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А той третій празник —
Святе Водохреща
Міжконфесійний водосвятний молебень відбувся
19 січня у Тернополі. Участь
у заході взяли представники
Церкви, влади та громадськості, місцеві мешканці.
Чин освячення води розпочався опівдні на Набережній
ставу, біля пам’ятного знака,
встановленого на честь Хрещення Київської Русі.

Вчора християнський світ відзначив одне з головних релігійних
свят Різдвяного циклу — Водохреще. Свято було встановлене на
згадку про чудесне Богоявлення
Пресвятої Трійці на р. Йордан, де
проповідував та охрещував пророк і предтеча Іоанн Хреститель.
Саме сюди прийшов Ісус Христос, коли йому виповнилося 30
років. Тоді Іоанн сказав: «Оце
Агнець Божий, що на Себе гріх
світу бере!» Охрестившись, Ісус
вийшов зі священних вод ріки
Йордан. І тоді розкрилися небеса. Святий Дух в образі голуба
зійшов на Ісуса Христа, а голос
з неба промовив: «Це є Син мій
улюблений. У Ньому Моє благовоління». Православні та грекокатолики вважають, що саме це
свято засвідчує таїнство Святої
Трійці. Адже в цей день, за християнським вченням, з'явився Бог
у трьох іпостасях: Бог Отець — в
голосі, Син Божий — у плоті, Дух
Святий — у вигляді голуба.
Хрещення Ісуса означало початок Його проповідницької діяльності, що мала на меті порятунок
людства, і саме воно, а не, як здавалося б, Різдво, відкрило для людей
Спасителя світу. Згідно зі Святим
писанням, під час здійснення обряду хрещення у ріці Йордан над

Ісусом з’явився Святий Дух і було
чути голос Небесного Отця, який
засвідчував, що Ісус Христос — це
Його Божий Син. Таким чином, у
день свята Богоявлення, що припадає на 19 січня, у церквах, як
пам’ятка про хрещення Ісуса Христа, відбувається Велике Водосвяття, після якого віруючі набирають
в посудини святої води і зберігають її упродовж цілого року.

19 січня в обласному центрі
відбулося освячення води. Те,
що його провели священики усіх
конфесій, ще раз підтверджує,
що Тернопіль є єдиною дружньою громадою та духовним
центром. Міжконфесійне водосвяття в Тернополі відбуваються
щорічно з 2008 року. За словами
представників Церкви, традиція
має важливе значення для утвер-

щорічно з надією святкуємо Богоявлення. І цього року, як ніколи,
сподіваємось, що на нашій святій,
вистражданій землі нарешті запанує мир і благополуччя. Сьогодні
просимо Господа дати нам міцну
національну та духовну єдність,
аби Богоявлення відбулося в серці
кожного з нас. Нехай Господь благословить усі родини українські та
захисників, які стоять на сторожі
нашої безпеки!", — звернувся до
учасників міжконфесійного водосвяття керуючий Карпатською і
Тернопільською єпархіями УАПЦ
єпископ Віктор (Бедь).

Вода ця, якщо її споживати
з вірою, має цілющу силу, здатна лікувати недуги, відвертає
нещастя. У якій би посудині її
не зберігали, вона не псується
упродовж року.

дження міжконфесійної згоди та
порозуміння.
"Христос хрещається! В річці
Йордан!" Саме з цими словами ми,
нащадки наших славних прабатьків, утверджуючи віру Христову,

Після цього учасники святкового Богослужіння мали змогу набрати освяченої води для власних
потреб.

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

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

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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На Святвечір
до бійців Нацгвардії

Голова Тернопільської ОДА Степан Барна, голова Тернопільської РДА Олександр Похилий, секретар Тернопільської міськради Віктор Шумада, депутати міської ради та
громадські активісти провели другий Святвечір спільно
з бійцями 2-го стрілецького батальйону Національної
гвардії.

Напередодні другого Святвечора одна із залізничних станцій
поблизу Тернополя наповнилася
особливою атмосферою. Тут звучав Гімн України у виконанні духового оркестру — так зустрічали
більше сотні бійців підрозділу
окремої артилерійської бригади ОК «Захід», які повернулися
додому після двох років перебування в зоні АТО.
Не приховуючи сліз радості, зустріли артилеристів рідні та друзі.
Прийшли привітати наших захисників із щасливим поверненням
на рідну землю і представники

духовенства, обласної та місцевої
влади, командування бригади та
небайдужі жителі міста. Вони зустріли бійців оплесками та квітами. Раділи і бійці, адже приїхали
без втрат і поранень, плакали, бо
дочекалися.
Ціла урочиста програма з колядами, музикою та привітаннями, а також освячення військових
священнослужителями зробили
свято неперевершеним. Хлопці зізнаються, що не очікували такого
теплого прийому на мирній землі
— з короваєм, українською піснею та нагородами.

Втім, і на цьому свято не закінчилося — після зустрічі ешелону
з АТО в артилерійській військовій
частині на солдатів чекав Святвечір разом із головою Тернопільської обласної ради Віктором
Овчаруком та артистами обласної
філармонії. У затишній атмосфері
захисники жваво спілкувалися,
колядували та повторювали: після
відновлення сил та ремонту техніки вони знову стануть на захист
миру та спокою в Україні.

«Національна гвардія – це символ відродженої української армії. Дуже вважливо, щоб кожен
солдат, який несе службу сьогодні
на Тернопільщині, мав відчуття
свята, відчував підтримку влади
та народу. Особливо, виходячи з
того, що Національна гвардія – це
полірегіональне представництво: у
нас служать хлопці з Луганщини,
Закарпаття, Одеси, Криму. Для нас
важливо наповнити їх енергією,
дати відчуття єдності та свята»,
— зазначив Степан Барна. Він зауважив, що такі заходи вже є традиційними — подібні вечері відбулися і минулого року, і цьогоріч
на Щедрий вечір, з 13 на 14 січня, у
44-й артилерійській бригаді.
На завершення вечері присутніх завіншував щедрівками та
колядою хор студентів Тернопільського медуніверситету.

18.01.2017
Національна гвардія

13.01.2017
44-артилерійська бригада

Ювілеї

Освіта | Технічне забезпечення

України син

Комп’ютери для
Великоглибочецької школи

У Вільяма Шекспіра є такі рядки: «Над
смертю владарюй в житті стрімкому. І
смерть помре, а ти — ніколи». Більшість
людей, прийшовши у цей світ, живуть земним, буденним, підкоряються (бо так простіше) його не завжди правдивим законам.
Інші ж, обравши важчий, вкритий терням,
шлях, переживають себе. До таких належить ідейний провідник української нації
Ярослав Стецько.

У Великому Глибочку на свято Богоявлення Господнього біля пам’ятника
Ярославу Стецьку зібралися громадськість села, учні місцевої школи, влада, численні гості, щоб відзначити
105-й день народження свого славетного земляка.
Парох Великого Глибочка о. Михайло
відслужив заупокійну панахиду за Ярославом Стецьком та тими, що загинули під
час подій на Майдані, українськими воїнами, які боронили східні рубежі нашої держави під час проведення АТО.
Слово про Ярослава Стецька як першого прем’єр-міністра Української держави,
ідейного борця за самостійність та соборність України мовили заступник голови
ОДА Юрій Юрик, голова Тернопільської
РДА Олександр Похилий, голова районної
ради Андрій Галайко, директор Великоглибочецької ЗОШ І-ІІІ ст. Надія Тищук,
сільський активіст Василь Івасечко, сільський голова Великого Глибочка Надія Зарівна. Молитву націоналіста разом з усіма
присутніми на святково-поминальному
дійстві мовили учасники об’єднання «Національний корпус».
Патріотичну композицію підготували
учні місцевої школи. Прозвучали пісні про
Україну у виконанні аматорів сцени з Великого Глибочка.
Галина ЮРСА – ТРР «Джерело».
Фото автора.

— А нам сьогодні комп’ютери з Тернополя привезуть!
— Скоро в школі буде свій Wi-Fi!
Цю інформацію вперше довідалася від
старшокласників Великоглибочецької школи. У її достовірності переконалася згодом,
коли разом із заступником голови облдержадміністрації Юрієм Юриком, головою
РДА Олександром Похилим, головою районної ради Андрієм Галайком, начальником відділу освіти РДА Василем Цалем,
іншими представниками влади Тернопільського району та депутатами побували у Великоглибочецькій ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Ярослава Стецька. Директор школи Надія Тищук
показала гостям гордість школи — музей
Ярослава Стецька, якому днями, згідно з
Постановою Кабінету Міністрів, присвоєно
звання «Зразковий». Надія Тищук провела

невеличку екскурсію музеєм патріотичної
слави, де зібрано експонати про сучасних
героїв — учасників АТО з Великого Глибочка, про Андрія Дрьоміна («Світляка»),
який загинув, обороняючи східні рубежі
України.
А потім учнів школи та їх учителів чекав приємний подарунок — 10 сучасних
комп’ютерів і широкоформатний телевізор
від обласної та районної влади. Даруючи
апаратуру, Юрій Юрик, зокрема, наголосив, що любити Україну потрібно не лише
словами, але й конкретними діями. Поступ
роблять тільки високоосвічені люди. Тож
хай кожен український учень ще зі шкільної парти прагне до поступу.
Галина ЮРСА – ТРР «Джерело».
Фото автора.
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Новини | Коротко про головне

Будьмо вдячні українському солдатові
Війна залишила на їхніх обличчях та в долі глибокий слід, який
ніколи не зарубцюється. Дехто
втратив зір, має важкі переломи
кісток. Дехто просто не хоче говорити про поранення та їх наслідки.
І їх можна зрозуміти. Ті, хто повернувся живим з неоголошеної війни,
трохи інакше дивляться на життя і
світ загалом.

Те, що всі ми спокійно працюємо, народжуємо та виховуємо дітей,
відзначаємо свята й урочистості,
можливе тому, що нас вірно охороняють українські бійці. Ми в теплі, у
рідній домівці, а вони нині на морозі та далеко від рідного дому. Лише
за це кожен із них вартує пошани.
А ще ці молоді та літні солдати АТО
віддають за нас життя, стають ін-

Голова Тернопільської районної ради Андрій Галайко, голова РДА Олександр Похилий, голова Тернопільської районної організації Товариства Червоного Хреста України Ольга Нижник із бійцями АТО Олегом Пиндусом, Андрієм Марним,
Андрієм Сорокою, Степаном Дідуром, Василем Куликом, Ярославом Загалюком.

Шестеро українських воїнів із
Тернопільського району, які в різний час, починаючи з 2014 року,
брали участь у АТО на сході України
та були поранені, зустрілися у малій
залі Тернопільської районної ради
з головами РДА Олександром Похилим, районної ради Андрієм Галайком та Тернопільської районної
організації Товариства Червоного
Хреста України Ольгою Нижник.

валідами… Тому дуже боляче чути
від них, що деякі односельчани називають їх заробітчанами війни та
кидають услід образливе: «А я тебе
туди не посилав». Особисто я таким
відповідала б: «Посилати не треба,
просто іди сам чи відправ свого
сина, внука, брата, батька або й
дружину. Жінки в АТО воюють нині
нарівні з чоловіками».
Саме про це та про інші про-

блемні питання, з якими стикаються воїни, повернувшись додому,
говорили під час зустрічі. Олександр Похилий нагадав бійцям про
те, що вони мають право на одержання земельних ділянок. Заяви
приймають на першому поверсі
ОДА члени громадської організації «Захисти свого». Ще є вільні ділянки для ведення садівництва на
84-гектарному масиві, що на вулиці
Львівській у Тернополі.
Життя продовжується. Сім’ям
та суспільству потрібні здорові чоловіки. Хороші умови для фізичної
та моральної реабілітації створено
у місцевих пансіонатах, будинках
відпочинку, тож не варто нехтувати можливістю оздоровитися.
Комплекс безкоштовних медичних послуг надає Тернопільське
районне територіальне медичне
об’єднання. Тут учасники АТО оточені особливою увагою. Щодо цих
та інших проблем двері кабінетів
районного керівництва, спеціалістів відділів РДА та районної ради
для учасників АТО завжди відчинені, запевнив Олександр Похилий.
Голова районної ради Андрій Галайко нагадав, що кожен учасник
АТО з Тернопільського району має
право на одноразову допомогу з
фонду районної ради.
На завершення зустрічі голова Тернопільської районної організації Товариства Червоного
Хреста України Ольга Нижник
вручила всім присутнім бійцям
подарунки.
Галина ЮРСА – ТРР «Джерело».
Фото автора.

Освіта | Реформи

Процес оптимізації шкіл
Тернопільщину не омине

В галузі освіти нашого краю триває процес реформування. На часі – оптимізація освітніх
закладів. На цьому наголосила в.о. начальника управління освіти і науки облдержадміністрації Ганна Зварич під час відеонаради з головами районних державних адміністрацій. За
її словами, вартість навчання одного учня в ЗОШ І-ІІ ступенів в середньому на Тернопіллі
становить 19384 гривні. Водночас, є школи, де вартість навчання значно вища.
Управлінням освіти і науки
ОДА спільно з обласним комунальним інститутом післядипломної педагогічної освіти протягом жовтня-листопада 2016
року було проведено моніторинг
якості загальної середньої освіти
у загальноосвітніх навчальних
закладах із малою чисельністю
учнів. У ньому взяли участь 111
загальноосвітніх навчальних закладів. З’ясувалося, що лише у
Тернопільському районі є чотири
школи, де показник вартості навчання одного учня значно перевищує середній в області.
— Для прикладу, в НВК «Домаморицька ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ»
Тернопільського району витрати
на навчання одного школяра сягають 40237 гривень. І це при тому,
що в ЗОШ І-ІІІ ступенів вартість
навчання одного учня в середньому становить 17456 гривень, —
зауважує Ганна Зварич. – Ми ж
повинні розуміти, що потрібно інвестувати не в утримання школи,
а в учня. В окремих класах з малою чисельністю учні навчаються
за індивідуальним планом. В цих
школах показники якості освіти
є значно нижчі від середнього обласного показника.
Під час наради голова ОДА
Степан Барна наголосив на необхідності оптимізації мережі загальноосвітніх закладів у Тернопільській області. Передусім це
потрібно, щоб підвищити якість
освітніх послуг, здійснити перехід
від утримання закладів освіти до
інвестування у розвиток освіти,
учня, підвищити ефективність
видатків.

Наразі в освітян є півроку, аби
подати інформацію про плани на
наступний навчальний рік, адже
будь-які зміни можна буде робити не раніше, ніж почнуться канікули.
— Звичайно, ми володіємо інформацією про стан шкіл,
кількість учнів тощо, але все залежатиме від прогнозованого на
наступний навчальний рік контингенту учнів. І якщо у малокомплектних ЗОШ не назбирається потрібна кількість учнів, тобто
у школі буде менше 25 дітей, то
ніхто такі навчальні заклади не
утримуватиме за рахунок районного бюджету, — говорить начальник районного відділу освіти
Тернопільської РДА Василь Цаль.
– У нас є чотири малокомплектні
школи. З них три І-ІІ ст. — у Смиківцях, Йосипівці та Домаморичі
— де є менше 40 учнів, і одна І-ІІІ
ст. у Довжанці, де навчається менше 100 школярів.
Утім, рішення про реорганізацію чи ліквідацію навчальних
закладів ухвалити буде непросто,

