія Іваницька

Олена Ярославівна Семчишин

Ви з особливим трепетом та теплотою ставилися до наших
дітей у важливий період дорослішання. Саме ви навчили наших
малюків дружити і поважати один одного. Разом із вами вони
крок за кроком пізнавали світ, радість творчості, самостійної
діяльності і свої перші особисті можливості. Завдяки вам наші
діти із задоволенням ходили в дитячий садок, з радістю навчались і робили перші маленькі відкриття. Ви знайшли підхід до
кожного з них, допомогли подолати труднощі.
Дякуємо за турботливе ставлення до дітей, теплу атмосферу в колективі, якісну підготовку наших дошкільнят, постійну
психологічну підтримку та зразкове виховання. Ви давали їм своє
тепло і вклали в них душу. В групі у нас завжди панували доброта,
любов та домашній затишок.
Ми, батьки, від щирого серця бажаємо, щоб дитячий сміх та
щира любов були вам подякою за вашу турботу та нелегку працю. Здоров’я вам, невичерпних творчих сил, натхнення, щастя і
сімейного благополуччя!

Ювілей

Зорепад у Великобірківській
музичній школі
Кожен із нас, напевне, хоч раз переповнювався особливим відчуттям доброго результату від виконаної роботи. Стосується це усіх сфер, навіть, на перший погляд,
не таких важливих. Господиня, коли прополе грядку чи
спече гарний пляцок, відчуває радість. Учень, склавши
іспит та отримавши відмінну оцінку, так само почувається несказанно щасливим. Жінка після пологів — на
сьомому небі від радості, не кажучи вже про її чоловіка
й родину. Це лише миті щастя, але вони такі солодкі!

Радіють за своїх учнів їх викладачі й директор Володимир Войнарський Великобірківської музичної школи. Адже цей навчальний рік був особливо багатим на конкурси,
а ще більше – на перемоги.
Найбільш зірковим він став для Діани Тетерин та
її викладача Марії Лучанко. Діана завоювала Гран-прі
на обласному конкурсі української народної пісні
(листопад 2016 рік), обласному конкурсі «Творчість
юних» (березень 2017 рік), регіональному конкурсі
«Надія» (квітень 2017) та перше місце на Міжнародному міжконфесійному фестивалі-конкурсі духовної
пісні «Я там, де є благословення».

Крім того, учні й викладачі Великобірківської музичної школи брали участь в інших престижних мистецьких конкурсах, де показали відмінні результати,
зокрема на ІІ Парафіяльному фестивалі-конкурсі колядок, обласному конкурсі імені М. Вериківського,
обласному конкурсі імені братів Теленків, Всеукраїнському конкурсі бандуристів ім. Ю. Сінгалевича.
Призові місця на цих заходах здобули Тетяна Романюк (вокал), дитячий вокальний ансамбль, Олена
Цвенцишин (фортепіано), Мальвіна Чудик (бандура), Катерина Шум (фортепіано), Інна Балик (скрипка), Дмитро Голубович (баян та режисура). Це велика
заслуга і їх педагогів — Галини Нижник, Тетяни Пятнички, Ольги Сокирки, Наталії Путькалець, Ірини Куницької, Оксани Попик, концертмейстерів — Тетяни
Киник, Світлани Кулін, Оксани Вергун та інших, котрі
допомагали, підтримували, хвилювалися та раділи.
У цій музичній школі учні варті своїх учителів, а
вчителі учнів. Жіночий вокальний ансамбль «Соломія» і вокальне тріо «Рутенія» Великобірківської
музичної школи стали дипломантами багатьох мистецьких конкурсів.
Хай і надалі їм таланить!
Галина ЮРСА – ТРР «Джерело».

Днями відзначила 90-річний ювілей
жителька села Великий Глибочок Марія
Гаврилівна Демчак, яка перебуває на
обслуговуванні у Територіальному центрі
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Тернопільського району.

Народилася Марія Гаврилівна в багатодітній сім'ї на Херсонщині. Здобула освіту педагога й була направлена на роботу в Тернопільську область, де працювала вчителем, завучем і директором школи.
Її життєвий шлях був не легким, на долю цієї жінки випали
важкі випробування. Вона пережила страшні часи голодомору та
Другої світової війни.
Марія Гаврилівна виховала не одне покоління учнів, які донині
вдячні їй.
Із нагоди такої поважної дати прийшли привітати ювілярку голова сільської ради Надія Іванівна Зарівна, секретар Марія Мирославівна Копач, директор терцентру Надія Іванівна
Бойко, соціальні працівники, родичі та близькі. Багато теплих і
щирих слів вдячності було сказано пані Марії, побажали їй міцного
здоров'я та довголіття, вручили подяку «За стійкість і мужність у
боротьбі за незалежність та розбудову української держави».
Ювілярка була дуже зворушена привітанням і висловила велику
подяку за увагу й турботу.
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Справи приватні

Вітаємо!

Продам
Iнше

Батьки та учні першого класу Мишковицької ЗОШ І-ІІІ ст. вітають учительку
групи продовженого дня Галину Богданівну СЕМЧИШИН із одруженням!
День єдиний у житті
Лиш такий буває,
Вас із створенням сім'ї
Весь наш клас вітає!
Як у небі голуби,
Hаші наречені.
Вам з роси, і вам з води
Побажаєм нині!
Колектив централізованої бібліотечної
системи
Тернопільського
району,
районна
організація профспілки працівників
культури вітають із
ювілеєм директора
комунального закладу Тернопільської районної ради
«Централізована бібліотечна система»
Ольгу Василюк.
Від усього серця бажаємо вам творчого довголіття, наснаги, бадьорості
та оптимізму, втілення інноваційних
ідей і креативних проектів. Нехай здійснюються всі ваші плани, не полишає
молодечий запал, а Господь Бог дарує
міцне здоров’я на довгії, щасливії літа!
Ви – комунікабельна, відверта, рішуча, вмієте надихнути, дати дружню
й фахову пораду, любите подорожувати, вболіваєте за свою справу і долю
рідної країни. Залишайтесь такою,
якою ви були для нас усі ці роки, тією
людиною, з якою хочеться йти далі, з
якою хочеться працювати.
Найщиріші вітання з 50-річчям надсилаємо дорогому чоловікові, батькові
Ігорю Степановичу Касіяну з смт Великі Бірки Тернопільського району.
Всього найкращого щиро бажаємо.
Щоб серце твоє зігрівало тепло,
Щоб завжди в душі панувало добро,
Краси і наснаги,здоров'я без ліку,
І довгого-довгого щедрого віку!

З повагою — дружина Оля,
сини Віталій та Сергій.

Працівники відділу культури Тернопільської РДА, районного будинку культури, районна організація профспілки
працівників культури щиро вітають із
днем народження завідувачку клубу с.
Хатки Надію Зеновіївну Квасичинську та завідувачку клубу с. Смиківці
Надію Борисівну Осадчук.
Від усієї душі бажаємо вам міцного здоров’я, удачі, справжнього людського щастя. Нехай здійсняться всі
ваші творчі задуми, а гарний настрій
додає наснаги на професійній ниві.
Хай Господь примножує ваші сили
на многії літа!
Колектив комунального закладу «Романівська ЗОШ І ст.» щиро вітає з ювілеєм голову Романівської
сільської ради Галину Ярославівну
Петріченко.
Сьогодні щиро вам бажаємо
Здоров'я, щастя і тепла!
Щоб все гаразд було в роботі.
Вона, звичайно, не проста.
Щоб було все — і «за», і «проти»,
Як компроміс — життя-буття!
Багато світлих днів бажаємо!
І довгих-довгих літ життя!
Колектив ДНЗ "Світ малечі" вітає з
днем народження Ігровицького сільського голову Галину Богданівну
ГОЛИК.
Хай щастя вікує у вашому домі,
І радість хай з вами буде завжди,
Здоров’я міцного, щасливої долі
Нехай Господь Бог дасть на довгі роки.
Педагогічний та учнівський колектив Соборненської ЗОШ І-ІІ ст. ім. В.
Гарматія вітає Оксану Володимирівну ГАРМАТІЙ — матір Героя України
Володимира Гарматія з Днем матері.
У це весняне свято
Підносимо вам ніжні квіти,
Ласкава доля хай вас благословить
На щасливі, многії літа!
Педагогічний колектив Великоглибочецької ЗОШ І-ІІІ ступенів ім.
Я. Стецька вітає із 40-річчям учителя історії Ганну Богданівну Старинську.
Щоб здійснилися задуми всі!
Щастя хай щомиті сприяє
Мати успіх, достаток й добро,
Серце радість й любов зігріває,
Друзі й рідні дарують тепло!

Колектив ПП «Агрон» вітає з днем
народження сторожа Нестора Петровича Пащина, прибиральницю Ольгу Володимирівну Нецко.
Бережи вас, доленька-доля,
Від образ, від лукавства і бід,
Хай зійде Всевишнього воля —
Жить на світі хоча б до ста літ!
Колектив Ігровицької сільської
ради, члени виконкому, депутатський корпус вітають з днем народження Ігровицького сільського голову Галину Богданівну ГОЛИК.
Святковим розмаїттям
Хай буде все життя,
Казковим довголіттям
Серед краси й добра.
Хай радість розквітчає
Прекрасну кожну мить,
Здоров’ям наділяє,
Щастям благословить!
Колектив Почапинської ЗОШ І-ІІІ
ст. щиро вітає з 50-річчям вчителя
зарубіжної літератури Ганну Станіславівну МАКСИМ.
Здоров’я, щастя, удачі бажаємо!
Хай кожна днина буде гожа,
Нехай благословляє Мати Божа,
Нехай Ангел Божий поруч вас крокує,
А Господь хай многих літ дарує!
Педагогічний колектив Соборненської ЗОШ І-ІІ ст. вітає з днем народження вчителя хімії та біології
Ірину Богданівну ПЕТРІВ та з 45річчям учителя початкових класів
Ганну Броніславівну ОЖГУ.
Хай щастя вікує у вашому домі,
І радість хай з вами буде завжди,
Здоров’я міцного, щасливої долі
Нехай Господь Бог дасть
на довгі роки.
Колектив CПП «Мричко» щиро
вітає з днем народження бухгалтера Марію Іванівну МРИЧКО, тракториста Григорія Йосиповича БУЧИНСЬКОГО.
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.
Колектив ЗОШ І-ІІІ ступенів с.
Баворів сердечно вітає з ювілеєм
учителя німецької мови Галину Василівну Процак.
Хай здоров’я, радість і достаток
Стеляться для вас, як вишні цвіт,
Хай малює доля з буднів свято,
І Господь дарує вам багато літ.
Колектив Миролюбівської ЗОШ І
ступеня-дитсадка вітає з днем народження кухаря Галину Євгенівну
КРИВОРУЧКО.
Бажаємо миру і світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі.
Творчого вогнику, віри й наснаги,
Щедрості серця, людської поваги.
На довгих стежках вашої ниви
Будьте завжди
ви здорові й щасливі!
Колектив Великоберезовицької
селищної ради, депутатський корпус, члени виконавчого комітету вітають з днем народження Ярослава
Михайловича МНЧАНОВСЬКОГО.
Нехай цвітуть під небом синьооким
Ще довго-довго дні й літа,
А тиха радість, чиста і висока,
Щоденно хай до хати заверта!
Колектив НВК "Довжанківська
ЗОШ І-ІІІ ступенів-ДНЗ" вітає з днем
народження заступника директора
з навчально-виховної роботи Ольгу
Ігорівну Литвин.
Бажаємо здоров’я, сонця у зеніті,
Любові, доброти і щастя повен дім,
Нехай у серці розкошує літо
І соняхом квітує золотим.
Колектив Територіального центру соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) Тернопільського району щиро вітає з
днем народження соціального працівника Марію Йосипівну Бакалець, с. Довжанка Марію Степанівну Долішну.
Нехай здоров’я завжди добрим буде,
Хай у роботі ладиться усе,
За справи добрі хай шанують люди,
В сім’ю хай доля затишок несе.

