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Очільник Тернопільщини Степан Бар-
на запевняє, що медичної реформи бо-
ятися не варто, адже вона не передба-
чає закриття районних лікарень, чого 
так побоюються мешканці області.

«Всі остерігаються того, що лікарні в районах 
та містечках ліквідують і тоді пацієнти не будуть 
мати де лікуватися, а лікарі втратять роботу. 
Утім, це далеко не так. Адже реформа медици-
ни передбачає покращення медичної сфери й 
надання якісних медичних послуг», — зазначив 
Степан Степанович.

Більше того, розвиваючи госпітальні центри 
в області, ніхто не закриватиме районних ліка-
рень, а навпаки, їх підтримуватимуть і розвива-
тимуть.

«Кожна лікарня відповідно до медичної ре-
форми буде визначати свою спеціалізацію. Але, 
водночас, ми маємо розуміти, що реформа без 
системних змін не відбудеться, тому я вітаю ті 
кроки, які сьогодні робить в. о. міністра охорони 
здоров’я Уляна Супрун. Це стосується екстери-
торіальності пацієнта, тобто, тепер гроші «йти-
муть» за пацієнтом. Лікар буде прагнути до того, 
щоб надавати якісні медичні послуги і щоб саме 
до нього йшли лікуватися пацієнти. Це подолає 
корупцію, а також багатьох лікарів змусить за-
мислитися над своєю кваліфікацією», — наголо-
сив Степан Барна.

Наразі побутує думка про те, що багато ліка-
рів проти реформи, тому що їх, буцімто, влашто-
вує чинний стан справ, коли з пацієнтів можна 
брати хабарі. Воно й не дивно, адже у деклараці-
ях деяких медиків — дорогі авто, сотні квадрат-
них метрів нерухомості та мільйони гривень 
готівки, які аж ніяк не відповідають офіційним 
зарплатам. Саме тому експерти кажуть, що чи не 
єдиним способом припинити хабарництво є за-
провадження офіційної платні за послуги. В уря-
ді додають, що лікарі матимуть право укладати 
угоди з лікарнями і в них прописувати власну 
зарплату.

Олександр Ябчанка із "Реанімаційного па-
кету реформ" (РПР — найбільша коаліція провідних гро-
мадських організацій України, які об’єдналися заради того, щоби 
просувати та імплементувати реформи) стверджує, що 
роль лікаря, особливо на первинній ланці, сут-
тєво зросте. Оскільки саме за ним «ходитимуть» 
пацієнти, на яких держава надаватиме гроші 
(наразі передбачено трохи більше 200 гривень 
за кожного). Таким чином, лікарям більше не 
доведеться стояти перед вибором: бути рекети-
ром чи жебраком. 

Поділ на госпітальні округи на Тернопіллі 
проводився з урахуванням логістичної скла-
дової, аби жителям краю було зручно до-
биратися до госпітального центру. Виходили 
також і з кількості населення, відповідно до яко-
го пропорційно поділили округи. Таким чином, 
загалом в області буде чотири госпітальні окру-
ги. Тернопільський матиме 438 тисяч населення 
з містом Тернопіль, у Бережанському буде 161 
тисяча населення, у Кременецькому — 162 ти-
сячі, а у Чортківському — 304 тисячі. Водночас 
у кожному госпітальному окрузі будуть створе-
ні пренатальні центри, де також буде потреба у 
кваліфікованих кадрах.

«Головна перевага цього полягає в тому, що 
госпітальні центри, які будуть сформовані на 
базі цих чотирьох міст, матимуть такі ж орга-
нізаційні, кадрові, технологічні функції, які є у 
лікарнях Тернополя. Це свідчить про підняття 
медичних послуг до відповідного рівня саме на 
базі Чорткова, Бережан та Кременця. При цьому, 
на утворені госпітальні округи у Тернопільській 
області передбачатиметься додаткових 250 млн 
грн на придбання сучасного високоточного ме-
дичного обладнання», — зауважив голова Тер-
нопільської ОДА.

Солідарний зі Степаном Барною і голова 
Тернопільської районної державної адміні-
страції Олександр Похилий. 

«Існує багато міфів з приводу того, що, мов-
ляв, районна влада планує закривати районну 
лікарню чи її стаціонари. Навпаки, ми шукаємо 
ідеї і хочемо чути ініціативи від лікарів і керів-
ництва ТРТМО стосовно розвитку приміщення 
стаціонарів. Вони не мають стати спорожніли-
ми, «осиротілими» будівлями, тож очікуємо на 
ідеї стосовно створення там відділень, щоб від-
новити їхню роботу і розширити спектр надан-
ня медичних послуг у районі. Ми зацікавлені в 
тому, аби медицина краю розвивалася на всіх 
рівнях — від ФАПів та амбулаторій до районної 
лікарні», — запевнив Олександр Ігорович.

За його словами, госпітальний поділ перед-
бачає покращення рівня і якості надання мед-
послуг людям. Модель створюється за прикла-
дом освітньої реформи, коли люди самі можуть 
обирати той навчальний заклад, якому довіря-
ють, в якому якість навчання значно краща. Так 
само і тут — люди обиратимуть ту лікарню, яка 
їм до вподоби, у фахівцях якої вони впевнені, де 
є необхідне обладнання. Відтак, кошти будуть 
спрямовані у той медзаклад, де було надано ме-
дичні послуги пацієнту.

«У липні ми надали кошти для закупівлі УЗД-
апарата з доплером, — розповів районний 
очільник. — Також спрямували кошти на заку-
півлю аналізатора крові. А ще — закупили глю-
кометри, тонометри, ростоміри, ваги для дітей 
для усіх ФАПів району. Завдяки цьому люди не 
витрачатимуть час та кошти, їдучи в районну 
центральну лікарню».

На цьому зупинятися не збираються — в ра-
йоні продовжуватимуть закупівлю сучасного 
обладнання та розширюватимуть спектр надан-
ня медичних послуг населенню. Бо, додає голо-
ва Тернопільської РДА, «лише підвищення рівня 
надання медичних послуг дасть змогу залучати 
більше пацієнтів із району і міста до районної 
лікарні, що, в свою чергу, збільшить фінансуван-
ня».

До слова, коли медичні нововведення запрацюють, 
величезна роль у роботі округів залежатиме від 
сільських, селищних та міських рад, які мають ство-
рити необхідні умови для функціонування закладів 
охорони здоров’я, котрі обслуговують їх населення.
У державному бюджеті 2018-го законом не передба-
чена медична субвенція. Тому «первинка» фінан-
суватиметься окремим механізмом. А вторинна 
ланка, де і будуть створені госпітальні округи, буде 
фінансуватися приблизно на 50–55% від потреби 
через Національну агенцію охорони здоров’я, пред-
ставництво якої буде створене в кожній області, а 
решту коштів повинні будуть забезпечувати органи 
місцевого самоврядування.

Попри різне бачення та постійні дискусії, 
фахівці сходяться на тому, що систему охорони 
здоров'я в Україні слід реформувати, мовляв, в 
реальному житті вона не працює і її треба пере-
запускати. 

«Найважливіше, аби після впровадження 
медичної реформи у центрі системи опинив-
ся пацієнт. Нині працює така система, за якої ні 
лікар, ні лікарня не зацікавлені у пацієнтові. Як 
наслідок — середня тривалість життя в Україні 
на 11 років менша, ніж в середньому у Євросою-
зі, — розповіла Уляна Супрун. — Ми живемо в 
інформаційному полі, де медицина асоціюється 
з катастрофою. Час впроваджувати зміни». 

Реформа охорони здоров`я потребує чіткого 
планування, коштів та зусиль. Щоб громадяни 
не їхали за кордон на лікування, зарплата ліка-
рів та рівень надання медичних послуг в Україні 
мають зростати. При цьому не варто забувати, 
що час — це не лише гроші, а й людські життя.

 Підготувала Лілія КУЛЕНИЧ

Чи закриватимуть  
лікарні  на Тернопільщині?

Медична реформа стала одним із головних каменів спотикання 
української влади. Після численних суперечок парламент почав 
розгляд урядових законопроектів, які запускають медреформу 
в Україні. Перезавантажити галузь намагаються вже не один рік. 
Ця тема надзвичайно цікавить суспільство, водночас викликає 
численні суперечки, які знову на кілька кроків відкидають за-
провадження змін у життя. 
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Обмін досвідом

Делегація з Тернопільщини побувала у 
Тауразькому повіті Литовської Республіки
Делегація Тернопільської області під керівництвом голови Тернопільської ОДА Степана Барни та в складі голови Тернопільської РДА Олександра По-
хилого, голови Гусятинської РДА Віталія Батога і голови Збаразької РДА Анатолія Качки з 10 до 15 серпня перебувала з офіційним візитом у Тауразь-
кому повіті Литовської Республіки. Метою закордонного відрядження був подальший розвиток стратегічного партнерства між Україною та Респу-
блікою Литва в економічній та гуманітарній сфері, презентація економічного потенціалу Тернопільської області. Також одним із ключових питань у 
рамках програми перебування офіційної делегації стала децентралізація.

Які пенсії отримуватимуть пенсіонери?
За словами заступника міністра соціальної політики Миколи Шамбора, пенсії під-

вищаться в середньому на 380 грн. Близько 2 млн громадян отримають підвищення 
пенсій приблизно на 200 грн, а ще 1,2 млн отримають підвищення більше ніж на 1 тис. грн.

При цьому він зазначив, що при обрахуванні збільшення пенсій уряд виходить із співвідношення за-
робітної плати людини до середньої плати на той період, коли вона працювала.

"Оце співвідношення накладається на сьогоднішню середню заробітну плату", — зазначив чиновник.
Нагадаємо, що згідно з проектом пенсійної реформи, ухваленим в першому читанні, пенсії будуть 

нараховуватися лише на підставі стажу та заробітної плати. Урядовий законопроект щодо підвищення 
пенсій Верховна Рада схвалила у першому читанні 13 липня.

— У 2010 році у Литві успішно про-
йшла адміністративна реформа, яка дала 
поштовх соціальному розвитку країни, 
економіці, особливо розвитку сільських 
територій. Відтак, нам є чому повчитись у 
наших європейських сусідів, — каже очіль-
ник області Степан Барна. — Із Тауразь-
ким повітом співпрацюємо понад 10 років. 
Варто зазначити, щороку чисельна литов-
ська делегація відвідує наші заходи, зокре-
ма, Інвестиційний форум, і ми вже бачимо 
чіткі результати цієї співпраці.

Програма візиту була доволі насиче-
ною, щодня українська делегація відвід-
увала різноманітні інституції. Першого 
дня вони зустрілися з представниками 
Ради регіонального розвитку Туаразько-
го повіту, Товариства друзів Тернополя 
у Литві, міністерств та головами чоти-
рьох самоуправлінь повіту (Тауразького, 
Шилальського, Юрбаркаського та Паге-
гяйського). Варто зауважити, що Терно-
пільська область підписала угоду про 
співробітництво з Тауразьким повітом в 
цілому, а Борщівський та Збаразький ра-
йони — з Шилалським та Пагегяйським 
самоуправліннями. Крім того, плануєть-
ся підписання угоди про співробітництво 
між Гусятинським районом та Юрбаркась-
ким самоуправлінням. Відповідно до про-
грами перебування, делегація Тернопілля 
мала змогу ознайомитися з функціонуван-
ням кожного самоуправління, роботою 
інфо-центру з туризму та бізнесу і місце-
вих промислових підприємств.

— Я також провів зустріч із мером 
міста Паланга, що в Клайпеді. Це — ку-
рортне містечко, яке має цікавий досвід 
розвитку туризму і хороший економічний 

потенціал через сполучення з морем і за-
вдяки потужному розвитку тут підприєм-
ництва, — розповідає голова Тернопіль-
ської райдержадміністрації Олександр 

Похилий. — Паралельно ознайомилися 
і з роботою Клайпедського морського 
порту. В рамках робочих зустрічей пору-
шувалося надзвичайно багато питань, зо-
крема, залучення литовських інвесторів у 
розвиток Тернопільської області, реаліза-
ція спільних культурних, освітніх та еко-
номічних проектів.

Під час поїздки в Юрбаркаському райо-
ні відбулася зустріч із 7-ю мотопіхотною 
збірною ім. Великого князя Литовсько-
го. Члени делегації стали почесними гос-
тями на урочистих заходах з нагоди 25-ї 
річниці батальйону за участю заступника 
міністра оборони Литви, а також завіта-
ли в пункт охорони державного кордону 
Литви. В ході відрядження до Прибалти-
ки тернопільські високопосадові ознайо-
милися з моделлю добровільних військ у 
Литві (литовські стрільці) та побачили, в 
яких умовах проживають армійці у вій-
ськовій частині.

«Вишенькою на тортику» став останній 
день перебування делегації нашої області 
в Литовській Республіці — представники 
влади Тернопільщини разом із німецькою 
та естонською делегаціями взяли участь у 
святкуванні 484-ї річниці міста Шилале. 
Саме завдяки таким зустрічам, додають 
члени делегації, налагоджується діалог між 
країнами, презентується власний потенці-
ал та вибудовується нова модель партнер-
ства і співпраці, що, без сумніву, матиме 
позитивні результати в майбутньому.

Лілія КУЛЕНИЧ

Податкові новини

Жахлива подія трапилася в селі Cмиківці 
Інцидент стався близько 23 год. 06.08.2017 року в с. Смиківці Тернопільського району. Повідо-
млення про смерть 44-річного мешканця Борщівського району надійшло до Тернопільського 
відділення поліції від медиків. 
Слідчо-оперативна група виїхала на місце події 

для встановлення усіх обставин. Як з’ясувалося, за-
гиблий в минулому вже притягувався до криміналь-
ної відповідальності. Розлучившись з дружиною, 
він продовжував щодня навідуватись до її домівки, 
навіть коли вона вдруге вийшла заміж, що дуже не 
подобалося теперішньому її чоловікові. Часті кон-
флікти й довели до протиправного. 

Того трагічного дня подружжя перебувало на відпо-
чинку, а першим додому повернувся чоловік. В хаті вко-
тре застав колишнього. Той вже був на підпитку. Слово 
за словом і зав’язалася шарпанина. Розлючений госпо-

дар схопив ножа та почав наносити удари опоненту. 
Спинився лише, коли той впав на підлогу. Саме тоді до-
дому повернулася дружина. Жінка кинулася викликати 
"швидку", однак важко поранений чоловік помер.

Як розповів начальник Тернопільського РВП Віктор 
Волощук, працівники поліції затримали злочинця на 
дорозі, неподалік будинку, з ножем в руках. Підозрюва-
ний у скоєному зізнався. Його затримано згідно зі ст. 208 
КПК України та оголошено про підозру. За фактом зло-
чину відкрито кримінальне провадження згідно з ч.1 ст. 
115 КК України. Триває досудове розслідування.

Пенсіонерку побив співмешканець її онучки

Кримінал

27.07.2017 року близько 14 год. до Тернопільського відділення поліції надійшло повідо-
млення від медиків про те, що із переломами шийки стегна зі зміщенням та лівої кисті до них 
звернулась жителька с. Романівка Тернопільського району, 1941 року народження.
Слідчо-оперативна група виїхала на місце події для 

встановлення обставин. Як з’ясувалося, тілесні ушко-
дження потерпілій наніс співмешканець її внучки, 1978 
р.н. Винуватця подій на місці скоєння злочину не ви-
явилось, а тому працівники поліції почали опитувати 
очевидців події. Згодом помітили автомобіль ВАЗ білого 
кольору, який прямував до будинку потерпілої, при цьо-
му характер руху свідчив про те, що водій перебував у 
нетверезому стані. Зупинивши автомобіль, працівники 
поліції з’ясували, що за кермом чоловік, який кількома 
годинами раніше наніс бабусі своєї співмешканки тяжкі 
тілесні ушкодження.  

Пройти медичне освідчення на стан алкогольного 
сп’яніння чоловік категорично відмовився, поводився 

зухвало, агресивно. Його доправили в Тернопільське 
відділення поліції. На порушника складено протоколи 
про адміністративні правопорушення за ст.130 КУпАП,   
санкція якої передбачає штраф у розмірі 10200 грн з по-
збавленням права керування транспортними засобами 
терміном на один рік та ст. 185 КУпАП (злісна непокора 
законному розпорядженню або вимозі поліцейського), 
санкція якої передбачає  громадські роботи на строк від 
40 до 60 годин, або виправні роботи на строк від 1 до 2 
місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, 
або адміністративний арешт на строк до 15 діб

За фактом нанесення тілесних ушкоджень відкрито 
кримінальне провадження. Триває досудове розсліду-
вання.