адже є низка невирішених проблем у цих селах. Так, у Домаморичі і в Довжанці постає питання,
куди підвозити дітей? Адже немає
прямого сполучення ні з Почапинцями, ні з Великим Глибочком. У
Йосипівці інша ситуація –немає
чим підвозити дітей на навчання
до Настасова. Крім того, там дорога в аварійному стані, а рейсовий
автобус їздить лише кілька разів
на день. Простіше у Смиківцях —
якщо населений пункт приєднається до Байковецької об’єднаної
територіальної громади, то з підвезенням учнів проблем не буде.
Якщо ні, то місцева школа стане
філією Великобірківської ЗОШ,
де для цього достатньо ресурсу.
Зрештою, будь-які рішення про
відкриття, закриття, реорганізацію навчальних закладів ухвалює
засновник — Тернопільська районна рада через рішення сесії.
— Першочергове завдання
процесу оптимізації шкіл – покращення умов навчання для
учнів. Багато-хто з цим може
не погодитись, але якщо у класі менше п’яти учнів, то це вже
індивідуальне навчання, тож
дитина отримує неповноцінне
спілкування. Також помітний
явний дисбаланс між кількістю
хлопців і дівчат, що негативно
впливає на соціалізацію дітей.
Крім того, немає конкуренції
під час навчання, що позначається на оцінках. Відтак, таку
освіту якісною не назвеш, і над
вирішенням цієї проблеми ми
працюємо, — підсумував Василь
Цаль.
Лілія КУЛЕНИЧ.
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Міністр соціальної політики Андрій Рева розповів про деталі пенсійної реформи. Нинішня пенсійна реформа, за словами чиновника, є
своєрідним контрактом поколінь, коли нам допомагають наші батьки,
а потім ми допомагаємо рідним, коли вони не в змозі самі себе забезпечити. За словами міністра, більшість українців вважають, що платити
внески до Пенсійного фонду не потрібно.
"І ось у нас виходить, що 141,5 млрд. грн. дотація з бюджету і 142,5
млрд. — це внески до Пенсійного фонду, — каже Рева. — Тож той, хто
не платив внески, може не отримати пенсію взагалі. Люди не повинні
вважати, що про пенсіонерів має думати хтось інший, а не вони самі.
Отже, якщо ти не платиш і досягнеш пенсійного віку — ти не зможеш
розраховувати на те, що тобі будуть платити пенсію". Майбутні ж пенсії
українців залежатимуть винятково від величини відрахувань на них.
Відтак, ті громадяни, які отримують високу зарплатню, матимуть вищу
пенсію, ніж ті, хто заробляє небагато.
Віце-прем'єр обіцяє подбати про те, аби українців не скорочували.
Спеціальні міжвідомчі робочі групи будуть стежити за дотриманням законодавства: щоб українці отримували зарплату, не нижчу, ніж мінімальна, тобто 3200 гривень на місяць. Про це на своїй сторінці у Facebook
написав віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко. “Основне завдання міжвідомчих робочих груп, які працюватимуть у кожній області, – не
допустити скорочень, переведення на неповні ставки і “зрівнялівки” в
оплаті праці”, — зазначив чиновник. Він також наголосив, що такі групи
повинні вести діалог із бізнесом. “Підприємці повинні зрозуміти: підвищуючи легальну зарплату та сплачуючи податки, вони роблять внесок,
зокрема, і у своє пенсійне майбутнє”, – уточнив Павло Розенко.
Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони
рекомендував прийняти постанову щодо виключення позафракційного депутата Надію Савченко з персонального складу комітету. Відповідне рішення було ухвалено 18 січня. Комітет звернеться до Генеральної прокуратури з проханням дати оцінку щодо того, чи є в діях
Савченко ознаки державної зради. За словами депутата "Народного
фронту" Андрія Тетерука, дії нардепа Савченко виходять за межі наданих законодавством повноважень. Водночас сама Савченко назвала
звинувачення "голослівними". "Мої вчинки не завдали ніякої шкоди
Україні", — сказала нардеп.
ПАТ "Укрзалізниця" планує до кінця 2017 року обладнати залізничні вокзали терміналами самообслуговування з продажу квитків на потяги. Про це УНІАН повідомили у прес-службі "Укрзалізниці"
з посиланням на голову правління компанії Войцеха Балчуна. Запуск
таких терміналів дасть змогу підвищити продаж проїзних документів
та усунути порушення при їх реалізації, які пов'язані з людським фактором. Як повідомлялося, у листопаді 2016 року "Укрзалізниця" запустила
мобільну версію сайту з продажу залізничних квитків. Ця універсальна
мобільна версія сайту для замовлення квитків та їх оплати банківською
картою за допомогою смартфонів розроблена під будь-яку операційну
систему гаджетів. Загалом, у планах керівництва компанії в сегменті пасажирських перевезень передбачено підвищення якості санітарного
стану вагонів та забезпечення належного температурного режиму.
Скільки отримуватимуть тернополяни за відрядження у 2017-му?
З нового року неоподатковуваний розмір добових по Україні встановлено на рівні 0,1 від мінімальної зарплати станом на 1 січня звітного року.
«У 2017 на один день відрядження буде припадати 320 грн. добових, що
не підлягатимуть оподаткуванню, — повідомляють у відділі організації
роботи Тернопільської ОДПІ. — Водночас, неоподатковуваний розмір
закордонних добових не буде «прив’язаний» до мінімальної зарплати».
Таким чином, за день закордонного відрядження працівники отримуватимуть 80 євро. До слова, обчислення гривневого еквівалента буде базуватися на курсі НБУ окремо за кожен день відрядження.
Фахівці попереджають — у лютому продукти для тернополян
можуть знову подорожчати. “Подорожчання буде зумовлене зростанням вартості логістики – перевезень, оренди складів і доставки на
точки продажу. А логістика подорожчає через збільшення вартості
пального”, – каже економіст Володимир Марченко з компанії AFS. За
його словами, у ціні кожного товару є складова вартості пального. Як
тільки вона збільшується, дорожчає кінцевий продукт. “Насамперед,
подорожчають ті товари, на які невелика накрутка. Це — овочі та молокопродукти. На початку лютого варто очікувати збільшення ціни менш
ніж на гривню. А вже ближче до березня — ще на кілька гривень. Тоді
вже свою роль зіграє сезонний чинник”, — пояснює експерт.
Другу хвилю захворювання на грип та гострі респіраторні вірусні
інфекції прогнозують епідеміологи на кінець січня – початок лютого.
Проте, згідно зі статистикою попередніх років, вона буде менш потужною, ніж перша. З початком року кількість хворих на грип та ГРВІ зменшилася. Всього за минулий тиждень за медичною допомогою звернулося більше трьох тисяч мешканців області.
12 лютого у Марійський духовний центр Зарваниці з особистої
захристії Папи Римського із Ватикану привезуть унікальну реліквію
часів земного життя Спасителя – оригінал Нерукотворного образу Ісуса Христа. Святиня буде виставлена для привселюдного поклоніння
у Зарваниці, а згодом у головному храмі Тернопільсько-Зборівської
архієпархії УГКЦ – Соборі Непорочного зачаття Пресвятої Богородиці, зазначає прес-служба ТЗА. Історія Нерукотворного образу оповита
багатьма переказами. Відомо кілька версій походження цієї святині, з
яких найпоширеніші дві. Одна з них говорить про праведну жінку Вероніку, яка обтерла обличчя Христа під час хресної дороги. Інша вказує
на історію зцілення едеського царя Авгаря ликом Спасителя, зображеного в чудесний спосіб на полотні, яким Христос обтер своє обличчя.
У ТРЦ “Подоляни” пройде традиційний парад вертепів. Дійство
відбудеться в неділю, 22 січня, в концерт-холі. За словами організаторів, десятки колективів з Тернополя та області покажуть нові цікаві обробки та колядки на сучасний лад. Також у програмі свята: ярмарок товарів народних ремесел, цікаві майстер-класи, конкурси,
визначення найкращого вертепу, найкращого актора, конкурс на
кращий вертепний костюм.

4

Подільське

Подільське слово | №3 (5210)
п'ятниця, 20 січня 2017

Наші гроші

Будьте здорові

Зекономили субсидію?

За ліки – з держбюджету

Отримайте подарунок від держави!

Якщо сума зекономлених субсидій за комунальну послугу у тернополян більша,
ніж обов’язковий щомісячний платіж, і в платіжці відображено «до сплати: 0», то
субсидіанти, а це здебільшого ті, хто веде заощадливе енергоспоживання, мають право
не сплачувати додаткові кошти за спожиті газ, тепло, електроенергію чи воду.

Водночас не варто вірити чуткам про те, що якщо
не використати в повному обсязі газ, воду та інші
комунальні послуги, на які призначено житлову субсидію, то в кінці року доведеться доплатити. Це міф.
Якщо сім’я використала менше ніж встановлено соціальним нормативом, наступного місяця вона має
законне право на те, щоб зекономлені кошти були
зараховані у рахунок наступних платежів, в тому
числі обов’язкової плати за комуналку.
Скажімо, у грудні за соціальною нормою
обов’язковий платіж становить 1000 гривень за 400
кубів газу, а використано лише 300. Залишок — вартість 100 кубів — можна використати наступного
місяця. При цьому не потрібно нікому нічого повідомляти — ці суми постачальники комунальних
послуг повинні зазначати у платіжці як переплату (з
мінусом).
В усіх інших випадках громадяни, які користуються урядовою знижкою на оплату комунальних послуг, зобов’язані щомісяця сплачувати свою
обов'язкову частку витрат на оплату цих послуг. У
разі, коли вартість фактично використаної послуги
менша, ніж обов’язковий платіж за субсидією, сім’ї
мають право сплачувати фактичну вартість використаної електроенергії, газу чи води. Тобто, що спожили, за те й заплатили, не враховуючи субсидії.
Надавачі послуг зобов’язані відображати розмір
субсидії чи переплату — зекономлену субсидію —
у комунальних рахунках. Це передбачено законо-

давством щодо дотримання правил за постачання
і розрахунки послуг. Якщо виконавець житловокомунальної послуги «ігнорує» зекономлену субсидію і нараховує інакше, він порушує чинне законодавство (Постанова КМУ № 848 «Про спрощення
порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива»).
У разі порушення таких прав, українці можуть
звертатися зі скаргами до керівників органів влади
на місцях або органів місцевого самоврядування.
Там допоможуть врегулювати ситуацію з неправомірним нарахуванням коштів, якщо на рахунку домогосподарства є заощаджена субсидія.

Візьміть до уваги

Індексація нормативно
грошової оцінки земель

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру на виконання
пункту 289.3 статті 289 Податкового кодексу України повідомляє.
За інформацією Державної служби статистики України, індекс споживчих цін за 2016 рік становив
112,4%.
Відповідно до пункту 8 підрозділу 6 Перехідних положень Податкового кодексу України (в редакції Закону України від 20.12.2016
№1791 — VIII «Про внесення змін
до Податкового кодексу України та
деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у
2017 році»), встановлено, що індекс
споживчих цін за 2016 рік, який використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної
грошової оцінки земель, застосову-

ється із значенням: для сільськогосподарських угідь (ріллі, багаторічних насаджень, сіножатей, пасовищ
та перелогів) — 100 відсотків; для
земель несільськогосподарського
призначення — 106 відсотків.
Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно, залежно від
дати проведення нормативної грошової оцінки земель. Коефіцієнти індексації нормативної грошової оцінки
земель становлять: 1996 рік — 1,703,
1997 рік — 1,059, 1998 рік — 1,006,
1999 рік — 1,127, 2000 рік — 1,182,
2001 рік — 1,02, 2005 рік — 1,035,
2007 рік — 1,028, 2008 рік — 1,152,
2009 рік — 1,059, 2010 рік — 1,0, 2011

рік — 1,0, 2012 рік — 1,0, 2013 рік —
1,0, 2014 рік — 1,249, 2015 рік — 1,433
(крім сільськогосподарських угідь)
та 1,2 для сільськогосподарських
угідь (рілля, перелоги, сіножаті, пасовища, багаторічні насадження).
Нормативна грошова оцінка земель
за 2002, 2003, 2004 та 2006 роки не
індексувалася.
Значення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки
сільськогосподарських угідь (ріллі,
багаторічних насаджень, сіножатей,
пасовищ та перелогів) за 2016 рік
становить 1,0, а для земель несільськогосподарського призначення
— 1,06.
О. Є. Гордійчук.

Інформує служба 101

Пічне опалення

Станом на 16 січня на території Тернопільського району вже трапилося 5 пожеж,
матеріальні збитки становлять майже 1 млн. грн.

Хочемо звернути увагу, що 3 із
5 пожеж (матеріальні збитки яких
становлять 700 тис. грн.) виникли
з причин порушення правил пожежної безпеки під час монтажу й
експлуатації печей та інших теплогенеруючих агрегатів.
Шановні громадяни! Враховуючи наведені сумні цифри статистики, вкотре нагадуємо основні
заходи безпеки під час експлуатації печей.
У разі користування пічним
опаленням:
— біля кожної печі перед паливним отвором на підлозі слід
прибити металевий лист розміром
не менше 0,5 х 0,7 м;
— усі димові труби та стіни на
горищі, через які прокладено димові канали, мають бути заштукатурені й побілені;
— попіл і шлак необхідно заливати водою та виносити в спеціально відведені місця, не дозволяється висипати поблизу будівель;
— відстань від печей до стела-

жів, шаф та інших меблів має бути
не менше 0,7 м, а від паливних
отворів — не менше 1,25 м.

Під час використання пічного
опалення заборонено:
— залишати печі, в яких палиться, без нагляду або доручати
нагляд за ними малолітнім дітям;
— користуватися печами, які
мають тріщини;
— розміщувати паливо, інші
горючі речовини та матеріали
безпосередньо перед паливним
отвором;

— зберігати незагашені вуглини та попіл у металевому посуді,
встановленому на дерев'яній підлозі;
— сушити й складати на печах
одяг, дрова, інші легкозаймисті
предмети та матеріали;
— застосовувати для розпалювання печей легкозаймисті рідини;
— використовувати дрова, довжина яких перевищує розміри
паливного отвору;
— закріплювати на димових
трубах антени телевізорів, радіоприймачів тощо;
— зберігати у приміщенні запас палива, який перевищує добову потребу.
Пам’ятайте: лише особиста
відповідальність допоможе вберегти життя та майно від вогню.
Якщо біда все-таки трапилася,
телефонуйте «101» — номер виклику служби порятунку!

Тернопільський РВ УДСНС
у Тернопільській області.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України "Про
запровадження відшкодування вартості лікарських засобів" від 9 листопада 2016 р., з 1 квітня 2017 р. запроваджується відшкодування вартості ліків для хворих на серцевосудинні захворювання, бронхіальну астму та цукровий
діабет ІІ типу.
Постановою затверджено перелік лікарських засобів, вартість котрих підлягає відшкодуванню, та Порядок відшкодування.
Ліки, кошти за які будуть відшкодовуватися, призначатимуть лікарі
первинної ланки (сімейні лікарі, терапевти, педіатри) за міжнародними
непатентованими назвами (МНН), тобто за діючою речовиною, а не за
комерційною назвою.
Безкоштовні ліки – це частина гарантованого пакету послуг первинної ланки. Вартість ліків відшкодовуватиметься за ціною найдешевшого
генерика. Загалом буде 21 МНН (16 – серцево-судинні захворювання,
2 – цукровий діабет ІІ типу, 3 – бронхіальна астма) з оновленого Національного переліку лікарських засобів (згідно з рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я).
Близько 90% ліків в Україні пацієнти купують за власні кошти. При
цьому вони споживають ліки, які не відповідають показникам поширеності хвороб, і надають пріоритет другорядним препаратам.
Програма реімбурсації сприятиме зниженню цін на основні лікарські засоби, збільшить обсяги споживання основних ліків, підвищить їх
доступність, сприятиме раціональному використанню бюджетних коштів, а головне — покращить здоров’я українців і знизить смертність та
кількість ускладнень.
АМУ вітає таке рішення, оскільки неодноразово зверталася до МОЗ
щодо необхідності запровадження реімбурсації лікарських засобів.
Запровадження програм відшкодування вартості ліків на загальнодержавному та місцевому рівнях є однією із оперативних цілей Стратегії розвитку сфери охорони здоров'я, розробленої в рамках проекту
«Пульс».