Продам 3-кімн. квартиру в центрі
Тернополя, 79 кв.м, і/о, є/р, 6/9,цегл.
0352 420342
Ваз-2103 бiлий, двигун 1,5; газ-бензин;
пробіг 99794 км; в хорошому стані. Ціна
договірна 0673324388
Газ-69 в робочому стані, ціна договірна
0970107428
Пральну машинку Privileg Dinamik 5712
CN, ціна договірна 0677005502
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 0985989484,
493000, 0982591958, 0666653606,
www.tractor_c.com.ua

Пшеницю, ячмінь насіннєвий першої
репродукції 0973171523, 0974400604,
0686067067

Куплю

приміщення 30 кв.м. (м. Тернопіль, вул.
15 Квітня) 0677005502

Послуги
Лікування на бджолиних вуликах,
бджолоужалення, інгаляція, пилок,
перга, прополіс, мед, воскова
міль, мертві бджоли. с. ЧернелівРуський Тернопільського району.
0679455186, 0685392533,
0972076523 (Орест Лук’янець).
Надаю консультації щодо вирішення правових питань в інших країнах
0672549506, 0950378089

робота

Найму/здам

Здам в оренду кімнату під офіс, 20 кв.м.

На роботу потрібні слюсарі з ремонту
автомобілів, офіційне працевлаштування 0675508623

Будьте обережні

Залізничні переїзди —
зона підвищеної небезпеки!

Останнім часом на Укрзалізниці загострилася ситуація щодо випадків дорожньотранспортних пригод (ДТП) на залізничних переїздах. Про це свідчить сумна статистика аварій, загибелі людей, спричинених недотриманням водіями транспортних засобів
Правил проїзду залізничних переїздів.
Основна причина ДТП – ігнорування звукових і
світлових сигналів, об'їзд шлагбаумів. Тема безпеки
руху й нещасних випадків, на жаль, не втрачає актуальності, особливо останнім часом.
З метою зменшення дорожньо-транспортних
пригод на залізничних переїздах працівники ВСП
«Тернопільська дистанція колії» регіональної філії
Львівської залізниці звертаються до всіх мешканців
області, зокрема до водіїв транспортних засобів, із
проханням дотримуватися Правил проїзду через залізничні переїзди, бо необережність призводить до
трагедій. Особливо застерігаємо тих людей за кермом, які, під'їжджаючи до переїзду під час забороняючих сигналів, схиляються до думки – проскочити.
Не ризикуйте! Подумайте, скільки біди та горя ви можете завдати тим, кого любите і хто любить вас, скільки клопоту, переживань завдасте людям, які з вашої
вини можуть бути причетними до великої трагедії.
Порушуючи правила проїзду через переїзд, ви
ставите під загрозу не тільки безпеку руху, а й да-

роване вам Богом і батьками життя. Зауважте, що
багато людей, незважаючи на фізичні вади і безліч
труднощів, використовують кожен шанс жити, а ви,
маючи від долі хороший потенціал і можливості, нехтуєте цим неоціненним даром.
Пам'ятайте, що Бог дає життя тільки один раз, як
найцінніший дар, тож думайте про це щоднини.
М.М СПУРЗА,
начальник ВСП «Тернопільська дистанція колії».

Оголошення

Робота в Збройних силах України
Запрошуємо на військову службу за контрактом.
Служба у будь-якому регіоні України. Грошове забезпечення від 7000 грн. Одноразова грошова винагорода від мерії м. Тернопіль — 10 000 грн. (у разі укладення контракту через Тернопільський ОМВК).
Звертатися за адресою: м. Тернопіль, вул. Тролейбусна, 5. Тел. (0352) 43-58-19, моб. (096) 844-29-77.
Ступківська сільська рада Тернопільського району оголошує конкурс на визначення виконавця послуг
із вивезення твердих побутових відходів на території Ступківської сільської ради. Документи приймають
упродовж 30 календарних днів із дня опублікування оголошення за адресою: 47738, с. Ступки, вул. Тернопільська, 37, тел. 49-74-52.
23.05.2017 p. о 15 год. у приміщенні адміністративного будинку Ігровицької сільської ради за адресою:
Тернопільська обл., Тернопільський район, с. Ігровиця, вул. Гагаріна, 57 відбудуться громадські обговорення
містобудівної документації «Детальний план території житлової забудови в с. Ігровиця на вул. Глибока, 30, гр
Ометинської Л. О.»
Великогаївська сільська рада оголошує конкурс на право оренди нежитлових приміщень комунальної
власності, розташованих за адресою: с. Грабовець, вул. Лесі Українки, 1А, площею 180,7 кв. м (торговий будинок) та 42,4 кв. м (склад). Цільове призначення – розміщення магазину продовольчих, промислових товарів
та товарів підакцизної групи.
Умови конкурсу: розмір орендної плати; використання об’єкта оренди за цільовим призначенням; забезпечення збереження орендованого майна; забезпечення дотримання протипожежних норм експлуатації
об’єкта; дотримання санітарно-екологічних норм під час експлуатації об’єкта; відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна та наданих комунальних послуг; відшкодування орендодавцю вартості проведення експертної оцінки об’єкта оренди. Крок збільшення орендної плати –
10 % початкового розміру. Строк оренди — 2 роки 11 місяців. Розкриття конкурсних пропозицій відбудеться
09.06.2017 р. о 10 год. в клубі с. Великі Гаї (вул. Галицька, 50). Документи приймають до 9 год. 09.06.2017 р.
в клубі с. Великі Гаї. З детальнішою інформацією про конкурс та перелік документів, які подаються, можна
ознайомитися за тел. (0352) 49-00-98. Письмові зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу
надають за підписом відповідальної особи у відповідно промаркованому конверті: обов’язково зазначають
найменування та адресу одержувача, назву об’єкта оренди відповідно до оголошення, а також адресу, номери контактних телефонів претендента. Якщо конверт не запечатаний або не промаркований відповідно до
вищенаведених вимог, комісія не відповідатиме за неправильне або передчасне відкриття пропозиції.
Великоберезовицька селищна рада проводить конкурс з відбору виконавця технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель. Заяви та цінові пропозиції приймають протягом 12-ти календарних днів
з дня опублікування оголошення. Пропозиції подавати за адресою: 47724, вул. Микулинецьца, 42, селище Велика Березовиця Тернопільського району Тернопільської області, тел.: (0352) 27-42-31, 27-41-42.
Петриківська сільська рада має намір провести громадські слухання містобудівної документації на виконання рішення Петриківської сільської ради №470 від 24.02.2017 р. «Детальний план території земельної
ділянки Войтюка М.Д. і Войтюк Л.Б., загальною площею 0,1100 га, для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями у селі Петриків на вулиці Об’їзна Тернопільського району Тернопільської області, кад. номер 6125286700020012855».
Громадські слухання відбудуться 19.06.2017 р. о 17 год. у приміщенні сільської ради села Петриків. Пропозиції та зауваження до містобудівної документації подають до Петриківської сільської ради з 9 год. до 16
год. 30 хв. за адресою: с. Петриків, вул. Шептицького, 118 А.

слово

9

Подільське слово | №20 (5227)
п'ятниця, 19 травня 2017

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ
22 ÒÐÀÂÍß

Â²ÂÒÎÐÎÊ
23 ÒÐÀÂÍß

¤¢×¨

¤¢×¨

06.00 ÏÐÎÔIËÀÊÒÈÊÀ
14.00, 23.20, 00.15, 01.15 Ïîãîäà
14.05 Ò/ñ “Àííà Ïiëü”
15.00, 21.00 Íîâèíè
15.35 Ïîçà ÷àñîì. Òåëåâèñòàâà
“Òàðàñ Øåâ÷åíêî”
17.50 Âiêíî â Àìåðèêó
18.15, 01.20 Íîâèííèé áëîê
18.50, 22.50 Ç ïåðøèõ âóñò
19.00, 01.55 Íîâèíè. Êóëüòóðà
19.20 Ïåðøà øïàëüòà
19.55 Âåðåñåíü
20.20 Ïðî ãîëîâíå
21.30 Íîâèíè. Ñïîðò
21.50 Âiéíà i ìèð
22.55, 05.50 Âi÷íå
23.00, 00.00, 01.00 Ïiäñóìêè
23.25 Íà ñëóõó
oU|uQ^ \Ç\N\x
02.10 Ä/ô “×åñíî æèòè i ÷åñíî
ïîìåðòè. Iãóìåíÿ Éîñèôà Âiòåð”
02.55 Áîðõåñ
03.20 Ä/ô “Êðèìñüêi òàòàðè: “Êðèì
- íàø!”
04.20 Ò/ñ “Òðàâìà”

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00,
21.00 Íîâèíè
06.10, 07.10, 08.10 Åðà áiçíåñó
06.20, 08.20 ÀãðîÅðà
oU|uQ^ \Ç\N\x
06.45, 07.45, 08.30 Ñìàêîòà
07.25, 23.25 Íà ñëóõó
08.35 Ïàñïîðò.Ua
08.45 Ñâiò îí ëàéí
8K~\yu^\¶y^KÇ~
¶y^KÇ~K~KNwKy
10.10 Ò/ñ “Íà ìåæi. Ãðóïà “Àíòèòåðîð”
11.00 Ä/ñ “Ãîðà Ðàøìîð”
12.05 Áàêëàíè íà Áàëêàíè
12.40, 21.30 Íîâèíè. Ñïîðò
13.40, 02.35 Óðÿä íà çâ’ÿçêó ç ãðîìàäÿíàìè
14.05 Ò/ñ “Àííà Ïiëü”
16.40 Ò/ñ “Áiëèé òàíåöü”
17.40 Ì/ñ “Êíèãà äæóíãëiâ”
18.15, 01.20 Íîâèííèé áëîê
18.50, 22.50 Ç ïåðøèõ âóñò
19.00, 01.55 Íîâèíè. Êóëüòóðà
19.20 Ä/ñ “Ñàäîâi ñêàðáè”
19.55 Íàøi ãðîøi
20.20 Ïðî ãîëîâíå
21.50 Ò/ñ “Ñïðàâåäëèâi”
1+1
22.55, 05.50 Âi÷íå
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
23.00, 00.00, 01.00 Ïiäñóìêè
16.45, 19.30, 23.15, 02.00 ÒÑÍ
02.10 Âiêíî â Àìåðèêó
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê 03.00 Ä/ñ “Íàöiîíàëüíi ïàðêè Àìåðèêè”
ç 1+1”
03.55 Ä/ñ “Ïiâäåííà Êîðåÿ ñüîãîäíi”
09.30 “×îòèðè âåñiëëÿ * 4”
04.20 Ò/ñ “Òðàâìà”
10.45, 12.20 “Ìiíÿþ æiíêó”
1+1
13.45, 01.00 “Åñêiìîñêà * 2: Ïðèãîäè
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
â Àðêòèöi”
16.45, 19.30, 23.05, 02.00 ÒÑÍ
14.45, 15.45 “Ñiìåéíi ìåëîäðàìè 6”
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê
17.10 Ò/ñ “Âåëè÷íå ñòîëiòòÿ.
ç 1+1”
Ðîêñîëàíà”
09.30 “×îòèðè âåñiëëÿ - 4”
20.30 Õ/ô “Ñâàòè 1”
10.50, 12.20 “Ìiíÿþ æiíêó”
22.00 “Ãðîøi”
13.10, 01.00 “Åñêiìîñêà - 2: Ïðèãîäè
23.25, 03.30 Õ/ô “Æèòè”
â Àðêòèöi”
×
14.10, 20.30 Õ/ô “Ñâàòè 1”
05.30, 20.00, 05.10 “Ïîäðîáèöi”
15.45 “Ñiìåéíi ìåëîäðàìè 6”
06.00 “Ì/ô”
17.10 Ò/ñ “Âåëè÷íå ñòîëiòòÿ. Ðîêñîëàíà”
06.20, 13.35 “Ñëiäñòâî âåëè... ç
22.00 “×îòèðè âåñiëëÿ 6”
Ëåîíiäîì Êàíåâñüêèì”
23.15, 03.30 Õ/ô “Â ðèòìi áåççàêîííÿ”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
×
Íîâèíè
07.10, 08.10 “Ðàíîê ç IÍÒÅÐîì”
06.00 “Ì/ô”
09.20, 12.25 Ò/ñ “Áðàòñüêi çâ’ÿçêè”
06.20, 13.20 “Ñëiäñòâî âåëè... ç
15.20 “Æäè ìåíÿ”
Ëåîíiäîì Êàíåâñüêèì”
¨(}\NÉ}N
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Íîâèíè
07.10, 08.10 “Ðàíîê ç IÍÒÅÐîì”
êîæíîãî”
21.00 Ò/ñ “Äóðíà êðîâ” Çàêëþ÷íà
09.20 “Äàâàé îäðóæèìîñÿ”
23.00 Ò/ñ “Äîÿðêà ç Õàöàïåòiâêè 2”
11.05, 12.25, 21.00 Ò/ñ “Äóðíà êðîâ”
03.00 Ïîäðîáèöi
15.50, 16.45 “Ðå÷äîê”
¨p\}Éw\^K\w©
¨(}\NÉ}Ny\~\{\©
20.00, 03.00, 05.10 “Ïîäðîáèöi”
ICTV
23.00 Ò/ñ “Äîÿðêà ç Õàöàïåòiâêè 2”
05.00, 04.50 Äèâèòèñü óñiì!
¨p\}Éw\^K\w©
05.50 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç
ICTV
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
06.35 Ôàêòè òèæíÿ. 100 õâèëèí ç
05.35, 20.20 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà
Îêñàíîþ Ñîêîëîâîþ
06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê
09.15 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè. Ïiäñóìêè 09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
10.05 Àíòèçîìái
09.45 Áiëüøå íiæ ïðàâäà
11.00 Ñåêðåòíèé ôðîíò
10.40, 13.15 Õ/ô “Ðåéñ”
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü
13.15 Õ/ô “Ïðàâåäíèê”
13.40, 16.05 Ò/ñ “Êðèìiíîëîã”
15.35, 16.10 Õ/ô “Ðîáií Ãóä”
17.45, 21.25 Ò/ñ “Ïåñ-2”
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið
19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç
22.30 Õ/ô “Àäðåíàëií”
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
00.20 Ò/ñ “Ëàñ-Âåãàñ”
20.20 Áiëüøå íiæ ïðàâäà
01.45 Ñòîï-10
21.25 Ò/ñ “Ïåñ-2”
04.20 Ñòóäiÿ Âàøèíãòîí
22.35 Ñâîáîäà ñëîâà
04.25 Ôàêòè
00.30 Õ/ô “Ðåéñ”
04.45 Äèâèòèñü óñiì!
²QxKQ~QÈz^\xKQ~~