Актуально щодо звітності
У Тернопільській ОДПІ вкотре провели телефонну «гарячу 
лінію». Цього разу йшлося про подання податкової звіт-
ності. На запитання відповідала начальник відділу електро-
нних сервісів та звітності Воловоденко Люба Зіновіївна.
— Податкова, відповідно до но-

вих змін, має право зупиняти реє-
страцію ризикових податкових на-
кладних. Читала, що платник може 
оскаржити це і подати відповідні 
документи до ДФС? Це слід робити 
«електронкою», як і звітність, чи 
на папері? 

— У разі отримання квитанції про 
зупинення реєстрації податкової на-
кладної/розрахунку коригування в 
Єдиному реєстрі податкових наклад-
них платник має право подати на роз-
гляд комісії ДФС України, яка приймає 
рішення про реєстрацію податкової 
накладної/розрахунку коригування в 
ЄРПН або відмову в такій реєстрації, 
інформацію у вигляді Таблиці даних 
платника податків за формою, вста-
новленою наказом № 567.

Таблиця має містити тільки ті коди 
УКТ ЗЕД і КВЕД, які дійсно відповіда-
ють діяльності платника, стосовно 
якого зупинено податкову накладну, і 
платником отримано квитанцію про 
зупинення такої накладної чи розра-
хунку коригування в ЄРПН.

Таблиця даних платника податків 
подається винятково в електронно-
му вигляді засобами електронного 
зв’язку, визначеними ДФС України 
(«Єдине вікно» або «Електронний ка-
бінет платника податків»).

— Тернопільська фірма має 
один із цехів в селі на Збаражчині, 
де є робітники та обліковець. Але 
зарплату нараховуємо у місті. Куди 
подавати розрахунок 1ДФ щодо 
сільських працівників — у Терно-
полі чи в Збаражі?

— Ще з початку 2015 року діє По-
рядок заповнення та подання подат-
ковими агентами Податкового роз-
рахунку за формою № 1ДФ, в якому 
зазначається, що у разі, якщо відо-
кремлений підрозділ юридичної осо-

би не уповноважений нараховувати, 
утримувати і сплачувати податок до 
бюджету, податковий розрахунок у 
вигляді окремого витягу за такий 
підрозділ подає юридична особа до 
податкової інспекції за своїм міс-
цезнаходженням та надсилає копію 
такого розрахунку до податкової ін-
спекції за місцезнаходженням такого 
відокремленого підрозділу. У порції, 
яка подається за підрозділ, зазна-
чаються відомості щодо працюючих 
такого підрозділу.

— Товариство мого покійного чо-
ловіка фактично розпалось.  Він був 
єдиним засновником. Хто повинен 
подавати звітність до податкової  піс-
ля його смерті?

— Якщо юридична особа втрати-
ла засновника, який одночасно був 
директором чи бухгалтером, тобто 
особою, відповідальною за подання 
податкової звітності, то відповідаль-
ним за своєчасність її подання тепер 
буде спадкоємець, який заявив про 
своє право на підприємство.

— Фірма робила закупку в гро-
мадянина, утримала податок. Од-
нак у записі його ідентифікаційно-
го номера зробили помилку. Чи це 
є порушенням?

— Невідображення, відображен-
ня з помилками цього реквізиту є 
порушенням вимог Порядку щодо 
заповнення  такого розрахунку. Адже 
саме він ідентифікує особу, якій фір-
ма виплатила грошові кошти. За таке 
порушення передбачений штраф в 
сумі 510 грн. Ті самі дії, вчинені плат-
ником податків, до якого протягом 
року було застосовано штраф за таке 
саме порушення, тягнуть за собою 
накладення штрафу у розмірі 1020 
гривень.

Відділ організації роботи  
Тернопільської ОДПІ.

Реформи
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У проекті Державного бюджету на 2018 рік уряд планує 
закласти нове підвищення заробітних плат для освітян.  
«Нашим пріоритетом в подальшому буде зростання заробітної 
плати для освітян», — зазначив Прем’єр-міністр Володимир 
Гройсман. Він також додав, що прагне, аби навіть педагоги, які 
залишили посади й «пішли шукати кращої долі за межами своєї 
професії», поверталися до навчальних закладів.

Безробітним громадянам працездатного віку під час 
оформлення субсидії зараховується не більше двох про-
житкових мінімумів. «Зарахуванням двох прожиткових мі-
німумів (з 1 травня 2017 року — 3248 грн) держава вирівнює 
соціальну справедливість між тими, хто справді потребує під-
тримки в оплаті житлово-комунальних послуг, і тими, хто на-
чебто не працює, але ж на якісь  доходи живе», — інформує 
Урядовий портал. В уряді уточнюють, що це стосується лише 
працездатних осіб. Водночас зазначається, що є ті, хто насправ-
ді перебуває у складних життєвих обставинах. І тоді комісія при 
розгляді заяв від таких претендентів на субсидію, якщо згадані 
обставини дійсно підтверджуються, може встановити держав-
ну допомогу з урахуванням одного (1624 грн), а не двох про-
житкових мінімумів.

Міністерство фінансів планує у 2018 році зменшити кіль-
кість отримувачів стипендій до 25%, а до 2020 року – до 
15%. «Ми не збираємося зменшувати стипендію, ми хочемо її 
підвищити. При 15% академічних стипендіатів розмір стипендії 
може бути на рівні мінімальної зарплати», — зазначив заступ-
ник міністра фінансів України Сергій Марченко.
За його словами, сьогодні стипендії отримують 40-45% сту-
дентів. «Ми можемо наблизитися її до мінімальної зарплати (з 
2018 року — 3,723 тис. грн). Тобто рівень має бути достатній 
для того, щоб мати можливість жити безбідно», — наголосив 
заступник міністра.

14 серпня державні банки відновили видачу кредитів на 
підвищення енергоефективності. «Тепер усі бажаючі уте-
плити своє житло, замінити газовий котел на твердопаливний 
і створити енергоефективний будинок можуть приєднатися до 
урядової програми. Безповоротна державна фінансова допо-
мога гарантована», — прокоментував глава Державного агент-
ства з енергоефективності та енергозбереження України Сер-
гій Савчук.
Завдяки програмі можна значно заощадити при впровадженні 
енергоефективних заходів та згодом знизити комунальні плате-
жі. Найкращий ефект досягається за умови повного утеплення 
будинку. Зокрема, за даними ОСББ-учасників програми, після 
комплексної термомодернізації рахунки за опалення зменшу-
ються вдвічі і навіть більше.

До Дня Незалежності «Укрзалізниця» призначила 5 додат-
кових поїздів, які курсуватимуть 24, 26, 27 і 28 серпня. Як 
повідомляє прес-служба компанії, вони курсуватимуть на по-
пулярних напрямках Київ – Дніпро, Київ – Хмельницький, Київ 
– Львів, Миколаїв – Київ, Одеса – Київ.
Зокрема, через Тернопіль пустять потяг № 191/192 Київ – Львів. 
Він курсуватиме 24 і 28 серпня – відправлення з Києва о 08:03 
і прибуття до Львова о 17:30. Назад відправлення зі Львова о 
12:06 і прибуття до Києва о 21:36.

«Поліграфкомбінат «Україна», який виготовляє біометрич-
ні закордонні паспорти, через 3-4 місяці отримає додат-
кове обладнання, що дасть змогу виготовляти удвічі більше 
документів.
До слова, нині комбінат працює у три зміни без вихідних. За 
офіційною інформацією, з початку запровадження безвізового 
режиму (11 липня) до 10 серпня вони виготовили 592 596 за-
кордонних паспортів.

Додатком для мобільного і онлайн-банкінгу «Приват24» 
зможуть користуватися клієнти інших банків. Наразі додат-
ком користуються понад 9 мільйонів зареєстрованих користу-
вачів. Але, як повідомляють у головному офісі компанії в Дніпрі, 
з жовтня цього року його відкриють для клієнтів інших банків. 
До цього моменту планується повністю оновити IOS-версію до-
датка. Оновлення для Android вийде трохи пізніше.

За даними Державної служби статистики України, індекс 
споживчих цін у Тернопільській області, як і по Україні зага-
лом, у липні 2017 року, порівняно з червнем 2017-го, становив 
100,2%, з початку року: в області – 108,3%, в Україні – 108,2%.

Тернопільські випускники – одні з найрозумніших в Україні. 
Підбили підсумки зовнішнього незалежного оцінювання-
2017. У загальному рейтингу областей Тернопільщина посіла 
почесне третє місце, а отже, випускники шкіл нашого краю – 
одні з найрозумніших у країні.
Краще ЗНО здали лише абітурієнти Львівської (середній бал — 
149.99) та Київської (149.69) областей. На Тернопіллі ж середній 
бал склав 146.54. І це при тому, що далі в рейтингу розмістили-
ся Сумська (144.71) і Харківська (144.01) області.
Додамо, що Тернопільщина у загальноукраїнському рейтингу 
впевнено займає третє місце вже другий рік поспіль. 

До уваги платників!
У Тернопільській ОДПІ інформували, як працюватиме Центр об-
слуговування у святкові та вихідні дні:
- 19 серпня – з 9:00 по 16:45 год.;
- 25 серпня – з 9:00 по 13:00 год.;
- 24, 26, 27 серпня – вихідні.
Телефон для довідок 43-46-10.

Новини | Коротко про головне

На часі

Варто знати

Не дивуйтеся, якщо нерви здають: 
попереду — «коридор затемнень»

Уряд виділив понад 2 млн 686 тис. грн грошової 
допомоги постраждалим учасникам Майдану
 Одноразову грошову допомогу на суму 369,8 тис. грн отримає учасник, який отримав тяжке тілесне 

ушкодження під час участі у масових акціях громадського протесту під час Революції Гідності, що від-
булися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року.

 Також одноразову грошову допомогу на загальну суму  2 млн 316 тис. грн отримають 15 учасників Ре-
волюції Гідності, які отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості під час участі у зазначених акціях 
Революції Гідності.

Кошти будуть надані Міністерству соціальної політики з резервного фонду державного бюджету.

Героям слава!

Земля для захисника
Нашому землякові, бійцеві Збройних сил України Богданові Музиці, який нагороджений двома 
орденами «За мужність», голова Тернопільської ОДА Степан Барна пообіцяв надати земельну 
ділянку, площею близько одного гектара, для ведення особистого селянського господарства.

Родини загиблих захисників України  
з’їдуться на Тернопільщину
Тернопільська область готується зустріти близько 300 членів родин військових, які загинули, захищаю-

чи державну цілісність України. В рамках акції «Єдина родина України» родичі українських героїв про-
ведуть три дні (18-20 серпня) на Тернопільщині, зможуть поспілкуватися із психологами, духівниками, 
зустрінуться з керівниками області, а головне — обговорять наболілі питання та разом шукатимуть шляхи 
їх вирішення. 

19 серпня о 10 год. родини загиблих візьмуть участь у Літургії в соборі Зарваницької Матері Божої 
(Марійський духовний центр). Ввечері того ж дня — о 16:30 год. — розпочнеться флешмоб «Біда не злама-
ла, біда об’єднала!» (м.Тернопіль, Театральний майдан).

У неділю, 20 серпня, о 9 год. на Микулинецькому кладовищі проведуть поминальну молитву та здій-
снять покладання квітів до могил загиблим воїнам. Після цього в Тернопільській обласній філармонії 
відбудеться зустріч родин з громадськими організаціями, представниками влади, а також презентація 
книги Дзвінки Торохтушко «Світлячок».

І ось, 16 серпня, 
батько захисника 
Михайло Музика 
отримав із рук очіль-
ника області дозвіл 
на розробку про-
екту землеустрою 
поза межами на-
селеного пункту на 
території Довжан-
ської сільської ради 
Тернопільського ра-
йону. Сам боєць не 
зміг бути присутнім, 
адже зараз перебу-
ває в зоні ведення бойових дій.

 Три роки Богдан Музика обо-
роняє нашу країну від агресора. За 
цей час про його мужність та геро-
їзм дізналася вся країна.  Так, у бе-
резні цього року він брав участь у 
визволенні та обороні Новосвітлів-
ки та Трьохізбенки, що на Луганщи-
ні. Тоді виконував завдання у скла-

ді групи з восьми 
осіб. Утім, внаслі-
док спрацювання 
протипіхотної міни, 
Богдан, який рухав-
ся попереду групи, 
отримав осколкове 
поранення обох ніг, 
множинні осколкові 
поранення та тяжке 
м і н н о - в и б у х о в е 
поранення. При 
цьому ціною влас-
ного здоров’я наш 
земляк зберіг життя 

сімом військовослужбовцям зведе-
ної групи.

А вже 22 травня 2017 року 
Президент України Петро Поро-
шенко нагородив Богдана Музи-
ку орденом «За мужність» ІІ сту-
пеня. До слова,  у 2015-му його за 
особисту мужність і героїзм, вияв-
лені у захисті державного сувере-

нітету та територіальної цілісності 
України, вірність військовій присязі 
під час російсько-української війни 
нагородили орденом «За мужність» 
III ступеня.

У Тернополі планують оновити фасад 
обласного краєзнавчого музею 
Відповідне рішення прийняла обласна рада та вже спрямувала кошти на ремонтні роботи. «Тернопіль 

— сучасне місто, а музей абсолютно не вписується у загальний архітектурний ансамбль. Відтак, вирішили 
зробити фасад більш європейським», — зауважив голова Тернопільської облради Віктор Овчарук.

Попередньо планується, що тут не лише перефарбують стіни, а й замінять вікна на більш просторі та 
встановлять підсвітку. Наразі керівництво музею вибирає оптимальний проект і підраховує витрати. 

Невдовзі відбудеться най-
довше сонячне затемнення 
в історії. За даними дослід-
ників, Місяць закриє Сонце 
на півтори години. Фахівці 
попереджають також про 
«коридор затемнень«, який 
вплине на емоції людей.
«Якщо говорити про місячне 

затемнення, то воно настає, коли 
Земля перебуває між Сонцем і Мі-
сяцем — наш супутник потрапляє 
в тінь чи напівтінь Землі, — по-
яснює Микола Кошкін, керівник 
відділу космічних досліджень 
НДІ «Астрономічна обсервато-
рія» ОНУ ім. Мечникова. — Саме 
від цього і залежить, буде затем-
нення повним чи неповним. При 
повному затемненні тінь Землі 
повністю закриває Місяць від 
Сонця (тоді поверхня Місяця стає 

темно-червоною), при неповному 
— частково». 

Сонячне затемнення виникає, 
коли Місяць опиняється між Сон-
цем і Землею, цим самим затьма-
рюючи собою сонячне світло. 21 
серпня відбудеться повне сонячне 
затемнення. У цей період можна 
буде розгледіти сонячну корону 
— Місяць повністю закриє диск 
Сонця, але не затьмарить зовніш-
ніх шарів його атмосфери.

«Коридор затемнень», який ви-
никає між двома затемненнями, 
коли вони перебувають у безпосе-
редній близькості одне від одного, 
востаннє спостерігався у лютому 
2008 року. Знову повториться аж 
2026-го. 

Емоційна сфера людей у цей 
період дуже нестійка. Її може ви-
вести з ладу будь-що. Саме у такі 

періоди виникає високий ризик 
конфліктів, проявів aгресії. Яскра-
вий приклад — події зими 2008 
року, коли також був «коридор 
затемнень» з 7 по 21 лютого. Саме 
із затемненням Місяця, 21 люто-
го, відбулися гучні демонстрації 
у Белграді проти проголошення 
незалежності Косова. Результат 
— пoгроми іноземних посольств. 
Збрoйні сили Туреччини розпо-
чали історичну сухопутну опе-
рацію в Іраці проти курдських 
бoйовиків. А Індонезію вразив 
землетрус силою 7,5 бала.

Фахівці радять стежити за від-
чуттями та емоціями, не підда-
ватися раптовим нападам гніву. 
Найбільше цей вплив відчують 
люди, народжені під знаками зо-
діака Лева, Водолія, Овна і Стріль-
ця.
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Людина і її справа

Юрій Березовський: «Бджільництво — 
копітка справа, в якій поспіх зайвий»

Богдан Семків — пасічник, який з часом став філософом

Відомий далеко за межами Тернопільської області справжній господарник, заслужений працівник сільського 
господарства України Юрій Романович Березовський, який є директором ПП «Агрон», вже не один рік займа-
ється бджільництвом. Та донедавна, зізнається, це заняття було для нього, скоріше, хобі. Однак знаний фермер 
ніколи не стоїть на місці, відтак, окрім роботи на землі, вирішив розвивати й паралельні напрямки. Так і вини-
кла ідея займатися бджільництвом на промисловій основі.

— Мені завжди було приємно дивувати 
друзів медом власного виробництва. Він 
— зрілий, бо ми ніколи не спішимо із цим 
процесом, це — копітка справа, в якій по-
спіх зайвий, адже головне — не кількість, 
а якість. Загорілися ідеєю повномасштаб-
ного бджільництва і відразу взялися за це 
обдумано і ґрунтовно. Минулоріч почали 
у цю справу інвестувати кошти, збудували 
пасіку, закупили вулики. Станом на сьогод-
ні на пасіці є вже понад 250 сімей. Придба-
ли найсучасніші вулики корпусного вироб-
ництва.  Більш ніж 200 з них  — польські, є 
також німецькі, турецькі  і наші дерев’яні. 