Перелік міжнародних непатентованих
назв лікарських засобів,
вартість яких підлягає відшкодуванню
Міжнародна непатентована назва
Лікарська форма
Серцево-судинні хвороби
Аміодарон (Amiodarone)
Таблетки
Амлодипін (Amlodipine)
Таблетки
Атенолол (Atenolol)
Таблетки
Верапаміл (Verapamil)
Таблетки
Гідрохлортіазид (Hydrochlorothiazide)
Таблетки
Спіронолактон (Spironolactone)
Таблетки
Фуросемід (Furosemide)
Таблетки
Дигоксин (Digoxin)
Розчин оральний
Дигоксин (Digoxin)
Таблетки
Еналаприл (Enalapril)
Таблетки
Ізосорбіду динітрат (Isosorbide dinitrate)
Таблетки сублінгвальні
Карведілол (Carvedilol)
Таблетки
Клопідогрель (Clopidogrel)
Таблетки
Метопролол (Metoprolol)
Таблетки
Нітрогліцерин (Glyceryl trinitrate)
Таблетки сублінгвальні
Симвастатин (Simvastatin)
Таблетки
Бісопролол (Bisoprolol)
Таблетки
Бронхіальна астма
Беклометазон (Beclometasone)
Аерозоль для інгаляцій
Будесонід (Budesonide)
Порошок для інгаляцій
дозований
Будесонід (Budesonide)
Суспензія для розпилення
Сальбутамол (Salbutamol)
Аерозоль для інгаляцій
Сальбутамол (Salbutamol)
Розчин для інгаляцій
Цукровий діабет ІІ типу
Метформін (Metformin)
Таблетки
Гліклазид (Gliclazide)
Таблетки

Кримінал
03.01.2017 року до Тернопільського районного відділення поліції ТВП ГУ Національної поліції надійшло повідомлення про те,
що невідома особа проникла на огороджену територію, спецмайданчик №1 ДП МВС України «Інформ-ресурси» у с. Байківці, де
незаконно заволоділа автомобілем «Рено» моделі «Флюенс» сірого
кольору, який належить ПАТ «ПриватБанк». Вибивши автомобілем
ворота, невідомий зник.
15.01.2017 року працівники Тернопільського районного відділення поліції Тернопільського відділу поліції ГУ Національної поліції
в Тернопільській області затримали двох жителів смт Борщів, які
зізналися в тому, що скоїли незаконне заволодіння транспортним
засобом зі спецмайданчика.
Викрадене «Рено» поліцейські теж розшукали та вилучили. Автомобіль зловмисники переховували в приватному господарстві
свого знайомого у селі Чистопади Зборівського району.
Як повідомив начальник Тернопільського районного відділення
поліції ГУНП в Тернопільській області підполковник поліції Віктор
Іванович Волощук, автокрадіям оголошено підозру у вчиненні
кримінального діяння, передбаченого частиною другою статті 289
(«Незаконне заволодіння транспортним засобом») Кримінального
кодексу України. Суд також визначив їм міру запобіжного заходу:
борщівчанину – цілодобовий домашній арешт, а раніше судимому
тернополянину – тримання під вартою.
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Офіційне
Розпорядження голови Тернопільської обласної державної адміністрації від 15 листопада 2016 року, м. Тернопіль, № 659-0д

Про виробничий календар підприємств, установ та організацій
області в умовах восьмигодинного робочого дня на 2017 рік
неділю 1 січня має бути перенесений
на понеділок 2 січня, вихідний день у
суботу 7 січня — на понеділок 9 січня,
вихідний день у неділю 16 квітня —
на понеділок 17 квітня, вихідний день
у неділю 4 червня — на понеділок 5
червня, вихідний день у суботу 14
жовтня — на понеділок 16 жовтня;
4) як правило, з метою створення сприятливих умов для святкування, а також раціонального використання
робочого часу, розпорядженнями
Кабінету Міністрів України рекомендується переносити робочі дні
для працівників, яким встановлено
п'ятиденний робочий тиждень з двома
вихідними днями у суботу та неділю.
У звязку з тим, що зазначене розпорядження має рекомендаційний характер, рішення про перенесення робочих днів приймається роботодавцем
самостійно шляхом видання наказу
чи іншого розпорядчого документа;
5) прийняте роботодавцем рішення про
перенесення робочих днів змінює
графік роботи підприємства, установи, організації та норму тривалості
робочого часу в місяцях, у яких запроваджено перенесення робочих
днів, тому всі дії щодо надання
відпусток, виходу на роботу мають здійснюватися за зміненим у
зв'язку перенесенням робочих днів
графіком роботи підприємства.
При цьому слід мати на увазі, що у
разі перенесення робочого дня, який
передує святковому чи неробочому
дню, на інший вихідний день, для збереження балансу робочого часу за рік
тривалість роботи у цей перенесений
робочий день має відповідати тривалості передсвяткового робочого дня;

Відповідно до Кодексу законів про працю України:
1. Затвердити виробничий календар підприємств, установ та організацій області в
умовах восьмигодинного робочого дня на
2017 рік, яким передбачено 249 робочих
днів та 116 днів, робота в які не проводиться, із загальною кількістю 1986 робочих години (додається).
2. Взяти до відома, що:
1) під час розрахунку норми тривалості
робочого часу безпосередньо на підприємстві слід керуватися Кодексом
законів про працю України (зі змінами) та Господарським кодексом України (зі змінами);
2) у 2017 році на підприємствах, в установах, організаціях робота не проводиться у такі святкові і неробочі
дні:
1 січня — Новий рік;
7 січня — Різдво Христове;
8 березня — Міжнародний жіночий
день;
16 квітня — Пасха (Великдень);
1 і 2 травня — День міжнародної солідарності трудящих;
9 травня — День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
(День Перемоги);
4 червня — Трійця;
28 червня — День Конституції
України;
24 серпня — День незалежності
України;
14 жовтня — День захисника України;
3) за графіком п'ятиденного робочого
тижня з вихідними днями у суботу та
неділю у 2017 році вихідний день у

6) законодавством не встановлено єдиної норми тривалості робочого часу
на рік. Ця норма може бути різною,
залежно від того, який робочий тиждень установлений на підприємстві
(п'ятиденний чи шестиденний), яка
тривалість щоденної роботи, коли
встановлено вихідні дні, а тому на
підприємствах, в установах й організаціях норма тривалості робочого
часу на рік визначається самостійно з
дотриманням вимог Кодексу законів
про працю України.

6. Контроль за виконанням розпорядження доручити заступникам голови обласної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.
С.БАРНА, голова обласної державної
адміністрації.

3. Районним державним адміністраціям,
виконавчим комітетам Бережанської, Кременецької, Тернопільської та Чортківської
міських рад, управлінню освіти і науки
облдержадміністрації, підприємствам автомобільного транспорту, облспоживспілці
відповідно до компетенції погодити графіки роботи підприємств громадського і приватного транспорту, дитячих дошкільних
установ, підприємств, установ, організацій
громадського харчування згідно з виробничим календарем підприємств, установ та
організацій області на 2017 рік.
4. Департаменту соціального захисту
населення та відділу інформаційної діяльності облдержадміністрації забезпечити
опублікування виробничого календаря на
2017 рік у засобах масової інформації області.
5. Визнати таким, що втрачає чинність
31 грудня 2016 року розпорядження голови обласної державної адміністрації від 03
грудня 2015 року № 734-од „Про виробничий календар підприємств, установ та організацій області в умовах восьмигодинного
робочого дня на 2016 рік”.

Виробничий календар

підприємств, установ та організацій області в умовах восьмигодинного робочого дня на 2017 рік
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14

липень

18
19
20
21
22
23
24

17
18
19
20
21
22
23

І півріччя

11
12
13
14
15
16
17

10
11
12
13
14
15
16

ІІ квартал

нд

4
5
6
7
1 8
2 9
3 10

3
4
5
6
7
8
9

червень

21
22
23
24
25
26
27

27
28
29
30
31

травень

14
15
16
17
18
19
20

20
21
22
23
24
25
26

квітень

нд

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13

1
2
3
4
5

13
14
15
16
17
18
19

І квартал

24 31
25
26
27
28
29
30

6
7
8
9
10
11
12

Червень

березень

17
18
19
20
21
22
23

20 27
21 28
22
23
24
25
26

Травень
пн

лютий

10
11
12
13
14
15
16

13
14
15
16
17
18
19

Квітень
пн

січень

нд

1
2

3
4
5
6
7
8
9

6
7
8
9
10
11
12

Березень
пн

календарних
робота в які не проводиться
святкових, релігійних свят
вихідних
робочих днів
робочих годин

31
11
2
9
20
159

28
8
8
20
160

31
9
1
8
22
175

90
28
3
25
62
494

30
11
1
10
19
152

31
11
3
8
20
159

30
10
2
8
20
159

91
32
6
26
59
470

181
60
9
51
121
964

31
10
10
21
168

31
9
1
8
22
175

30
9
9
21
168

92
28
1
27
64
511

31
10
1
9
21
167

30
8
8
22
176

31
10
10
21
168

92
28
1
27
64
511

184
56
2
54
128
1022

365
116
11
105
249
1986

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30

Грудень
пн
вт
ср
чт
пт
сб
нд

4
5
6
7
1 8
2 9
3 10

11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31

ПРИМІТКА:
* Тривалість робочого дня
6 січня, 7 березня, 8 травня,
27 червня, 23 серпня, 13 жовтня
– 7 годин.
* Трудові колективи можуть самостійно
до офіційно встановлених свят визначати
додаткові дні святкування національних та
релігійних свят з відпрацюванням за ці дні.
* У разі прийняття рішень Кабінету Міністрів України щодо перенесення робочих днів
та проведення роботи у вихідні дні, необхідно
керуватися цими актами.
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Традиції

Конкурс вертепів «Нова радість стала»

Нині громадський транспорт
слизькими дорогами рухається доволі помалу. Тож навіть кілька зупинок займають чимало часу, за
який можна довідатися не лише
про долю дітей чи внуків випадкових попутників, а й інколи почути
таку кришталеву правду, яка одночасно і болить, і очищає. Правда є
правда. Нещодавно одна літня пані
поскаржилась, що довго чекала посівальників на Василя, приготувала
кошти, а ніхто так і не засіяв стареньку. Не чути у селах та містах
колядок.
Перед святами на ринках та у супермаркетах, незважаючи на дорожнечу, тисячі людей скупляються на
свята. Люди готуються, як на весілля, столи вгинаються від наїдків, а
коляди не чути. Дорослі ведуть бесіди про війну, політику, ринок, а діти,
ситно поївши, грають у комп’ютерні
ігри на планшетах і смартфонах. На
жаль, так минають свята у більшості
українських родин. Діти та дорослі
не знають колядок, щедрівок. Дивно це. Нині у кожному книжковому
магазині, у бібліотеці можна взяти
брошурку чи журнал зі словами та
нотами українських колядок, віншувань. Багато матеріалу є в Інтернеті. Все ніби доступно, але колядки
та щедрівки, на жаль, нині звучать,
зазвичай, на конкурсах-фестивалях
вертепних дійств чи у церкві. Але ж
здавна український народ прославляв родженого Христа урочисто у
колядах. Якщо батьки не передаватимуть своїм дітям наші традиції, то
з часом вони просто нівелюються.

вертеп будинку культури селища
Великі Бірки («Мистецька надія»).
Подяками за участь нагороджені
вертепи клубів сіл Петриків, Почапинці, Лучка.
Всім учасникам районного
конкурсу зимового календарнообрядового фольклору “Нова радість стала” вручили солодкі подарунки.
Так хочеться вірити, що традицію колядування й щедрування
українські родини продовжуватимуть, передаючи її з покоління в
покоління. І завжди дзвінко лунатиме «Нова радість стала!»
Галина ЮРСА – ТРР «Джерело».
Фото Ярослава СТАРЕПРАВО.

15 січня у Тернопільському районному будинку
культури відбувся традиційний конкурс зимового
календарно-обрядового
фольклору «Нова радість
стала», у якому взяли
участь 15 аматорських
колективів, які продемонстрували вертепи, обряд
Маланки, водіння кози.
Впродовж дійства звучали прекрасні українські
колядки.

Конкурс розпочали Різдвяними віншуваннями, дзвінкою колядою учні Острівської музичної
школи та студенти Теребовлянського вищого училища культури.
Учасників свята привітав голова
Тернопільської районної ради,
заслужений працівник культури
України Андрій Галайко.
Оцінювало конкурсантів журі,
яке очолив начальник відділу
культури Тернопільської райдержадміністрації Віктор Навольський.
Серед дорослих колективів
нагороду Гран-прі отримав вертеп будинку культури села Вели-

кий Глибочок. Кращу, на думку
журі, Маланку показали аматори будинку культури села Настасів. Володарем гран-прі серед
дитячих колективів став вертеп
будинку культури села ЧернелівРуський, перше місце розділили
вертеп клубу села Острів та вертеп клубу зі Ступок.
За краще виконання колядок
перше місце отримали самодіяльні артисти з Настасова.
Грамотами у номінаціях нагородили колектив клубу села
Велика Лука («Краща Різдвяна
Шопка»), артистів-аматорів села
Серединки («Оригінальність»),

Духовні ювілеї

Буцнівській чудотворній іконі – 280 років

Оздоровлюючи хворих, Ісус Христос завжди промовляв до них такі слова: «Віра твоя спасла тебе». І нині люди, що вірять, отримують духовне й фізичне зцілення. Директор Буцнівської школи Марія Краковецька розповідає, що на даху
будівлі колись було дуже багато милиць, які залишали люди, що отримували зцілення, помолившись до чудотворної
ікони, що у храмі Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії у селі Буцнів.
Першопочатки історії Буцнівської чудотворної ікони пов'язані з Василіянським монастирем, що діяв тут у першій половині ХVІІI
століття. У 1729 році активний громадський
діяч галицького краю Матвій Цивинський
подарував отцям-василіянам ікону Божої
Матері, написану на полотні. Вона була досконалою копією Белзької (Ченстоховської)
Богоматері, яку написав сам євангеліст Лука
у Єрусалимі. Дуже скоро Буцнівська ікона
Пресвятої Богородиці прославилася великими чудами. Першим із них було те, що Божа
Мати на цьому образі плакала правдивими,
ревними сльозами на очах багатьох людей,

присутніх тоді у монастирській церкві. Слава
про ці та інші чудотворні дійства Буцнівської
ікони Божої Матері полинула далеко за межі
краю. Дізнавшись про це, митрополит КиєвоГалицький Атанасій Шептицький висилає до
Буцнева спеціальні духовні комісії, які мали
зібрати незаперечні свідоцтва. На основі
їх висновків митрополит особливою грамотою від 25 січня 1737 року проголосив
Буцнівську ікону Божої Матері чудотворною. До Буцнева стали прибувати люди з
околиць і далеких країв. Старенька дерев'яна
монастирська церква уже не могла вмістити
численних прочан, що приходили з надією

до Буцнівської ікони Пресвятої Богородиці.
Великі відпусти відбувалися в день св. Івана Хрестителя, св. апостолів Петра й Павла,
у храмовий празник — день Непорочного
3ачаття Пресвятої Діви Марії.
У 1744 р. коштом і зусиллями буцнівського
старости Андрія Шумлянського було побудовано нову муровану церкву на честь Непорочного Зачаття Пречистої Діви Марії. Цього
ж року ікону урочисто перенесли на головний престол новозбудованого Божого храму. За свідченнями очевидців, саме завдяки
заступництву Буцнівської ікони Пресвятої
Богородиці війська християнських держав
— Австрії, Польщі, Росії — одержали перемогу над турками під Хотином у 1739 році під
час чергової війни проти Туреччини.
Коли отці-василіяни у 1751 році відходили
з Буцнева до Крехівського монастиря, вони
свою монастирську церкву разом з чудотворною іконою Пресвятої Богородиці передали місцевій парохіяльній громаді. Нині
громадою опікується парох села Буцнів о.
Євген Кобильник.
15 січня у селі відбулася Архієрейська
Літургія з нагоди 280-річчя проголошення Буцнівської ікони Божої Матері
чудотворною. Її відслужив архієпископ і
митрополит Тернопільсько-Зборівський
УГКЦ Василій Семенюк. У богослужінні взяли участь владика Луцький Йосафат Говера,
священики з навколишніх сіл і Тернополя.
Проведено чин освячення у пресвітерство
о. Ігоря Світового. Освячено воду. Кожен, хто
був цього дня у храмі Непорочного Зачаття
Пресвятої Діви Марії, мали можливість при-

ступити та помолитися перед чудотворною
Буцнівською іконою Божої Матері. Діти й молодь Буцнева у колядках і віншуваннях прославляли народження Христа.

А тим, хто бажає приступити до ікони в
інші дні, крім відпустових, нагадуємо, що богослужіння до чудотворної ікони Божої
Матері у Буцневі відбуваються кожної
першої суботи місяця о 10-й годині.
Хай за вірою кожен отримає зцілення!
Галина ЮРСА – ТРР «Джерело».
Фото автора.

слово

Ой радуйся, земле,
син Божий народився…

Звичай колядування має свою
давню історію, коріння якої сягає ще арійських часів. Колядки
пов'язані з днем зимового сонцестояння, яке наші предки називали святом Коляди. Вважалося, що
цього дня сонце з'їдає змій Коротун. Всесильна богиня Коляда в
Дніпровських водах народжувала
нове сонце — маленького Божича.
Язичники намагалися захистити
новонародженого: вони проганяли Коротуна, який намагався з'їсти
нове сонце, а потім ходили від хати
до хати, щоб сповістити людей про
народження Божича, і його зображення носили із собою. Щойно на
небі сходила зоря, колядники заходили в двір, кликали господаря
і співали його родині величальних
пісень про сонце, місяць, зорі. Ці
пісні й стали називати колядами
або колядками.
Згодом, із появою християнської
релігії, обряд колядування був приурочений до Різдва Христового
і в колядках з’явилися біблійні і
світські мотиви. Як тільки на небі
з’являлася перша зоря — розпочиналася Свята вечеря, а діти збиралися гуртом і йшли вітати всіх колядками з народженням Христа!
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Різдвяна ніч... Хіба сказати вдасться,
Як повно в ній і таємниць, і мрій,
І спогадів, і снів, і скільки щастя,
І скільки віри в сповнення надій?!
Бо це ж та ніч, в якій зоря засіяла,
Й на цілім світі

НОВА РАДІСТЬ СТАЛА!

Одна з найкращих оздоб Різдва — вертепні дійства.
Незважаючи на занепад старих традицій, вертепи залишаються улюбленими формами мистецького вираження різдвяної радості. Це театр, у якому тимчасово
акторами стають всі охочі. Це дійство, яке відображає дитячу щирість і зрілу віру. Вертеп — своєрідний
простір, якого не торкається час.
Щоб зберегти традицію старовинного обряду, рівень виконання
пісень, порадувати людей, учасники вокального гуртка «Галичанка» Настасівської ЗОШ І-ІІІ ступенів під керівництвом вчителя
музичного мистецтва Віри Михайлівни Ридз і в супроводі вчителів Дмитра Володимировича
Гайдука, Ірини Іванівни Дзюбак
і Василини Михайлівни Кравець
вітали односельчан Різдвяною
колядою.