Ïiäñóìêè
06.40, 16.00 “Âñå áóäå äîáðå!”
03.10 Ñòîï-10
08.40 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”
04.20 Ôàêòè
10.20, 18.30 “Çà æèâå!”

11.50 “ÌàñòåðØåô Äiòè”
06.00 Ïðîôiëàêòèêà
18.00, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”
12.00 Õ/ô “Äàìñüêå òàíãî”
20.00, 22.45 “ÌàñòåðØåô Äiòè - 2”
13.45 “Áèòâà åêñòðàñåíñiâ 13”
23.30 Õ/ô “Çíàõàð”
16.00 “Âñå áóäå äîáðå!”
02.15 “Ñëiäñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè”
18.00, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”

18.30 “Çà æèâå!”
20.00, 22.35, 01.30 “Ñëiäñòâî âåäóòü 03.10, 02.20 Çîíà íî÷i
04.50 Ò/ñ “Òàòóñåâi äî÷êè”
åêñòðàñåíñè”
23.30 “Äàâàé ïîãîâîðèìî ïðî ñåêñ 4” 05.40, 18.00 Àáçàö
06.39, 08.00 Kids Time

06.40 Ì/ñ “Ñiìåéêà Êðóäñ”
03.00 Ïðîôiëàêòèêà
07.00 Ì/ñ “Ïðèãîäè Êîòà â ÷îáîòàõ”
11.30 Õ/ô “Âîëîäàð ñòèõié”
08.02 Ò/ñ “Äðóçi”
13.10 Õ/ô “Çíàìåííÿ”
10.30 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ”
15.40 Õ/ô “Ãëîáàëüíå âòîðãíåííÿ:
16.00, 19.00 Ñåðöÿ òðüîõ
Áèòâà çà Ëîñ-Àíäæåëåñ”
¤Çzz|Q~}Kz~\U
18.00 Àáçàö
22.15 Õ/ô “Áëåéä 2”
19.00 Ðåâiçîð Êðàìíèöi
00.30 Õ/ô “Äðàêóëà 2000”
21.00 Ðåâiçîð

00.00 Ñòðàñòi çà Ðåâiçîðîì
¡ÀÓ ¼º¹¾³¬·L¹LÜÊÀ¼º¹¾¿Ô
²QxKQ~QÈz^\xKQ~~
08.00, 09.00, 19.30 Ò/ñ “Êóëàãií òà

ïàðòíåðè”
05.00 Ò/ñ “ß - îõîðîíåöü. Ïîìèëêà â 08.30 Ðàíêîâèé “Ñâiäîê”
ïðîãðàìi”
10.30, 17.25 Ò/ñ “Äåòåêòèâè”
08.20, 19.30 Ò/ñ “Êóëàãií òà
12.00, 00.45 Ò/ñ “Ïîëiöiÿ Ìàÿìi”
ïàðòíåðè”
13.40, 15.05, 21.30 Ò/ñ “CSI: Ëàñ10.25, 17.25 Ò/ñ “Äåòåêòèâè”
Âåãàñ - 12”
11.55, 00.45 Ò/ñ “Ïîëiöiÿ Ìàÿìi”
14.45, 19.00, 23.15, 03.10 “Ñâiäîê”
13.45, 15.05, 21.30 Ò/ñ “CSI: Ëàñ15.40 “Ëåãåíäè êàðíîãî ðîçøóêó”
Âåãàñ - 12”
23.45 Ò/ñ “Áàíüøè - 3”
14.45, 19.00, 23.15, 03.30 “Ñâiäîê” 02.25 Ò/ñ “Áàòüêiâùèíà - 3”
15.40 “Ëåãåíäè êàðíîãî ðîçøóêó”
03.40 “Âèïàäêîâèé ñâiäîê”
23.45 Ò/ñ “Áàíüøè - 3”
03.45 “Ðå÷îâèé äîêàç”
02.35 Ò/ñ “Áàòüêiâùèíà - 3”
¨¥Q{Q~|xK~|}Ny\Ç6|QN©
04.00 “Âèïàäêîâèé ñâiäîê”
04.40 Õ/ô “Ãðiøíèê”
04.05 “Ðå÷îâèé äîêàç”
ÓÙÔ
¨³^Kz|K}}³^\QNUÇ©
06.10,
13.30,
15.30, 05.20 Àãåíòè
ÓÙÔ
ñïðàâåäëèâîñòi
06.00 Ïðîôiëàêòèêà
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
07.00, 03.15 Çiðêîâèé øëÿõ
23.00, 03.20 Ñüîãîäíi
09.45, 04.30 Ðåàëüíà ìiñòèêà
8K~\y¶y^KÇ~\
11.45, 15.30 Ò/ñ “Àíþòèíå ùàñòÿ”
09.15, 04.10 Çiðêîâèé øëÿõ
15.00, 19.00, 23.00, 01.15 Ñüîãîäíi 11.30, 04.30 Ðåàëüíà ìiñòèêà
16.00 Ò/ñ “Êàïiòàíøà”
16.00, 21.00 Ò/ñ “Êàïiòàíøà”
18.00 Ò/ñ “Ðàéñüêå ìiñöå”
18.00 Ò/ñ “Ðàéñüêå ìiñöå”
¨p\z\^}¶y^KÇ~K©
¨p\z\^}¶y^KÇ~K©
21.00 Ò/ñ “Êàïiòàíøà”
23.30 Ò/ñ “Çàêîí i ïîðÿäîê: Çëî÷èííi
¡ÀÓ¿¸LË¼´¹ÂÛ¯´»¾¿Ô
íàìiðè”
05.20 Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñòi
¡ÀÓ¿¸LË¼´¹ÂÛ¯´»¾¿Ô

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

ÑÅÐÅÄÀ
24 ÒÐÀÂÍß

×ÅÒÂÅÐ
25 ÒÐÀÂÍß

¤¢×¨
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00,
21.00 Íîâèíè
06.15, 08.15 ÀãðîÅðà
oU|uQ^ \Ç\N\x
07.20, 23.25 Íà ñëóõó
08.35 Ïàñïîðò.Ua
08.45 Ñâiò îí ëàéí
8K~\yu^\¶y^KÇ~
¶y^KÇ~K~KNwKy
10.10 Ò/ñ “Íà ìåæi. Ãðóïà “Àíòèòåðîð”
11.00 Çàñiäàííÿ Êàáiíåòó Ìiíiñòðiâ
¶y^KÇ~
13.40 Íàøi ãðîøi
14.05 Ò/ñ “Àííà Ïiëü”
15.35 Ñâiòëî
16.30 Ò/ñ “Áiëèé òàíåöü”
17.25 Õî÷ó áóòè
17.45 Ì/ñ “Êíèãà äæóíãëiâ”
18.15, 01.20 Íîâèííèé áëîê
18.50, 22.50 Ç ïåðøèõ âóñò
19.00, 01.55 Íîâèíè. Êóëüòóðà
19.20 Ä/ñ “Äèêi òâàðèíè”
19.55 Ñëiäñòâî. Iíôî
20.20 Ïðî ãîëîâíå
21.30 Íîâèíè. Ñïîðò
21.45 Ò/ñ “Ñïðàâåäëèâi”
22.55, 05.50 Âi÷íå
23.00, 00.00, 01.00 Ïiäñóìêè
02.10 Ä/ñ “Ãîðà Ðàøìîð”
03.05 Ò/â “Îé, íå õîäè, Ãðèöþ...”
04.20 Ò/ñ “Òðàâìà”

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30, 23.35 ÒÑÍ
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê
ç 1+1”
09.30 “×îòèðè âåñiëëÿ 6”
10.40, 12.20 “Ìiíÿþ æiíêó”
13.10, 01.30 “Åñêiìîñêà - 2: Ïðèãîäè
â Àðêòèöi”
14.10 Õ/ô “Ñâàòè - 1”
15.45 “Ñiìåéíi ìåëîäðàìè 6”
17.10 Ò/ñ “Âåëè÷íå ñòîëiòòÿ. Ðîêñîëàíà”
20.30 Õ/ô “Ñâàòè - 2”
22.00 “Îäðóæåííÿ íàîñëiï 3”
23.45, 03.30 Õ/ô “Ïàðàëåëüíi ñâiòè”

×
06.00 “Ì/ô”
06.20, 13.20 “Ñëiäñòâî âåëè... ç
Ëåîíiäîì Êàíåâñüêèì”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Íîâèíè
07.10, 08.10 “Ðàíîê ç IÍÒÅÐîì”
09.20 “Äàâàé îäðóæèìîñÿ”
11.05, 12.25 Ò/ñ “Äóðíà êðîâ”
15.50, 16.45 “Ðå÷äîê”
¨(}\NÉ}Ny\~\{\©
20.00, 03.00, 05.10 “Ïîäðîáèöi”
21.00 Ò/ñ “Äóðíà êðîâ”
23.00 Ò/ñ “Äîÿðêà ç Õàöàïåòiâêè 2”
¨p\}Éw\^K\w©

¤¢×¨
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00,
21.00 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, 13.30, 22.45,
23.20, 00.15, 01.15 Ïîãîäà
oU|uQ^ \Ç\N\x
06.45, 07.45, 08.30 Ñìàêîòà
07.25, 23.25 Íà ñëóõó
08.35 Ïàñïîðò.Ua
08.45 Ñâiò îí ëàéí
8K~\yu^\¶y^KÇ~
¶y^KÇ~K~KNwKy
10.10 Ò/ñ “Íà ìåæi. Ãðóïà “Àíòèòåðîð”
11.00, 16.30 Ò/ñ “Áiëèé òàíåöü”
12.05 Áàêëàíè íà Áàëêàíè
12.40, 21.30 Íîâèíè. Ñïîðò
13.40 Ñëiäñòâî. Iíôî
14.05 Ò/ñ “Àííà Ïiëü”
15.35, 03.30 Íàäâå÷ið’ÿ. Äîëi
17.25 Øêîëà Ìåði Ïîïïiíñ
17.40 Ì/ñ “Êíèãà äæóíãëiâ”
18.05 Voxñheck
18.15, 01.20 Íîâèííèé áëîê
18.50, 22.50 Ç ïåðøèõ âóñò
19.00, 01.55 Íîâèíè. Êóëüòóðà
19.20 Ä/ñ “Äèêi òâàðèíè”
19.55 “Ñõåìè” ç Í. Ñåäëåöüêîþ
20.20 Ïðî ãîëîâíå
21.50 Ò/ñ “Ñïðàâåäëèâi”
22.55, 05.50 Âi÷íå
23.00, 00.00, 01.00 Ïiäñóìêè
02.10 Ä/ô “Êåíãið. Ñîðîê äíiâ ñâîáîäè”
04.20 Ò/ñ “Òðàâìà”