За словами Юрія Романовича, він грун-
товно вивчає породи бджіл і вже завіз на 
свою пасіку німецьких маток породи бак-
фаст — найпродуктивнішої й наймиро-
любнішої у світі. 

— Цих бджіл виводили монахи багато ро-
ків. Порода характеризується поєднанням 
кращих рис від різних бджіл. Проте вона не 

є гібридною, а має унікальну генетику. Дає 
дуже гарний медозбір, тож цього року ми за-
планували повністю перейти на розведення 
породи бакфаст, — каже фермер. — Утім, па-
сіка — це не тільки мед. Адже все, що дають 
бджоли, лікувальне: і мед, і пилок, і перга, і 
маточне молочко, і прополіс, а в  обрізках 
рамок запаковані бактерії, що знищують ра-
кові пухлини. Та це — ще не все, бо продук-
тів бджільництва є безліч, і про їх існування 
та цілющі властивості ми або не знаємо, або 
ж лише здогадуємося. 

У цій справі не обійтися без реклами про-
дукції, аби люди знали про корисні власти-
вості продуктів із пасіки. Господарство вже 
отримало назву — «Пасіка Березовських». 
Це нова торгова марка, яка відповідає усім 
стандартам європейської якості. 

— Ідея переходу на промислове вироб-
ництво виникла  тому, що я хочу, аби наші 
діти виросли здоровими. Бо хто, якщо не 
ми, сьогодні про них подбає? Підростаюче 
покоління має розуміти, що корисно, а що 
йде нам на шкоду. Для цього плануємо роз-
вивати і рекламний напрямок за лозунгом 
«Здоров’я з вулика», розміщувати розпіз-
навальну рекламу на бігбордах. Вважаю за 
необхідне включити і в раціон харчування 
школярів такий продукт, як мед, бо ж скіль-

ки в ньому корисного. Тоді виросте здорова 
нація, на одного нашого козака треба буде 
18-20 москалів, — жартує пан Юрій. — Я 
роблю це не заради власного збагачення, а 
для спільної доброї справи, бо у кожного з 
нас є діти та онуки. А вони мають бути здо-
рові, адже лише тоді будуть і щасливі.

Господарник запевняє: його підприєм-
ство працюватиме на совість, адже лише 
так можна завоювати довіру та бездоганну 
репутацію.

— За якість я готовий відповісти. Своїм 
ім’ям гарантувати, що в нас не буде неякіс-
ного продукту, лише справжній, тільки на-
туральний мед без будь-яких домішок. Він  
матиме спеціальні етикетки і пломби, буде 
опечатаний. Уся наша продукція сертифіко-
вана і пройшла усі лабораторні обстеження, 
— додає Юрій Романович.

Нині у фермера амбітні плани — розви-
нути підприємство до 1000 і більше сімей. 
Поки має дві пасіки — у Товстолузі, де є 66 
сімей, та у Малому Ходачкові, де розташова-
на основна пасіка. Наступного року ще одну 
відкриють і в селі Костянтинівка. 

— У кожного фаната своєї справи є ма-
ленькі секрети. Ми теж знаємо, як збільшу-
вати виробництво меду природнім шляхом. 
Зокрема, плануємо перевозити бджіл на 

медонос на спеціальних причепах. У кожної 
пори є свій час для запилення, тож будемо 
вивозити бджіл на цвітіння садів, на ріпак, 
на гречку, на соняшник, фацелію тощо. Тим 
самим збільшуємо збір з однієї сім’ї. Адже 
якщо робити це на стаціонарі, то показники 
не такі хороші — 30-40 кг меду з сім’ї, а за ра-
хунок кочівлі буде не менше 100 кг, — заува-
жує директор ПП «Агрон». — Звісно, процес 
збору меду залежить від медування культу-
ри і погоди. Якщо сім’я потужна (хоча б 30 
тисяч бджіл і більше), то в день вона може 
приносити понад п’ять кілограмів меду. 

Розповідаючи про пасіку, Юрій Березов-
ський загадково вдивляється кудись дале-
ко, де горизонт з’єднує небо й землю… Так 
і в житті — він завжди дивиться лише впе-
ред, намагається встигнути все, розвива-
ється сам і вдосконалює своє господарство, 
бо переконаний — поставлені цілі дають 
наснагу жити.

— Я мрійник і щиро вірю в те, що успіх 
приходить до тих, хто постійно розвива-
ється, береться до роботи із повною відпо-
відальністю і з любов’ю. — пояснює агра-
рій. — Я так працюю, бо по-іншому просто 
не вмію. Це — моя філософія справи, якій 
присвятив життя.

Лілія КУЛЕНИЧ.

Нині панові Богдану півстоліт-
тя та п’ять років. Народився у селі 
Сущин Теребовлянського району. 
Там була колгоспна пасіка, на якій 
працював дідусь. У власному гос-
подарстві також  тримали чимало 
вуликів. Тож малий Богдан змал-
ку допомагав дідусеві і в колгоспі, 
і вдома. Нині він із захопленням 
згадує, як разом  вивозили вулики 
в поле. А перед тим встромляли 
там гілочки верби. З часом вони 
проростали. На гілки сідали нові 
рої. Дідусь вчив онука правильно 
переносити рій до нового вулика, 
навощувати рамки та робити іншу 
роботу, щоб було багато бджолосі-
мей і, відповідно, меду.

«Людина осягає космос, посилає 
кораблі на інші планети та галакти-
ки. Часом розповідають про при-
шельців із космосу, — усміхається 
Богдан Семків, — а я десятиліттями 
спостерігаю за життям бджіл і вва-
жаю, що нам не треба шукати іно-
планетян. Вони поряд з нами. Це 
— бджоли. Бджолина сім’я — висо-
коорганізована  держава, яка живе 
за своїми суворими та справедли-
вими законами. Нею керує «цари-
ця». Тут є свої охоронці, санітари і, 
звісно, трудівники. От часом не до 
кінця  розумію, чому вони так щиро 
діляться з нами результатом такої 
важкої, клопіткої праці — медом, 
пилком, вощиною, прополісом та 
іншими продуктами. Видно, бджо-
ли слухаються Бога, який створив 
їх для того, щоб допомагали людям. 
Іншої відповіді не знаходжу. Не лю-

блю розповідей про кінець світу та 
його ознаки. Людина повинна чес-
но жити та виконувати те, для чого 
створена Богом: наповнювати зем-
лю та робити її садом. Кінець світу 
настане, коли  бджоли перестануть 
ділитися з людиною райським не-
ктаром — медом. Так Господь дасть 
нам знати, що життя на землі має 
перемінитись. Спостереження за 
життям бджіл кожного робить фі-
лософом…»

На пасіці у Богдана Сеньківа 
більше півсотні вуликів та бджо-
лобудиночків для оздоровлення, 
як він їх називає. Тут люблять бу-
вати його родичі та друзі. У буди-
ночок вбудовано 8 вуликів. Бджо-
ли роблять свою звичну  роботу, 
а людина, яка перебуває там, має 
можливість слухати гул бджіл, вди-
хати запах пилку, меду, воску. Це 

діє розслаблююче. Люди вилікову-
ються від багатьох хвороб. Прикла-
дом може бути один чоловік, який 
мав алергію на мед та всі продукти 
життєдіяльності бджіл, інші хворо-
би. Побувавши лише кілька разів 
у бджолобудиночку, він позбувся 
всіх болячок, які дошкуляли йому 
та робили життя нестерпним.

«Мед — універсальний лікуваль-
ний продукт, — каже Богдан Семків. 
— Якби людина щодня натщесерце 
вранці або перед сном вживала 
чайну ложечку меду та запивала 
його джерельною водою, вона про-
довжила би свій вік, молодість та 
стала здоровою. Бджолиний пилок, 
змішаний з медом і водою, піднімає 
на ноги немічних. Гречаний мед 
допоможе тим, у кого хворе серце, 
акацієвий згодиться, алергікам, а 
квітковий — у разі застуди. Дехто 

каже, що п’є чай з цукром, бо мед 
дуже дорогий. Неправда це. І цукор 
нині коштує немало, до того ж при-
носить людині більше шкоди, ніж 
користі.  Тому рекомендував би по-
ступово відмовлятись від нього на 
користь меду. 

Український мед  дуже ціну-
ють у світі. Мій, для прикладу, 
побував чи не на всіх континен-
тах. Даю друзям у дорогу, а вони, 
смакуючи ним у Португалії, Чехії, 
Польщі, Греції, Туреччині, Канаді, 
пригощають тамтешніх жителів, 
які кажуть, що смачнішого меду 
не їли. Тож Україна, вважаю, може 
стали не лише світовою житни-
цею, а й медоносом. Складність 
лише у тому, що з меду особливо-
го бізнесу не зробиш. Якщо хочеш 
заробити на меді, то бджоли пере-
стають водитися. Медом треба ді-
литися, а не заробляти на ньому. 
Бджоли ж дають мед задарма. Що 
задарма дається — задарма треба 
і віддавати. Можна лише хіба що 
повертати те, що вкладено. Тому, 

напевно, займаються бджолами 
лише ентузіасти».

Богдан Семків радіє, що його 
дружина Марія допомагає йому 
на пасіці. Зацікавлені цією спра-
вою його сини — Тарас і Дмитро. 
З радістю ділиться секретами з 
іншими людьми. Проте має і свої 
таємниці, які не довіряє нікому. 
Адже це справа свята, а секрети 
відкриються лише вибраним.

Богдан Семків розповів, що у 
Різдвяну ніч він після молитви пер-
шу ложку куті підкидає до стелі. 
Якщо багато маку залишиться там, 
то буде і нових роїв удосталь. Вдо-
сталь меду віддає у ці дні самотнім, 
хворим, неімущим. Чим більше від-
даси людям, тим більше до тебе по-
вернеться, упевнений бджоляр.

Подумалось: а  може тому 
бджоли, знаючи цей закон, так 
щиро діляться з людиною резуль-
татом своєї такої важкої праці? 

Галина ЮРСА — ТРР «Джерело».
Фото автора. 

«Мій дідусь Степан вважав роботу на пасіці Божим ділом, бджолу — комахою Божою, 
а мед — райським нектаром», — каже пасічник із села Скоморохи Тернопільського 
району Богдан Семків.

Тарас Семків (крайній зліва) з дружиною Марією та своїм помічником 
Теодозієм Мудрим.   

Пасічник Богдан Семків із сином Тарасом біля бджолобудиночка.

19 серпня, чудової літньої пори, коли хлібороби справляють обжинки, а в садах дозрівають соковиті плоди, 
пасічники відзначатимуть своє професійне свято. За покликанням душі вони долучилися до вкрай складної, але 
дуже цікавої, сповненої романтики справи, яку наші прадіди започаткували в сиву давнину та секретів якої при-
рода приберегла ще на багато поколінь бджолярів. Тернопільська земля має чимало пасічників. Хтось займаєть-
ся бджільництвом для себе, хтось — з метою реалізації продукції. Втім, усі вони, без перебільшення, чарівники, 
які захоплено продовжують пізнавати тонкощі цієї справи та невтомно трудитися, як і їхні бджілки, на радість та 
користь людям.

Дорогі бджолярі!  Щиро вітаємо вас із Днем пасічника! Бажаємо добра і миру, міцного здоров'я, натхнення, 
щасливої світлої долі та багатих медозборів на нашій квітучій і благословенній батьківській землі!
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Вінець жнив — 
початок сівби

Ось і перегорнули сторінку історії жнив-2017 у ТОВ «Вікторія». 
Чимало людей доклалися до цього своєю працею, досвідом, організа-

торськими здібностями — генеральний директор, зразковий агроме-
неджер й організатор Степан Маціборка, його заступник Богдан Запо-
лух, хоч і молодий, але досвідчений агроном Сергій Якимець, головний 
інженер Назар Озерянський, ветеран праці Володимир Муха. 

Чимало літ у господарстві працюють механізатори Володимир Воля-
нюк, Юрій Заполух, водії Зіновія Гураль, Зеновій Чупило, Ярослав Грушка, 
Богдан Пилипишин, досвідчений агроном Микола Чупило. Гарячими були 
будні й для завідуючого токовим господарством Ігоря Рогача. Власними 
силами вибудували потужне зерносховище. Облік зерна на постійному 
контролі бухгалтерської служби ТОВ « Вікторія», яку незмінно очолює ве-
теран  агропідприємства Марія Козуб. Забезпечували працівників смач-
ними сніданками й обідами кухарі Ірина Чорна та Віра Лісова.

Завдяки взаємодії всіх ланок жнивного комплексу у ТОВ «Вікторія» 
першими у Тернопільському районі розпочали обмолот ранніх зерно-
вих культур. Зібрали гарний урожай ячменю — більше ніж по сім тонн із 
гектара. А озимої пшениці з 300-гектарної площі — до 80 центнерів. Це 
— результат впровадження новітніх європейських технологій, комплексу 
агротехнічних заходів, професійності й майстерності.

Народне прислів’я гласить: «Комбайн з поля — плуг у борозну». Тож на 
байковецьких полях розпочали сівбу озимого ріпаку на 300-гектарному 
лані. Далі сіятимуть озимий ячмінь, пшеницю. «Ріпак дуже вигідно виро-
щувати. Насіння добре продається, на нього завжди попит, — каже ди-
ректор Степан Маціборка. — Нині багато кажуть про виснаження ґрунтів 
унаслідок вирощування цієї культури. У пресі та Інтернеті з цього приводу 
достатньо публікацій. Але українські чорноземи виснажуються від усіх 
культур, якщо не дотримуватися правил агротехніки, сівозміни. Ми, як ви 
зрозуміли, із землі не тільки беремо, а й гідно віддаємо». Загалом Степан 
Васильович задоволений результатом спільної праці. Адже, чим багатше 
вродить нива, тим більше матимуть пайовики.

Керівник СПП «Мричко» Іван Мричко і комбайнер Григорій Бучинський.

Агробізнес

Вже традиційно агрохолдинг 
«МРІЯ» звітує перед громад-
ськістю про свою соціальну ак-
тивність та обсяг сплачених по-
датків. Так, у Тернопільському 
районі за І півріччя 2017 року 
компанія надала 269 тис. грн. 
фінансової допомоги на реалі-
зацію соціальних проектів. Ці 
кошти спрямували на різні по-
треби: розвиток інфраструкту-
ри, медицини, освіти, на духо-
вність, благоустрій, культуру та 
спорт, підтримку бійців АТО, 
забезпечення адміністративних 
потреб громад, адресну допо-
могу населенню. Окрім актив-
ної соціальної позиції, агрохол-
динг залишається сумлінним 
платником податків. Лише за 6 
місяців цього року до бюдже-
тів усіх рівнів від підприємств 
«МРІЇ» в районі надійшло 20,2 
млн грн податкових відраху-
вань.

Генеральний директор «МРІЇ 
Агрохолдинг» Саймон Черняв-
ський наголосив, що високий 
рівень корпоративної відпо-
відальності компанії — це не-
змінний фактор роботи агро-
холдингу. «Ми прагнемо бути 
ефективним лідером україн-
ського агробізнесу, надійним 

партнером і відповідальним 
роботодавцем. Цього ми мо-
жемо досягнути тільки завдяки 
цінностям, якими керуємося: 
відкритість, відповідальність, 
турбота і результативність. 
Саме тому «МРІЯ» сплачує усі 
належні податки та піклується 
про своїх пайовиків, надаючи 
їм фінансову підтримку вже 
третій рік поспіль. Цього кур-
су ми будемо дотримуватись і 
надалі».

Серед вагомих соціальних 
проектів, які вдалося реалізу-
вати завдяки «МРІЇ» в Терно-
пільському районі впродовж І 
півріччя 2017 року, — виготов-
лення та доставка комплектую-
чих для встановлення дитячого 
майданчика в с. Великі Бірки. 
На це агрохолдинг скерував 68 
тис. грн. 

Доволі значну суму — 100 
тис. грн «МРІЯ» від початку 
року спрямувала в районний 
бюджет. Кошти були передбаче-
ні на різні напрямки: підтримку 
військовослужбовців Терно-
пільщини, культуру, спорт. Так, 
41 тис. грн спрямували на при-
дбання дизпалива для відправ-
лення гуманітарних вантажів 
на схід. 17 тис. грн компанія на-

дала на підтримку різноманіт-
них культурних заходів.

Окрім того, за вказаний пері-
од «МРІЯ Агрохолдинг» надала 
понад 850 тис. грн на підтримку 
воїнів АТО і більше 1 млн грн 
— на духовні потреби місце-
вих громад. Також у 2017 році 
почали роботу два нових коо-
перативи — «Добре молоко» й 
«Старий млин» (с. Конюхи та с. 
Ценів Козівського р-ну, Терно-
пільська обл.), кошти на запуск 
яких «МРІЯ» спрямувала ще 
наприкінці минулого року.