Із привітаннями з Новим роком
та Різдвом Христовим завітали
колядники й до корпорації «Агропродсервіс», поздоровили також
колектив районної державної адміністрації та працівників відділу
освіти. Голова райдержадміністрації Олександр Похилий і голова районної ради Андрій Галайко подякували гостям за чудове мистецтво
та небайдужість до давніх українських традицій.
Окрилені колядою учні завершили Різдвяні свята і з нетерпінням чекають наступного року, коли
знову зможуть поділитися радістю
народження Христа зі своїми односельцями, рідними й друзями.
Дмитро ГАЙДУК, учитель хімії та
біології Настасівської ЗОШ І-ІІІ ст.

Кожна культурна спадщина є багаторічним, віковим нашаруванням звичаїв, традицій. Саме вони становлять основу культури,
творячи разом із нею суцільний моноліт, який виокремлює і творить різнобарвну гаму різних народностей. На розвиток сучасного
мистецтва, передусім театрального, на українських землях великий
вплив мав вертеп. Його коріння сягає грецької культури, зокрема
театру Діоніса — бога вина і радощів. Свято на його честь було
пов'язане зі збиранням винограду. Воно супроводжувалося гучними забавами, танцями.
За твердженнями дослідників вертепу як виду театрального
мистецтва (І. Франка, М. Возняка), в Україні він з'явився наприкінці XVI ст.
В українському вертепі вистава за змістом і насиченістю дійства
поділялася на світську й духовну частини. Духовна відображала
події, пов'язані з народженням Ісуса Христа. В основі сюжетів були
релігійно-містерійні, різдвяні тексти. У світській жили різні персонажі: українські селяни — дід і баба, запорожець, солдат, жид, поляк, циган. Усі вони раділи народженню Спасителя і смерті Ірода,
танцювали під гру троїстих музик, затівали бійки.
Звичай колядувати на Різдво із обрядовою зіркою і козою, переодяганням, використання масок коріниться у культурі Київської
Русі, а практика театралізованого відтворення біблійних сюжетів
під час церковної служби стає поширеною в добу середньовіччя.
Але спосіб споруджувати різдвяні ясла з персонажами різдвяної
драми має, очевидно, західноєвропейське походження, пов'язане
з католицьким обрядом. Адже, на відміну від православної традиції писати ікони, дозволяє створювати фігури святих. Таким чином, автентичний національний характер, поєднаний із західними
впливами і літературною та фольклорною традицією, породжує
унікальне явище українського вертепу.
Із вертепом та новорічними віншуваннями наприкінці грудня провели старий рік у НВК "Великобірківська ЗОШ І-ІІІ ст.гімназія ім. С. Балея» учні 7-А класу (класний керівник Наталя
Євгенівна Чикало) та ансамбль «Калиновий світ» (керівник Наталя Іванівна Грицан).
Віншувальники побажали присутнім файно жити і ніколи не тужити, хай у хаті буде гоже, многа літа дай нам Боже!

15 січня учасники гурту "Легка доріжка"
з села Мишковичі колядували для гостей
курортного містечка Цісна Біщадського
повіту, що у Польщі, знайомили поляків та
гостей з Європи із духовним надбанням
українського народу. Тут відбувся VІ міжнародний фестиваль колядок і вертепів
"Слава вишніх Богу", участь у якому взяли
колективи із Польщі, Словаччини, Румунії,
Болгарії та України.
Гурт "Легка доріжка" презентував як старовинні, так і сучасні колядки, зокрема авторства Віктора Лиса з Чернівців.
Поїздку наших земляків до Польщі профінансували односельчани, серед них і Володимир Крупніцький.
Окрім мишковичан, Україну на фестивалі
представляв львівський хор "Ставрос".

Шановні краяни! Вітаємо вас із Різдвом
Христовим, Новим роком та Водохрещем
Господнім! Хай над вами завжди буде мирне небо, затишно й тепло у домі. Будьте здорові і багаті.
Живімо з Богом! Понад усе любімо свою
рідну неньку-Україну! Шануймо та примножуймо наші національні традиції!
З повагою — лауреат і переможець районних, обласних, всеукраїнських, міжнародних конкурсів і фестивалів, зразковий
аматорський фольклорно-обрядовий гурт
"Ходаки" та його керівник — заслужений
працівник культури України Михайло Полюга.

Христос народився,
добрі люди!
Нехай зла в душі не буде.
Бог родивсь! Нові закони!
Це вночі звістили дзвони!
Не лякайтесь! Не журіться!
Колядуйте! Усміхніться!
Пам’ятайте: вам на радість
Бог дарує свою святість!

Гімназисти 7-А класу і класний
керівник Наталя Чикало
вітають почесних гостей.

А на щасливий рік засіяв наших гостей наймолодший учасник
дійства — Олексій Пласконіс, учень 5-Б класу.
Наталя ЧИКАЛО, вчитель історії
НВК «Великобірківська ЗОШ І-ІІІ ст. — гімназія імені Степана Балея»

На Різдвяному дійстві були почесні гості: народний депутат
України Тарас Юрик, голова Тернопільської райдержадміністрації
Олександр Похилий, голова Тернопільської районної ради Андрій
Галайко, завідувач районного відділу освіти Василь Цаль,
Великобірківський селищний голова Роман Мацелюх, директор
школи-гімназії Бас Ольга Олексіївна та гімназисти 7-А класу.
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Вітаємо!

Підприємцям дозволили амортизувати

Колектив Довжанківської ЗОШ І-ІІІ
ступенів вітає з днем народження
вчителя хімії Людмилу Анатоліївну
Керничну.
Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,
Нехай здійсняться тисячі бажань,
Щоб доля дарувала тільки щастя,
Ні грама бід, ні крапельки страждань.
Педагогічний колектив Мишковицької ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає з
днем народження директора школи
Андрія Ігоровича Чернеця.
Бажаємо щастя i достатку
Ясного неба i тепла.
В житті лиш злагоди й порядку,
Щоб доля світлою була.
В роботі — успіху й терпіння,
У справах — вічного горіння.
Педагогічний колектив Мишковицької ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає з днем
народження вчителя іноземної мови
Ліліану Анатоліївну Вітушинську, вихователя ГПД Ольгу Олегівну Брошко, вчителя української
мови та літератури Ольгу Ігорівну Лазуту, технічних працівників
Оксану Федорівну Ропицьку та
Іванну Дмитрівну Сисак.
В святковий день
Прийміть вітання
Та найщиріші побажання:
Здоров’я, щастя та добра,
Наснаги, успіхів, тепла.
І повсякденно, повсякчас
Хай буде все у вас гаразд!
Педагогічний колектив Малоходачківської ЗОШ І-ІІІ ступенів вітає з
60-річним ювілеєм вчителя трудового навчання Олега Олексійовича
Бомбу.
Бажаємо здоров'я, сонця в зеніті,
любові, доброти і щастя повен дім.
Душа хай ласкою Господньою буде зігріта
і соняхом квітує золотим.
Ми вам посилаємо ці вдячні слова,
А Бог хай дарує многая літа!

ПП « Агрон» щиро вітає з днем народженням робітника Тараса Ярославовича СОПІЛЬНИКА, сторожів
Миколу Володимировича БУРБУ,
Олега Миколайовича БАЛАБАНА,
Івана Даниловича УГРИНЧУКА.
Хай радість вам життя дарує,
Щоб посміхалися ви весь час,
Любов і злагода панують,
Достаток повниться щораз.
Щоб ви добра мали багато,
А доля квітла, наче сад,
І щоб на вас із неба падав
Лише щасливий зорепад.
Колектив Петриківської ЗОШ І-ІІ ст.
щиросердечно вітає з ювілеєм вчителя зарубіжної літератури та української мови і літератури Світлану
Михайлівну ГЕРЖАН.
Із днем народження вітаємо!
Добра і радощів бажаємо,
Здоров’я на усі літа,
Хай в серці квітне доброта.
Хай в небі сонце ніжно сяє,
Веселка барвами заграє,
Щебечуть солов’ї грайливо
На життя довге й щасливе!
Колектив територіального центру соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) Тернопільського району щиро вітає з днем
народження соціальних робітників
с. Смолянка Ольгу Володимирівну
ДЕРЕВЛЯНУ, с. Драганівка Наталію
Ярославівну ЗАЛУЗЬКУ, с. Буцнів
Марію Андріївну ГОРИНУ, с. Острів
Уляну Володимирівну БРИКАЙЛО,
с. Білоскірка Оксану Миронівну
БАУТІНУ.
Хай Бог вам пошле літа щасливі
І рівну стрічку сонячних доріг.
Нехай удача на життєвій ниві,
Неначе килим, стелиться до ніг.
Хай радість буде на роботі й удома,
Хай серце не знає ні смутку, ні втоми.
Здоров'я вам, щастя і добра
На довгі-довгі літа!

Оголошення
Юридичний відділ громадської організації «Об’єднання бойових
побратимів» (свідоцтво про реєстрацію № 1450713) допоможе у вирішенні проблем в Україні та за її межами учасникам бойових дій. За
детальною інформацією звертайтеся за тел. (067) 254-95-06; (095) 03780-89. E-mail: obdnannya.boivikhpobratimiv@gmail.com
Наша сторінка в соцмережі «Facebook»: https://www.facebook.com/
groups/588469884624946 (ГО «Об’єднання бойових побратимів»).

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.
Т. в. о. військового комісара Тернопільського об’єднаного міського
військового комісаріату, підполковник А. Я. ІЩУК.

Юридичне консультування громадян!
24 січня 2017 року з 10 до 12 год. під час роботи Національної безкоштовної гарячої лінії з протидії торгівлі людьми та консультування
мігрантів надаватимуть юридичні консультації фахівці Тернопільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги за телефонами: 0-800-505-501 — безкоштовно зі стаціонарних
телефонів в Україні, 527 – безкоштовно з номерів Київстар, МТС
та LIFECELL. Тернопільський місцевий центр з надання БВПД,
м. Тернопіль, вул. Шпитальна, 7, тел 52-15-20, 068-355-13-63.
Великолуцька сільська рада проводить громадські обговорення
містобудівної документації «Детальний план забудови кварталу «Вапнярка». Громадські слухання відбудуться 26.01.2017 року в приміщенні
Великолуцької сільської ради. За додатковою інформацією звертатися
за тел. 29-07-35.
Великолуцький сільський голова О.М. ГУТОР.

Петриківська сільська рада проводить громадські обговорення
«Детального плану території для будівництва групи блокових індивідуальних житлових будинків (таунхаусів) Боднар М. В. в с. Петриків на
вул. Підгородній Тернопільського району Тернопільської області, кадастровий номер 6125286700:02:001:3350.
Громадські слухання відбудуться 21 лютого 2017 року о 17 год. в приміщенні Петриківської сільської ради за адресою: с. Петриків, вул. Шептицького, 118 Б. За додатковою інформацією звертатися за тел. 49-56-65.
Петриківський сільський голова В. М. КОРОЛЬ.

Змінами, внесеними до Податкового кодексу, підприємцям-загальносистемникам надано право амортизувати затрати на придбання
(створення) основних засобів і нематеріальних
активів, що використовуються у господарській
діяльності. Про це інформували в управлінні
податків і зборів з фізичних осіб Тернопільської
ОДПІ. Однак, як зазначили фахівці управління, амортвідрахування можна буде здійснювати
лише за основними засобами, крім земельних
ділянок, об’єктів житлової нерухомості, легкових та вантажних автомобілів, які в оновлених
змінах до ПКУ визнані основними засобами по-

двійного призначення.
Також слід не забувати про обов’язкове ведення обліку амортизації окремо щодо кожного
об’єкта основних засобів, для чого в податковій
радять скористатись уже затвердженими бланками для бухгалтерського обліку основних засобів для юридичних осіб та бухоблікових правил,
викладених у п. 8 П(С) БО7 «Основні засоби».
Детальніші консультації — у Центрі обслуговування платників за адресою: вул. Білецька, 1 та за телефоном: 43-46-10.
Відділ організації роботи Тернопільської ОДПІ.

Продаєте м'ясо? Загляньте
до Податкового кодексу
Доходи фізичних осіб від продажу власної продукції тваринництва у розмірі 160 000 грн.
на рік не підлягають оподаткуванню. Такий неоподатковуваний розмір в сумі 50 мінімальних зарплат передбачено в оновленому пункті 165.1.24 Податкового кодексу.
У разі, якщо отриманий дохід перевищує цю
суму, фізична особа зобов'язана падати до податкової інспекції довідку про самостійне розведення, відгодовування продукції тваринництва, яку видають у
довільній формі сільська, селищна, міська ради або
ради об'єднаних територіальних громад за місцем
проживання власника такої продукції. Якщо довідка підтверджує вирощування проданої продукції
тваринництва безпосередньо платником податку,
оподаткуванню підлягає дохід, що перевищує 50
розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої

законом на 1 січня звітного (податкового) року.
Якщо ж таким платником податку не підтверджено самостійне вирощування, розведення, відгодовування продукції тваринництва, доходи від продажу
якої він отримав, вони підлягають оподаткуванню
на загальних підставах (податок на доходи фізичних
осіб – 18%, військовий збір – 1,5%).
Детальніші консультації — у Центрі обслуговування платників за адресою: вул. Білецька, 1 та за
телефоном: 43-46-10.
Відділ організації роботи Тернопільської ОДПІ.

Повідомлення
Із 16 по 26 січня 2017 року в Головному управлінні
Національної поліції в Тернопільській області розпочинається набір
у поліцію на посади оперуповноважених кримінальної поліції
Основні службові обов'язки
оперуповноваженого:
• участь у розслідуванні кримінальних проваджень;
• проведення розшукових,
у тому числі секретних, інших
процесуальних дій, відповідно
до вимог КПК України;
• своєчасне реагування на заяви та звернення громадян.
Вимоги до кандидатів:
• громадянство України;
• вища освіта;
• знання Конституції України,
ЗУ «Про Національну поліцію»,
ЗУ «Про запобігання корупції»
та кримінально-процесуального
законодавства;
• вільне володіння українською мовою.
Необхідні якості та навички:
• висока мотивація та орієн-

тація на якісні зміни в державі;
• аналітичні здібності, здатність систематизувати, узагальнювати інформацію;
• неупередженість і порядність;
• самостійність, організованість, відповідальність;
• наполегливість, рішучість,
стриманість, здатність швидко
приймати рішення в умовах обмеженого часу;
• стійкість до стресу, емоційних і фізичних навантажень;
• вміння аргументовано висловлювати свою думку;
• прагнення до розвитку та
самовдосконалення;
• досвід роботи з ПК (офісні програми, Інтернет) на рівні
впевненого користувача.
Ми пропонуємо:
• зарплату 10 000 грн. та со-

ціальне забезпечення, згідно з
діючим законодавством;
• професійну підготовку за
міжнародними стандартами;
• перспективу кар'єрного росту.
Прийом анкет з 16 січня до
26 січня 2017 р.
Для економії вашого часу та
зручності, уникнення черг, можете заповнити анкету онлайн
на сайті ГУНП в Тернопільській
області, а також зареєструватися за телефонами (0352) 27-1540, (0352) 27-15-42, (067) 653-7728, і вам буде призначено час для
попередньої бесіди.
Детальнішу інформацію можна отримати на офіційному вебсайті ГУНП у Тернопільській
області (tp.npu.gov.ua).
Управління кадрового
забезпечення.