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30, 00.00, 02.20 ÒÑÍ
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê
ç 1+1”
09.30 “×îòèðè âåñiëëÿ - 4”
11.00, 12.20 “Ìiíÿþ æiíêó”
13.40 “Åñêiìîñêà - 2: Ïðèãîäè â
Àðêòèöi”
14.40, 20.30 Õ/ô “Ñâàòè 2”
15.50 “Ñiìåéíi ìåëîäðàìè 6”
17.10 Ò/ñ “Âåëè÷íå ñòîëiòòÿ. Ðîêñîëàíà”
22.00 “Ïðàâî íà âëàäó 2017”
00.10 Õ/ô “×óâàêè i äðàêîíè”
03.30 “Åñêiìîñêà - 2: Ïðèãîäè â
Àðêòèöi”

×

06.00 “Ì/ô”
06.20 “Ñëiäñòâî âåëè... ç Ëåîíiäîì
Êàíåâñüêèì”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Íîâèíè
07.10, 08.10 “Ðàíîê ç IÍÒÅÐîì”
09.20 “Äàâàé îäðóæèìîñÿ”
11.05 Ò/ñ “Äóðíà êðîâ”
12.25 Ò/ñ “Äóðíà êðîâ”
ICTV
13.20 “Ñëiäñòâî âåëè... ç Ëåîíiäîì
05.35, 10.10, 04.45 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà
Êàíåâñüêèì”
06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi
15.50, 16.45 “Ðå÷äîê”
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê
¨(}\NÉ}N
09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç
êîæíîãî”
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
20.00, 03.00, 05.10 “Ïîäðîáèöi”
11.20, 13.20 Õ/ô “Îñòàííi äíi ïëàíåòè 21.00 Õ/ô “Òàðèô “Ùàñëèâà ðîäèíà””
Çåìëÿ”
22.50 Ò/ñ “Äîÿðêà ç Õàöàïåòiâêè 3”
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü
01.25 Õ/ô “Ãðîçîâèé ïåðåâàë”
13.35, 16.10 Ò/ñ “Êðèìiíîëîã”
¨p\}Éw\^K\w©
17.45 Ò/ñ “Ïåñ-2”
ICTV
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið
06.35 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi
20.20 Ñåêðåòíèé ôðîíò
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê
21.25 Ò/ñ “Ïåñ”
22.25 Õ/ô “Àäðåíàëií 2. Âèñîêà íàïðóãà” 09.15 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
00.20 Õ/ô “Àäðåíàëií”
10.10 Ñåêðåòíèé ôðîíò
01.45 Ñòîï-10
11.15, 13.15 Õ/ô “Îñòàííi äíi ïëàíåòè
04.20 Ñòóäiÿ Âàøèíãòîí
Çåìëÿ”
04.25 Ôàêòè
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü

13.30, 16.10 Ò/ñ “Êðèìiíîëîã”
06.55, 16.00 “Âñå áóäå äîáðå!”
17.40, 21.25 Ò/ñ “Ïåñ”
08.55 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið
10.35, 18.30 “Çà æèâå!”
19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç
12.05 “ÌàñòåðØåô Äiòè”
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
18.00, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”
20.20 Iíñàéäåð
20.00, 22.45 “ÌàñòåðØåô Äiòè - 2”
22.25 Õ/ô “Ïåðåâiçíèê 3”
23.25 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà”
00.35 Õ/ô “Àäðåíàëií 2. Âèñîêà
00.55 “Ñëiäñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè”
íàïðóãà”
02.00 Ñòîï-10

04.15 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé
03.00, 02.00 Çîíà íî÷i
04.20 Ñòóäiÿ Âàøèíãòîí
04.00, 10.45 Ò/ñ “Òàòóñåâi äî÷êè”
04.25 Ôàêòè
05.40, 18.00 Àáçàö
04.45 Äèâèòèñü óñiì!
06.39, 08.00 Kids Time

06.40 Ì/ñ “Ñiìåéêà Êðóäñ”
07.00 Ì/ñ “Ïðèãîäè Êîòà â ÷îáîòàõ” 06.40, 16.00 “Âñå áóäå äîáðå!”
08.40 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”
08.02 Ò/ñ “Äðóçi”
16.00, 19.00 Âiä ïàöàíêè äî ïàíÿíêè 10.20, 18.30 “Çà æèâå!”
11.50 “ÌàñòåðØåô Äiòè”
¤Çzz|Q~}Kz~\U
18.00, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”
22.00 Õ/ô “Áëåéä: Òðiéöÿ”
20.00, 22.45 “ß ñîðîìëþñü ñâîãî
00.10 Õ/ô “Äðàêóëà 2: Ïiäíåñåííÿ”
òiëà 4”
01.55 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé
00.05 “Îäèí çà âñiõ”
ÓÙÔ
01.20 “Ñëiäñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè”
06.10, 13.30, 15.30, 05.20 Àãåíòè

ñïðàâåäëèâîñòi
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
03.00, 02.25 Çîíà íî÷i
23.00, 02.40 Ñüîãîäíi
03.40 Ò/ñ “Òàòóñåâi äî÷êè”
8K~\y¶y^KÇ~\
05.10, 18.00 Àáçàö
09.15, 03.30 Çiðêîâèé øëÿõ
06.09, 08.00 Kids Time
11.30, 04.30 Ðåàëüíà ìiñòèêà
06.10 Ì/ñ “Ñiìåéêà Êðóäñ”
16.00, 21.00 Ò/ñ “Êàïiòàíøà”
07.00 Ì/ñ “Ïðèãîäè Êîòà â ÷îáîòàõ”
18.00 Ò/ñ “Ðàéñüêå ìiñöå”
08.02 Ò/ñ “Äðóçi”
¨p\z\^}¶y^KÇ~K©
10.45 Ò/ñ “Ùàñëèâi ðàçîì”
23.30 Ò/ñ “Çàêîí i ïîðÿäîê: Çëî÷èííi 16.00, 19.00 Õòî çâåðõó?
íàìiðè”
¤Çzz|Q~}Kz~\U
22.10 Õ/ô “Êíèãà Iëàÿ”

00.30 Õ/ô “Äðàêóëà 3: Ñïàäùèíà”
06.00 Õ/ô “Ìié ëàñêàâèé i íiæíèé çâið” 02.20 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé
08.00, 09.00, 19.30 Ò/ñ “Êóëàãií òà
ÓÙÔ
ïàðòíåðè”
06.10, 13.30, 15.30, 05.20 Àãåíòè
08.30 Ðàíêîâèé “Ñâiäîê”
ñïðàâåäëèâîñòi
10.30, 17.25 Ò/ñ “Äåòåêòèâè”
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
12.00, 00.45 Ò/ñ “Ïîëiöiÿ Ìàÿìi”
23.00, 02.40 Ñüîãîäíi
13.40, 15.05, 21.30 Ò/ñ “CSI: Ëàñ8K~\y¶y^KÇ~\
Âåãàñ - 12”
14.45, 19.00, 23.15, 03.25 “Ñâiäîê” 09.15 Çiðêîâèé øëÿõ
11.30, 04.30 Ðåàëüíà ìiñòèêà
15.40 “Ëåãåíäè êàðíîãî ðîçøóêó”
16.00, 21.00 Ò/ñ “Êàïiòàíøà”
23.45 Ò/ñ “Áàíøè - 3”
18.00 Ò/ñ “Ðàéñüêå ìiñöå”
02.30 Ò/ñ “Áàòüêiâùèíà - 3”
¨p\z\^}¶y^KÇ~K©
03.55 “Âèïàäêîâèé ñâiäîê”
23.30 Ò/ñ “Çàêîí i ïîðÿäîê: Çëî÷èííi
04.00 “Ðå÷îâèé äîêàç”
íàìiðè”
¨³^Kz|K}}³^\QNUÇ©
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Ï’ßÒÍÈÖß
26 ÒÐÀÂÍß
¤¢×¨
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00,
21.00 Íîâèíè
06.10, 07.10, 08.10 Ñïîðò
06.15, 08.15 ÀãðîÅðà
06.20, 07.15, 08.20, 13.30, 20.10,
22.45, 23.20, 00.15, 01.15 Ïîãîäà
r}}Éx
06.45, 07.45, 08.25 Ñìàêîòà
07.20, 23.25 Íà ñëóõó
08.35 Òåðèòîðiÿ çàêîíó
08.40 Ïàñïîðò.Ua
08.45 Ñâiò îí ëàéí
8K~\yu^\¶y^KÇ~
09.35 Ä/ñ Ñâiò íà ñìàê. “Ðîçïîâiäi
ïðî Õàíñiê”
10.10 Ò/ñ “Íà ìåæi. Ãðóïà
“Àíòèòåðîð”
11.00, 16.30 Ò/ñ “Áiëèé òàíåöü”
12.05 Áàêëàíè íà Áàëêàíè
12.40, 21.30 Íîâèíè. Ñïîðò
12.55 Voxñheck
(gQw©²K}KUÉ(Q|Qy\
14.05 Ò/ñ “Àííà Ïiëü”
15.35 Âiðà. Íàäiÿ. Ëþáîâ
A}\z|\wUgKÇ~"
17.45 Ì/ñ “Êíèãà äæóíãëiâ”
18.15, 01.20 Íîâèííèé áëîê
18.50, 22.50 Ç ïåðøèõ âóñò
19.00, 01.55 Íîâèíè. Êóëüòóðà
19.20 Áîãàòèðñüêi iãðè
20.20 Ïðî ãîëîâíå
21.50 Ò/ñ “Ñïðàâåäëèâi”
22.55, 05.50 Âi÷íå
23.00, 00.00, 01.00 Ïiäñóìêè
oU|uQ^ \Ç\N\x
02.10 Ìóçè÷íå òóðíå
03.25 Ä/ô “Ñïðàâà áðàòiâ Ðàéò”
04.20 Ò/ñ “Òðàâìà”
04.00 Ä/ô “Ùåäðèê,
1+1ùåäðèê...”
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30 ÒÑÍ
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê
ç 1+1”
09.30 “×îòèðè âåñiëëÿ - 4”
10.55, 12.20 “Ìiíÿþ æiíêó”
13.40, 02.00 “Åñêiìîñêà - 2: Ïðèãîäè
â Àðêòèöi”
14.40 Õ/ô “Ñâàòè 2”
15.50 “Ñiìåéíi ìåëîäðàìè 6”
17.10 Ò/ñ “Âåëè÷íå ñòîëiòòÿ.
Ðîêñîëàíà”
20.15 “Ðîçñìiøè êîìiêà. Äiòè 2”
22.00 “Âå÷iðíié êâàðòàë òóðå÷÷èíà
2017”
¨oQU^~Uv¤Çz©
02.00 “Åñêiìîñêà - 2: ïðèãîäè â
Àðêòèöi”

×
06.00 “Ì/ô”
06.20, 13.20 “Ñëiäñòâî âåëè... ç
Ëåîíiäîì Êàíåâñüêèì”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Íîâèíè
07.10, 08.10 “Ðàíîê ç IÍÒÅÐîì”
09.20 “Äàâàé îäðóæèìîñÿ”
11.00 Õ/ô “Áåáiáóì”
12.25 Õ/ô “Áåáiáóì”
15.50, 16.45 “Ðå÷äîê”
¨(}\NÉ}Ny\~\{\©
20.00, 01.30 “Ïîäðîáèöi òèæíÿ”
22.00 Ò/ñ “Çîçóëÿ”
qu¨¶y^KÇ~KKx}KUN}\^U©
03.55 “Æäè ìåíÿ”

ICTV
05.35 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà
06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê
09.15 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
10.05 Iíñàéäåð
11.00, 13.15 Õ/ô “Ïåðåâiçíèê 3”
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü
13.30, 16.10 Ò/ñ “Êðèìiíîëîã”
17.40 Ò/ñ “Ïåñ”
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið
19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
20.20 Àíòèçîìái
21.25 Äèçåëü-øîó
23.45 Õ/ô “Ïåðåâiçíèê: Ñïàäùèíà”
01.35 Ò/ñ “Ëàñ-Âåãàñ”
03.00 Ñòîï-10