Загалом у Тернопільській 
області соціальний бюджет 
«МРІЇ» за І півріччя 2017 року 
становить 4,7 млн грн, а розмір 
податкових відрахувань від під-
приємств «МРІЇ» на Тернопіль-
щині перевищив 65,1 млн грн. 
Всього до бюджетів усіх рівнів 
за І півріччя 2017 «МРІЯ» пе-
рерахувала 106,9 млн грн по-
даткових відрахувань, а сума, 
спрямована агрохолдингом на 
соціальну підтримку громад у 
шести областях своєї присут-
ності в Західній Україні (Тер-
нопільська, Хмельницька, Чер-
нівецька, Івано-Франківська, 
Львівська, Рівненська), стано-
вить 8,85 млн грн.

Звітує «МРІЯ Агрохолдинг»
В Тернопільському районі за І півріччя 2017 року «МРІЯ» спрямувала 269 тис. грн 
на соціальні проекти та сплатила 20,2 млн грн податків.

Одними з перших серед фермерських господарств завершили 
жнива у СПП « Мричко». Подружжя баворівських фермерів Іван та Надія 
Мричко зібрали без втрат ріпак, горох, озиму пшеницю і підготували на-
явну техніку до збирання пізніх сільгоспкультур. У цьому фермерському 
господарстві, 25-ліття з дня створення якого відзначатимуть цьогоріч, за-
вжди стабільно високі врожаї колоскових і технічних культур. Щедро пло-
доносить і чудовий фруктовий сад. За високий урожай, за впевненість у 
завтрашньому дні щире спасибі вам, трудівники ланів!

 Ярослав БАЧИНСЬКИЙ.

Генеральний директор ТОВ «Вікторія» Степан Маціборка з працівниками.

Тернопільщина на третьому 
місці за врожайністю
У нашій області намолотили понад півтора мільйони тонн хліба. Уже 

зібрано 74 % ранніх зернових культур. У Мінагрополітики назвали най-
урожайніші області країни. Найвищих показників досягли сільгосппід-
приємства Хмельниччини — 56,6 ц/га, Івано-Франківщини — 52,9 ц/га, 
Тернопільщини — 49,2 ц/га.

Виконуючий обов’язки директора департаменту агропромислового 
розвитку Тернопільської ОДА Володимир Стахів зазначив, що за уро-
жайністю пшениці Тернопілля перебуває на 4 місці.

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ.
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Дозвілля

Шкільний меридіан

«Веселі канікули з Богом» — 
маленька країна щастя
Дитячий християнський літній табір «Веселі канікули 
з Богом» при парафії с. Петриків цього року був при-
урочений до 125-річчя від дня народження Патріарха 
Йосифа Сліпого.
Програма «Канікул» була доволі насичена. Кожен ранок розпочи-

нали зі святої літургії. Пісні, танці, інтерв’ю, прогулянки, руханки, ігри, 
малюнки для українських вояків, завжди цікаве і доброзичливе спілку-
вання. Організація і професійність аніматорів, які займалися з дітьми, 
намагаючись  наповнити серця дітей любов’ю та радістю, вражали. 

Завідуюча бібліотекою-філією Оксана Потічко в рамках заходу про-
вела урок християнської моралі «Будуйте храм в душі своїй». Її розпо-
відь заохочувала дітей творити добро, спонукала до молитви, до слу-
хання Божого Слова. При бібліотеці діє гурток християнської моралі та 
етики, де діти прикрашають ікони бісером, готують іконки із духовни-
ми повчаннями. Виставку робіт гуртківців переглянули учасники «Ве-
селих канікул з Богом» у церкві Святого пророка Іллі. Ці іконки потім 
подарують вихованцям інтернатів та виховних колоній.

Діти, веселі, усміхнені, щасливі, цікаво провели час в таборі.
Батьки щиро подякували працівникам за любов і турботу, яку вони 

віддали дітям. 
О. С. ПОТІЧКО, завідуюча бібліотекою-філією с. Петриків

Бойова естафета поколінь у 
боротьбі за Українську державу

10 серпня 2017 року село 
Великий Глибочок від-
відали воїни АТО, побра-
тими Андрія Дрьоміна, 
юнацьке життя якого 10 
серпня 2014 року обірва-
ла куля російського снай-
пера під Іловайськом. 
Андрій пішов добровільно за-

хищати українську землю від 
московського агресора. Воїни-
побратими побували на поми-
нальному Богослужінні в церкві, 
на могилі Андрія, біля пам’ятної 
меморіальної дошки, а також у на-
родному історико-меморіальному 
музеї Ярослава і Слави Стецьків. 
Вони запалили свічку пам’яті біля 
стенда, де відтворена життєва біо-
графія Андрія Дрьоміна, дотор-
кнулися до його особистих речей.                                                                                                 

15 серпня цього ж року 
відвідав наш музей син 
січового стрільця Чикало 
Зеновій Карпович, який 
народився в с. Стегників-
ці, а нині проживає в  
м. Тернополі. 

Портрет його бать-
ка розміщений на 
стенді в музеї. Карпо, 
студент Львівсько-
го університету, 100 
років тому пішов до-
бровільно з 5-го кур-
су захищати Укра-
їнську державу від 
москалів, ставши в 
лави Січових стріль-
ців. Подаємо уривки 
з фронтового щоденника Чикала 
Карпа (після битви за Маківку 
і Лисоню під Бережанами): «18 
серпня 1917 року о 2-й годині після 
обіду я виїхав із Бережан. Попере-
ду — великий шмат дороги, їдемо 
поволі, а хотів би якнайскоріше! 

Під час їзди бачимо багато пусти-
рів, зарослих бур’янами, поритих 
кулями та ровами. Проїжджаємо 
повз Потуторських горбів, біля 
яких видно багато стрілецьких 
ровів. Знайомі місця. Пам’ятаю, 
як санітари принесли на польових 
ношах пораненого. Його жахливий 
стогін чую ще й досі і ніколи не за-
буду! Це був стогін, від якого кров в 
жилах холонула, здавалося, що сер-
це зупинилося в грудях! На цьому 
українському воякові-підстаршині 
було видно сліди доконаного кату-
вання, брутального, гидкого, якого 
в середньовіччі допускались турки 
і татари, а в наші часи — звирод-
нілі москалі. Перед нами лежав з 
обмотаною кривавими бандажа-
ми головою, прив’язаний ременями 
до носилок вояк-мученик: у без-

межних терпіннях 
і болях проклинав 
ворогів та розпач-
ливо кликав Бога на 
поміч. Три дні і три 
ночі  гриміли гарма-
ти, викидаючи зі сво-
їх пащ вогонь і залізо. 
Дрижала земля, горіли 
ліси і села, горів цілий 
наш світ, а четвер-
того дня російський 

наступ перемінивсь на втечу, що 
такої подібної ми ще не бачили. 
Тут тьохнуло моє серце: бо на цьо-
му місці у кривавому бою загинув 
на моїх очах мій дорогий товариш 
Банах Петрик від ворожої кулі, 
земля йому пером! Під час дальшої 
їзди бачимо: все на полях знищене, 
багато пустирів; у лісі за Поту-
торами ще чути трупний запах. 
Село Літятин дуже знищене, бага-
то розвалених хат, немов прорідло 
село. Щораз ближче наближаємося 
до Підгаєць. З горба за Мужиловом 
вже видно верхню частину міста. 
Ми побачили дуже страшну кар-
тину: ціла середина міста спалена 
зовсім, видно розбиті, нецілі сті-
ни, стирчать повалені димарі. Все 
це париться під пекучим сонцем, 
неможливо дихати».

Мирон САГАЙДАК, завідувач на-
родним історико-меморіальним 

музеєм Ярослава і Слави Стецьків, 
с. Великий Глибочок. 

Портрет  
А. Дрьоміна

Портрет К. Чикала

Зеновій Чикало біля стенда з 
інформацією про його батька

Воїни АТО біля стендів, 
присвячених А. Дрьоміну 
і воїнам АТО з с. Великого 
Глибочка

Про рідне місто англійською
У травні цього року стартував Всеукраїнський  конкурс для вчителів 

англійської мови та учнів 5-7 класів загальноосвітніх шкіл «Презентуй 
рідне місто та приєднайся до Всесвіту» («Hello from my Hometown. Join 
the Wider World») за підтримки Міжнародного освітнього-методичного 
центру Pearson (Пірсон ), який успішно співпрацює з Міністерством 
освіти і науки України, Британською Радою (British Council), низкою ви-
щих навчальних закладів, зокрема  Волинським національним універ-
ситетом імені Лесі Українки,  Мовними школами в Україні та газетою  
English.

Конкурс передбачав виконання проектної роботи національно-
культорологічного спрямування. Найважливішим етапом було напи-
сання есе, яке  спонукало б інших людей, зокрема іноземців, відвідати 
рідне місто авторів. Весь матеріал подано англійською мовою. Підбит-
тя підсумків відбувається щомісяця. Отже, кожного місяця є новий 
переможець цього престижного конкурсу. Журі у складі старшого 
методиста Міжнародного освітнього-методичного центру, викладача 
лінгвістики Кембріджського університету та консультанта Британської 
Ради Майкла Хадсона, Роберта Хартігана (Ірландія) та Тома Бартона 
(Англія) за підсумками липня найкращим визнали проект учениці 
7-А класу Тернопільської загальноосвітньої школи №11 Анастасії 
Марків та її вчителя Алли Вікторівни Бринь.

«Наше місто оновлюється, розвивається, збагачується традиціями 
та приваблює подіями, — сказала, зокрема, вчитель англійської мови 
Алла Бринь. — Ми намагалися презентувати Тернопіль як місто, в яко-
му поєднався дух історії та сучасності, краса архітектури та неймовір-
ність модерну, місто, яке відоме як файне місто, що вабить традиція-
ми, манить запахом кави та шоколаду,  спонукає закохуватися. Під час 
конкурсу ми мали можливість послухати надзвичайно цікаві проекти 
про Полтаву, Миколаїв, Білу Церкву, Чернівці, Харків, Мукачево, Одесу, 
Черкаси та багато інших міст і містечок, але наш проект про Тернопіль 
був визнаний найкращим. Ми неймовірно щасливі!»

 Можливо, майбутні переможці цього престижного конкурсу жи-
вуть і навчаються у Тернопільському районі, адже випробування три-
ватимуть до жовтня цього року. 

Галина ЮРСА – ТРР «Джерело».

Святковий концерт
з нагоди Дня Незалежності України

"Ти одна і неподільна,  
Україно моя вільна"
19 серпня, субота,  
стадіон с. Чистилів

початок о 18:00
після концерту відбудеться дискотека

Алла Вікторівна Бринь  
з учнями 7-А класу Тернопільської ЗОШ №11.
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На північ від обласного центру розки-
нулися Гаї-Шевченківські. До 1990 року це 
був хутір з п’ятдесятьма дворами. Перша 
відома його назва — Гаї-Гніздичні. Най-
імовірніше, поселення з’явилося в середині 
XIX століття після скасування панщини в 
Австро-Угорщині (1848 р.). Найбільше пере-
селенців було із села Шляхтинці, розташо-
ваного за три кілометри, тож із часом ху-
тір почали називати Гаї-Шляхтинецькі. 

Наприкінці минулого століття тут 
відбуваються велелюдні урочисті відзна-
чення Шевченківських днів, звідси й сучас-
на офіційна назва — Гаї-Шевченківські.

Нині у Гаях-Шевченківських прожива-
ють приблизно 1800 чоловік. Одним із най-
старших жителів села є його уродженець 
Зиновій Сердюк — знаний поет, повста-
нець, колишній стрілець сотні «Бурлаки». 
Відбув десятирічне ув’язнення у вугільних 
копальнях Воркути. 

Традиційними для гаївчан є Шевченків-
ські дні, свято вареників, козацькі забави, 
«Веселі канікули з Богом» (за сприяння 
греко-католицької церкви) і, звичайно ж, 
День села, який святкують третій рік по-
спіль. 

Цьогоріч його гучно відзначили 
у неділю, 13 серпня, на сіль-
ському стадіоні, який відкрили 
ще 2006 року. Тут облаштували 
сцену, біля якої зібралися одно-
сельці й гості, аби разом потіши-
тися досягненнями, вшанувати 
трудівників, меценатів, насоло-
дитися концертом і сповнитися 
натхненням до плідної праці й 
нових звершень на благо грома-
ди і країни.

Радісний гамір стих, щойно зазвучала 
молитва «Царю Небесний» у виконанні 
об’єднаного хору «Гроно» (керівник — 
Тетяна П’ятничка) двох церковних гро-
мад — греко-католицької і православної. 
У височінь злетіли білі голуби — символи 
миру, який так потрібен нашому народові.

Із вітаннями і настановами звернулися 
священики: греко-католицької громади 
— о. Іван і православної — о. Володимир. 
Надзвичайно урочисто хористи заспівали 
Гімн України. Його підхопили присутні. 
Опісля слово мав сільський голова Гаїв-
Шевченківських Богдан Брич. Він приві-
тав жителів і гостей села зі святом і поба-
жав усім здоров’я, наснаги, мирного неба, 
благополуччя і гарного настрою.

А його від щирого серця й усієї душі 
творили учасники концертної програми, 
даруючи глядачам майстерне виконання 
пісень, віршів, танців… Наймолодший ар-
тист — шестирічний Назарій Гаврищак 
проникливо декламував вірші Т. Шевчен-
ка, а також розважав публіку гуморесками. 
Вокальну майстерність демонстрували юні 
мешканці: учениця хорової школи «Зо-
ринка» (м. Тернопіль) Анастасія Сулимко, 
солістки хорового класу Великобірків-
ської музичної школи Вікторія Петрушев-
ська і Христина Кайда. Зворушили серця 
глядачів пісні, виконані Андрієм Шведом 
та Анастасією Копінською. До сліз розчу-
лила присутніх пісня «Тримаймося, брат-
тя» від сімейного тріо Мельничуків (мама 
і два сини). А звеселили публіку в’язанкою 
українських пісень троїсті музики під ору-
дою Ігоря Рибки.

Неочікуваною родзинкою дійства був 
виступ жителів села Софії Пасічник і 
Владислава Козаченка. Глядачі захоплено 
слухали поєднання ніжного голосу і бас-
сопілки.

— Наша із Владиславом музично-
пісенна композиція — новий напрям лі-
ричної автентичної української пісні, — 
розповіла Софія Пасічник. — Вишиванки, 
живі квіти, сопілка — вся пісня була про-
низана духом українськості. До слова, наш 
дует запросили виступити на святкуван-
нях Дня Тернополя. Владислав віртуозно 
володіє сопілкою. Разом із Олегом Мель-
ничуком він виконав кілька інструмен-
тальних творів.

Не поступалися господарям у співучос-
ті й гості. Щедрими оплесками зустрічали 
виконавців: Уляну Ковалик (с. Лозова), 

солісток БК с. Байківців Ольгу Слабаш 
та Ірину Жулицьку, вокальне тріо (Марія 
Миц, Любов Солтис, Дарія Ткач) та народ-
ний аматорський фольклорно-обрядовий 
колектив «Горлиця» (керівник — Дарія 
Ткач) БК с. Лозова і с. Курники.

 Окрім пісень, артисти дарували гляда-
чам запальні танці. Бурхливими оплесками 
нагородили присутні виступи танцюваль-
ного колективу з Тернополя «Вогонь сер-
ця», а також солістів клубу спортивного 
танцю «Мальви» — Ірини Пяничук та 
Олександра Бородая.

Під час концерту запальна ведуча Зоря-
на Вовк розважала учасників свята конкур-
сами, жартами. Їй завзято допомагав гість 
села — клоун Тяма, який дуже сподобався 
дітям. Адже з ним так весело бешкетувати! 
Коли ми запитали його думку про місцевих 
дітей, він відповів: «Тямущі, на запитання 
дають правильні відповіді».

Ще одним гостем був Андрій Підлуж-
ний — співак, композитор, музикант, теле-
ведучий, продюсер, лідер гурту «Нічлава» 
та колишній учасник гурту «Скрябін».

— Гаї-Шевченківські — це оазис. Я з ве-
личезним задоволенням поміняв би свою 
квартиру, щоб жити тут, і хотів би, щоб тут 
народжувалися мої діти, дихали чистим 
повітрям, — зізнався Андрій. 

Не міг пропустити святкування і при-
ватний підприємець, керівник ПП «Енер-
горемкомплект»,  депутат районної ради 
Юрій Федуник, попри те, що ось-ось при-
їхав з далекої та виснажливої поїздки.