Справи приватні
ПРОДАМ

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

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

РОБОТА

ПОСЛУГИ

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

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

Купон безкоштовного оголошення
Рубрики:

Куплю

Продам

Послуги

Вважати недійсним

Текст оголошення

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

слово
ПОНЕДІЛОК
23 СІЧНЯ

ВІВТОРОК
24 СІЧНЯ

¤¢×¨

¤¢×¨

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00,
21.00, 05.10 Íîâèíè
06.10, 07.10, 08.10 Ñïîðò
06.15, 08.15 ÀãðîÅðà
06.20, 07.15, 08.20, 15.15, 23.30,
00.15 Ïîãîäà
06.25, 23.00 Çîëîòèé ãóñàê
06.45, 07.45, 08.25 Ñìàêîòà
07.20, 23.35 Íà ñëóõó
08.35 Ïàñïîðòíèé ñåðâiñ
08.45, 00.20 Òåëåìàãàçèí
09.00 Áiàòëîí. Êóáîê ñâiòó. VI åòàï.
Ìàñ-ñòàðò 15êì.(÷îë.)
09.55 Áiàòëîí. Êóáîê ñâiòó. VI åòàï.
Åñòàôåòà 4õ6êì.(æií.)
11.30 Ñïîðò. Òèæäåíü
11.55 Îðåãîíñüêèé ïóòiâíèê
12.25 Ñóñïiëüíèé óíiâåðñèòåò
13.15 Áîðõåñ
14.00 Ä/ô “Iâàí Äðà÷. Êðiçü ÷àñ i ñëîâî”
15.30 Ôîëüê-musiñ
16.40, 03.20 Ò/ñ “Àííà Ïiëü”
17.30 Òâié äiì-2
17.50 Âiêíî â Àìåðèêó
18.20, 01.20 Íîâèííèé áëîê
19.00, 01.50 Íîâèíè. Êóëüòóðà
19.20 Ïåðøà øïàëüòà
19.55 Âåðåñåíü
20.20, 04.40 Ïðî ãîëîâíå
21.30, 05.35 Íîâèíè. Ñïîðò
21.50 Ò/ñ “Åïîõà ÷åñòi”
22.35 Îáëè÷÷ÿ âiéíè
22.55, 05.50 Âi÷íå
23.15 Ïiäñóìêè
02.05 Ò/ñ “Öàðiâíà”

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00,
21.00, 05.10 Íîâèíè
06.10, 07.10, 08.10 Åðà áiçíåñó
06.15, 07.15, 08.15 Ñïîðò
06.20, 08.20 ÀãðîÅðà
06.25, 07.20, 08.25, 15.15, 22.45,
23.30, 00.15 Ïîãîäà
06.30, 23.00 Çîëîòèé ãóñàê
06.45, 07.45, 08.30 Ñìàêîòà
07.25, 23.35 Íà ñëóõó
08.35 Ïàñïîðò.Ua
08.45, 00.20 Òåëåìàãàçèí
¶y^KÇ~K~KNwKy
09.30 Þâiëåéíèé êîíöåðò Âiêòîðà
Ïàâëèêà
11.15 Ä/ô “Ñâÿòà Ñîôiÿ. Ó ôîêóñi
äðàìè òà âîñêðåñiííÿ”
11.45 Îðåãîíñüêèé ïóòiâíèê
12.15 Ñóñïiëüíèé óíiâåðñèòåò
12.40, 21.30, 05.35 Íîâèíè. Ñïîðò
13.15 Óðÿä íà çâ’ÿçêó ç ãðîìàäÿíàìè
14.00 Êíèãà.ua
14.30 Âåðåñåíü
15.30 Òåàòðàëüíi ñåçîíè
15.55 Ñïîãàäè
±N}QyUUN}\^UÇ
16.40, 03.20 Ò/ñ “Àííà Ïiëü”
A}\z|\wUgKÇ~"
17.50 Ì/ñ “Ïîïåëþøêà”
18.20, 01.20 Íîâèííèé áëîê
19.00, 01.50 Íîâèíè. Êóëüòóðà
19.20 Óòåîäèí ç Ìàéêëîì Ùóðîì
19.55 Íàøi ãðîøi
20.20, 04.40 Ïðî ãîëîâíå
21.50 Ò/ñ “Åïîõà ÷åñòi”
22.55, 05.50 Âi÷íå
1+1
23.15 Ïiäñóìêè
02.05 Ò/ñ “Öàðiâíà”
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
03.55 Ä/ô “Iâàí Òåðåùåíêî.
16.45, 19.30 ÒÑÍ
Êîëåêöiîíåð ñïðàâ áëàãîäiéíèõ”
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê
04.20 Âiêíî â Àìåðèêó
ç 1+1”
09.30, 12.20, 05.10 “Ñïåöiàëüíèé
1+1
âèïóñê. Âå÷iðíié êâàðòàë”
13.00 Õ/ô “Äæåíòëüìåíè óäà÷i”
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.50 “Âå÷iðíié êâàðòàë”
16.45, 19.30 ÒÑÍ
17.15 Ò/ñ “Êîõàííÿ ïðîòè äîëi”
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê
20.15 Õ/ô “Îáåðåæíî! Ïðåäêè â õàòi”
ç 1+1”
22.15, 01.10 “Ñâiò íàâèâîðiò - 8”
09.30, 05.20 “Ñïåöiàëüíèé âèïóñê.
23.20, 02.10 Õ/ô “Øåðëîê “ 2:
Âå÷iðíié êâàðòàë”
Ñîáàêè Áàñêåðâiëÿ”
12.20 “Õî÷ó ó ÂIÀ Ãðó”
14.50
“Âå÷iðíié êâàðòàë”
×
17.15 Ò/ñ “Êîõàííÿ ïðîòè äîëi”
04.30 “Ïîäðîáèöi òèæíÿ”
20.15 Õ/ô “Óñi â çàõâàòi âiä Ìåði”
06.00 Ì/ô
22.30, 01.25 “Ñâiò íàâèâîðiò - 8”
06.20, 13.30 “Ñëiäñòâî âåëè... ç
23.35, 02.20 Õ/ô “Øåðëîê - 2:
Ëåîíiäîì Êàíåâñüêèì”
Ðåéõåíáàõñüêèé âîäîñïàä”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
×
Íîâèíè
07.15, 08.10 “Ðàíîê ç IÍÒÅÐîì”
05.00, 20.00, 01.25 “Ïîäðîáèöi”
09.20 Õ/ô “Êàçêà ïðî æiíêó òà ÷îëîâiêà” 06.00 Ì/ô
11.10 Õ/ô “Âàðåíüêà”
06.20, 14.10 “Ñëiäñòâî âåëè... ç
12.25 Õ/ô “Âàðåíüêà”
Ëåîíiäîì Êàíåâñüêèì”
15.15 “Æäè ìåíÿ”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
¨(}\NÉ}Ny\~\{\©
Íîâèíè
20.00, 01.25 “Ïîäðîáèöi”
07.15, 08.10 “Ðàíîê ç IÍÒÅÐîì”
21.00 Ò/ñ “Ðàéñüêi ÿáëó÷êà”
09.20 “Äàâàé îäðóæèìîñÿ”
23.40 Ò/ñ “Âàðåíüêà. Âèïðîáóâàííÿ 11.10, 12.25, 21.00 Ò/ñ “Ðàéñüêi
ëþáîâi”
ÿáëó÷êà”
02.15 Äîê.ïðîåêò “Âiéíà âñåðåäèíi
15.50, 16.45 “Ðå÷äîê”
~KNp^xy\zUU~QyUÇ©
¨(}\NÉ}Ny\~\{\©
03.00 Õ/ô “Òîïiíàìáóðè”
23.40 Ò/ñ “Âàðåíüêà. Âèïðîáóâàííÿ
ëþáîâi”
ICTV
02.15 Ä/ï “Âiéíà âñåðåäèíi íàñ.
05.30 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé
Àðòðèò. Àðòðîç”
05.35, 04.45 Ïðîâîêàòîð
02.50 Õ/ô “ßðîñëàâ Ìóäðèé”
06.25 Äèâèòèñü óñiì!
ICTV
07.20, 04.20 Ôàêòè
07.50, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç
05.30 Äèâèòèñü óñiì!
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
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
10.00 Àíòèçîìái
10.10 Áiëüøå íiæ ïðàâäà
10.55 Ñåêðåòíèé ôðîíò
11.05, 13.20 Õ/ô “Çàáiéíèé ôóòáîë”
11.50, 13.20 Õ/ô “Áiëà iìëà”
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü
13.35 Õ/ô “Äèíîòîïiÿ”
14.00 Õ/ô “Êóëÿ â ëîá”
15.20, 16.20 “Íà òðüîõ”
16.10 Õ/ô “Ñòà òðåê. Âiäïëàòà”
17.45 Ò/ñ “Æèòòÿ i ïðèãîäè Ìèøêà
18.45, 21.00 Ôàêòè. Âå÷ið
ßïîí÷èêà”
20.20 Áiëüøå íiæ ïðàâäà
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið
21.20 Ñêåò÷êîì “Íà òðüîõ”
20.20 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà
22.20 Ñâîáîäà ñëîâà
21.25 “Íà òðüîõ”
00.25 Õ/ô “Àäðåíàëií. Âèñîêà
23.20 Õ/ô “Çàëiçíèé ëèöàð”
íàïðóãà”
01.40 Õ/ô “Åâåðëi”
02.05 Ò/ñ “Êîä Êîñòÿíòèíà”
03.05 Ïðîâîêàòîð
04.10 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé

04.15 Ñòóäiÿ Âàøèíãòîí
06.40, 15.50 “Âñå áóäå äîáðå!”
04.20 Ôàêòè
08.45 “Çiðêîâå æèòòÿ”
04.45 Ïðîâîêàòîð
09.45 Õ/ô “Ìàøà”

11.40 Õ/ô “Äðóæèíà çà êîíòðàêòîì”
13.25 “Áèòâà åêñòðàñåíñiâ 14”
07.10, 15.50 “Âñå áóäå äîáðå!”
18.00, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”
09.15 Õ/ô “Ìðiÿòè íå-øêiäëèâî”
18.30, 23.15 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà”
11.10 “Áèòâà åêñòðàñåíñiâ 14”
¨¶y^KÇ~KwKÉ}KK~}qU}© 18.00, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”
00.50 “Õ-Ôàêòîð - 7”
18.30 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà”
¨¶y^KÇ~KwKÉ}KK~}©

23.55 “Õ-Ôàêòîð - 7”
03.00, 02.25 Çîíà íî÷i

04.40, 18.00 Àáçàö
05.33, 08.10 Kids Time
03.00 Çîíà íî÷i
05.35 Ì/ñ “Òóðáî”
04.00, 18.00 Àáçàö
½Ó,½¾º¼LÚº¸¬L²±¼¼LÔ
05.00, 06.40 Kids Time
¡ÀÓ«¸¬¶¬½L¬ºº®L½¬¸¿¼¬ÚÔ 05.02 Ì/ñ “Òóðáî”
10.00 Õ/ô “Ïîãîíÿ”
06.42 Ò/ñ “Êëiíiêà”
12.05 Õ/ô “Åëiçióì”
¤Çzz|Q~}Kz~\U
14.10 Õ/ô “ßâèùå”
11.00 Ñåðöÿ òðüîõ-3
16.00, 19.00 Ðåâiçîð
14.00 Õòî çâåðõó-5
21.00 Ñòðàñòi çà ðåâiçîðîì
¥x\z~KzzK~~
00.10 Õ/ô “27 âåñiëü”
22.50 Ò/ñ “Ãðà Ïðåñòîëiâ”
02.20 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé
01.00 Õ/ô “Ðàéîí No.9”

ÓÙÔ
8K~\y¶y^KÇ~\
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
³\|UÇ
09.15, 03.20 Çiðêîâèé øëÿõ
11.00, 04.30 Ðåàëüíà ìiñòèêà
12.00 Õ/ô “Ïîäàðóé ìåíi òðîõè
òåïëà”
13.50, 15.30 Ò/ñ “Æiíêè â êîõàííi”
18.00 Ò/ñ “Ðàéñüêå ìiñöå”
¨p\z\^}¶y^KÇ~K©
½Ó¬³¬¶º¹¬¸´®ºÜ¹¹º¯º
÷àñó”
³\|UÇ|~
23.30 Õ/ô “Ñìåðòåëüíi ïåðåãîíè 2”
05.20 Ò/ñ “Àäâîêàò”
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ÓÙÔ
06.10, 16.10, 05.20 Ò/ñ “Àäâîêàò”
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
³\|UÇ
8K~\y¶y^KÇ~\
09.15 Çiðêîâèé øëÿõ
11.20, 04.30 Ðåàëüíà ìiñòèêà
13.20, 15.30 Ò/ñ “Çà çàêîíàìè
®ºÜ¹¹º¯ºÃ¬½¿Ô
18.00 Ò/ñ “Ðàéñüêå ìiñöå”
¨p\z\^}¶y^KÇ~K©
½Ó¬³¬¶º¹¬¸´®ºÜ¹¹º¯º
÷àñó”
³\|UÇ|~
23.30 Ò/ñ “CSI. Ìiñöå çëî÷èíó”
02.10 Õ/ô “Ñìåðòåëüíi ïåðåãîíè 2”

Виходить з березня 1967 року.
Засновник — Тернопільська
районна рада

СЕРЕДА
25 СІЧНЯ

ЧЕТВЕР
26 СІЧНЯ

¤¢×¨
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00,
21.00, 05.10 Íîâèíè
06.10, 07.10, 08.10 Ñïîðò
06.15, 08.15 ÀãðîÅðà
06.25, 23.00 Çîëîòèé ãóñàê
06.45, 07.45, 08.25 Ñìàêîòà
07.20, 23.35 Íà ñëóõó
08.35 Ïàñïîðò.Ua
¶y^KÇ~K~KNwKy
09.30 Õ/ô “Áðåõàòè, àáè áóòè
iäåàëüíîþ”
11.00 Çàñiäàííÿ Êàáiíåòó Ìiíiñòðiâ
¶y^KÇ~
13.15 Íàøi ãðîøi
14.00 Âiéíà i ìèð
15.30, 04.00 Ñâiòëî
16.10 Ïóòiâíèê ïðî÷àíèíà
16.25 Íà ïàì’ÿòü
16.40, 03.20 Ò/ñ “Àííà Ïiëü”
17.30 Õî÷ó áóòè
17.50 Ì/ñ “Ïîïåëþøêà”
18.20, 01.20 Íîâèííèé áëîê
19.00, 01.50 Íîâèíè. Êóëüòóðà
19.20 Ä/ô “Âîñêîâi êðèëà Iêàðà”
19.55 Ñëiäñòâî. Iíôî
20.20, 04.40 Ïðî ãîëîâíå
21.30, 05.35 Íîâèíè. Ñïîðò
21.50 Ò/ñ “Åïîõà ÷åñòi”
22.40 Ìåãàëîò
22.55, 05.50 Âi÷íå
23.15 Ïiäñóìêè
02.05 Ò/ñ “Öàðiâíà”

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30 ÒÑÍ
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê
ç 1+1”
09.30, 12.20, 05.10 “Ñïåöiàëüíèé
âèïóñê. Âå÷iðíié êâàðòàë”
12.45 “Õî÷ó ó ÂIÀ Ãðó”
14.50 “Âå÷iðíié êâàðòàë”
17.15 Ò/ñ “Êîõàííÿ ïðîòè äîëi”
20.15 Õ/ô “Äèÿâîë íîñèòü ïðàäà”
22.20, 01.15 “Ñâiò íàâèâîðiò - 8”
23.25, 02.10 Õ/ô “Øåðëîê - 3:
Ïîðîæíié êàòàôàëê”

×
05.00, 20.00, 01.30 “Ïîäðîáèöi”
06.00 Ì/ô
06.20, 14.10 “Ñëiäñòâî âåëè... ç
Ëåîíiäîì Êàíåâñüêèì”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Íîâèíè
07.15, 08.10 “Ðàíîê ç IÍÒÅÐîì”
09.20 “Äàâàé îäðóæèìîñÿ”
11.10, 12.25, 21.00 Ò/ñ “Ðàéñüêi ÿáëó÷êà”
15.50, 16.45 “Ðå÷äîê”
¨(}\NÉ}Ny\~\{\©
23.40 Ò/ñ “Âàðåíüêà. Íàïåðåêið äîëi”
02.15 Ä/g “Âiéíà âñåðåäèíi íàñ. Äiàáåò”
03.00 Õ/ô “Ëåãåíäà ïðî êíÿãèíþ Îëüãó”

ICTV
05.30 Äèâèòèñü óñiì!
06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê
09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
10.05 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà
11.05, 17.45 Ò/ñ “Æèòòÿ i ïðèãîäè
Ìèøêà ßïîí÷èêà”
12.05, 13.20 Ò/ñ “Âiääië 44”
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü
13.35 Õ/ô “Äèíîòîïiÿ”
15.20, 16.20 “Íà òðüîõ”
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið
20.20 Ñåêðåòíèé ôðîíò
21.25 “Íà òðüîõ”
23.20 Õ/ô “Çàëiçíèé ëèöàð-2”
01.25 Õ/ô “Çàëiçíèé ëèöàð”
03.20, 04.45 Ïðîâîêàòîð
04.15 Ñòóäiÿ Âàøèíãòîí
04.20 Ôàêòè


07.05, 15.50 “Âñå áóäå äîáðå!”
09.10 “Çiðêîâå æèòòÿ”
11.10 “Áèòâà åêñòðàñåíñiâ 14”
18.00, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”
18.30 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà”
¨¶y^KÇ~KwKÉ}KK~}©
00.00 “Õ-Ôàêòîð - 7”


03.05 Çîíà íî÷i
04.35, 18.00 Àáçàö
05.30, 07.03 Kids Time
05.32 Ì/ñ “Òóðáî”
07.05 Ò/ñ “Êëiíiêà”
¤Çzz|Q~}Kz~\U
11.10 Ñåðöÿ òðüîõ-3
¥x\z~KzzK~~
19.00 Õòî çâåðõó-5
22.50 Ò/ñ “Ãðà Ïðåñòîëiâ”
01.05 Õ/ô “Ìóøêåòåð”
06.10, 16.10, 05.20 Ò/ñ “Àäâîêàò”
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
³\|UÇ
8K~\y¶y^KÇ~\
09.15, 02.10 Çiðêîâèé øëÿõ
11.20 Ðåàëüíà ìiñòèêà
13.20, 15.30, 21.00 Ò/ñ “Çà çàêîíàìè
®ºÜ¹¹º¯ºÃ¬½¿Ô
18.00 Ò/ñ “Ðàéñüêå ìiñöå”
¨p\z\^}¶y^KÇ~K©
³\|UÇ|~
23.30 Ò/ñ “CSI. Ìiñöå çëî÷èíó”