ÑÓÁÎÒÀ
27 ÒÐÀÂÍß
¤¢×¨
06.00 Ó ïðîñòîði áóòòÿ
06.35 Ïiäñóìêè
07.05 ÀãðîÅðà. Ïiäñóìêè
ºQygK^y^KÇ~
08.05 Ñìàêîòà
08.30 Çîëîòèé ãóñàê
08.45 Òåëåìàãàçèí
09.00 Ì/ñ “Êíèãà äæóíãëiâ”
A}\z|\wUgKÇ~"
10.15 Õî÷ó áóòè
11.00 Ôîëüê-musiñ. Äiòè
11.50 Ò/ñ “Ñïðàâåäëèâi”
15.30 Êíèãà.ua
¶y^KÇ~Nyvy\^}
16.35 Áîãàòèðñüêi iãðè
17.30 Õ/ô “Ìàðêî Ïîëî”
21.00 Íîâèíè
21.30 Ðîçñåêðå÷åíà iñòîðiÿ
22.20 Ä/ñ “Äèêi òâàðèíè”
22.45 Ìåãàëîò
23.00 Ñâiò on line
r}}Éx
00.05 Íà ñëóõó. Ïiäñóìêè
01.20 Ìóçè÷íå òóðíå
02.20 Ä/ô “Ïàâëî Âiðñüêèé. Òàêèé,
yÉ©
03.00 Õ/ô “Ñîáàêà íà Ðiçäâî”
04.25 Õ/ô “Äâà ñîáàêè íà Ðiçäâî”

1+1
06.00, 19.30 ÒÑÍ
06.45 “Ãðîøi”
08.00 “Ñíiäàíîê. Âèõiäíèé”
10.00, 23.10 “Ñâiòñüêå æèòòÿ”
11.00 “Îäðóæåííÿ íàîñëiï 3”
12.30 Õ/ô “Êîõàíà â÷èòåëüêà”
16.45 “Âå÷iðíié êâàðòàë”
18.30 “Ðîçñìiøè êîìiêà 2017”
¨¶y^KÇ~NyUNQ~NKUÇ©
21.15 “Âå÷iðíié êâàðòàë Òóðå÷÷èíà 2017”
00.10 “Ëiãà ñìiõó”
¨oQU^~Uv¤Çz©

×
05.40 Õ/ô “Àâòîìîáiëü, ñêðèïêà i
ñîáàêà Êëÿêñà”
¡ÀÓ¬¼ÒÜ¼¬L¸´
Ãîðiíà”
¨¶y^KÇ~Kz^KKÉ©
10.00, 03.35 Ä/ï “Îëåêñàíäð
Äåì’ÿíåíêî. “Âëèï, î÷êàðèê!””
10.50 Õ/ô “Îïåðàöiÿ “È” òà iíøi
ïðèãîäè Øóðèêà”
12.50 Ò/ñ “Äîÿðêà ç Õàöàïåòiâêè 3”
20.00, 01.35 “Ïîäðîáèöi”
20.30 Õ/ô “×àñ ãðiõiâ”
22.20 “Âåëèêèé áîêñ ç Âîëîäèìèðîì
Êëè÷êî”
02.05 Õ/ô “Áåáiáóì”

ICTV
05.10, 04.40 Ôàêòè
05.30 Ò/ñ “Âiääië 44”
07.05 Äèâèòèñü óñiì!
08.00 Áåç ãàëüì
¿~z³^Qw«É^K
09.55 Äèçåëü-øîó. Äàéäæåñò
10.55 Âiäïóñòêà çà îáìiíîì
oU|uN}yKK\xwU~\w³^Qw«É^K
12.45 Ôàêòè. Äåíü
13.05 Õ/ô “Ïåðåâiçíèê: Ñïàäùèíà”
15.00 Õ/ô “Äåâ’ÿòü ÿðäiâ”
16.50 Õ/ô “Äåâ’ÿòü ÿðäiâ 2”
18.45 Ôàêòè. Âå÷ið
19.15 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè. Ïiäñóìêè
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
20.05 Õ/ô “Ãîëîäíi iãðè”
22.55 Õ/ô “Ãîëîäíi iãðè 2. Ó âîãíi”
01.30 Õ/ô “Ïðîòèñòîÿííÿ”
02.40 Ò/ñ “Ëàñ-Âåãàñ”



ÍÅÄ²Ëß
28 ÒÐÀÂÍß
¤¢×¨
06.00 Ñâiò ïðàâîñëàâ’ÿ
06.35 Íà ñëóõó
oU|uQ^ \Ç\N\x
r}}Éx
08.10 Ñìàêîòà
08.35 Ïàñïîðòíèé ñåðâiñ
08.45 Òåëåìàãàçèí
09.00 Ä/ñ “Ñêàðáè òà ñìåðòåëüíi
}KÉw~Uw\^Uz©
09.55 Õ/ô “Äæåéí Åéð”
12.00 Òåàòðàëüíi ñåçîíè
±N}QyUUN}\^UÇ
12.45 Ôîëüê*musiñ. Äiòè
13.50 Ôîëüê*musiñ
15.00 Ïåðøèé íà ñåëi
16.00, 02.20 Ä/ô “Þðié Ðèá÷èíñüêèé.
Ñëîâà i ìóçèêà”
¡ÀÓ¶¬¼´¼ºÚÔ
20.30 Ïåðøà øïàëüòà
21.00 Íîâèíè
21.30 Ä/ñ “Òðàäèöiéíi ñâÿòà Ìàöóði”
22.20 Ä/ñ “Ðîçïîâiäi ïðî Õàíñiê”
23.00 Ñâiò on line
23.25 Òåðèòîðiÿ çàêîíó
oU|uQ^ \Ç\N\x³U|Nwy
01.20 Ìóçè÷íå òóðíå
03.05 Ñïîãàäè
03.30 Õ/ô “Íó, òè é âiäüìà”
q¨µU|QN}^\yUzÈz{Q~
Ñâåðñòþê”

1+1
06.25, 02.20 Ì/ô “Âðÿòóâàòè Ññàíòó”
08.00 “Ñíiäàíîê. Âèõiäíèé”
09.00 “Ëîòî-çàáàâà”
09.40 Ì/ô “Ìàøà i âåäìiäü”
10.00 “Ðîçñìiøè êîìiêà 2017”
11.00 “Ðîçñìiøè êîìiêà. Äiòè 2”
12.50, 13.50, 14.50, 16.00, 17.05
“Ñâiò íàâèâîðiò - 5: Iíäîíåçiÿ”
¨¶y^KÇ~NyUNQ~NKUÇ©
19.30, 05.15 “ÒÑÍ-Òèæäåíü”
21.00 Õ/ô “Õðåùåíà”
00.30 “Àðãóìåíò êiíî”
01.30 “Ñâiòñüêå æèòòÿ”

×
05.50, 20.00 “Ïîäðîáèöi”
06.20 Õ/ô “Êàçêà ïðî çàãóáëåíèé
÷àñ”
08.00 “óÄà÷íèé ïðîåêò”
¨p\}Éw\^K\w©
10.00 “Îðåë i Ðåøêà. Ðàé i ïåêëî”
11.00 “Îðåë i Ðåøêà.
Ïåðåçàâàíòàæåííÿ”
12.00 Õ/ô “Ïîëåòòà”
13.45 Ò/ñ “Çîçóëÿ”
17.10 Õ/ô “Òàðèô “Ùàñëèâà ðîäèíà””
19.00 Ò/ñ “Âñå ïîâåðíåòüñÿ”
20.30 Ò/ñ “Âñå ïîâåðíåòüñÿ”
23.15 Õ/ô “Îïåðàöiÿ “È” òà iíøi
ïðèãîäè Øóðèêà”
01.15 Õ/ô “Õðåùåíèé áàòüêî 3”

ICTV
05.05, 03.45 Ò/ñ “Ñëiä÷i”
05.55 Ò/ñ “Âiääië 44”
09.20 Õ/ô “Äåâ’ÿòü ÿðäiâ”
11.10, 13.00 Õ/ô “Äåâ’ÿòü ÿðäiâ 2”
12.45 Ôàêòè. Äåíü
13.20 Õ/ô “Ãîëîäíi iãðè”
16.00 Õ/ô “Ãîëîäíi iãðè 2. Ó âîãíi”
18.45 Ôàêòè òèæíÿ. 100 õâèëèí ç
Îêñàíîþ Ñîêîëîâîþ
20.30 Õ/ô “Ï’ÿòà õâèëÿ”
22.50 Õ/ô “2012”
01.50 Õ/ô “Ïðîòèñòîÿííÿ”
03.00 Ò/ñ “Ëàñ-Âåãàñ”


06.00 “ÂóñîËàïîÕâiñò”
07.05 “Âñå áóäå äîáðå!”
09.00 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”
11.05 “Êàðàîêå íà Ìàéäàíi”
¨¶y^KÇ~KwKÉ}KK~}qU}©
14.10 Õ/ô “Äiâ÷àòà”
16.05, 23.00 “ß ñîðîìëþñü ñâîãî
òiëà 4”
18.00, 22.05, 00.15 “Ñëiäñòâî âåäóòü
åêñòðàñåíñè”
20.55 “Îäèí çà âñiõ”

06.20 “ÂóñîËàïîÕâiñò”
08.00 “Êàðàîêå íà Ìàéäàíi”
09.00 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”
10.15 “Õîëîñòÿê - 7”
13.25 “ÌàñòåðØåô Äiòè - 2”
¨¶y^KÇ~KwKÉ}KK~}qU}©
21.20, 23.00 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà”
¨¶y^KÇ~KwKÉ}KK~}qU}©
Ïiäñóìêè ãîëîñóâàííÿ
23.20 “Äàâàé ïîãîâîðèìî ïðî

ñåêñ 4”
01.20 “Ñëiäñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè” 03.00 Çîíà íî÷i
04.30 Ò/ñ “Òàòóñåâi äî÷êè”

05.29, 08.39 Kids Time

03.00, 01.40 Çîíà íî÷i
05.30 Ì/ñ “Ñiìåéêà Êðóäñ”
07.10 Õ/ô “Êîõàíèé çà íàéìîì”
05.55, 08.09 Kids Time
06.50 Ì/ñ “Ïðèãîäè Êîòà â ÷îáîòàõ”
09.05 Õ/ô “Äiâî÷à âå÷iðêà”
06.00 Ì/ñ “Ñiìåéêà Êðóäñ”
08.40 Ì/ô “Ëiñîâà áðàòâà”
18.00, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”
07.00 Ì/ñ “Ïðèãîäè Êîòà â ÷îáîòàõ” 10.00 Õ/ô “Ãàðôiëä 2”
18.30, 23.55 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà”
08.10 Ðåâiçîð.Ñïåöâèïóñê
11.30 Õ/ô “Áëåéä: Òðiéöÿ”
20.00, 22.45 “Õîëîñòÿê - 7”
11.10 Ðåâiçîð Êðàìíèöi
13.45 Õ/ô “Iíäiàíà Äæîíñ: Ó ïîøóêàõ
01.15 “Ñëiäñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè” 13.00 Âiä ïàöàíêè äî ïàíÿíêè
âòðà÷åíîãî êîâ÷åãà”
15.00 Õòî çâåðõó?
16.00 Õ/ô “Iíäiàíà Äæîí i õðàì Äîëi”

17.00 Ì/ô “Ëiñîâà áðàòâà”
18.20 Õ/ô “Iíäiàíà Äæîí i îñòàííié
03.00, 02.40 Çîíà íî÷i
18.30 Õ/ô “Iíäiàíà Äæîíñ: Ó ïîøóêàõ
õðåñòîâèé ïîõiä”
04.00 Ò/ñ “Òàòóñåâi äî÷êè”
âòðà÷åíîãî êîâ÷åãà”
21.00 Õ/ô “Iíäiàíà Äæîí i Êîðîëiâñòâî
05.15, 18.00 Àáçàö
21.00 Õ/ô “Iíäiàíà Äæîíñ i õðàì
Êðèøòàëåâîãî ÷åðåïà”
06.09, 08.00 Kids Time
Äîëi”
23.20 Õ/ô “Ïåðåâåðòíi”
06.10 Ì/ñ “Ñiìåéêà Êðóäñ”
23.20 Õ/ô “Óòiêà÷ iç òîãî ñâiòó”
01.15 Õ/ô “Áëåéä 2”
07.00 Ì/ñ “Ïðèãîäè Êîòà â ÷îáîòàõ”
ÓÙÔ
ÓÙÔ
08.02 Ò/ñ “Äðóçi”
07.00, 15.00, 19.00, 02.15 Ñüîãîäíi 06.50 Ñüîãîäíi
¤Çzz|Q~}Kz~\U
07.15, 04.20 Çiðêîâèé øëÿõ
07.40 Çiðêîâèé øëÿõ
14.15 Ñåðöÿ òðüîõ
½Ó»¬°¶ºÜ¸´ÂËÔ
08.50 Õ/ô “Â î÷iêóâàííi êîõàííÿ”
(uQ^U~}ÇU
12.45, 15.20 Ò/ñ “Çíàéòè ÷îëîâiêà ó 11.00 Ò/ñ “Õiðóðãiÿ. Òåðèòîðiÿ êîõàííÿ”
21.50 Õ/ô “Ñëiäîïèò”
âåëèêîìó ìiñòi”
¡ÀÓL³¹Ü¶ºÁ¬¹¹ËÔ
00.00 Õ/ô “Äðàêóëà Áðåìà Ñòîêåðà”
17.15, 19.40 Ò/ñ “Õiðóðãiÿ. Òåðèòîðiÿ ½Ó¹¬°LÜÊ¹¬Å¬½¾ËÔ
02.35 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé
êîõàííÿ”
³\|UÇ}~6Q{\w
ÓÙÔ
22.10 Õ/ô “Â î÷iêóâàííi êîõàííÿ”
Ïàíþòîþ
06.10, 13.30 Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñòi 00.20 Ðåàëüíà ìiñòèêà
21.50 Ò/ñ “Çíàéòè ÷îëîâiêà ó
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
03.00 Ò/ñ “Çàêîí i ïîðÿäîê: Çëî÷èííi
âåëèêîìó ìiñòi”
23.00,
íàìiðè”
02.00 Ò/ñ “Ðàéñüêå ìiñöå”
02.40, 04.25 Ñüîãîäíi