— Це гарне свято для гарних людей. При-
ємно бачити тут і зовсім маленьких діток, 
і людей похилого віку. Гаї-Шевченківські, на 
мою думку, доволі перспективне село. Звісно, 
велику роль відіграють зміни в суспільстві 
та державі, зокрема й адміністративно-
територіальна реформа. Адже ті населені 
пункти, які увійшли в ОТГ, мають великі 
переваги, зокрема, й у формуванні дохідної 
частини бюджету. Згідно з опитуванням, 
90% жителів нашого села висловили бажан-
ня приєднатися до Байковецької громади. 
Вважаю, що таке об’єднання дасть змогу 
як мінімум вдвічі збільшити витратну час-
тину бюджету на наше село, адже значна 
частина з податку з фізичних осіб залиша-
тиметься у місцевому бюджеті. Також за 
рахунок великої кількості населення буде 
менше вилучення з ОТГ в державний бю-
джет. Таким чином можна буде закумулю-
вати близько двох мільйонів гривень. 

Сам Юрій Володимирович живе у Гаях- 
Шевченківських з 1994-го року і, ставши 
підприємцем, як може допомагає рідному 
селу. Зокрема, у 2016-му за власний кошт 
встановив на трьох вулицях вуличне освіт-
лення: були придбані ліхтарі, лампи, кабель 
та встановлено лічильник. Під час відкрит-
тя дитячого садка «Лісова казка» він радо 
долучився до реалізації цього проекту. 
Відтак, за його кошт було закуплено об-
ладнання, пральна машина, холодильник, 
проведена електрифікація, починаючи від 
вхідного кабелю і закінчуючи розетками, 
електровимикачами, лампами тощо. Крім 
того, пан Юрій вклав гроші і у ремонт час-
тини дорожнього покриття у селі. Чоловік 
переконаний — спільними зусиллями будь-
якій проблемі знайдеться рішення. Головне 
— не зупинятись, адже майбутнє залежить 
від кожного з нас.

Окрім концертної програми, всі охо-
чі мали нагоду поринути в художній світ 
мистецтва — переглянути виставку ро-
біт юного місцевого талановитого ху-
дожника Павла Шачка. Житель Гаїв-
Шевченківських є переможцем багатьох 
міжнародних і всеукраїнських конкурсів, 
а 2015-го став лауреатом Всеукраїнського 
конкурсу «Диво-дитина».

Подбали організатори свята й про те, 
щоб гості не залишилися голодними — 
місцеві господині пригощали охочих 
смачним борщем і солодощами. Тож за 
це окрема подяка Тетяні П’ятничці, Те-
тяні Мельничук, Наталії Брич, Світлані 
Бондзюх, Наталії Пришляк, Тетяні Яки-
мович, Галині Заплітній, Тетяні Вірьов-
ці, Наталії Соколовській, Олені Раство-
ровій, Оксані Якимець, Ірині Гаврищак, 
Ларисі Кіц. 

На завершення святкування організува-
ли дискотеку.

День села Гаї-Шевченківські
Традиції



Подільське слово | №33 (5240)
п'ятниця, 18 серпня 2017 8 Подільське

Вітаємо!

Куплю
Куплю будинок, придатний для постій-
ного проживання, в затишному місці. 
0975421087

продам
Нерухомість

Продам земельну ділянку під забудову 
0,15 га в с. Великий Глибочок  
(9 км від Тернополя) при в’їзді в село 
0972294358, 0988046342
Продам 3-кімн. квартиру в центрі  
Тернополя, 79 кв.м, і/о, є/р, 6/9, цегл. 
0352420342

Iнше
Перший виробник жалюзі в Тернополі

РОЛЕТИ ТКАНИНИ 
РИМСЬКІ ШТОРИ

Сприятливі 
умови для дилерівПП "ВІКТОР"

м. Тернопіль, 
вул. Микулинецька, 46-Б
т./ф. (0352) 25-48-97, 
         (098) 620-82-24

ЖАЛЮЗІ

Ворота, огорожі, перила, ковані вироби. 
Від простих до дорогих елітних зразків 
0971322950, www.fk.te.ua
Водоочищувачі для питної води (філь-
три) гурт, роздріб, картриджі 432676, 
0673491313
ГБО на авто для всіх типів бензино-
вих двигунів 428220, 0673517555, 
0673510352, www.gaz.te.ua
мотоблоки нові (потужністю від  
4 до 15 к. с.), трактори (від 12 к. с.), 
мототрактори, двигуни різних потуж-
ностей, навісне обладнання. Гарантія, 
з/ч, безкоштовна доставка. Знайдете 
дешевше — віддамо ще дешевше 
0985989484, 493000, 0982591958, 
0666653606, www.tractor_c.com.ua

послуГи
СТО «Спектр», вул.15 квітня, 44а: ре-
монт двигунів, коробок передач, ходової 
частини, охолоджувальної і паливної 
систем, комп’ютерна діагностика 
автомобілів, чистка форсунок, ремонт 
інжекторів, рихтувальні і зварювальні 
роботи, фарбування 0677005502, 
510097
Лікування на бджолиних вуликах, 
бджолоужалення, інгаляція, пилок, 

перга, прополіс, мед, воскова міль, 
мертві бджоли. с. Чернелів-Руський 
Тернопільського району 0679455186, 
0685392533, 0972076523 (Орест 
Лук’янець).

оренда
Здам в оренду дві кімнати під офіс по 
20 кв. м на вул. 15 квітня та механіч-
ний цех 100 кв. м (токарне, фрезерне, 
зварювальне обладнання, листогин) 
0677005502

Знайомства
Для створення сім’ї хотів би познайоми-
тись з самотньою жінкою віком  48-55 
років, яка  проживала б у Тернополі або 
одному із сіл Тернопільського району, 
не схильною до повноти. Дзвони, не 
пошкодуєш 0966207365

доКументи
Загублене свідоцтво на право власності 
на житловий будинок у с. Миролюбівка, 
вул. I. Франка, 46, видане Миролюбів-
ською сільською радою 17.01.2002 р. на 
ім’я Віблий Євген Олексійович, вважати 
недійсним.

Справи приватні

Оголошення

Увага!

На виконання п.6 ст.32 Закону України „Про житлово-комунальні послуги” і згідно з Наказом Мініс-
терства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України №390 від 
30.07.2012 р., комунальне підприємство «Аква-Сервіс» повідомляє споживачів Великоберезовицької се-
лищної ради Тернопільського району Тернопільської області  про намір здійснити зміну тарифів на послу-
ги з централізованого водопостачання, водовідведення та утримання будинків, споруд та прибудинкових 
територій. Необхідність зміни діючих тарифів виникла у зв’язку зі зміною діючих чинників, що впливають 
на вартісні показники витрат, які включені до складу тарифів, а також збитковою діяльністю комунального 
підприємства, що підтверджується аналізом фінансових результатів його господарської діяльності.

Нова запланована вартість послуг:
— утримання будинків, споруд та прибудинкових територій — 2,63 грн з ПДВ за 1 кв. м загальної площі квартир;
— послуги  централізованого водопостачання  — 4,62 грн з ПДВ за 1 куб. м;
— послуги  централізованого водовідведення  — 15,42 грн з ПДВ за 1 куб. м.
Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань просимо подавати в письмовій 

формі не пізніше 15 календарних днів з дня публікації цього повідомлення з 19.08.2017 р. до 02.09.2017 р. 
включно за адресою: 47724, Тернопільський район, смт Велика Березовиця, вул. Л. Українки, 1, КП «Аква-
Сервіс». Тел. 27-42-30.

Зміна тарифів відбудеться з прийняттям відповідного рішення Великоберезовицькою селищною радою.

Про проведення громадських слухань про затвердження детального плану території земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,0594 га у 
селі Смиківці Тернопільського району Тернопільської області в межах населеного пункту в сад. тов. «Едель-
вейс» на вул. Центральна, 36., згідно з рішенням Смиковецької сільської ради № 101 від 06.04.2017 року. 
Замовником розроблення детального плану є Смиковецька сільська рада Тернопільського району Терно-
пільської області в особі Гайви Анни Миколаївни. Розробник детального плану — ТОКП «Містобудівель-
ник» м. Тернопіль, головний архітектор проекту — Я. М. Козіна. Ознайомлення та пропозиції приймають з  
21.08.2017 р. по 20.09.2017 р. в Смиковецькій сільській раді.

Громадські слухання відбудуться в приміщенні Смиковецької сільської ради 25.09.2017 року о 12 год.

16 серпня виповнюється слав-
них 70 заслуженому працівнику 
сільського господарства України, 
довголітньому керівникові ТОВ 
«Стегниківське» (1995-2016 роки), 
меценату Мирону Михайловичу 
КУБАНТУ.   

Мирон Михайлович — людина з 
відкритим серцем і чистою душею. 
Просимо Бога за добре здоров’я 
для нього на довгі-довгі роки. Хай 
ніколи Вас, шановний ювіляре, не 
покидає віра в краще. Нехай в душі 
завжди живе надія. Любові і щастя 
Вам, здоров’я і святкового настрою! 
Нових яскравих перемог і досяг-
нень! 

Звідки ті роки беруться? Хто знає?
З лісу якого виходять незримо?
Щойно на шлях свій ступив — вже чекає
Сьомий десяток ось-ось за дверима.
Хтось, може, скаже — зима на порозі!
Хтось, може, скаже — вже сонце сідає...
Тільки не Вам — Ви постійно в дорозі,
Сонечко Вам ще бадьоро сіяє!

З повагою — друзі.

Педагогічний колектив Соборнен-
ської ЗОШ І-ІІ ст. ім. В. Гарматія вітає з 
40-річчям вчителя молодших класів 
Лесю Михайлівну МАНЗУ, з днем 
народження вчителя-пенсіонера 
Богдану Дмитрівну ГУРАЛЬ.

Дозвольте Вас сьогодні привітати, 
Бо день такий буває раз на рік,     
Здоров'я, успіху щиро побажати
На все життя, на довгий-довгий вік!
Хай Мати Божа Вас охороняє, 
А Господь Бог з неба щастя посилає 
На многії і благії літа!

Колектив Територіального цен-
тру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) Тер-
нопільського району щиро вітає з 
днем народженням соціального ро-
бітника с. Велика Лука Надію Йоси-
півну СПЛАВНИК, с. Івачів Доліш-
ній Надію Ярославівну ЧОРНУ, смт 
Велика Березовиця Марію Яросла-
вівну ВОЙНАРОВСЬКУ.

Бажаєм здоровя: багато, багато
Хай щастя і мир залишається в хаті
Хай горе обходить завжди стороною, 
А радість приходить 
І лється рікою.

Колектив Баворівської ЗОШ І-ІІІ 
ст. щиро вітає з днем народження 
заступника директора з виховної 
роботи, практичного психолога Ма-
рію Йосипівну ДМИТЕРКО.

Хай квітує доля у роках прекрасних,
А життя приносить радість і любов.
Миру і здоров’я, злагоди і щастя,
Многая літа Вам знов і знов.

Колеги та друзі вітають з днем на-
родження Марію Казимирівну БРИ-
КАЙЛО — листоношу із с. Мишковичі 
Тернопільського району.

Бажаємо добра і довголіття,
У кожній справі хай щастить,
Вік щедрий, як калинове суцвіття,
У злагоді і радості прожить.

Колеги та друзі вітають з днем 
народження Тетяну Ігорівну КЕР-
НИЦЬКУ — листоношу із смт Великі 
Бірки Тернопільського району.

Хай щастя панує у вашому домі
І радість у ньому живе,
Здоров’я міцного і щирої долі
Хай Бог посилає і Вас береже,
Бажаєм прожити у силі й здоров’ї
Вам многії літа! Щедрої долі!

Колектив ПП «Агрон» вітає імен-
ників серпня: бухгалтера Любов Ан-
тонівну КУШ, із 35-річчям сторожа 
Василя Мирославовича ПОПЕЛЬ-
НЯКА, мельника Андрія Євгеновича 
САПИЛА. 

З днем народження вітаєм,
Щастя й долі Вам бажаєм,
Здоров'я, Небесної благодаті,
Миру й злагоди у хаті.

Іменинники Тернопільського 
районного територіального ме-
дичного об’єднання — молодша 
медична сестра (санітарка) ФАПу 
с. Підгородне Надія Вікторівна 
ЛІТКОВЕЦЬ, сестра-господиня 
Віра Петрівна КОРШИЛІВСЬКА, 
лікар-офтальмолог Марія Михай-
лівна СИМЕЦЬ, машиніст із прання 
та ремонту спецодягу Миросла-
ва Володимирівна ЛЬОХ, лікар-
дерматовенеролог Олена Геннаді-
ївна ХМЕЛЬНИЦЬКА ,  лікар-хірург 
Роман Васильович БАЛАБАН,  лі-
кар загальної практики — сімейний 
лікар Ірина Валеріївна РЕМЕЗ, бух-
галтер Галина Омелянівна КУТНА, 
лікар-терапевт Наталія Євгенівна 
ЦАРЕГОРОДЦЕВА, завідувач ФАПу, 
фельдшер с. Плотича Марія Вале-
ріївна СОЦЬКА, молодша медична 
сестра (санітарка) Ірина Романівна 
ПОШВА, лікар-стоматолог Ольга 
Зіновіївна КОВАЛЬЧУК, завідувач 
господарства Баворівської ДЛ Оль-
га Михайлівна МІКУЛА, дезінфек-
тор Світлана Богданівна ПЕТРО-
ВИЧ, сестра медична стаціонару 
Зоряна Іванівна САГАЙДАК.

Хай кожен день ясніє небом чистим,
Світанки сяють, скупані в росі,
У серці радість розквіта іскриста,
І мрії хай збуваються усі.

Працівники відділу освіти  Тер-
нопільської РДА та  районного ме-
тодичного кабінету вітають з днем 
народження бухгалтерів централізо-
ваної бухгалтерії Оксану Григорів-
ну РОЛЬСЬКУ, Надію Михайлівну 
ВОЖДАЄНКО, завідувача психолого-
медико-педагогічної комісії Марію 
Миколаївну НАЗАРІЙЧУК.

З днем народження вітаємо,
Здоров'я, щастя, удачі бажаємо.
Хай кожна днина буде гожа,
Нехай благословляє Мати Божа,
Нехай ангел Божий поруч крокує,
А Господь многая літ дарує!

Щирі вітання з нагоди дня наро-
дження надсилаємо депутату Терно-
пільської районної ради Юрію Воло-
димировичу ФЕДУНИКУ.

Нехай волошками цвітуть літа  прекрасні,
Нехай здійсняться тисячі бажань,
Щоб доля дарувала тільки щастя,
Ні грама бід, ні крапельки страждань.

З повагою — колеги та друзі.

Працівники Фонду комунального 
майна у Тернопільському районі щиро 
вітають з днем народження голов-
ного бухгалтера Юлію Миколаївну  
ДАНИЛЮК.

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!

Колеги та друзі вітають з днем на-
родження Буцнівського сільського 
голову Марію Петрівну МАЦ. 

З днем народження вітаємо!
Здоров'я, щастя, удачі бажаємо.
Хай кожна днина буде гожа,
Нехай благословить Вас Мати Божа,
Нехай ангел Божий поруч крокує,
А Господь многая літ дарує!

Колектив комунального закладу 
"Скоморохівська ЗОШ І-ІІ ст." вітає 
з днем народження вчителя укра-
їнської мови і літератури Марію 
Євгенівну СКОЧЕЛЯС, кочегара Во-
лодимира Ярославовича СМОЛУ 
та сторожа Євгена Михайловича 
ОЛІЙНИКА.

Бажаємо здоров’я міцного,
Щастя без краю,
Всього найкращого щиро бажаємо.
Щоб серце Ваше зігрівало тепло,
Щоб завжди в душі панувало добро,
Краси і наснаги, здоров’я без ліку
І довгого-довгого щедрого віку.

18 вересня 2017 року о 15 год. в приміщенні адміністративного будинку Байковецької сільської ради за 
адресою: вул. Січових Стрільців, 43, село Байківці Тернопільського району Тернопільської області буде про-
водитися громадське обговорення містобудівної документації "Детальний план території земельної ділянки 
для реконструкції будівлі телятника під склад торгівельного призначення на вул. Бригадна, 10 за межами  
с. Шляхтинці Байковецької сільської ради.”

Залізничні переїзди — зона 
підвищеної небезпеки!
Останнім часом на Укрзалізниці загострилась ситуація щодо 
випадків дорожньо-транспортних пригод (ДТП) на залізнич-
них переїздах.
Підтвердженням цього є сумна 

статистика аварій, загибелі людей, 
які стаються на залізничних пере-
їздах через недотримання водія-
ми транспортних засобів Правил 
проїзду залізничних переїздів.

Основна причина ДТП — це 
грубе порушення водіями авто-
транспорту Правил проїзду через 
залізничні переїзди: ігноруван-
ня звукових і світлових сигналів, 
об'їзд шлагбаумів.

 Тема безпеки руху та нещас-
них випадків, скільки про це не 
кажуть і не пишуть, на жаль, не 
втрачає своєї актуальності, осо-
бливо останнім часом.