¤¢×¨
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00,
21.00, 05.10 Íîâèíè
06.10, 07.10, 08.10 Åðà áiçíåñó
06.15, 07.15, 08.15 Ñïîðò
06.20, 08.20 ÀãðîÅðà
06.30, 23.00 Çîëîòèé ãóñàê
06.45, 07.45, 08.30 Ñìàêîòà
07.25, 23.35 Íà ñëóõó
08.35 Ïàñïîðò.Ua
¶y^KÇ~K~KNwKy
09.30 Õ/ô “Ïîâíå áåççàêîííÿ”
11.30, 16.25 Íà ïàì’ÿòü
11.45 Îðåãîíñüêèé ïóòiâíèê
12.15 Ñóñïiëüíèé óíiâåðñèòåò
12.40, 21.30, 05.35 Íîâèíè. Ñïîðò
13.15 Ñëiäñòâî. Iíôî
14.00 Ä/ô “Ðîíäî äëÿ ëèöàðÿ. Âiêòîð
Ãðåñü”
15.30 Íàäâå÷ið’ÿ. Äîëi
16.40, 03.20 Ò/ñ “Àííà Ïiëü”
17.30 Øêîëà Ìåði Ïîïïiíñ
17.50 Ì/ñ “Ïîïåëþøêà”
18.20, 01.20 Íîâèííèé áëîê
19.00, 01.50 Íîâèíè. Êóëüòóðà
n\^gQN¨¶y^KÇ~NyUQwU
ëåíiíñüêi ïîäàðóíêè”
¨(gQw©²(Q|Qy\
20.20, 04.40 Ïðî ãîëîâíå
21.50 Ò/ñ “Åïîõà ÷åñòi”
22.35 Îáëè÷÷ÿ âiéíè
22.55, 05.50 Âi÷íå
23.15 Ïiäñóìêè
02.05 Ò/ñ “Öàðiâíà”
04.00 Ñâiòëî

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30 ÒÑÍ
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê
ç 1+1”
09.30, 12.20, 04.50 “Ñïåöiàëüíèé
âèïóñê. Âå÷iðíié êâàðòàë”
12.45 “Õî÷ó ó ÂIÀ Ãðó”
14.50 “Âå÷iðíié êâàðòàë”
17.15 Ò/ñ “Êîõàííÿ ïðîòè äîëi”
20.15 Õ/ô “Çíîâó òè”
22.15, 00.55 “Ñâiò íàâèâîðiò - 8”
23.15, 01.50 Õ/ô “Øåðëîê “ 3:
Îçíàêè òðåòüîãî”

×
05.00, 20.00, 01.30 “Ïîäðîáèöi”
06.00 Ì/ô
06.20, 14.10 “Ñëiäñòâî âåëè... ç
Ëåîíiäîì Êàíåâñüêèì”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Íîâèíè
07.15, 08.10 “Ðàíîê ç IÍÒÅÐîì”
09.20 “Äàâàé îäðóæèìîñÿ”
11.10, 12.25, 21.00 Ò/ñ “Ðàéñüêi
ÿáëó÷êà”
15.50, 16.45 “Ðå÷äîê”
¨(}\NÉ}Ny\~\{\©
23.40 Ò/ñ “Âàðåíüêà. Íàïåðåêið äîëi”
02.15 Ä/ï “Âiéíà âñåðåäèíi íàñ. ÃÐÂI”
03.00 Õ/ô “Áåðåæiòü æiíîê”

ICTV
05.30 Äèâèòèñü óñiì!
06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê
09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
10.05 Ñåêðåòíèé ôðîíò
11.05, 17.40 Ò/ñ “Æèòòÿ i ïðèãîäè
Ìèøêà ßïîí÷èêà”
12.00, 13.20 Ò/ñ “Âiääië 44”
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü
13.30 Õ/ô “Äèíîòîïiÿ”
15.05, 16.20, 21.20 “Íà òðüîõ”
18.45, 21.00 Ôàêòè. Âå÷ið
20.20 Iíñàéäåð
23.20 Õ/ô “Ïóíêò ïðèçíà÷åííÿ”
01.10 Õ/ô “Çàëiçíèé ëèöàð-2”
03.00, 04.45 Ïðîâîêàòîð
04.15 Ñòóäiÿ Âàøèíãòîí
04.20 Ôàêòè


07.15, 15.50 “Âñå áóäå äîáðå!”
09.25 “Çiðêîâå æèòòÿ”
11.20 “Áèòâà åêñòðàñåíñiâ 14”
18.00, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”
18.30 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà”
¨¶y^KÇ~KwKÉ}KK~}©
00.05 “Õ-Ôàêòîð - 7”



ÓÙÔ

03.05 Çîíà íî÷i
04.30, 18.00 Àáçàö
05.23, 07.00 Kids Time
05.25 Ì/ñ “Òóðáî”
07.02 Ò/ñ “Êëiíiêà”
¤Çzz|Q~}Kz~\U
11.10 Ñåðöÿ òðüîõ-3
14.00 Õòî çâåðõó-5
¥x\z~KzzK~~
22.40 Ò/ñ “Ãðà Ïðåñòîëiâ”
00.50 Õ/ô “27 âåñiëü”

ÓÙÔ
06.10, 16.10, 05.20 Ò/ñ “Àäâîêàò”
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
³\|UÇ
8K~\y¶y^KÇ~\
09.15, 02.10 Çiðêîâèé øëÿõ
11.20 Ðåàëüíà ìiñòèêà
13.20, 15.30, 21.00 Ò/ñ “Çà çàêîíàìè
®ºÜ¹¹º¯ºÃ¬½¿Ô
18.00 Ò/ñ “Ðàéñüêå ìiñöå”
¨p\z\^}¶y^KÇ~K©
³\|UÇ|~
23.30 Ò/ñ “CSI. Ìiñöå çëî÷èíó”

¨q\x^U}^K|UÇ©

09.00, 00.15 ×àñ-Tàéì
09.30, 17.00 “Ðîçêiøíi ìàíäðiâêè”
09.30, 17.00 “Ðîçêiøíi ìàíäðiâêè”
11.00, 16.10 Äèòÿ÷à ãîäèíà
11.00, 16.10 Äèòÿ÷à ãîäèíà
12.10, 21.30 “Ãàë-êëiï”
12.10 “Ôîðìóëà çäîðîâ’ÿ”
¥Q{Q~|NzU}\z\Çwy 13.00, 02.30 Õiò-ïàðàä
14.00, 01.00 Õ/ô “Çîëîòîøóêà÷i”
Äæî Êîêåð “Êðàùå. Íàæèâî”
14.00, 01.00 Õ/ô “Äðiáêà ïåðöþ”
¨q\x^U}^K|UÇ©
¨¹K^Uz~vyy©
17.30 “Ãàë-êëiï”
18.00 Ò/ñ ”Òðàâìà”
17.30 “Òâié äiì”
18.00 Ò/ñ ”Òðàâìà”
19.30, 21.00 Íàøi âiòàííÿ
±UNyK^K|KU~\^wÉ
20.00 “Ñëiäñòâî.Iíôî”
19.30, 21.00 Íàøi âiòàííÿ
¨Èz^\wKyN©
20.00 “Ñîëî”
21.30 “Øêîëà äîìàøíüîãî êîìôîðòó”
22.40, 04.00 Õ/ô “Çàêîí ñèëè”
¡ÀÓº®º¶¬Ú¹Ô
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П’ЯТНИЦЯ
27 СІЧНЯ
¤¢×¨
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00,
21.00, 05.10 Íîâèíè
06.10, 07.10, 08.10 Ñïîðò
06.15, 08.15 ÀãðîÅðà
oU|uQ^ \Ç\N\x
06.45, 07.45, 08.25 Ñìàêîòà
07.20 Íà ñëóõó
08.35 Òåðèòîðiÿ çàêîíó
08.40 Ïàñïîðò.Ua
08.45, 00.20 Òåëåìàãàçèí
09.00 Áàáèí ßð. Áåç ïðàâà íà iñíóâàííÿ
09.10 Ä/ô “Àíãåë ïîìñòè”
09.40 Õ/ô “Ïîâåðíåííÿ”
¨(gQw©²(Q|Qy\
14.00 Ä/ô “Ïðèìàðà Áàáèíîãî ßðó”
oU^K²K|U¥x\z
16.30 90 ðîêiâ âiä äíÿ íàðîäæåííÿ
Îëåêñè Òèõîãî
16.35 Ïåðøà ñòóäiÿ
q¨¶y^KÇ~NyKpQNU~NyK
ñïiëêà - âåêòîð âèçíà÷åíî”
18.20, 01.20 Íîâèííèé áëîê
19.00, 01.50 Íîâèíè. Êóëüòóðà
19.25 Âiéíà i ìèð
20.20, 04.35 Ïðî ãîëîâíå
21.30, 05.35 Íîâèíè. Ñïîðò
21.45 Ä/ô “Îäíîãî ðàçó 60 ðîêiâ
ïîòîìó”
23.00 Íà ñëóõó
23.15 Ïiäñóìêè
02.05 Ìóçè÷íå òóðíå
03.05 Ä/ô “Ôîðìóëà æèòòÿ
Îëåêñàíäðà Ïàëëàäiíà”
03.20 Ò/ñ “Àííà Ïiëü”
04.10 Óðÿä íà çâ’ÿçêó ç ãðîìàäÿíàìè

СУБОТА
28 СІЧНЯ
¤¢×¨
06.00 Ó ïðîñòîði áóòòÿ
06.35 Ïiäñóìêè
07.05 ÀãðîÅðà. Ïiäñóìêè
ºQygK^y^KÇ~
08.10 Ñìàêîòà
08.35 Òåïëî. Ua
09.00 Ì/ñ “Êíèãà äæóíãëiâ”
A}\z|\wUgKÇ~"
10.20 Õî÷ó áóòè
11.00 Ôîëüê-musiñ
12.10 Õ/ô “Ìàðêî Ïîëî”
15.35 Êíèãà.ua
¶y^KÇ~Nyvy\^}
16.40 ×îëîâi÷èé êëóá. Ñïîðò
17.50 ×îëîâi÷èé êëóá
18.30 Õ/ô “Îñòàííié òàíåöü Êàðìåí”
20.00 Áàêëàíè íà Áàëêàíè
21.00, 05.35 Íîâèíè
21.30 Ä/ô “Æèâà âàòðà”
22.20 Ä/ô “Ãàéäàìàöüêèì øëÿõîì”
22.45 Ìåãàëîò
23.00 Ñâiò on line
23.25, 23.50 Çîëîòèé ãóñàê
q¨¶y^KÇ~NyKpQNU~NyK
ñïiëêà - âåêòîð âèçíà÷åíî”
02.15 Ò/ñ “Öàðiâíà”
04.40 Íàäâå÷ið’ÿ. Äîëi

1+1

07.05, 19.30 ÒÑÍ
08.00 “Ñíiäàíîê. Âèõiäíèé”
10.00, 23.10 “Ñâiòñüêå æèòòÿ”
¡ÀÓ£º·º®LÃ¬L¹¾¿ÚÂLËÔ
¨p\\Ny^KÇ~©
15.30, 21.15 “Âå÷iðíié êâàðòàë”
17.30 Ò/ñ “Íåäîòóðêàíi”
1+1
18.30 “Ðîçñìiøè êîìiêà”
¨¶y^KÇ~NyUNQ~NKUÇ©
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
00.10, 05.05 Õ/ô “Îáëàñòi òåìðÿâè”
16.45, 19.30 ÒÑÍ
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê ¨oQU^~Uv¤Çz©
ç 1+1”
×
09.30, 12.20 “Ñïåöiàëüíèé âèïóñê.
05.00 “Æäè ìåíÿ”
Âå÷iðíié êâàðòàë”
06.50 Ì/ô
12.45 “Õî÷ó ó ÂIÀ Ãðó”
07.40 Õ/ô “Çà ñiðíèêàìè”
14.50, 22.10 “Âå÷iðíié êâàðòàë”
09.00 Õ/ô “Ñàìîãîííèêè”
17.15 Ò/ñ “Êîõàííÿ ïðîòè äîëi”
09.20 Õ/ô “Ïåñ Áàðáîñ òà
¨oQU^~Uv¤Çz©
íåçâè÷àéíèé êðîñ”
00.05 Õ/ô “Ñëóæáîâèé ðîìàí”
09.30 Ä/ï “Ëåîíiä Ãàéäàé.
02.55 “Íåäiëÿ ç Êâàðòàëîì”
Íåçâè÷àéíèé êðîñ”
05.10 Õ/ô “Àðòóð Íüþìàí”
¡ÀÓ,®¬¹¬½´·Èº®´Ã³¸L¹ÊÜ
×
ïðîôåñiþ”
½Óº¼°LÚ®®¿³º·Ô
05.00, 20.00, 02.40 “Ïîäðîáèöi”
15.50, 20.30 Ò/ñ “Ñåðàôèìà
06.00 Ì/ô
Ïðåêðàñíà”
06.20, 14.10 “Ñëiäñòâî âåëè... ç
20.00 “Ïîäðîáèöi”
Ëåîíiäîì Êàíåâñüêèì”
22.30
Õ/ô “Íi÷ çàêðèòèõ äâåðåé”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
00.25 Õ/ô “Õàðâi Ìiëê”
Íîâèíè
02.50
Õ/ô “Òðåñò, ÿêèé ëîïíóâ”
07.15, 08.10 “Ðàíîê ç IÍÒÅÐîì”
09.20 “Äàâàé îäðóæèìîñÿ”
ICTV
11.10, 12.25 Ò/ñ “Ðàéñüêi ÿáëó÷êà”
05.05 Ôàêòè
15.50, 16.45 “Ðå÷äîê”
oQyUKzK~}^N}
¨(}\NÉ}Ny\~\{\©
07.00 Äèâèòèñü óñiì!
21.00 “×îðíå äçåðêàëî”
¤^KQ~Qu\z}\^v³^Qw«É^K
23.00 Õ/ô “Òðåñò, ÿêèé ëîïíóâ”
¿~z³^Qw«É^K
03.30 Õ/ô “Êàïiòàí “Ïiëiãðèìà”
10.45 Õ/ô “Ãóäçîíñüêèé ÿñòðóá”
ICTV
12.45 Ôàêòè. Äåíü
13.00 Õ/ô “Áðàòè Ãðiìì”
05.30 Äèâèòèñü óñiì!
15.00 Õ/ô “Ãåðàêë. Âiäðîäæåííÿ
06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi
ëåãåíäè”
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê
16.45 Õ/ô “Ëþäèíà ëèñòîïàäà”
09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç
18.45
Ôàêòè. Âå÷ið
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
19.15 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè. Ïiäñóìêè
10.00 Iíñàéäåð
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
11.00, 17.45 Ò/ñ “Æèòòÿ i ïðèãîäè
20.05 Õ/ô “Iëþçiÿ îáìàíó”
Ìèøêà ßïîí÷èêà”
22.05
Õ/ô “Õðàíèòåëi”
12.00, 13.20 Ò/ñ “Âiääië 44”
01.05 Õ/ô “Ïóíêò ïðèçíà÷åííÿ-4”
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü
02.25
Ò/ñ “Êîä Êîñòÿíòèíà”
13.30 Õ/ô “Ãåðàêë. Âiäðîäæåííÿ
ëåãåíäè”

15.20, 16.20 “Íà òðüîõ”
05.50 “ÂóñîËàïîÕâiñò”
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið
08.00 “Êàðàîêå íà Ìàéäàíi”
20.20 Àíòèçîìái
09.00 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”
21.25 Äèçåëü-øîó
¨¶y^KÇ~KwKÉ}KK~}©
23.45 Õ/ô “Ïóíêò ïðèçíà÷åííÿ - 4”
17.05 Õ/ô “Ìàìà íàïðîêàò”
01.10 Õ/ô “Ïóíêò ïðèçíà÷åííÿ”
19.00 Õ/ô “Âiòåð â îáëè÷÷ÿ”
02.45 Ïðîâîêàòîð
23.00 Õ/ô “Ëàáiðèíòè êîõàííÿ”

00.45 “Ñëiäñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè”
06.30 “Çiðêîâå æèòòÿ”

08.30 Õ/ô “Íà ìîñòó”
03.00, 02.45 Çîíà íî÷i
10.35 Õ/ô “Îñîáèñòå æèòòÿ ëiêàðÿ
05.40, 07.00 Kids Time
±·L®¬¹º®ºÚÔ
05.45 Ì/ñ “Òóðáî”
18.00, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”
07.02 Ïîëîâèíêè
18.30 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà”
¨¶y^KÇ~KwKÉ}KK~}© 08.50 Ðåâiçîð
12.45 Ñòðàñòi çà ðåâiçîðîì
23.50 “Õ-Ôàêòîð - 7”
16.00 Ì/ô “Ðåàëüíà áiëêà”