8K~\y¶y^KÇ~\
¨³^Kz|K}}³^\QNUÇ©
06.40 Õ/ô “Âiäïóñòêà çà âëàñíèé
09.15, 05.35 Çiðêîâèé øëÿõ
06.05 Õ/ô “Ëÿëå÷êà”
ðàõóíîê”
11.30, 04.50 Ðåàëüíà ìiñòèêà
08.40 Õ/ô “Òåãåðàí 43”
09.15 Ò/ñ “×åðãîâèé àíãåë - 2”
15.30 Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñòi
11.30, 04.15 “Ðå÷îâèé äîêàç”
13.00 Õ/ô “Àññà”
16.00 Ò/ñ “Êàïiòàíøà”
14.20 “Ñêëàä çëî÷èíó”
15.50 “Ëåãåíäè êàðíîãî ðîçøóêó”
18.00 Ò/ñ “Ðàéñüêå ìiñöå”
15.55 Ò/ñ “Äåòåêòèâè”
17.35 “Ñêëàä çëî÷èíó”
·}x\¹QwuU\~K}¶y^KÇ~
19.00, 03.35 “Ñâiäîê”
19.00 Ò/ñ “Êàò”
“Øàõòàð” - “Äèíàìî”
19.30 Õ/ô “Àññà”
22.15 Ò/ñ “Îõîðîíåöü - 2”
½Ó»¬°¶ºÜ¸´ÂËÔ
22.20 Õ/ô “Ïàëàþ÷èé îñòðiâ”
01.50 Õ/ô “Ïàëàþ÷èé îñòðiâ”
23.20 “Ñëiäàìè ïîïóëiñòà. ×àñòèíà
00.15 Õ/ô “Ìiòêà”
¨µKÉw~Uy^wU~K~\{\NzU}©
äðóãà” Ñïåöiàëüíèé ðåïîðòàæ
04.20 “Âèïàäêîâèé ñâiäîê”
03.05 Ò/ñ “Çàêîí i ïîðÿäîê: Çëî÷èííi 02.10 Õ/ô “Õðåùåíèé ïåñ”
04.05 “Âèïàäêîâèé ñâiäîê”
04.30 “Ðå÷îâèé äîêàç”
íàìiðè”
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Життя як воно є

Притча

Щоб щось змінити —
треба щось робити

Усе повертається

Одного разу чоловік, проходячи повз
один із будинків, побачив на ганку
стареньку бабцю, яка сиділа в кріслігойдалці. Поруч із нею в такому ж кріслі
гойдався дідусь, читаючи газету, а між
ними лежав собака і жалібно скавчав.

Одного разу в квартирі у молодої жінки розцвів
кактус. Чотири роки стояв собі на підвіконні, жодного разу не цвів, аж раптом — такий сюрприз.
"Дивно, що мене вважають бездушною, — думала жінка. — Це неправда, у бездушних і злих кактуси не цвітуть".
У приємних роздумах про кактус вона випадково наступила на ногу похмурому чоловікові у маршрутці. На
його зауваження не обурилася, як зазвичай: «Якщо вже
ви такий пан, то їздіть на таксі!» А посміхнулася:
— Не гнівайтеся на мене, будь ласка, мені нема за що
триматися. Якщо хочете, наступіть мені теж на ногу і будемо квити.
Похмурий чоловік вирішив не озвучувати те, що збирався сказати з цього приводу. Вийшов на своїй зупинці і,
купуючи газету, замість того, щоб нагрубити продавчині,
яка неправильно порахувала решту, сказав їй:
— Нічого страшного, перерахуйте ще раз, я теж вранці
сонний і неуважний.
Пізніше продавчиня віддала безкоштовно два журнали і пачку старих газет пенсіонерові — постійному покупцю, який дуже любив читати пресу, але міг купити не
більше однієї газети.
Задоволений старий пішов додому і, зустрівши сусідку
з верхнього поверху, не влаштував їй щоденний скандал
на тему: «Ваша дитина, як слон, тупотить і заважає відпочивати, виховувати треба краще!». А навпаки, здивувався:
— Як донечка ваша підросла! Ніяк не збагну, до кого
вона більше схожа — до вас чи до батька, але точно красунею буде.
Сусідка прийшла на роботу в реєстратуру і не стала
дорікати старенькій відвідувачці, яка записалася на прийом до лікаря на вчорашній день, а прийшла сьогодні.
Натомість сказала:
— Та нічого, не турбуйтеся, я теж іноді забуваю. Ви посидьте хвилинку, а я з’ясую у лікаря, раптом він зможе

Усміхніться
Офіціант, ввічливо схиляючись над відвідувачем, легенько
смикає його за плече:
— Підніміть, будь ласка, голову — я вам салат поміняю ...

— Учора з такою гарною дівчиною познайомився...
— Телефончик хоч узяв?
— Узяв... Диви, який наворочений!

Третя година ночі. Дзвінок
у двері. Немолодий чоловік відчиняє двері:
— Ой! А ви — хто?
— Грабіжники!
— А що вам треба?
— Золото.
— А багато?
— 100 кілограмів.
— А сто п’ять не хочете?
— Ну, давай сто п’ять.
— Маринко, золотко, вставай! За тобою прийшли.

— Налийте мені вина...
— Але зараз 8 ранку!
— Ой, ну киньте туди пластівців.

— У вас гарний смак.
— Прекрасно. Але, може, ви
вже перестанете мене кусати?

Чоловiк приходить додому
п'яний. Зрозумів, що дружина
лаятиметься. Схопив найбільшу
книгу і вдає , що читає.
Дружина:
— Ну що, знову напився?
— Ти що? Бачиш, я лежу й
читаю!
— Краще закрий валізу і лягай
спати!

Дві білявки розв’язують кросворд:
— Як писати: Іран чи Ірак?
— Та так і так кажуть…

Хлопець запитує в дівчини:
— Ким я буду для твоєї мами,
якщо одружуся на тобі?
— Рятівником.

Два студенти в гуртожитку.
— Дмитре, чуєш… Давай-но
свиню заведемо?
— Та ти що, здурів? Це ж бруд,
сморід…
— Ну, то й що? Вона ж звикне.

вас прийняти сьогодні.
Бабуся, потрапивши на прийом, не почала вимагати
призначити їй дієві, але недорогі ліки, які миттєво допоможуть вилікувати хворобу, погрожуючи, в разі відмови,
написати скарги в усі інстанції аж до Страсбурзького суду
з прав людини, а зітхнула і мовила:
— Я ж іще не зовсім втратила глузд, розумію, що старість не лікується. Ви вже, лікарю, вибачайте, що ходжу
до вас, як на роботу, набридаю вам.
А лікар, повертаючись увечері додому, роздумував,
що життя в його повсякденній метушні пробігає повз, і,
зупинившись біля найближчого супермаркету, купив букет квітів, торт із кремовими трояндами і поїхав у протилежний бік. Під'їхав до будинку, піднявся на третій поверх і постукав у двері.
— Я подумав, навіщо ми ображаємося один на одного,
мов діти? Життя таке коротке. Можна я увійду?
— Звичайно, проходь, — відповіла жінка. — А в мене
новина: я сьогодні прокинулася, підійшла до вікна, а мій
кактус розцвів. Бачиш?

Наступного дня чоловік також проходив повз цей
будинок і знову побачив стару пару в кріслах-гойдалках
і собаку, який лежить між ними і жалібно скулить.
Спантеличений чоловік вирішив, якщо і завтра собака скавчатиме, він запитає у стареньких, що з ним не
так. Третього дня все було так само — старенька гойдалася в кріслі, дідусь читав газету, а собака на своєму
місці жалібно плакав.
— Вибачте, пані, — звернувся він до старенької, —
що з вашим собакою? Чому він постійно скавчить?
— Він лежить на цвяху, — спокійно відповіла
бабуся.
Збентежений її відповіддю чоловік запитав:
– Якщо він лежить на цвяху і йому боляче, чому він
не встане?
Старенька посміхнулася і сказала привітним, лагідним голосом:
– Значить, голубчику, йому боляче настільки, щоб
скавчати, але не настільки, щоб зрушити з місця…
Мораль:
Так само і ми часто скиглимо, що нас усе дістало, що
треба щось міняти, однак нічого не робимо!

Будьте здорові | Поради до часу

Аптека… під ногами

Вероніка

Цим іменем все частіше нині
називають дівчаток. Пам’ятаємо
дівчину Вероніку, яка на Хресній
дорозі пошкодувала змученого
Ісуса та витерла хустиною його
закривавлене обличчя. Існує багато легенд, пов’язаних з цим
прекрасним жіночим іменем.
Одна з них розповідає, як дівчина так кохала свого хлопця, що
погодилася стати квіткою, щоб
вилікувати його, коли той важко
захворів.
Вероніку ми дійсно майже
кожного дня топчемо ногами,
якщо, звичайно, не живемо на
асфальті. Багатьом ця назва не
знайома, але коли поглянете на
фото, то скажете, що знаєте цю
рослину з раннього дитинства.
Вероніка має гарні маленькі
п’ятипелюсткові квіточки, ніжно стелеться по землі. Тому її
подекуди називають лежачкою.
Лікарську рослину використовують у народній медицині для
лікування бронхіальної астми,
подагри, ревматизму, ангіни, при
клімаксі, навіть туберкульозі легень та інших захворюваннях.
Проте під час запалення чи загострення хвороби настої з вероніки приймати не можна.
Вероніку заготовляють в
травні під час цвітіння. Траву
збирають обережно, щоб не пошкодити корені. Висушують,
зберігають у паперових пакетах
або бавовняних торбинках у приміщенні, що провітрюється. Для
приготування однієї порції чаю
десертну ложку подрібненої сухої

Приїхала сусідка з Німеччини. Там живуть нині її син з невісткою та онуки. Привезла звідти
диво-чай. Каже, що за стограмову пачечку заплатила трохи більше 10 євро. Там його рекламують як загальнозміцнюючий. Рекомендують пити рано навесні, коли організм найбільше
потребує вітамінів і мікроелементів. Заварили той дорогий чай. Смакуємо з медом. «Вміють
люди робити, не те, що наші», - кажуть сусіди. Цікавимося складниками цього чудо-напою. На
щастя, трохи знаємо німецьку та англійську. Деякі сусіди кажуть розчаровано: «Ти диви. Ми
ту траву кожен день у селі топчемо ногами, а німці єврики заробляють». Виявляється, до складу дорогого німецького напою входять першоцвіт, подорожник, кульбаба, акація, вероніка,
верба, деревій, шипшина, суниця, малина, ожина. Тобто те, що поряд, доступне й таке рідне.
Ці трави й ягоди мудрі жінки заготовляють і використовують для зміцнення здоров’я.
трави вероніки заливають двома
склянками окропу, кип’ятять на
повільному вогні кілька хвилин.
Настоюють 10-15 хвилин. Можна
ложечку свіжого меду запивати
цим чаєм. Мудрі люди радять настої та відвари з лікарських трав
пити без цукру.
Мазь з вероніки зробити ще
легше. Для цього свіжу траву з
листям та квітами треба туго натовкти у невеличку баночку. Залити олією (найбільше підходить
оливкова) і на деякий час забути
про неї. Улітку при сонячних опіках мазь дуже помічна. Деякі люди
скаржаться на тріщини на п’ятах.
Мазь з вероніки допоможе вилікувати і цю неприємну хворобу.
Багатьом дошкуляє лупа.
Щоб вилікувати, купують дорогі
шампуні. Наші прабабусі знали
чудовий засіб від цієї проблеми.
Трохи подрібненої трави вероніки заливали 50 грамами спирту
або самогонки (75%). Настоювали 10 днів, проціджували, до
рідини додавали ще 50 грамів
спирту і стільки ж гліцерину.
Розмішували і втирали в шкіру
голови після миття.
Багато жінок, які люблять вирощувати троянди, скаржаться,
що ці квіти заражаються грибковими захворюваннями. Досвідчені садівники не використовують
для цього отруту. Вони радять
попід кущами величних троянд
посадити скромну вероніку, яка
оберігатиме їх від хвороб.
Ось така вона цілюща, рідна
та загадкова для багатьох вероніка лікарська.