З метою зменшення дорожньо-
транспортних пригод на за-
лізничних переїздах ВСП «Тер-

нопільська дистанція колії» 
регіональної філії «Львівської 
залізниці» звертається до всіх 
мешканців області, особливо до 
водіїв транспортних засобів, з 
проханням дотримуватись Пра-
вил проїзду через залізничні 
переїзди, бо необережність при-
зводить до трагедій. Особливо 
звертаємось до людей за кермом, 
які, під’їжджаючи до переїзду під 
час заборонених сигналів, схиля-
ються до думки — проскочити.  
Не ризикуйте! Подумайте, скіль-
ки біди та горя ви можете неми-
нуче завдати тим, кого любите і 
хто любить вас, скільки клопоту, 
переживань людям, які з вашої 
вини можуть бути причетними 
до великої трагедії.

Пам'ятайте, що порушуючи 
правила проїзду через переїзд, ви 
не тільки нехтуєте безпекою руху, 
а резикуєте своїм життям. Зважте 
водночас і на те, що багато людей, 
попри свої фізичні вади і безліч 
труднощів, використовують кож-
ну можливість жити, а ви, маючи 
від долі хороший потенціал і мож-
ливості, нехтуєте цим неоцінен-
ним даром.

Пам'ятайте, що життя — цей 
найцінніший дар людині — дане 
Богом тільки раз, то ж думайте 
про це щоднини.

   М.М. СПУРзА, начальник ВСП 
«Тернопільська дистанція колії».

18.09.2017 р. о 15 год. у приміщенні Білецької сільської ради за 
адресою: Тернопільська область, Тернопільський район, с. Біла, вул. Ма-
зепи, 27, відбудутьса громадські обговорення містобудівної докумен-
тації " Детальний план території житлової забудови  земельної ділянки  
гр. Лагіш Ю.І. в с. Біла Тернопільського району Тернопільської області".

Оголошення

Тернопільська районна рада проводить конкурс 
суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної 
оцінки комунального майна територіальної громади Тер-
нопільського району, а саме:

1) гаражів №№ 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, за 
адресою: м. Тернопіль вул. Гетьмана Виговського, 21А;

2) підвального приміщення, за адресою: м. Тернопіль, 
вул. Максима Кривоноса, 10;

3) кабінетів №№ 1, 2, 3 четвертого поверху (ліве крило) 

будівлі, за адресою: м. Тернопіль, майдан Перемоги, 1;
4) четвертого поверху стаціонарного корпусу ТРТМО, 

за адресою: м. Тернопіль, вул. Князя Острозького, 9.
Документи приймають, упродовж 22 календарних 

днів після опублікування оголошення, в приміщенні 
Тернопільської районної ради, каб. № 105 (Фонд кому-
нального майна) за адресою: 46009, м. Тернопіль, майдан 
Перемоги, 1.  Конкурс відбудеться о 10 год. 13 вересня 
2017 року. Довідки за тел.: 43-58-68, 43-58-21.
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ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ
21 ÑÅÐÏÍß

Â²ÂÒÎÐÎÊ
22 ÑÅÐÏÍß

ÑÅÐÅÄÀ
23 ÑÅÐÏÍß

×ÅÒÂÅÐ
24 ÑÅÐÏÍß

Ï’ßÒÍÈÖß
25 ÑÅÐÏÍß

ÑÓÁÎÒÀ
26 ÑÅÐÏÍß

ÍÅÄ²Ëß
27 ÑÅÐÏÍß

UA:ÏÅÐØÈÉ 
06.00 Ä/ñ “Îðåãîíñüêèé ïóòiâíèê”

06.40 Ì/ñ “Ìàíäðiâíèêè â ÷àñi”
07.30 ÐÀÍÊÎÂÈÉ ÁËÎÊ ÏÐÎÃÐÀÌ

08.20 Ì/ô “Êíèãà äæóíãëiâ”
08.50 Ä/ñ “Ñóïåðâiä÷óòòÿ”

09.30 Ò/ñ “Ãðàíä-ãîòåëü”
11.15 Ò/ñ “Åïîõà ÷åñòi”
13.00, 15.00, 18.30, 21.00, 01.10 

Íîâèíè

13.15, 23.00 Ïåðøà øïàëüòà

15.20 Ä/ñ “Áîã â Àìåðèöi”

16.40 Ä/ñ “Ñàäîâi ñêàðáè”

17.10 Ì/ñ “Ëåãåíäà ïðî Áiëîñíiæêó”
18.00 Âiêíî â Àìåðèêó

18.45 Âñåñâiòíi iãðè-2017. ßñêðàâi 

ìîìåíòè

19.00, 01.50 Íîâèíè. Êóëüòóðà

19.20 Ä/ñ “Ìèñòåöüêèé ïóëüñ Àìåðèêè”

19.55 Ä/ô “Ìèêîëà Ðóäåíêî. Ôîðìóëó 

æèòòÿ çíàéäåíî” iç öèêëó “Äèñèäåíòè”

20.30 Âåðåñåíü

21.30, 01.35 ÕÕIÕ Âñåñâiòíÿ Óíiâåðñiàäà

2017. Ùîäåííèê

21.50 Ò/ñ “Ñåðöå îêåàíó”
23.30 ×îëîâi÷èé êëóá

íàðîäèòèñÿ çíîâó”

03.00 Ò/ñ “Òàêñi”
04.15 Ä/ñ “Ñåðåäçåìíîìîð”ÿ”

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

16.45, 19.30 ÒÑÍ

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê 

ç 1+1”

09.30 “×îòèðè âåñiëëÿ”

12.20 Õ/ô “Òåùèíi ìëèíöi”
16.10, 17.10 Ò/ñ “Âåëè÷íå ñòîëiòòÿ. 

Ðîêñîëàíà”
20.15, 21.15, 22.15, 23.15 Ò/ñ 

“Öåíòðàëüíà ëiêàðíÿ” 
00.15, 02.00 Õ/ô “Ïiñëÿ òåáå - íiêîãî” 
05.25 “Åñêiìîñêà - 2: ïðèãîäè â Àðêòèöi”

05.55 Ì/ô
06.20, 13.30, 22.40 “Ñëiäñòâî âåëè... 

ç Ëåîíiäîì Êàíåâñüêèì”

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Íîâèíè

07.10, 08.10 “Ðàíîê ç IÍÒÅÐîì”

09.20, 12.25 Ò/ñ “Äèâàí äëÿ 
ñàìîòíüîãî ÷îëîâiêà”

16.10 “Æäè ìåíÿ”

êîæíîãî”

20.00, 02.05, 05.15 “Ïîäðîáèöi”

20.40 Ò/ñ “Ñõiäíi ñîëîäîùi” 
00.25 Ò/ñ “Îñîáèñòi îáñòàâèíè”
02.45 Ä/ï “Àíàòîìiÿ ãîëîñó. Äæàìàëà”

03.15 “óÄà÷íèé ïðîåêò”

ICTV
05.30, 02.00, 04.45 Äèâèòèñü óñiì!

06.10 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà

07.00, 04.25 Ôàêòè

07.45, 09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéíi 

08.45 Ôàêòè. Ðàíîê

09.10 Ñïîðò

09.55 Õ/ô “Ìèøà÷å ïîëþâàííÿ”
11.50, 13.20 Õ/ô “Ìîÿ ñóïåð-êîëèøíÿ”
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü

14.10, 16.10 Õ/ô “Åëåêòðà” 
16.30 Õ/ô “Øèáàéãîëîâà” 
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið

20.20 Áiëüøå íiæ ïðàâäà

21.25 Ñêåò÷-øîó “Íà òðüîõ”

22.40 Õ/ô “Ñïåöiàëüíå çàâäàííÿ”
00.35 Ò/ñ “Ëàñ-Âåãàñ” 
02.40 Ïðîâîêàòîð

07.05, 16.00 “Âñå áóäå äîáðå!”

09.00 Õ/ô “Äâà áåðåãè”

13.15 “Áèòâà åêñòðàñåíñiâ. Àïîêàëiïñèñ”

18.00, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”

18.40, 00.55 “Ñëiäñòâî âåäóòü 

åêñòðàñåíñè”

20.35, 22.35 “Õàòà íà òàòà”

02.50 “Íàéêðàùå íà ÒÁ”

03.00 Çîíà íî÷i

04.40, 18.00 Àáçàö

05.35 Ò/ñ “Òàòóñåâi äî÷êè” 
06.29, 07.59 Kids Time

06.30 Ì/ô “Çàìáåçiÿ”

10.00 Õ/ô “Çà áîðòîì”
12.30 Õ/ô “Äóæå ïîãàíi ìàòóñi” 
14.30 Ò/ñ “Íå ðîäèñü âðîäëèâà”
19.00 Õòî çâåðõó

21.00 Õ/ô “Ãîäèíà ïiê” 
23.00 Õ/ô “Ìè - Ìiëëåðè” 
01.10 Õ/ô “Ñåêñ-âiäåî” 

06.00, 10.00, 18.00 Ò/ñ ”Ñïðàâà 
Äîéëiâ”

06.45, 09.15, 10.45 Áàäüîðèé ðàíîê

07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 

03.30 Ïðîâiíöiéíi âiñòi

08.00 Âiêíî â Àìåðèêó

09.00, 00.15 ×àñ-Tàéì

09.30 Ñïðàâæíÿ öiíà

09.45 Ïðî êiíî

11.00, 16.10 Äèòÿ÷à ãîäèíà

13.10, 02.30 Õiò-ïàðàä

14.00, 01.00 Õ/ô “Çiðêîâèé ÷àñ 
íåâäàõè”

17.00 Íåïîâòîðíà ïðèðîäà

17.30 Ïðî íàñ

19.30, 21.00 Íàøi âiòàííÿ

20.30 Ôàéíå ìiñòî 2017

21.30 Ïîãëÿä çáëèçüêà

22.40, 04.00 Õ/ô “Íåñïîêiéíèé  
ñâiäîê” 

UA:ÏÅÐØÈÉ 
06.00 Ä/ñ “Îðåãîíñüêèé ïóòiâíèê”

06.40 Ì/ñ “Ìàíäðiâíèêè â ÷àñi”
07.30 ÐÀÍÊÎÂÈÉ ÁËÎÊ ÏÐÎÃÐÀÌ

08.20 Ì/ô “Êíèãà äæóíãëiâ”
09.05 Ä/ô “Ñàäîâi ñêàðáè”

09.30 Ò/ñ “Ãðàíä-ãîòåëü”
11.15 Ò/ñ “Åïîõà ÷åñòi”
13.00, 15.00, 18.30, 21.00, 01.10 

Íîâèíè

13.15, 23.00 Âåðåñåíü

14.00 Ìié Øåâ÷åíêî. Ì. Æóëèíñüêèé. 

Ðîçäóìè

15.20 Ôîëüê-musiñ

16.40 Ä/ñ “Ñàäîâi ñêàðáè”

17.30 Ì/ñ “Ëåãåíäà ïðî Áiëîñíiæêó”
18.45 Ä/ô “ßñêðàâi ïåðåìîãè. 

Äåôëiìïiàäà-2017”

19.00, 01.50 Íîâèíè. Êóëüòóðà

19.20 Ä/ñ “Ìèñòåöüêèé ïóëüñ Àìåðèêè”

19.55 Ä/ô “Îëåñü Øåâ÷åíêî. ßê íà 

ñïîâiäi” iç öèêëó “Äèñèäåíòè”

20.30 Íàøi ãðîøi

21.30, 01.35 ÕÕIÕ Âñåñâiòíÿ Óíiâåðñiàäà:

2017. Ùîäåííèê

21.50 Ò/ñ “Ñåðöå îêåàíó”
23.30 ×îëîâi÷èé êëóá

02.05 Ä/ô “Âàñèëü Ñòóñ. Ôåíîìåí ñóòîê”

03.00 Ò/ñ “Òàêñi”
04.15 Ä/ñ “Ñåðåäçåìíîìîð”ÿ”

05.10 Ä/ô “×åñíî æèòè i ÷åñíî 

ïîìåðòè. Iãóìåíÿ Éîñèôà Âiòåð”

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, 10.55 “×îòèðè âåñiëëÿ”

15.05, 17.10 Ò/ñ “Âåëè÷íå ñòîëiòòÿ. 
Ðîêñîëàíà”

20.15, 21.15, 22.15, 23.15 Ò/ñ 
“Öåíòðàëüíà ëiêàðíÿ” 

00.15, 02.00 Õ/ô “Çåëåíi ãîðè”
05.25 “Åñêiìîñêà : 2: ïðèãîäè â Àðêòèöi”

05.55 Ì/ô
06.20, 13.30, 22.40 “Ñëiäñòâî âåëè... 

ç Ëåîíiäîì Êàíåâñüêèì”

07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 17.40 

Íîâèíè

07.10, 08.10 “Ðàíîê ç IÍÒÅÐîì”

09.20 “Äàâàé îäðóæèìîñÿ”

11.35, 20.40 Ò/ñ “Ñõiäíi ñîëîäîùi” 
16.45 “Ðå÷äîê”

20.00, 02.05, 05.15 “Ïîäðîáèöi”

00.25 Ò/ñ “Îñîáèñòi îáñòàâèíè”

åêçåìïëÿði”

03.15 “óÄà÷íèé ïðîåêò”

ICTV
05.35, 15.05, 16.10, 20.20 

Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà

06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi

08.45 Ôàêòè. Ðàíîê

09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 

10.00 Áiëüøå íiæ ïðàâäà

11.00, 13.20 Õ/ô “Ñïåöiàëüíå 
çàâäàííÿ” 

12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü

13.30 ß çíÿâ!

14.15, 21.25 Ñêåò÷-øîó “Íà òðüîõ”

18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið

22.45 Õ/ô “Âîðîãè” 
00.40 Ò/ñ “Ëàñ-Âåãàñ”
02.05, 04.45 Äèâèòèñü óñiì!

02.55 Ïðîâîêàòîð

04.20 Ñòóäiÿ Âàøèíãòîí

04.25 Ôàêòè

06.55, 16.00 “Âñå áóäå äîáðå!”

Ïàâëîì Êîñòiöèíèì”

13.20 “Áèòâà åêñòðàñåíñiâ. Àïîêàëiïñèñ”

18.00, 22.00 “Âiêíà:Íîâèíè”

18.40, 00.00, 01.50 “Ñëiäñòâî âåäóòü 

åêñòðàñåíñè”

20.35, 22.45 “Âàãiòíà ó 16”

23.05 “Äîíüêè-ìàòåði”

03.10, 02.50 Çîíà íî÷i

04.25, 18.00 Àáçàö

05.19, 06.35 Kids Time

05.20 Ì/ñ “Ñiìåéêà Êðóäñ”
05.40 Ì/ñ “Ïðèãîäè Êîòà â ÷îáîòÿõ”
06.40 Ò/ñ “Ùàñëèâi ðàçîì”
10.30 Ò/ñ “Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíüêà”
14.30 Ò/ñ “Íå ðîäèñü âðîäëèâà”
19.00 Õòî çâåðõó

21.00 Õ/ô “Ãîäèíà ïiê 2” 
22.50 Õ/ô “Óáèâöi íà çàìiíó”
00.40 Õ/ô “Öå êiíåöü” 

06.00, 10.00, 18.00 Ò/ñ ”Ñïðàâà 
Äîéëiâ” 

06.45, 09.15, 10.45 Áàäüîðèé ðàíîê

07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 

03.30 Ïðîâiíöiéíi âiñòi

07.35 Ïîãëÿä çáëèçüêà

08.20 Ôàéíå ìiñòî 2017

09.00, 00.15 ×àñ-Tàéì

09.30, 17.00 Íåïîâòîðíà ïðèðîäà

11.00, 16.10 Äèòÿ÷à ãîäèíà

12.15 Ïðî êiíî

13.00, 02.30 Õiò:ïàðàä

14.00, 01.00 Õ/ô “1200”

Ôiöè÷

19.30, 21.00 Íàøi âiòàííÿ

20.00 Ìåæà ïðàâäè

21.30 “Ãàë-êëiï”

22.35, 04.00 Õ/ô “Àâàòàð” 

UA:ÏÅÐØÈÉ 
06.00 Ä/ñ “Îðåãîíñüêèé ïóòiâíèê”

06.30 Àíîíñ äíÿ

06.40 Ì/ñ “Ìàíäðiâíèêè â ÷àñi”
07.30 ÐÀÍÊÎÂÈÉ ÁËÎÊ ÏÐÎÃÐÀÌ

08.20 Ì/ô “Êíèãà äæóíãëiâ”
09.05 Ä/ô “Ñàäîâi ñêàðáè”

09.30 Ò/ñ “Ãðàíä-ãîòåëü”
11.15 Ò/ñ “Åïîõà ÷åñòi”
13.00, 15.00, 18.30, 21.00, 01.10 Íîâèíè

13.15, 23.00 Íàøi ãðîøi

13.55 Ìié Øåâ÷åíêî. Ð. Áàëàÿí

14.25 Ä/ô “Ìèêîëà Ðóäåíêî. 