17.40 Ì/ô “Ïàíäà Êóíã-Ôó - 2”
19.20 Õ/ô “13”é ðàéîí”
03.00, 02.30 Çîíà íî÷i
21.00 Õ/ô “13”é ðàéîí: Óëüòèìàòóì”
04.45, 18.00 Àáçàö
23.00 Õ/ô “Âîâê ç Óîëë”Ñòðiò” 18+
05.40, 07.00 Kids Time
ÓÙÔ
05.42 Ì/ñ “Òóðáî”
07.02 Ò/ñ “Êëiíiêà”
³\|UÇ
¤Çzz|Q~}Kz~\U
07.10, 05.00 Çiðêîâèé øëÿõ
11.40 Âiä ïàöàíêè äî ïàíÿíêè
09.10 Ò/ñ “Áóäèíîê áåç âèõîäó”
19.00 Õòî çâåðõó-5
½Óº¹¬ÚÁ¬·´¾¿¾Ô
22.50 Ò/ñ “Ãðà Ïðåñòîëiâ”
17.00, 19.40 Ò/ñ “Ïðàâî íà êîõàííÿ”
01.00 Õ/ô “ßâèùå”
21.30 Õ/ô “Ïðèêìåòà íà ùàñòÿ”
ÓÙÔ
23.30 Ðåàëüíà ìiñòèêà
02.15 Ò/ñ “CSI. Ìiñöå çëî÷èíó”
06.10, 16.10 Ò/ñ “Àäâîêàò”

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
³\|UÇ
07.00 Ïðîâiíöiéíi âiñòi
8K~\y¶y^KÇ~\
07.35 Õ/ô “Ñíiãîâèêè”
09.15, 05.30 Çiðêîâèé øëÿõ
¨q\x^U}^K|UÇ©
11.20, 04.00 Ðåàëüíà ìiñòèêà
09.00 ×àñ-Tàéì
13.20, 15.30, 21.00, 23.30 Ò/ñ “Çà
È|~Ky^KÇ~K
³¬¶º¹¬¸´®ºÜ¹¹º¯ºÃ¬½¿Ô
10.00 “Ñëiäñòâî. Iíôî”
18.00 Ò/ñ “Ðàéñüêå ìiñöå”
10.30 Áëàãà çâiñòêà ç Ðiêîì Ðåííåðîì
¨p\z\^}¶y^KÇ~K©
11.30 “Ìàéñòåð-êëàñ iç Í. Ôiöè÷”
³\|UÇ|~
11.55, 14.25, 16.55, 20.05, 00.05
01.50 Ò/ñ “CSI. Ìiñöå çëî÷èíó”
Òåðíîïiëüñüêà ïîãîäà

12.00 “Øêîëà äîìàøíüîãî êîìôîðòó”
12.30,
00.30 Õ/ô “Òîé, ùî áiæèòü
¨¹K^Uz~vyy©
ïî ëüîäó”
12.10 “Ãàë-êëiï”
14.30 Ì/ô
12.40, 21.30 “Òâié äiì”
15.00 Ì/ô ”Íàâêîëî ñâiòó çà 80-äíiâ”
13.00, 02.30 Õiò-ïàðàä
16.30 Äiì êíèãè
14.00, 01.00 Õ/ô “Çàãóáëåíèé ñâiò”
17.00 Õiò-ïàðàä
17.30 “Ìàéñòåð-êëàñ iç Í. Ôiöè÷”
18.00 Íàøi âiòàííÿ
18.00 Ò/ñ ”Òðàâìà”
18.50 “Ïðîôåñiéíî ïðî êðàñó”
19.30, 21.00 Íàøi âiòàííÿ
¶\yNUÈz^\uK
20.10 “Ïîãëÿä çáëèçüêà”
¥Q{Q~|NzU}\z\Çwy
20.40 “Ñëiä”
·^Q~y(U~K}^KNuUzKÉ|^w
20.55 “Ïðîôåñiéíî ïðî êðàñó”
21.00 “Ñîëî”
¨q\x^U}^K|UÇ©
22.35, 04.00 Õ/ô “Òåìíèé áiê æèòòÿ” 22.00, 04.00 Õ/ô “Ïðèáóòòÿ”
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Подільське

Особистості | Богдан Репета

Пам’ять про великого націоналіста
Майбутньої долі ніхто не вгадає,
Ніхто не вгадає прийдешніх шляхів,
І що нам судилось, і що нас чекає
В дитинстві, юнацтві й на старості літ…
Богдан Олексійович Репета
народився 23 січня 1953 року в родині лісника. Ще змалечку любив
спілкуватися з природою. І переповнювалася його душа любов’ю
до рідної землі.
У 1968 році, після закінчення
Коханівської восьмирічки, вступив до Кременецького технікуму
лісового господарства, а згодом
до Львівського лісотехнічного
інституту. 25 років працював начальником цеху на Дружбівському деревообробному заводі, що в
Теребовлянському районі.

О. Хоміцький

мав відбутися третій тур виборів, і ми поїхали спостерігачами
на південь України. Ця поїздка
залишила незабутні враження в
моєму серці. Деякими з них хочу
поділитися з читачами «Подільського слова».
Ті вибори були дуже складними. Залякані регіоналами люди з
пересторогою ставилися до нас,
але спілкування зробило свою
справу —жодного підкупу, жодного фальшивого голосу. Ми
зверталися до людей словами народної пісні:

Богдан Репета народився
неподалік Вишнівця, де
бував Т.Г. Шевченко, коли
приїжджав робити замальовки Почаївської лаври.
І хоча жодних родинних
зв’язків із поетом пан Богдан не виявив, портретна
схожість була просто
вражаючою, а з віком
ставала ще помітнішою.
Він навіть брав участь у
Всеукраїнському конкурсі
двійників «Знайди Шевченка в собі».

У 1990-х роках брав активну
участь у громадсько-політичному
житті Тернопільщини. Був дуже
доброю людиною, чесним, справедливим, не терпів фальші. Мабуть, саме за це громадськість
обрала його депутатом Тернопільської обласної ради 1990-95 років.
Ми познайомилися з Богданом у поїзді. Це були тривожні
часи Помаранчевої революції,

Думайте, люди, думайте,
браття,
Як будемо жити:
Чи на Україну прийде свобода,
Чи у ярмі нам ходити.
Богдан показав себе хорошим
організатором, щирим товаришем, людиною високих ідеалів.
Їхали ми звідти, маючи купу друзів і позитивних вражень. На все

життя запам’яталися мені рядки
з вірша Володимира Шовкошитного, процитовані місцевим активістом:
Боже, поглянь на нас, бачиш —
недобрий час,
Ворон калину клює,
наче криваву долю.
Боже, якщо ти є — серце
візьми моє,
Дай Україні волю!
А ще запам’яталася історія, яку
розповів мені місцевий мешканець. У 1940-х роках учениця 10го класу Раїса Бень створила групу
СВУ (Спілка визволення України),
яка боролося за вільну Україну. З
приходом німецьких загарбників
дівчина разом із однодумцями перебирається в Західну Україну, де
формує загін УПА «Воля Великій
Україні». Натхненний націоналістичною ідеєю загін гине у героїчній боротьбі з фашистами та більшовиками.
Завершуючи свій спомин, кладу найсердечніші почуття на свіжоскопану Богданову могилу.
До останнього він залишався
патріотом, уболівав за долю України. Під час Революції Гідності
неодноразово бачив його на Театральному майдані, куди він приходив підтримати мітингувальників як морально, так і фінансово.
Останнього перед Миколаєм місяця ще носив передачі для воїнів
АТО.
Богдане Олексійовичу, ви залишили добрий слід на землі і
світлу пам’ять у родині, в колективі супермаркету «Сільпо», де
працювали, у громаді села Великі
Гаї. Пригадуються рядки з вірша Г.
Павлюка:
Ви на землі свій слід лишили,
Ми пам’ятаємо про вас
І Богу кажемо:
«Спасибі за Божий дар, за ваш
талант!

Добрі справи | Батьківська наука

Особистий приклад
кращий за сто слів
Морози скували кригою майже всі водойми на
Тернопільщині. Втім подекуди оселилися лебедішипуни. Вони у теплі краї не відлітають, от і доводиться пернатим тулитися на окремих ділянках річок, де не замерзає вода. Ось так і облюбували птахи
річку Гнізна, що протікає поблизу села
Товстолуг Тернопільського району.

Місцеві мешканці кажуть, що лебеді оселились тут, коли був
сильний мороз і з тих пір «подружилися» з людьми. Зрештою, на
Гнізні лебеді зимують вже не перший рік. Але так близько до людей їх підганяє мороз.
Аби не дати загинути зграї, Василь Красновський разом зі своїми синами Романом та Олегом вже два тижні приносять птахам
хліб, зерно, картоплю. Лебеді радісно махають крилами своїм годувальникам та навипередки летять до них. Добрий взірець батька, який виховує дітей на власному прикладі, перейняли й інші
жителі Товстолуга, зокрема і Михайло Дорош. Він зі свою маленькою донечкою Тетянкою приносять птахам, котрі символізують
шляхетність та вірне кохання, різні смаколики. Дбайливе ставлення до пернатих обов’язково допоможе виховати у підростаючого покоління гуманне ставлення до тваринного світу, а також
співчуття і любов.
Тим часом у Товстолузі природа творить справжню зимову казку – дерева вкрилися білосніжним інеєм, і поки на горизонті сходить яскраве сонце, що засліплює усе довкола, в місцях, де Гнізну
не скувала крига, видніються лебеді, до яких вже поспішають ті,
кому небайдужа доля цих благородних птахів…
Лілія КУЛЕНИЧ.

Фото: vk.com/s.towstolug
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І.І. КУЖДА,
житель села Великі Гаї
Тернопільського району.

Секрети індіанського напою

Какао – «їжа богів»
Днями завітала після роботи до подруги.
– Іннуся, зроби, будь ласка, чашечку кави, –
з порогу прошу її. – Треба підбадьоритися, бо
щось я дуже втомилася.
– У мене є дещо смачніше і корисніше, – загадково посміхається вона і починає чаклувати над плитою.
За кілька хвилин на столі з’являється вазочка з печивом і чашка, від якої повіяло дитинством.
– «Їжа богів», – господиня обхопила долонями посудину. – Саме такий переклад має
назва какао.
– Вірю. Його аромат, тонкий смак – переконливий доказ цього. Та не думаю, що воно
корисніше за каву.
– Почнемо з того, що какао містить теобромін. На відміну від кофеїну, він не викликає
звикання і має м’який тонізуючий ефект. Послухай, що пишуть фахівці, – подруга взяла з
полички книгу і, погортавши її, почала читати:
«Порошок какао має дуже високу поживну
цінність, оскільки він багатий на клітковину,
білки, насичені жирні та органічні кислоти,
вітаміни А, РР, Е і групи В, вуглеводи, а також містить велику кількість мікроелементів,
зокрема цинк, калій, магній, кальцій, залізо,
фосфор, фтор, марганець, сірку, хлор, молібден, мідь…» Мало не всі елементи з таблиці
Менделєєва! Безумовно, такий багатий склад
і робить какао надзвичайно корисним.
Інна перевела погляд на мене і наголосила:
– Надто для тебе, бо у ньому є біологічно
активні речовини, які стимулюють розумову діяльність, покращують працездатність і
сприяють виробленню гормонів радості. Тому

іспанці привезли какао в Європу. Але воно
було доступним тільки найбагатшим – какао
цінували високо. Та й готували тоді напій із
додаванням не менш дорогих прянощів – кориці й ванілі.
До речі, індіанці використовували какаобоби як гроші. В іспанських хроніках записані
ціни на ринках Нікарагуа: фрукт коштував половину бобу, кролик – 10 бобів, раб – 100 бобів.
Про все це я теж дізналася з тієї ж книжечки.

пий і підбадьорюйся. Що ж, мене довго припрошувати не треба, тож наступний ковток
цілющого напою подарував, дійсно, божественну насолоду.

Благотворні властивості какао

– Слухай далі. «Напій із натуральних какаобобів рекомендують пити людям із захворюваннями дихальної системи, особливо хворим
на бронхіальну астму, – знову заглибилась
подруга в мудру книгу. – А завдяки здатності
знижувати кров’яний тиск, продукти з какао –
знахідка для гіпертоніків. Цей диво-порошок
прискорює обмінні процеси, перш за все, синтез білка, сприяє утворенню ферментів і забезпечує нормальну життєдіяльність клітин
організму».
Інна відклала брошуру і запитала:
– А ти знаєш, що какао є калорійним продуктом, який насичує організм життєдайною
енергією? Кілька ковтків цього напою здатні
вгамувати голод. Проте він легко засвоюється,
тому його рекомендують навіть маленьким дітям, адже сили вкрай необхідні малюкам для
нормального росту і розвитку. І після цього ти
казатимеш, що какао навряд чи корисніше за
каву?
– Мушу погодитися, – засміялась я, – з такими аргументами сперечатися марно.
– Я ще не сказала про зуби. Ось тут написано: «Натуральний порошок із плодів какао,
згідно з дослідженнями, захищає зуби від карієсу краще, ніж фтор у зубних пастах, оскільки
містить особливі сполуки і речовини, які нейтралізують шкідливий вплив цукру на ротову
порожнину».

Як правильно варити какао

Цей напій змусить забути про
проблеми і турботи. Він дарує
мудрість і спокій, є джерелом
внутрішньої сили. З ним розум
стає ясним, а емоції виграють
новими відтінками.
Дещо з історії какао

Несподівано просвітницькі читання перервала мелодія мобільного, і поки Інна відповідала, я взяла до рук невеличке видання, навмання заглянула в текст і натрапила на таке:
«Ще стародавні ацтеки відзначали властивість
напою з какао-бобів стимулювати потенцію.
Відомо, що імператор ацтеків Монтесума випивав кілька чашок какао, перш ніж відвідати
дружин свого великого гарему».
Гадаю, вони у цьому від нього теж не відставали, очікуючи на його любощі. Та чи
отримували вони насолоду від какао? Адже
готували цей напій з суміші води, какао, маїсу,
ванілі, меду, гострого перцю й солі. Схоже, він
мав доволі пряний смак. Цукор і молоко почали додавати набагато пізніше – у ХVІ ст., коли

Тим часом повернулася Інна.
– Як ти готуєш какао? В тебе воно має такий ніжний, м’який смак, – запитала я, допиваючи останній ковток.
– Це – класичний рецепт, на основі якого,
трішки пофантазувавши, можна створити
какао-шедевр. У каструлю спочатку наливаю
невелику кількість води, щоб дно було повністю покрите. Як тільки вода закипить, виливаю
туди 2 л молока. Швиденько перемішую 6 ст.
л. какао-порошку і 4 ст. л. цукру, додаю туди
трохи води і добре розмішую до утворення
однорідної густої суміші без грудочок. Якщо
хочу відчути індіанський дух, то додаю дрібку гострого перцю. Тоді, постійно помішуючи
молоко, тоненькою цівочкою вливаю в каструлю вимішану масу, доводжу до кипіння і
кип’ячу на повільному вогні протягом трьох
хвилин. Все, «їжу богів» можна пити.
– Дякую ацтекам і тобі, Інночко, за чудодійний напій!
Після випитої чашки какао-напою на душі
стало тепло і приємно, а серце наповнилося
радістю. І справді, какао – це напій, який прикрашає наше життя і дарує чудовий настрій.
Пийте його на здоров’я!
Олена ОРХІДЕНКО.

слово

Подільське слово | №3 (5210)
п'ятниця, 20 січня 2017

Спорт | Змагалися освітяни

11

Спортивний калейдоскоп

У здоровому тілі — здоровий дух
11 січня на базі НВК «Дичківська ЗОШ І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» відбулися традиційні ХХІ
Спортивні ігри працівників освіти Тернопільського району. У програму ігор увійшли змагання з волейболу, баскетболу, міні-футболу, настільного тенісу, особиста першість із шашок. Якщо спортивна програма залишається незмінною вже впродовж більше двох десятків років, то принцип формування команд цьогоріч зазнав суттєвих змін.

У всіх попередніх іграх
участь брали дві команди
вчителів фізичної культури,
сформовані за територіальним
принципом «Північ» і «Південь», та збірна команда вчителів інших предметів «Міжфак».
Учасниками ігор-2017 уперше
стали збірні команди працівників освіти Байковецької та
Великогаївської об’єднаних територіальних громад, а також
команда Тернопільського району. Розпочалися Спортивні ігри
з урочистого відкриття, у якому
взяли участь начальник відділу
молоді та спорту Тернопільської
райдержадміністрації Василь
Миколайович Заторський, начальник відділу освіти Байковецької об’єднаної громади Віра
Василівна Коршняк, начальник
відділу освіти Великогаївської
об’єднаної громади Мирослав
Васильович Дишкант, директор
дитячо-юнацької спортивної

школи Тернопільського району Олександр Миколайович
Шум, директор НВК «Дичківська ЗОШ І-ІІ ступенів-ДНЗ»
Андрій Богданович Романюк і
головний спонсор змагань —
голова Тернопільської районної
профспілки працівників освіти
Ігор Станіславович Ракочий.
Після урочистого відкриття
ХХІ Спортивних ігор розпочалися запеклі спортивні баталії.