Акація біла

Вважають, що навіть постояти під квітучим деревом
білої акації дуже корисно для
здоров’я. Видається дивним, але
до офіційного списку лікарських
рослин акація потрапила зовсім
недавно, хоча про її лікувальні
властивості наші прадіди знали з давніх-давен. Застосовували відвари та настоянки квітів
акації при застуді, для зниження
температури, як відхаркувальний засіб, для лікування нирок,
сечового міхура, а молодими
пагонами та листям у вигляді
спиртових настоянок загоювали
гастрит.
Сучасним
цілителям
дорогу до акації проклали наші
невтомні маленькі медоноси
– бджоли. Люди помітили, що
акацієвий мед світлий, дуже
приємний та м’який, ніби змішаний з коров’ячим маслом, має
протизапальну, жарознижуючу
та відхаркувальну дію.
Мед з акацієвих квіток можна
приготувати самотужки. Він зберігає корисні властивості рослини. Для цього беремо приблизно
1,5 кілограма суцвіть білої акації, обчищаємо від зелених стеблин, промиваємо та замочуємо
у воді, додаємо сік з половини
лимона. Тим часом готуємо сироп. У каструлю наливаємо 1,5
літра джерельної води, всипаємо 1,5 кілограма цукру, розмішуємо до повного розчинення.
Доводимо до кипіння. Всипаємо
квітки акації. На маленькому
вогні кип’ятимо суміш приблиз-

но півгодини. Квіти мають стати
прозорими. Додаємо до готового
меду трохи лимонної кислоти.
Розливаємо у маленькі підігріті
баночки. Можна закатати герметично. Зберігати в прохолодному
приміщенні.
Вегетаріанці полюбляють шніцелі з білої акації. Вони вважають їх кориснішими від м’ясних
чи рибних. Щоб приготувати їх,
розбиваємо у глибокій мисці 2-3
курячі яйця (краще домашні),
додаємо трохи води (приблизно
третину склянки), кілька ложок
борошна, щоб тісто текло. Суміш
солимо, перчимо, можна додати улюбленої смакової трав’яної
приправи (для сала, м’яса, курки
тощо). Китиці акації вмочуємо у
яєчну суміш та кладемо смажитись на сковорідку з киплячою
олією. Грубі хвостики з китиць
радять не обрізати - готові шніцелі за цей хвостик зручно брати
руками та їсти.
Нині на полях з’явилися
кульбаба, дикий щавель, первоцвіт. Люди, які дбають про своє
здоров’я, красу і молодість, збирають ці трави подалі від міста, миють у проточній воді, нарізають
дрібно, додають зеленої цибулі та
часнику, оливкової олії. Можна
заправити такий весняний салат
сметаною та майонезом. Такий
салат – це, без перебільшення, потужна мирна вітамінна бомба.
Бажаємо всім українцям
здоров’я, а головне – миру.
Підготувала Галина ЮРСА –
ТРР «Джерело».
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Проблеми та їх вирішення

Урок самозахисту

На Тернопільщині
відроджують біатлон

Доволі довго тривають дискусії щодо біатлонної бази в
Підгородному Тернопільського району, адже ситуація навколо спортивного комплексу залишається заплутаною.
Поки триває пошук найкращих варіантів відродження на
Тернопільщині біатлону, міністр молоді і спорту України
Ігор Жданов вирішив відкрити в Тернополі філію Центру
олімпійської підготовки з цього виду спорту, що створить
нові місця для тренерів та спортсменів. Про це повідомив
начальник управління фізичної культури та спорту Тернопільської ОДА Віктор Мацикур.
За його словами, нещодавно в Києві відбулася нарада,
на якій затвердили позитивне рішення. Після створення
такого центру до Тернополя повернуть елітну зброю українських провідних біатлоністів, яку тимчасово забрали до
Чернігова. «Гадаю, паралельно з нею приїде необхідне екіпірування та набої для тренувань, і ми отримаємо повноцінну підтримку від міністерства, гідну рівню виступів
наших спортсменів», — зауважив Мацикур.
Також він зазначив, що це не єдине питання, яке розглядали на нараді, адже насамперед її терміново скликали
з приводу вирішення складнощів біатлонного комплексу в
Підгородному. В міністерстві чітко сформулювали: єдиним
можливим варіантом для відродження бази, де відключили світло, газ і воду, є переведення її в державну власність.
Наразі ж база належить фізкультурно-спортивному товариству «Колос», яке не має коштів для її фінансування.
За матеріалами Тернопільської облдержадміністрації.

11 травня на навчально-тренувальній базі управління
державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області відбувся традиційний ІX обласний збірзмагання юних рятувальників «Школа безпеки», присвячений пам’яті учасника ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС
полковника внутрішньої служби Леоніда Кудринського. Захід
відбувся за активного сприяння Тернопільського обласного
центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Тернопільської облдержадміністрації.

У змаганнях узяли участь понад 130 учасників із 16 команд,
переможців районних та міських зборів. Зі вступним словом
до них звернулися представники місцевих органів виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування Тернопільщини,
профспілок, громадських організацій. Головна мета дійства
— популяризація серед дітей та
молоді здорового й активного
способу життя, підвищення рівня їх практичної підготовки до
дій в екстремальних ситуаціях,
оволодіння навичками само- та
взаємодопомоги, психологічної

підготовки з питань реагування
на надзвичайні ситуації, професійна орієнтація і популяризація
професії рятувальника.
Організатори змагань та головна суддівська колегія на
всіх дистанціях створили умови, наближені до реальних,
що дало можливість дітям посправжньому показати практичні навички і знання з рятувальної
справи. В загальнокомандному
заліку серед загальноосвітніх
шкіл Тернопільщини перше місце здобула команда Зборівського
району, друге вибороли юні рятувальники з Тернополя, третя
сходинка дісталася вихованцям
«Школи безпеки» Кременецького
району. Призерів нагороджено
грамотами, медалями та цінними
подарунками від організаторів та
спонсорів, а переможців — перехідним Кубком пам’яті Леоніда
Кудринського.
Олександра ВАВРИШКО,
методист навчальнометодичного
центру цивільного захисту
та безпеки життєдіяльності
Тернопільської області.

Футбольні чемпіонати

Злива голів

Третій тур чемпіонату Тернопільського району з футболу
потішив уболівальників великою кількістю голів. Загалом у
18 поєдинках команди забили
102 м’ячі! Минулої неділі зафіксовані такі результати: вища
ліга: Дубівці – Великий Глибочок – 3:4, Біла – Озерна – 0:5,
Шляхтинці – Залізці – 0:3, Велика Березовиця – Плотича –
0:2, Великі Бірки – Острів – 6:0;
перша ліга: Білоскірка – Велика
Лука – 1:0, «Динамо» (Тернопіль) – Мишковичі – 7:5, Малий
Ходачків – Товстолуг – 1:5, Соборне – Прошова – 2:3, Забойки
– Івачів – 2:4, Байківці – Пронятин – 3:1; друга ліга, група
«А»: Острів-2 – Чистилів – 2:2,
Гаї-Шевченківські – Козлів –

6:2, Домаморич – Кутківці – 4:8,
матч Драганівка – Петриків перенесено; друга ліга, група «Б»:
Лозова – Настасів – 8:1, Дичків
– Смиківці – 1:0, Курники – Великі Гаї – 0:9, Стегниківці – Баворів – 0:2.
У вищій лізі першої поразки
зазнали футболісти з Дубівців,
які на власному полі поступилися представникам Великого
Глибочка. Вони зуміли відіграти
у другому таймі два м’ячі, однак
їм забракло часу, щоб зрівняти
рахунок. Удруге поспіль перемогли команди Великих Бірок
і Залізців, які тепер разом із
командою Дубівців очолюють
турнірну таблицю, маючи в
активі по шість очок. Перші залікові бали здобув колектив із

Озерної, який на виїзді «знищив» гравців Білої.
У першому дивізіоні, як і у
вищому, в звітному турі не зафіксовано жодного нічийного
рахунку. Цікавою вийшла зустріч у Дичкові, де футболісти «Динамо», перемагаючи з
рахунком 4:0 представників
Мишковичів, заледве зуміли
зберегти переможний рахунок.
Команда Прошової в напруженій боротьбі здолала колектив із Соборного і продовжує
одноосібно лідирувати з 9-ма
очками в активі. По сім балів у
трьох стартових турах здобули
футболісти з Івачева, «Динамо»
і Товстолуга. Замикають турнірну таблицю представники
Забойок, які наразі не набрали

жодного балу. У Пронятина,
Мишковичів і Малого Ходачкова залишилося по одному
пункту.
У другій лізі з абсолютними
показниками йдуть представники Гаїв-Шевченківських і
Великих Гаїв. Із нулями в графі «очки» – команди Козлова і
Курників.

Юрій БУЧИНСЬКИЙ, заступник
голови Тернопільської районної
федерації футболу.

Календар першого кола
«Кременець-Академія»-«Козова»
«Агрон-ОТГ»-«Колос»
«ДСО-Поділля»-«Бережани»
«Кристал»-«Прогрес» (21 червня)

Перша ліга

Вища ліга

4-ий тур, 21 травня
«Прогрес» (Заліщицький район)-«АгронОТГ» (Великі Гаї, Тернопільський район)
«ДСО-Поділля» (Тернопільський район)«Кременець-Академія»
«Бережани»-«Кристал» (Чортків)
«Колос» (Зборів)-«Козова»
5-ий тур, 28 травня
«Козова»-«Прогрес»
«Кременець-Академія»-«Бережани»
«Агрон-ОТГ»-«ДСО-Поділля»
«Кристал»-«Колос» (31 травня)
6-ий тур, 11 червня
«Прогрес»-«ДСО-Поділля»
«Бережани»-«Агрон-ОТГ»
«Колос»-«Кременець-Академія»
«Козова»-«Кристал» (14 червня)
7-ий тур, 18 червня

5-ий тур, 21 травня
«Трибухівці»
(Бучацький
район)«Збараж»
«Скалат»-«Копичинці»
«Грабовець» (Тернопільський район)«Збруч» (Підволочиськ)
24 травня
«Нива»
(Теребовля)-«Скала-Айва»
(Скала-Подільська)
«Тернопіль-Педліцей»-«Тривалети»
(Кременецький район)
6-ий тур, 28 травня
«Тривалети»-«Грабовець»
«Скала-Айва»-«Тернопіль-Педліцей»
«Копичинці»-«Нива» (31 травня)
«Збараж»-«Скалат»
«Шумськ»-«Трибухівці»
7-ий тур, 4 червня
«Скалат»-«Шумськ»
«Нива»-«Збараж» (7 червня)
«Тернопіль-Педліцей»-«Копичинці»