Ôîðìóëó æèòòÿ çíàéäåíî” iç öèêëó 

“Äèñèäåíòè”

15.20, 04.45 Ñâiòëî

16.40 Ä/ñ “Ñàäîâi ñêàðáè”

17.10 Õî÷ó áóòè

17.30 Ì/ñ “Ëåãåíäà ïðî Áiëîñíiæêó”
18.45 Ä/ô “ßñêðàâi ïåðåìîãè. 

Äåôëiìïiàäà-2017”

19.00, 01.50 Íîâèíè. Êóëüòóðà

19.20 Ä/ñ “Ìèñòåöüêèé ïóëüñ Àìåðèêè”

19.55 Ä/ô “Ëåâêî Ëóê’ÿíåíêî. Éòè çà 

20.30 Ñëiäñòâî. Iíôî

21.30, 01.35 ÕÕIÕ Âñåñâiòíÿ Óíiâåðñiàäà

2017. Ùîäåííèê

21.50 Ò/ñ “Ñåðöå îêåàíó”
23.30 ×îëîâi÷èé êëóá

03.05 Ò/ñ “Òàêñi”
03.50 Íàäâå÷ið’ÿ. Äîëi

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 16.45, 

19.30 ÒÑÍ

06.45, 07.10, 08.10 “Ñíiäàíîê ç 1+1”

09.00 “Òðàíñëÿöiÿ óðî÷èñòîñòåé ç 

íàãîäè Äíÿ Ïðàïîðà”

09.30, 10.55 “×îòèðè âåñiëëÿ - 2”

15.10, 17.10 Ò/ñ “Âåëè÷íå ñòîëiòòÿ. 
Ðîêñîëàíà”

20.15, 21.15, 22.15, 23.15 Ò/ñ 
“Öåíòðàëüíà ëiêàðíÿ” 

05.25 Ì/ô “ßê êîçàêè...”

05.55 Ì/ô
06.20, 13.30, 22.40 “Ñëiäñòâî âåëè... 

ç Ëåîíiäîì Êàíåâñüêèì”

07.00, 08.00, 12.00, 17.40 Íîâèíè

07.10, 08.10 “Ðàíîê ç IÍÒÅÐîì”

09.30 “Äàâàé îäðóæèìîñÿ”

11.10, 12.25, 20.40 Ò/ñ “Ñõiäíi 
ñîëîäîùi”

16.45 “Ðå÷äîê”

êîæíîãî”

20.00, 05.15 “Ïîäðîáèöi”

00.25 Ò/ñ “Îñîáèñòi îáñòàâèíè”
02.20 Ïîäðîáèöi

ICTV
05.35, 09.35, 04.50 Ãðîìàäÿíñüêà 

îáîðîíà

06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi

08.45 Ôàêòè. Ðàíîê

09.00 Äåíü Äåðæàâíîãî Ïðàïîðà 

10.35 Õ/ô “Âîðîãè” 
12.30, 21.25 Ñêåò÷-øîó “Íà òðüîõ”

15.00, 16.10, 20.20 Ñåêðåòíèé ôðîíò

15.45 Ôàêòè. Äåíü

18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið

19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 

22.40 Õ/ô “Îñòàííié êîðîëü” 
00.40 Ò/ñ “Ìîðñüêà ïîëiöiÿ. Ëîñ-

Àíäæåëåñ” 
02.05 Ñòîï-10

02.50 Ïðîâîêàòîð

04.25 Ñòóäiÿ Âàøèíãòîí

04.30 Ôàêòè

07.00, 16.00 “Âñå áóäå äîáðå!”

09.00 “Öåðåìîíiÿ ïiäíÿòòÿ 

ïëîùi”

12.30 “Âiäêðèòòÿ Ïðåçèäåíòîì 

Êîñòiöèíèì”

13.55 “Áèòâà åêñòðàñåíñiâ. Àïîêàëiïñèñ”

18.00, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”

18.40, 01.55 “Ñëiäñòâî âåäóòü 

åêñòðàñåíñè”

äiòåé”

06.00, 10.00, 18.00 Ò/ñ ”Ñïðàâà 
Äîéëiâ”

06.45, 09.15, 10.45 Áàäüîðèé ðàíîê

07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 

03.30 Ïðîâiíöiéíi âiñòi

07.35 Ìåæà ïðàâäè

09.00, 00.15 ×àñ:Tàéì

09.30, 17.00 Íåïîâòîðíà ïðèðîäà

11.00, 16.10 Äèòÿ÷à ãîäèíà

12.10 “Ãàë-êëiï”

12.35 Ãàëèöüêèé øëÿãåð. Iâàíî-

Ôðàíêiâñüê

14.00, 01.00 Õ/ô “Ïîâiòðÿíi ïiðàòè”

19.30, 21.00 Íàøi âiòàííÿ

20.00 Ñîëî

21.30 Ìàéñòåð-êëàñ iç Í. Ôiöè÷

22.40, 04.00 Õ/ô “Ñëîâà íà 
âiêîííîìó ñêëi” 

02.30 Õiò-ïàðàä

UA:ÏÅÐØÈÉ 

06.30, 07.40, 08.40, 09.00, 09.20, 

11.05, 11.45, 12.40, 14.05, 14.40, 

17.00, 18.55, 20.00 Ðîëèê “ÂIÐÞ 

ñïiëêà-âåêòîð âèçíà÷åíî”

07.45, 04.30 Ä/ô “Îëåñü Øåâ÷åíêî. ßê 

íà ñïîâiäi” iç öèêëó “Äèñèäåíòè”

08.10, 03.05 Ä/ô “Ëåâêî Ëóê’ÿíåíêî. 

08.45, 09.10, 09.35, 11.00, 20.15 

ÃÎÄÈÍÈ”. Ïàðàä ç íàãîäè Äíÿ 

11.15 Ä/ô “Ãåíi÷åñüê”

12.45 Ôîëüê-musiñ

14.45, 21.35 Ðîçñåêðå÷åíà iñòîðiÿ

17.05 Õ/ô “Æèâà”
19.05 Ïåðâiñíèé àâàíãàðä

21.00, 01.10 Íîâèíè

23.30, 01.50 ÇÐÎÄÈËÈÑÜ ÌÈ 

00.45 Ìié Øåâ÷åíêî. Ð. Áàëàÿí

01.35 Âñåñâiòíi iãðè-2017. ßñêðàâi 

ñïîðòñìåíiâ

03.35 Ìié Øåâ÷åíêî. Ì. Æóëèíñüêèé. 

Ðîçäóìè

05.00 Ñâiòëî

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 09.45, 

11.15, 19.30 ÒÑÍ

06.45, 07.10, 08.10, 09.10, 11.30 

“Ñíiäàíîê ç 1+1”

10.00 “Òðàíñëÿöiÿ óðî÷èñòîãî ïàðàäó 

13.10 Õ/ô “Ñòîëiòòÿ ßêîâà”
17.15 Ê/ê “Äiàìàíòîâà ðóêà”

20.15 Ê/ê “ñëóãà íàðîäó - 2”

00.15 “Êîíöåðò “Îêåàí Åëüçè. Áåç ìåæ”

05.10 Ì/ô “ßê êîçàêè...”

05.55 Ì/ô
06.25, 04.25 Õ/ô “Âiðíi äðóçi”
08.25 Õ/ô “Ëàñêàâî ïðîñèìî, àáî 

Ñòîðîííiì âõiä çàáîðîíåíî”

11.20 Õ/ô “Çà äâîìà çàéöÿìè”
13.00 Õ/ô “Êîðîëåâà áåíçîêîëîíêè”
14.30 Õ/ô “Ïåñ Áàðáîñ òà 

íåçâè÷àéíèé êðîñ”
14.45 Õ/ô “Ñàìîãîííèêè”
15.00 Õ/ô “Äæåíòëüìåíè óäà÷i”
16.50 Õ/ô “Ñëóæáîâèé ðîìàí”
20.00, 01.40 “Ïîäðîáèöi”

00.00 Ò/ñ “Îñîáèñòi îáñòàâèíè” 

03.05 “óÄà÷íèé ïðîåêò”

ICTV
06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi

08.45 Ôàêòè. Ðàíîê

09.00 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 

10.00 Óðî÷èñòèé ïàðàä äî Äíÿ 

11.20, 01.45 Ñêåò÷-øîó “Íà òðüîõ”

12.25 Õ/ô “Ïîëiöåéñüêèé ç Áåâåðëi 
Ãiëëç”

14.25 Õ/ô “Ïîëiöåéñüêèé ç Áåâåðëi 
Ãiëëç-2”

16.40 Õ/ô “Ïîëiöåéñüêèé ç Áåâåðëi 
Ãiëëç-3”

18.45 Ôàêòè. Ñïåöâèïóñê äî Äíÿ 

Íåçàëåæíîñòi

19.55 Äèçåëü-øîó

22.25 “26 ðå÷åé, ÿêi íàñ çìiíèëè”. 

Ñïåöïðîåêò äî Äíÿ Íåçàëåæíîñòi

23.25 Õ/ô “Ìiñüêi ïiæîíè” 
02.00 Ä/ô “Êàðëñáåðã”

02.40 Ñòîï-10

03.25 Ïðîâîêàòîð

06.45, 16.00 “Âñå áóäå äîáðå!”

10.00 “Ïàðàä âiéñüê íà Ìàéäàíi 

Íåçàëåæíîñòi òà âóë. Õðåùàòèê çà 

13.10 Õ/ô “Êîëè ñîíöå áóëî Áîãîì”
18.00, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”

18.40, 00.55 “Ñëiäñòâî âåäóòü 

åêñòðàñåíñè”

òiëà 3”

04.30 Àáçàö

05.25, 07.39 Kids Time

05.30 Ì/ñ “Ñiìåéêà Êðóäñ”
05.50 Ì/ñ “Ïðèãîäè Êîòà â ÷îáîòÿõ”
07.40 Ì/ô “Òîð - ëåãåíäà âiêiíãiâ”
09.30 Ì/ô “Áðåìåíñüêi ðîçáèøàêè. 

Âiä÷àéäóøíà ãàñòðîëü”

12.50 Õ/ô “Ñàìîòíié çà êîíòðàêòîì”
15.00, 01.00 Õ/ô “Òiíi íåçàáóòèõ 

ïðåäêiâ”
17.10 Ì/ô “Ìèêèòà Êîæóì’ÿêà”
19.00 Õ/ô “Iíôîãîëiê” 
21.00 Õ/ô “Êîõàííÿ ó âåëèêîìó ìiñòi 2” 
22.50 Õ/ô “Ñåëôiïàòi” 

06.00, 10.00 Ò/ñ ”Ñïðàâà Äîéëiâ” 
07.00 Ïðîâiíöiéíi âiñòi

07.35 Ñîëî

09.00, 00.30 ×àñ-Tàéì

11.00, 16.00 Äèòÿ÷à ãîäèíà

14.00, 01.00 Õ/ô “Íîâi Ðîáiíçîíè”

22.00, 03.30 Õ/ô “×îðíà Ðàäà”

UA:ÏÅÐØÈÉ
06.00 Ä/ñ “Îðåãîíñüêèé ïóòiâíèê”

06.35, 22.55 Ïîãîäà

06.40 Ì/ñ “Ìàíäðiâíèêè â ÷àñi”
07.30 ÐÀÍÊÎÂÈÉ ÁËÎÊ ÏÐÎÃÐÀÌ

08.20 Ì/ô “Êíèãà äæóíãëiâ”
09.05 Ä/ô “Ñàäîâi ñêàðáè”

09.30 Ò/ñ “Ãðàíä-ãîòåëü”
11.15 Ò/ñ “Åïîõà ÷åñòi”
13.00, 21.00, 01.10 Íîâèíè

13.15 Ñëiäñòâî. Iíôî

14.40 Ä/ô “Iâàí Ôðàíêî”

15.40 Ïåðâiñíèé àâàíãàðä

17.30 Íàöiîíàëüíèé âiäáið äî 

Äèòÿ÷îãî ïiñåííîãî êîíêóðñó 

21.30, 01.35 ÕÕIÕ Âñåñâiòíÿ Óíiâåðñiàäà

2017. Ùîäåííèê

21.50 Áîãàòèðñüêi iãðè

22.40 Ä/ñ “Ïiâäåííà Êîðåÿ ñüîãîäíi”

23.30 Ä/ñ “Äèêi òâàðèíè”

00.35 Ä/ñ “Ìèñòåöüêèé ïóëüñ Àìåðèêè”

01.45 Âñåñâiòíi iãðè-2017. ßñêðàâi 

ñïîðòñìåíiâ 

ñïiëêà - âåêòîð âèçíà÷åíî”

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

16.45, 19.30 ÒÑÍ

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê 

ç 1+1”

09.30, 10.55 “×îòèðè âåñiëëÿ - 2”

15.10, 17.10 Ò/ñ “Âåëè÷íå ñòîëiòòÿ. 
Ðîêñîëàíà”

20.15 “Ëiãà ñìiõó”

23.00 “Þðìàëiòî ç Êâàðòàëîì 95”

06.00, 20.00, 04.10 “Ïîäðîáèöi”

06.40 Ì/ô
07.30, 02.40 Õ/ô “Äiâ÷èíà ç ãiòàðîþ”
09.20 Õ/ô “Äæåíòëüìåíè óäà÷i”
11.10, 00.30 Õ/ô “Çàêîõàíèé çà 

âëàñíèì áàæàííÿì”
13.00 Õ/ô “Ñëóæáîâèé ðîìàí”
16.10 Õ/ô “Îáìiíÿéòåñü îáðó÷êàìè” 

20.40 Ò/ñ “Äîìîãîñïîäàð” 
02.15 Õ/ô “Ïåñ Áàðáîñ òà 

íåçâè÷àéíèé êðîñ”
02.25 Õ/ô “Ñàìîãîííèêè”
04.50 “Æäè ìåíÿ”

ICTV
05.15 Ñòóäiÿ Âàøèíãòîí

05.20 Ôàêòè. Ñïåöâèïóñê

06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi

08.45 Ôàêòè. Ðàíîê

09.15 Õ/ô “Îñòàííié êîðîëü”
11.10 Õ/ô “Ãîëèé ïiñòîëåò. Ç ôàéëiâ 

ïîëiöiéíîãî âiääiëêó” 
12.55 Õ/ô “Ãîëèé ïiñòîëåò-2. Çàïàõ 

ñòðàõó”
14.25 Õ/ô “Ãîëèé ïiñòîëåò-3. Îñòàííÿ 

îáðàçà”
16.00 Äèçåëü-øîó

18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið

19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 

20.20 Àíòèçîìái

21.25 “Íà òðüîõ”

00.25 Õ/ô “Êîä äîñòóïó “Êåéïòàóí” 
02.15 Õ/ô “Ìiñüêi ïiæîíè” 
04.10 Ôàêòè

04.30 Ò/ñ “Âiääië 44” 

06.55 Õ/ô “Êîëè ñîíöå áóëî Áîãîì”
09.40 Õ/ô “Äàìñüêå òàíãî”
11.25 Õ/ô “Êîëè éîãî çîâñiì íå 

18.00, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”

18.30 Õ/ô “Äîðîãà ìîÿ äîíå÷êî”
20.20, 22.45 Õ/ô “Ùàñòÿ çà ðåöåïòîì”
23.20 “Ñëiäñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè”

03.05 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé

03.10 Çîíà íî÷i

04.25 Àáçàö

05.24, 07.39 Kids Time

05.25 Ì/ñ “Ñiìåéêà Êðóäñ”
05.45 Ì/ñ “Ïðèãîäè Êîòà â ÷îáîòÿõ”

19.00 Õ/ô “Ñìîêiíã”
21.00 Õ/ô “Ãðîìîáié”
23.10 Õ/ô “Áiéêà ó Áðîíêñi”
01.00 Õ/ô “Áðàòè Ãðiìì” 

06.00, 10.00, 18.00 Ò/ñ ”Ñïðàâà 
Äîéëiâ” 

06.45, 10.45 Áàäüîðèé ðàíîê

07.30, 15.50, 18.50 Îãîëîøåííÿ. 