Першими виступили волейболісти. В результаті напруженої
боротьби, яка відбувалося з
перемінним успіхом, перемогу
здобула команда Тернопільського району, друге місце —
за командою Великогаївської
об’єднаної територіальної громади, третє — в Байковецької
об’єднаної територіальної громади. З аналогічним результатом завершилися змагання з

баскетболу та настільного тенісу. У поєдинках із міні-футболу
тріумфувала команда Байковецької об’єднаної громади,
друге місце в цьому виді спорту
виборола команда Тернопільського району, третє — Великогаївської об’єднаної громади.
В особистій першості з шашок переміг Богдан Михайлович Смачило, друге місце посів
Борис Олексійович Волянюк,
третє — Тарас Зеновійович
Бутковський. На завершення
спортивної програми відбулося нагородження переможців
та призерів змагань, після чого
всі учасники були запрошені до
обіднього столу, де мали можливість поспілкуватися та обговорити результати змагань і
програму майбутніх Спортивних ігор.

Микола КІТЧАК, учитель фізичної
культури НВК «Лозівська ЗОШ І-ІІІ
ступенів-ДНЗ», учасник змагань.

Фотофакт

Футбол

Крим —
це Україна!

Десятка найдорожчих
футболістів

В Інтернеті з’явився проект нового
комплекту форми англійського футбольного клубу «Манчестер Сіті», на якому розміщена карта світу. На футболці Крим позначений як територія України.

Центр спортивних досліджень (CIES Футбольна Обсерваторія)
визначив сотню найдорожчих гравців планети станом на 16 січня
2017 року.

1. Неймар («Барселона») — 246,8
мільйона євро.
2. Ліонель Мессі («Барселона») —
170,5 мільйона євро.
3. Поль Погба («Манчестер
Юнайтед») — 155,3 мільйона євро.
4. Антуан Грізман («Атлетіко») —
150,4 мільйона євро.
5. Луїс Суарес («Барселона») —
145,2 мільйона євро.
6. Гаррі Кейн («Тотенхем») —
139,2 мільйона євро.
7. Кріштіану Роналду («Реал») — 126,5
мільйона євро.
8. Пауло Дібала («Ювентус») — 113,8
мільйона євро.

9. Деле Аллі («Тоттенхем») — 110,5
мільйона євро.
10. Еден Азар («Челсі») — 101,5 мільйона євро.

Спорт | Футбольна Європа

Чим Артем Кравець кращий за Неймара?
АНГЛІЯ. Минулої неділі були зіграні
центральні матчі двадцять першого туру
англійської Прем’єр-ліги. Несподіваний
результат зафіксовано в Ліверпулі, де місцевий «Евертон» розгромив «Манчестер
Сіті» Хосепа Гвардьоли з рахунком 4:0.
Футболісти «Ман Сіті», який бореться за
другу сходинку в турнірній таблиці, більше
володіли м’ячем, натомість їхній суперник
активно пресингував. На перерву «Евертон» пішов із мінімальною перевагою, а
одразу після відновлення гри забив удруге. Гості виглядали беззубими. В підсумку
колектив Рональда Кумана провів логічний
третій гол. Жирну крапку в матчі в компенсований до другого тайму час поставив молодий Адемола Лукман. Після цієї поразки
«Ман Сіті» продовжує зберігати п’яте місце
в чемпіонаті. «Евертон» залишився на сьомій сходинці.
В іншому центральному поєдинку
«Манчестер Юнайтед» на своєму полі зіграв унічию (1:1) із «Ліверпулем». Гості повели в рахунку з пенальті в середині першої
половини гри. За декілька хвилин до закінчення матчу Златан Ібрагімович відквитав
відставання. Одноосібним лідером англійської першості з 52 очками є лондонський
«Челсі», який у звітному турі здолав на виїзді чинного чемпіона Англії «Лестер Сіті»
— 0:3. На сім балів від нього відстають
«Тотенхем» і «Ліверпуль», які ділять другу-

третю сходинку. 44 пункти в «Арсенала»,
42 — в «Манчестер Сіті», 40 — у «Манчестер Юнайтед».
ІСПАНІЯ. Справжній трилер розіграли
між собою лідер іспанського чемпіонату —
мадридський «Реал» та «Севілья», яка на
другому місці в турнірній таблиці. Пропустивши з пенальті від Кріштіано Роналдо,
севільці не розгубилися, і під кінець зустрічі двічі змусили голкіпера «вершкових» виймати м’яч із сітки власних воріт. Наразі в
«Реала» 40 очок і матч у запасі, в «Севільї»
на бал менше. «Барселона» третя з 38 балами, мадридський «Атлетіко» з 34 балами
четвертий. У звітному турі гравець іспанської «Гранади» Артем Кравець забив гол у
ворота «Осасуни» з Памплони. Українець
зіграв на добиванні, зрівнявши рахунок.
Для 27-річного форварда збірної України
це п’ятий гол у цьому сезоні. Таким чином,

Керівництво ФК «Тернопіль» представило команді нового головного тренера
— Романа Максим’юка, який раніше працював головним наставником команди U-19
луцької «Волині». «В мене на сьогодні єдине
завдання — витягнути «Тернопіль» з дна турнірної таблиці. Виконати цю мету мені допоможе колектив однодумців. Із гравцями, які
відчувають, що не спроможні впоратися з
великими навантаженнями або не бажають
працювати з нами в одній команді для досягнення поставлених цілей, нам не по дорозі.
Ми повинні повернути глядача на стадіон
своєю грою і результатом», — зазначив Роман Максим’юк, звертаючись до футболістів.

Кравець зрівнявся у списку бомбардирів
чемпіонату Іспанії з нападником «Реала»
Карімом Бензема і на один влучний постріл
перевершив, зокрема, зіркового форварда
«Барселони» Неймара.
НІМЕЧЧИНА. 20 січня після НоворічноРіздвяного періоду відновлюються матчі
першої бундесліги. Наразі лідером чемпіонату Німеччини є мюнхенська «Баварія».
Їй на п’яти наступає абсолютний новачок
німецького елітного дивізіону «Ред Бул» із
Лейпцига, в якого на три бали менше. На
третій сходинці берлінська «Герта», яка відстає від першого місця на шість пунктів.
ІТАЛІЯ. Минулі вихідні принесли несподіванку в італійському чемпіонаті. В
центральному поєдинку «Ювентус», який
традиційно захопив лідерство, поступився
на виїзді восьмій команді чемпіонату Італії
— «Фіорентині» з рахунком 2:1. В «Юве» 45
очок і матч у запасі. Його найближчі переслідувачі — «Рома» (44 очки), «Наполі» (41)
та «Лаціо» (40).
ФРАНЦІЯ. У французькому чемпіонаті перші дві позиції ділять між собою
«Монако» та «Ніцца» (по 45 очок). На
п’яти їм наступає чинний чемпіон Франції ПСЖ «Ліон», який іде четвертим, несподівано поступився у звітному турі
п’ятнадцятій команді першості — «Кану»
з рахунком 3:2.
Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Офіційний сайт УЄФА опублікував список десяти тренерів, які зробили найбільший внесок у розвиток футболу від заснування Союзу європейських футбольних асоціацій
(УЄФА) — з 1954 року. Серед них — тренер
київського «Динамо» Валерій Лобановський.
В матеріалі про найвидатніших футбольних
тренерів легендарного наставника «динамівців» називають «футбольним науковцем».
Також у списку опинилися Браян Клаф («Ноттінгем Форест»), Йохан Кройф («Аякс», «Барселона»), Вісенте дель Боске («Реал», збірна
Іспанії), Алекс Фергюсон («Манчестер Юнайтед»), Еленіо Еррера («Барселона», «Атлетіко»,
«Інтер», «Рома»), Удо Латтек (ФРН, «Баварія»,
«Барселона»), Рінус Міхелс («Аякс», «Барселона», збірна Нідерландів), Жозе Моуріньйо
(«Порту», «Челсі», «Реал», «Інтер», «Манчестер
Юнайтед») і Арріго Саккі («Мілан», збірна Італії,
«Атлетіко»).
Матч 1/16 фіналу Ліги Європи 23 лютого
між донецьким «Шахтарем» та іспанською
«Сельтою» відбудеться в Харкові. Нагадаємо:
на початку грудня минулого року УЄФА дозволив цьому місту проводити міжнародні
матчі. З 2014-го більшість ігор чемпіонату
України та всі єврокубкові поєдинки донеччани провели на «Арені Львів». Живуть і тренуються «гірники» в Києві. Після того, як торік у вересні вони зібрали аншлаг на стадіоні
«Металіст», керівництво донецького клубу
задумалося про повний переїзд команди до
Харкова. Тим паче, що з припиненням існування ФК «Металіст» місцевий стадіон у цьому сезоні залишається без регулярних ігор.
Капітан «Шахтаря» Даріо Срна залишиться у складі донецького клубу. «Моє
серце в «Шахтарі», тому я залишаюся, щоб
виграти з цією командою чемпіонат», — сказав хорватський захисник телеканалу «Футбол 1». Нагадаємо: останнім часом українські
та іспанські журналісти регулярно повідомляли про можливий перехід Даріо до «Барселони», однак офіційно каталонці не підтвердили своїх намірів. Чинна угода Срни із
«Шахтарем» завершується влітку наступного
року. В цьому сезоні на рахунку 34-річного
легіонера 21 матч, 1 гол і 8 результативних
передач.
Аргентинський нападник львівських
«Карпат» Густаво Бланко-Лещук став гравцем «Шахтаря». Футболіст вирушив до Іспанії,
де донецький клуб проводить тренувальний
збір. 25-річний аргентинець — найкращий
гравець львівського клубу цього сезону, найбільш ефективний гравець першого кола
Української прем’єр-ліги за системою гол+пас
у перерахунку на 90 хвилин ігрового часу. До
львівської команди Бланко-Лещук приєднався торік у лютому. В його активі за «Карпати»
— 26 матчів і 9 голів.
Підготував Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.
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Все буде смачно

Солянка із
опеньками
Інгредієнти
500 г білокачанної капусти, 600 г свіжих грибів (опеньків), 1 цибулина ріпчаста, 1 морквина, 2-3 cm. л. олії, сіль, прянощі, зелень — за смаком.
Приготування
Капусту нарізувати досить тонко, але
крупніше, ніж на салат. Скласти капусту
в каструлю, додати неповну чайну ложку
солі і злегка зім’яти руками. Каструлю з
капустою поставити на вогонь, влити
трохи олії і води. Тушкувати, помішуючи,
приблизно 5-7 хвилин. Зняти з вогню.

Цибулю і моркву почистити, дрібно
порізати й обсмажити (спочатку цибулю, потім моркву) на олії до посвітління моркви. Додати моркву і цибулю до
капусти. Гриби промити, великі порізати на 2-3 частини. Викласти гриби на
гарячу, змащену олією сковороду, перемішати, додати за смаком сіль, накрити
кришкою. Після того, як гриби дадуть
достатню кількість соку, зніміть кришку
і, помішуючи, обсмажте гриби майже до
готовності.
Додайте гриби до капусти, перемішайте і тушкуйте на маленькому вогні
ще не менше 15 хвилин. За власним смаком можете додати прянощі і подрібнену
зелень, але радимо цього не робити, щоб
аромат овочів і грибів не перебивати іншими приправами. Готову солянку розкладіть по тарілках і подайте гарячою.

Риба
в мікрохвильовці

Інгредієнти
Філе риби (підійде будьяка), цибуля, морква, молоко, сіль, перець.
Приготування
Філе нарізати невеликими шматочками. Цибулю
порізати кільцями, моркву
натерти на тертці. Викласти
все це в глибоку посудину
шарами: спочатку цибулю,
потім філе риби, далі моркву і знову цибулю. Залити
кип’яченим молоком і поставити в мікрохвильову
піч. Рибу готувати протягом 15 хв. при середній потужності.

Запечені курячі
стегенця

Інгредієнти
6 курячих стегенець, 5 середніх картоплин, 3 зубчики
часнику, 3 cт. л. майонезу, 1
cт. л. приправи для курки,
сіль, перець.

Приготування
Видавіть часник у майонез через часникопрес,
додайте туди приправу для
курки і добре перемішайте.
В отриманий соус покладіть стегенця, знову перемішайте. Наріжте кубиками картоплю і додайте до
стегенець. Поставте в розігріту духовку і запікайте
до готовності. Для подачі
на стіл можна прикрасити
листовим салатом та іншою
зеленню.

Фаршировані
яйця

Інгредієнти
5 великих яєць, баночка
шпротів, зелена цибуля,
трохи майонезу.
Приготування
Яйця зварити круто,
очистити і розрізати навпіл.
Жовтки вийняти, остудити і
подрібнити виделкою. Злити олію з консерви, дрібно
порізати шпроти і додати
до жовтків, туди ж додати
дрібно нарізану зелену цибулю і столову ложечку майонезу.
Все перемішати, фаршем
із риби і жовтків начинити
половинки яєць і прикрасити зеленню.

Яблучна
шарлотка

Біфштекс
австралійський

Інгредієнти
600 г свіжої яловичини, 2 середні цибулини, 1 пучок петрушки ароматної, 3-4
ст. л. олії, 200 мл ананасового соку, сіль,
перець за смаком.

Інгредієнти
Яблука — 1,5 кг, сік лимона, сметана (йогурт) —
200 г, цукор — 200 г, борошно — 250 г, олія — ¾ ст. л.,
порошок до печива — 1 ст.
л., ванільний пудинг — 1
пачка, ванільний цукор —
1 пачка, яйця — 3 шт., цукрова пудра, кориця.
Приготування
Яблука почистити і порізати на тоненькі скибками. Збризнути соком
лимона, щоб не потемніли і притрусити корицею.
Змішати борошно, порошок до печива, ванільний
пудинг і ванільний цукор,
додати олію, йогурт, яйця
і все збити. Тісто розділити на 3 частини та залити
у форму для випікання
у такому порядку: шар
тіста, шар яблук (щільно), шар тіста, шар яблук
(щільно), шар тіста, шар
яблук. Поставити в розігріту духовку і випікати
50-60 хвилин при температурі 180 градусів. Як вистигне — посипати зверху
пудрою.

Приготування
Практично будь-який австралієць на запитання, яку їжу він вважає
своєю національною, з усмішкою відповість: великий шматок м’яса. Пропонуємо вам кулінарний рецепт біфштекса по-австралійськи.
Отже, м’ясо потрібно розділити
на порції і не менше п’яти годин вимочувати в ананасовому соку. Після
цього вийняти, додати сіль, перець і
обсмажити на олії. Цибулю почистити, дрібно нарізати і пасерувати в олії.
Згодом додати ананасовий сік, все це
поставити на помірний вогонь і дати
прокипіти. Потім поставити у духовку та добре запекти.
Біфштекс по-австралійськи перед подачею на стіл потрібно полити
цибулево-ананасовим соусом і прикрасити зеленню петрушки.

Дитячий майданчик

Народна притча

Пішов раз лев на лови й зустрів мишку. Хотів її з'їсти,
вже й лапою надушив. А мишка й каже йому:
— Ой, леве, могутній владарю! Не їж мене, змилуйся наді мною, бідною, маленькою мишкою! Я тобі за те
в пригоді стану!
Засміявся лев:
— Ти мені в пригоді станеш? Якась нещасна мишка
— мені, цареві над звірями, у пригоді можеш стати? У
якій же це пригоді?
— А хто може теє знати, — каже мишка. — Тільки
благаю я тебе — зглянься наді мною!..
Зглянувся лев, пустив мишку. Подякувала вона й
побігла швиденько до своєї нірки.
Коли це, за яким часом, попався лев у тенета.
Б'ється, сердешний, борсається в тенетах, нічого не
зробить — ще гірше заплутався в сітку. Аж де не взялася мишка — одну петельку перегризла, другу... Як
заходилася, то таку дірку в тенетах зробила, що й лев
виліз! Тоді мишка й каже левові:
— А що, бачиш, і я, маленька мишка, тобі в пригоді
стала!

Лабіринт

На ці каверзні питаннячка не всі
дорослі зможуть дати відповідь.

А

— Бачу, — каже лев, — віддячила ти мені й навчила
мене! Спасибі тобі. Я бачу, що добро, зроблене комусь,
сторицею повертається.
Олена Пчілка.

ті

Знайдіть відміннос

ти?

Нумо, перевір
кмітливість!

свою

Запитання:
1. Скільки горошин може увійти до звичайної
склянки?
2. Скільки яєць можна з'їсти натщесерце?
3. Якою хворобою ніхто ніколи на землі не
хворів?
4. Як далеко в ліс може забігти заєць?
5. На шляху не зустрінеш, а в дорозі знайдеш.
В океані, морі і навіть болоті побачиш, а в річці
— ніколи.
6. У назві якого населеного пункту є дві букви
і число сто?
7. Якщо із задуманого слова викинути букву,
то залишиться одна літера, хоча все слово складається з шести.
Відповіді:
1. Жодної. Їх потрібно туди
покласти.
2. Одне (друге вже буде не
натщесерце).
3. Морською (нею хворіють
лише на воді).
4. Лише до середини, бо потім він уже вибігає з лісу.
5. Літера «О».
6. Місто.
7. Буквар. Якщо викинути
«буква», залишиться «р».