«Грабовець»-«Скала-Айва»
«Збруч»-«Тривалети»
8-ий тур, 11 червня
«Скала-Айва»-«Збруч»
«Копичинці»-«Грабовець»
«Збараж»-«Тернопіль-Педліцей»
«Шумськ»-«Нива» (14 червня)
«Трибухівці»-«Скалат»
9-ий тур, 18 червня
«Тернопіль-Педліцей»-«Шумськ»
«Грабовець»-«Збараж»
«Збруч»-«Копичинці»
«Тривалети»-«Скала-Айва»
«Нива»-«Трибухівці» (21 червня)
10-ий тур, 25 червня
«Копичинці»-«Тривалети»
«Збараж»-«Збруч»
«Шумськ»-«Грабовець»
«Трибухівці»-«Тернопіль-Педліцей»
«Скалат»-«Нива»
11-ий тур, 28 червня
«Тернопіль-Педліцей»-«Скалат»
«Грабовець»-«Трибухівці»
«Збруч»-«Шумськ»
«Тривалети»-«Збараж»
«Скала-Айва»-«Копичинці»
Початок матчів о 17:00.
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Спортивний калейдоскоп
Донецький «Шахтар» став володарем
Кубка України-2017. «Гірники» перемогли
київських «динамівців» завдяки голу Марлоса на 80-й хвилині.
У фіналі Ліги Європи 24 травня на стадіоні «Френдз-Арена» у Стокгольмі зустрінуться «Манчестер Юнайтед» та «Аякс», які
у півфіналі пройшли «Сельту» і «Ліон» відповідно.
Дебют Сергія Задорожного на посаді головного тренера тернопільської
«Ниви» виявився невдалим. Створивши
чимало гольових моментів, «жовто-зелені»
поступилися на виїзді з рахунком 0:2 «Чайці». Для «нивівців» це четверта поспіль
«суха» поразка в аматорській першості. Наразі вони посідають 9-ту позицію в турнірній таблиці серед 11-ти команд. Попереду в
тернополян два домашні матчі. В неділю, 21
травня, наша команда прийматиме «Львів»,
а в четвер, 25 травня, в перенесеній грі зустрінеться вдома з підгірським «Оскаром»,
який посідає другу сходинку в «турнірці».
Результати матчів чемпіонату Тернопільщини: вища ліга (тур 3): «Колос»«Прогрес» — 1:1, «Козова»-«Бережани»
— 0:4, «Кременець-Академія»-«Агрон-ОТГ»
— 2:3. Перша ліга (тур 4): «Тривалети»«Нива» (Теребовля) — 0:1, «Скала-Айва»«Скалат» — 4:1, «Копичинці»-«Трибухівці»
— 2:1, матч «Збруч»-«Тернопіль-Педліцей»
відбудеться 31 травня.
За чотири тури до фінішу чемпіонату
київська «Оболонь-Бровар» офіційно
відправила ФК «Тернопіль» у другу лігу,
забивши по голу в кожному таймі. Тернополяни активізувалися в завершальні
хвилини гри, створивши щось на зразок
міні-штурму, однак справа до справжнього
загострення так і не дійшла. Наразі «муніципали» замикають турнірну таблицю з 14ма балами.
Українська Прем’єр-ліга за вказівкою
ФІФА позбавила «Волинь» 6-ти очок у
турнірній таблиці. Луцький клуб потрапив
під санкції через борг перед своїм сербським екс-гравцем Сашею Стевічем. Волиняни повинні були виплатити футболісту
заборговані кошти до 11 травня, але не
зробили цього. Таким чином «Волинь» не
зможе за 4 тури до кінця турніру відквитати
відставання від рятівного 10-го місця, тому
наступний сезон підопічні Віталія Кварцяного розпочнуть у першій лізі. Результати
матчів 29-го туру УПЛ: «Волинь»-«Сталь»
— 0:1, «Олімпік»-«Динамо» — 2:1, «Зоря»«Олександрія» — 1:0, «Чорноморець»«Шахтар» — 0:3, «Ворскла»-«Зірка» — 1:1,
«Дніпро»-«Карпати» — 2:3.
Повторний поєдинок між Володимиром Кличком і чемпіоном світу за
версіями IBF, WBA і IBO у суперважкій
вазі Ентоні Джошуа може відбутися в Кардіфі наприкінці жовтня 2017-го, повідомив
промоутер британського боксера Едді
Гірн. «Думаю, Кличко погодиться на матчреванш, тому ми вже розглядаємо можливі
місця проведення бою. Стадіон у столиці
Вельсу в листопаді прийматиме регбі, отже,
28 жовтня — хороший варіант для боксерів. Значна частина грудня вільна, але я не
хочу проводити поєдинок так пізно. Тому
ми також думаємо про арени в Лас-Вегасі,
Китаї і Дубаях», — заявив Гірн. Нагадаємо,
наприкінці квітня Кличко-молодший програв Джошуа. Під час поєдинку на «Вемблі»
британець нокаутував українця в одинадцятому раунді.
Британський автогонщик Льюїс Гемілтон минулої неділі виграв Ґран-прі
Іспанії, здобувши другу перемогу в нинішньому сезоні та 55-ту в кар’єрі. Другим фінішував пілот «Феррарі» Себастьян
Фетель. На третій сходинці опинився австралієць Даніель Рікардо з «Ред Була», для
якого це перше сходження на п’єдестал
цього року. Таким чином, в особистому заліку лідирує Фетель (104 очки), якому на
п’яти наступають представники «Мерседеса» Гемілтон і Ботас (98 і 63 очки відповідно). В Кубку конструкторів перша позиція у
команди «Мерседеса» (161 бал). Наступний
етап цьогорічної Формули-1 відбудеться
28 травня в Монако.
Підготував Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.
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Все буде смачно

І не тільки пироги…

Поки дозріють ягоди і фрукти, можна ласувати довгими соковитими стеблами ревеню. Молодий румбарбар (так ще називають цю рослину) містить у великій кількості пектини і харчові
волокна з органічними кислотами. У ньому вітамінів більше, ніж у смородині або ківі, також
багато мінеральних речовин. А навесні і на початку літа ми потребуємо їх як ніколи.
Ревінь — дивовижна рослина:
його їстівна частина — стебло, а
листя вважають отруйним. Зазвичай, черешки використовують
для компотів і пирогів. Однак із
румбарбару можна приготувати
найрізноманітніші наїдки: салати, супи, гарніри до м’яса та риби,
пряні соуси, десерти.
Розповімо, які страви, окрім
звичних, готують із ревеню.

Свинина під соусом
із ревеню

800 г свинячої вирізки тушкувати в сотейнику в маринаді з однієї склянки червоного сухого вина
і 3 столових ложок гірчиці.
Тим часом приготувати соус:
300 г ревеню кип’ятити 6 хвилин
в цукровому сиропі зі 150 г цукру
і 100 мл води, а потім протерти через сито. Викласти шматочки свинини на блюдо, посипати зеленню
і полити соусом.

Запіканка з рисової
каші і ревеню

Потрібно: 0,5 кг ревеню, 3 яйця,
1 ст. ложка вершкового масла, півсклянки цукру, по дрібці солі й кориці.
Зварити рисову кашу на молоці. Збити яйця з цукром і маслом
так до пишної піни. Ревінь очистити від верхніх жорстких волокон, нарізати дрібними часточками і присипати корицею. Змішати
кашу, ревінь і збиті яйця, викласти отриману масу у форму і запікати приблизно 25-30 хвилин за
температури 160 градусів.

Запіканка з ревенем
по-французьки

Потрібно: півкілограма ревеню, півсклянки цукру, склянка
пшеничного борошна, 5 яєць, 2
склянки молока, по дрібці солі й
кориці, ложка цукрової пудри для
присипки.

Дрібно нарізати очищені стебла ревеню, пересипати їх меленою корицею і цукром. Яйця збити зі злегка підігрітим молоком,
поступово додаючи борошно,
щоб вийшло рідке тісто. Форму
для запікання змастити вершковим маслом. Викласти в неї ревінь
і залити тістом. Випікати при температурі 180 градусів приблизно
30 хвилин. Готову страву посипати цукровою пудрою.

Варення з ревеню
з апельсином

Уварювати приблизно 20 хвилин,
знімаючи пінку. Перекласти варення в стерильні банки і закатати.

Салат із ревенем
і капустою

Інгредієнти: капуста білокачанна або пекінська – 100 г, ревінь
– 1-2 стебла (залежно від розміру),
яйце – 1 шт., оливкова чи соняшникова олія – 1 ст. л., сіль.
Капусту тоненько нарізаємо.
Мнемо руками, щоб вона була не
така жорстка (пекінську або свіжу
зелену капусту м’яти не треба).
Румбамбар чистимо і ріжемо тонкими пластинками. Варене яйце
— кубиками. Змішуємо, солимо й
додаємо олію.

Квас із ревеню
Потрібно 1 кілограм ревеню,
три апельсини і чотири склянки
цукру.
Очищені стебла румбарбару
нарізати кубиками. Ретельно вимиті й витерті насухо апельсини
теж нарізати кубиками разом із
цедрою. Перекласти інгредієнти
в посуд із товстим дном, пересипати цукром і залишити на кілька
годин для виділення соку.
Поставити посуд на малий вогонь і довести вміст до кипіння.

Знадобиться:
півкілограма
ревеню, два літри води, 1 склянка цукру, 1 ст. ложка дріжджів,
апельсинова цедра.

Залити очищений ревінь водою, додати апельсинову цедру і
проварити протягом п’яти хвилин. Трохи остудити відвар, процідити, додати цукор і дріжджі й
поставити в тепле місце. Коли в
ньому з’являться бульбашки, це
означає, що почався процес бродіння. Квас буде готовий, залежно
від температури повітря у приміщенні, через 6-24 години. Зберігати його слід в холодильнику.

Кисіль із ревеню

Відібрані черешки ревеню вимити, дати стекти воді, нарізати
шматочками (2-3 см). На 1 кг нарізаних черешків взяти 1 л води,
кип’ятити їх 5-8 хвилин. Отриману масу протерти через сито.
Додати за смаком спеції та цукор.
Окремо розчинити 2-4 ложки
крохмалю в 200-250 г води, повільно, безперервно помішуючи,
вливати в протертий ревінь. Після змішування всю масу підігрівають на слабкому вогні до початку
кипіння і знімають з вогню.
Можна приготувати кисіль із
ревеню й соком темних ягід. З них
вичавлюють сік. Вичавки варять
разом із ревенем, як під час приготування киселю з ревеню, а сік
вливають у кисіль після додавання крохмалю. Потім на малому
вогні доводять до кипіння.
Смачного!

Дитячий майданчик
Скоромовки
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Промінчик
Сонячний
Промінчик
гуляв між хмаринками.
Він так любив легкий
літній вітерець, запах солодких трав, квітів, тому
літав і насолоджувався
прекрасним днем. Та коли
надходив вечір Промінчик
разом із сонечком ховався за гору. Однієї ночі він
вирішив подивитися, що
таке ніч, хто ж господарює
в небі вночі?
Тож увечері, коли сонечко заходило за гору, Промінчик заховався за деревами. Він сидів тихенько,
мов заворожений, і спостерігав, як настає ніч. Небо
стало темним, і все довкола занурилося в пітьму –
дерева, будинки, хмари.
Але вмить на небі засяяли
маленькі світлі цяточки.
Це були зірочки — такі
красиві, що Промінчик
вирішив познайомитися з
ними. Він підлетів близько до однієї з них і сказав:
— Привіт, я — Промінчик. А тебе як звуть?
— Я — Зіронька. А ти
звідки тут узявся? Ти ж
уже повинен спати, зараз
ми, зірки, небо освічуємо,
ніч – це наш час.
— Так, я знаю, але мені
дуже хотілося познайомитись із вами і побачити, що

таке ніч.
Зіронька усміхнулась:
— Ходімо, я познайомлю тебе з Місяцем — нічним господарем неба.
Вони полетіли до Місяця. Він був дуже великий
і поважний. Поглянувши
на Промінчика, запитав:
— Чому ти, маленький,
не спиш? Ти ж маєш світити вдень!
— Він хотів познайомитись із нами, — сказала Зіронька.
Місяць усміхнувся:
— Промінчику, подивись, яке красиве небо
вночі!
— Так, — захоплено вигукнув Промінчик, — небо
— ніби зачароване!
— А тепер тобі треба
спати, а ми будемо працювати, правда ж, Зіронько?
— Так, так, — відповіла
Зіронька. — На добраніч,
Промінчику.
— На добраніч, — мовив Промінчик і полетів за
гору.
Він був щасливий, адже
тепер знав, що таке ніч і
хто господар неба вночі.
Відтак спокійно заснув. А
зранку знову радісно літав
на хвилях вітру.
Галина БРИТАН.
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Знайдіть відмінності на малюнку

Загадки про явища природи
А негоду-непогоду
Вітер здув із хмари в воду.
Пішли хвилі синім морем,
Називалося то…
(Штормом)

Грім гримить, на колісниці
В небі скаче…
(Блискавиця)

Цей гарячий вітровій
називають…

Дощ періщить наугад,
Барабанить в шибки…
(Суховій)

Таємничі, дивовижні
вітражі –
Це в пустелі виникають…
(Міражі)

(Град)

На світанку, як товстий
жупан,
На землі лежить густий…
(Туман)