08.30 Ñìà÷íà ìàíäðiâêà

09.00, 00.15 ×àñ-Tàéì

09.15 Ðàíêîâèé ôiòíåñ

09.30, 17.00 Íåïîâòîðíà ïðèðîäà

11.00, 16.00 Äèòÿ÷à ãîäèíà

11.45 Äèòÿ÷à ïðîãðàìà “×àðiâíèé 

12.10 “Ãàë:êëiï”

13.00, 02.30 Õiò-ïàðàä

14.00, 01.00 Õ/ô “Òiíü âåëåòíÿ”

Ôiöè÷

19.30, 21.00 Íàøi âiòàííÿ

20.00 Ôàéíå ìiñòî 2017

20.10 Ïîãëÿä çáëèçüêà

20.40 Ñëiä

çíàõiäîê

22.00, 04.00 Õ/ô “Îñòàííié øàíñ”

UA:ÏÅÐØÈÉ
06.00 Ä/ñ “Îðåãîíñüêèé ïóòiâíèê”

06.35 Ì/ñ “Ìàíäðiâíèêè â ÷àñi”
07.20 Ì/ô “Êíèãà äæóíãëiâ”
08.30 Ä/ñ “Òðàäèöiéíi ñâÿòà Ìàöóði”

09.20, 22.55 Ïîãîäà

09.30 Ì/ñ “Ëåãåíäà ïðî Áiëîñíiæêó”
10.00 Íàöiîíàëüíèé âiäáið äî 

Äèòÿ÷îãî ïiñåííîãî êîíêóðñó 

13.45 Ò/ñ “Ñåðöå îêåàíó”

18.00 Áîãàòèðñüêi iãðè

18.50 Õ/ô “Êîðîëiâñüêèé ãåíåðàë”
21.00, 01.10 Íîâèíè

21.30 ÕÕIÕ Âñåñâiòíÿ 

Óíiâåðñiàäà-2017. Ùîäåííèê

21.40 Ä/ô “ßñêðàâi ïåðåìîãè. 

Äåôëiìïiàäà-2017”

22.10 Ä/ô “Ãåíi÷åñüê”

22.40 Ìåãàëîò

23.00 Êíèãà.ua

23.30 Ä/ñ “Áîã â Àìåðèöi”

00.35 Ä/ñ “Ìèñòåöüêèé ïóëüñ 

Àìåðèêè”

01.30 Âiêíî â Àìåðèêó

01.55 Ä/ñ”Òðàäèöiéíi ñâÿòà Ìàöóði”

02.40 Ä/ô “Ìèêîëà Ðóäåíêî. 

Ôîðìóëó æèòòÿ çíàéäåíî” iç öèêëó 

“Äèñèäåíòè”

03.05 Ò/ñ “Ðîêñîëàíà”

1+1
06.05, 19.30, 05.05 ÒÑÍ

07.00 “Ãðîøi”

08.00 “Ñíiäàíîê. Âèõiäíèé”

10.00, 23.10 “Ñâiòñüêå æèòòÿ”

11.00 “Âãàäàé ÿùèê”

12.05 Ê/ê “Äiâ÷àòà”

14.05 Ê/ê “Äiàìàíòîâà ðóêà”

16.10 “Âå÷iðíié êâàðòàë”

18.30 “Ðîçñìiøè êîìiêà 2017”

21.15 “Âå÷iðíié êâàðòàë” 

00.10 “Þðìàëiòî ç Êâàðòàëîì 95”

05.55 Ì/ô
06.20 Õ/ô “Êîðîëåâà áåíçîêîëîíêè”
08.00 Õ/ô “Ñëàäêàÿ æåíùèíà”
10.00, 03.15 Ä/ï “Íàòàëÿ Ãóíäàðåâà. 

ãðîìàäÿíêà Íèêàíîðîâà”
12.50 Ò/ñ “Äîìîãîñïîäàð” 
16.30 Ò/ñ “ßáëóíåâèé ñàä” 
20.00, 05.25 “Ïîäðîáèöi”

À äî ß”

00.05 Õ/ô “Îáìiíÿéòåñü îáðó÷êàìè” 
01.55 Õ/ô “Äiäüêà ëèñèãî”

ICTV
06.00 Äèâèòèñü óñiì!

06.50 Áåç ãàëüì

07.50 Ì i Æ

08.55 “26 ðå÷åé, ÿêi íàñ çìiíèëè”. 

Ñïåöïðîåêò äî Äíÿ Íåçàëåæíîñòi

09.55 Õ/ô “Ïîìiíÿòèñÿ ìiñöÿìè” 
12.10, 13.00 Õ/ô “Ïîëiöåéñüêèé ç 

Áåâåðëi Ãiëëç”
12.45 Ôàêòè. Äåíü

14.40 Õ/ô “Ïîëiöåéñüêèé ç Áåâåðëi 
Ãiëëç-2”

16.40 Õ/ô “Ïîëiöåéñüêèé ç Áåâåðëi 
Ãiëëç-3”

18.45 Ôàêòè. Âå÷ið

19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè. Ïiäñóìêè 

20.05 Õ/ô “Îáëiâiîí” 
22.45 Õ/ô “Çåëåíà ìèëÿ”
02.10 Ò/ñ “Ìîðñüêà ïîëiöiÿ. Ëîñ-

Àíäæåëåñ”
03.30 Ïðîâîêàòîð

04.20 Ôàêòè

04.50 Ò/ñ “Âiääië 44” 

06.05 “Âñå áóäå äîáðå!”

08.00 “Êàðàîêå íà Ìàéäàíi”

08.55 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”

10.45 “Õàòà íà òàòà”

12.20 “Âàãiòíà ó 16”

14.10 “Äîíüêè-ìàòåði”

15.05 Õ/ô “Äîðîãà ìîÿ äîíå÷êî”
16.55 Õ/ô “Ùàñòÿ çà ðåöåïòîì”
19.00 Õ/ô “Ìàìà áóäå ïðîòè”
23.10 Õ/ô “Ñëóæáîâèé ðîìàí”
02.15 “Ñëiäñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè”

03.10 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé

03.15, 01.20 Çîíà íî÷i

06.09, 07.25 Kids Time

06.10 Ì/ñ “Ïðèãîäè Êîòà â ÷îáîòÿõ”
07.30 Ò/ñ “Ñàøàòàíÿ” 
14.00 Õ/ô “Ñìîêiíã”
16.00 Õ/ô “Êàðàòå-ïàöàí” 
18.50 Õ/ô “Çàòÿòi íàïàðíèêè”
21.00 Õ/ô “Òðè iêñè” 
23.20 Õ/ô “Ãiñòü” 

06.00 Ïðî êiíî

06.15, 11.00 Ïðî íàñ

06.45, 09.15 Áàäüîðèé ðàíîê

07.35 Õ/ô “Àêëà” 

09.00, 00.10 ×àñ-Tàéì

10.30 Áëàãà çâiñòêà ç Ðiêîì Ðåííåðîì

11.30 Ìàéñòåð-êëàñ iç Í. Ôiöè÷

11.55, 14.25, 16.55, 20.05, 00.05 

Òåðíîïiëüñüêà ïîãîäà

12.00 Ñìà÷íà ìàíäðiâêà

12.30, 00.30 Õ/ô “Çíàéäåø äðóãà - 

14.30 Ì/ô
15.00 Õ/ô Äèòÿ÷å êiíî.”Âåðîíiêà”
16.30 Äiì êíèãè

17.00 Õiò-ïàðàä

17.50 Ôàéíå ìiñòî 2017

18.00 Íàøi âiòàííÿ

21.00, 02.30 Ãàëèöüêèé øëÿãåð. 

Òåðíîïiëü

22.30, 04.00 Õ/ô “Ï’ÿòü äíiâ ó Ðèìi”

UA:ÏÅÐØÈÉ
06.00 Ä/ñ “Îðåãîíñüêèé ïóòiâíèê”

06.35 Ì/ñ “Ìàíäðiâíèêè â ÷àñi”
07.20 Ì/ô “Êíèãà äæóíãëiâ”
08.30, 02.05 Ä/ñ “Òðàäèöiéíi ñâÿòà 

Ìàöóði”

09.30 Õ/ô “Êîðîëiâñüêèé ãåíåðàë”
11.50, 01.40 Òåàòðàëüíi ñåçîíè

12.35 Ôîëüê-musiñ

13.55 Ïåðøèé íà ñåëi

14.25 Ò/ñ “Ãðàíä-ãîòåëü”
20.30 Ïåðøà øïàëüòà

21.00, 01.10 Íîâèíè

21.30, 01.30 ÕÕIÕ Âñåñâiòíÿ 

Óíiâåðñiàäà-2017. Ùîäåííèê

21.40 Ä/ñ “Ñóïåðâiä÷óòòÿ”

22.15 Ä/ñ “Âàãàñi - ÿïîíñüêi ñìàêîëèêè”

23.00 Êíèãà.ua

23.30 Áîãàòèðñüêi iãðè

00.20 Ä/ñ “Ïiâäåííà Êîðåÿ ñüîãîäíi”

00.35 Ä/ñ “Ìèñòåöüêèé ïóëüñ Àìåðèêè”

02.50 Ä/ô “Âàñèëü Ñèìîíåíêî. Òèøà 

i ãðiì”

03.20 Ò/ñ “Ðîêñîëàíà”

1+1

08.00 “Ñíiäàíîê. Âèõiäíèé”

09.00 Ëîòåðåÿ “Ëîòî:çàáàâà”

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

10.50 “Ñâiò íàâèâîðiò - 3: Òàíçàíiÿ, 

Åôiîïiÿ”

12.00 Ò/ñ “Ñëóãà íàðîäó” 
17.30 Ê/ê “Ñëóãà íàðîäó - 2”

19.30, 05.15 “ÒÑÍ-Òèæäåíü”

21.00 “Òàíöi ñ çiðêàìè”

23.00 “Ëiãà ñìiõó”

01.45 “Ñâiòñüêå æèòòÿ”

04.30 “Åñêiìîñêà - 2: ïðèãîäè â 

Àðêòèöi”

05.55 Ì/ô
06.25 Õ/ô “Çà äâîìà çàéöÿìè”
08.00 “óÄà÷íèé ïðîåêò”

10.00 “Îðåë i Ðåøêà. Ðàé i ïåêëî”

11.00 “Îðåë i Ðåøêà. Ïåðåçàâàíòàæåííÿ”

12.00, 04.25 Õ/ô “Øàëåíå âåñiëëëÿ” 
14.00, 02.40 Õ/ô “Íàðå÷åíà-âòiêà÷êà” 
16.10 Õ/ô “ßê æå áóòè ñåðöþ” 
18.10 Õ/ô “ßê æå áóòè ñåðöþ. 

Ïðîäîâæåííÿ” 
20.00 “Ïîäðîáèöi”

20.30 Êîíöåðò Î.Âèííèêà “Ìîÿ äóøà...”

23.10 Ò/ñ “ßáëóíåâèé ñàä” 

ICTV
07.25 Õ/ô “Ãîëèé ïiñòîëåò. Ç ôàéëiâ 

ïîëiöiéíîãî âiääiëêó” 
08.55 Õ/ô “Ãîëèé ïiñòîëåò-2. Çàïàõ 

ñòðàõó” 
10.40 Õ/ô “Ãîëèé ïiñòîëåò-3. Îñòàííÿ 

îáðàçà” 
12.05, 13.00 Õ/ô “Çåëåíà ìèëÿ” 
12.45 Ôàêòè. Äåíü

16.10 Õ/ô “Îáëiâiîí” 
18.45 Ôàêòè òèæíÿ. 100 õâèëèí ç 

20.35 Õ/ô “Ëþäèíà ç çàëiçíèìè 
êóëàêàìè”

22.25 Õ/ô “Ëþäèíà ç çàëiçíèìè 
êóëàêàìè-2”

00.15 Õ/ô “Êîä äîñòóïó “Êåéï-òàóí”
02.25 Ò/ñ “Ìîðñüêà ïîëiöiÿ. Ëîñ-

Àíäæåëåñ”
03.45 Ïðîâîêàòîð

05.40 “Âñå áóäå äîáðå!”

06.50 “Õàòà íà òàòà”

08.50 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”

09.45 “Êàðàîêå íà Ìàéäàíi”

11.40 Õ/ô “Ñëóæáîâèé ðîìàí”
14.45 Õ/ô “Ìàìà áóäå ïðîòè”
19.00, 02.30 “Ñëiäñòâî âåäóòü 

åêñòðàñåíñè”

03.00 Çîíà íî÷i

04.00 Ò/ñ “Òàòóñåâi äî÷êè” 
05.45, 08.05 Kids Time

05.50 Ì/ñ “Ãóáêà Áîá Ïðÿìîêóòíi 
øòàíè”

06.40 Ì/ô “Áðåìåíñüêi ðîçáèøàêè. 
Âiä÷àéäóøíà ãàñòðîëü”

08.10 Ì/ô “Ìèêèòà Êîæóì’ÿêà”
10.00 Õ/ô “Çàòÿòi íàïàðíèêè”
12.10 Õ/ô “Ãîäèíà ïiê” 
14.10 Õ/ô “Ãîäèíà ïiê 2”
16.00 Õ/ô “Ãîäèíà ïiê 3”
17.45 Õ/ô “Òðè iêñè” 
20.00 Õ/ô “Êîììàíäî”
22.00 Õ/ô “Ìåõàíiê” 
00.00 Õ/ô “Íåéìîâiðíèé áëîêáàñòåð” 
02.00 Õ/ô “Ñåëôiïàòi” 

06.00 Õ/ô “Àêëà”

07.45, 09.50 Áàäüîðèé ðàíîê

08.40, 23.45 ×àñ-Òàéì

09.00 Ïîâíîòà ðàäîñòi æèòòÿ

09.30 Ñïðàâæíÿ öiíà

Ñîáîðó ÓÃÊÖ ì.Òåðíîïîëÿ

11.40 Äiì êíèãè

12.00 Õ/ô Äèòÿ÷å êiíî.”Âåðîíiêà”

14.00 Ñiëüñüêèé êàëåíäàð

14.30 Ìåæà ïðàâäè

15.30 Ñëiä

17.00 Âiêíî â Àìåðèêó

17.30, 20.30 Ïðî íàñ

18.00 Íàøi âiòàííÿ

19.00, 00.00, 03.30 Ïðîâiíöiéíi âiñòi. 

Òèæäåíü

20.00, 01.00 Îãëÿä ñâiòîâèõ ïîäié

22.15, 04.15 Õ/ô “Âi÷íà ïiâíi÷”
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Ганна Крушельницька — сестра великої Соломії
Славетні земляки | До 130-річчя від дня народження

Ганна Амвросіївна Крушельницька (1887-1965 pp.) увійшла в історію вокального мистецтва як українська оперна і камерна 
співачка початку XX ст. Стоячи біля колиски української опери, своїм милозвучним, сильним голосом (меццо-сопрано) вона 
зачаровувала публіку Тернополя, Львова, Стрия, Чернівців, Заліщиків, у театрах Варшави, Мілана, Риму та інших міст Європи.

У 1904 р. Ганна співала в опері 
"Чорноморці" Миколи Лисенка. 
Рецензент писав: "Ясним про-
менем побіч того був спів Нусі 
Крушельницької. Голосовий ма-
теріал у цієї молоденької співач-
ки пишний, пребагатий… Голос 
її нагадує вірно голос сестри Со-
ломії…"

На італійській сцені дебюту-
вала 1912 року в опері "Кармен" 
у театрі "Лірико" у Мілані. В її 
репертуарі було вісім опер. Зна-
менита італійська фірма "Фоно-
типія" здійснила запис кількох 
арій із класичних опер західно-
європейських композиторів у 
виконанні Г. Крушельницької.

На жаль, "Нуся не змогла на 
всю ширину розкрити своїх 
крил". У часи Першої світової ві-
йни єдиним працюючим театром 
в Італії був театр у Римі, до якого 
з’їхалася ціла армія безробітних 
співаків. Ганна Крушельниць-
ка, згідно з чергою, лише раз на 
місяць могла виходити на сцену. 
Щоб перебути час розрухи, спі-
вачка переїхала у провінційне 
містечко Віареджо до сестри Со-
ломії. Там мером міста був чоло-
вік Крушельницької-старшої.

Не маючи повноцінного за-
вантаження улюбленою ро-
ботою, дівчина записалася на 
курси модних тоді танців, зако-
халася в учителя танців, мріяла 
про дитину від обранця. Дізна-
вшись, що сестра заради чоло-
віка ладна покинути навчання і 
оперну сцену, Соломія з’ясувала 
усе про її обранця. Вона ви-
явила, що вчитель танців одру-

жений і має дітей, і розповіла 
про все Ганні, що призвело до 
нервово-психічного захворю-
вання. Після лікування у най-
дорожчих професіоналів, Ганна 
трохи оговталася, але почала 
багато палити. 1921 року вона 
повернулася до Львова. Кілька 
років викладала у Музичному 
інституті імені Миколи Лисен-
ка, брала участь у концертах. 
Згодом відійшла від активного 
музичного і світського життя. У 
1928 році Ганна Крушельницька 
залишила сцену. Хвороба про-
гресувала. Коли сестра втра-
тила розум, Соломія все життя 
себе винуватила. І, відчуваючи 
свою провину, вона після смерті 
чоловіка доживала вік із боже-
вільною сестрою.

Страждаючи від раку горла, 
перемагаючи біль, Соломія не 
кричала, щоб не спровокувати на-
падів у Ганни. Так і померла силь-
на 80-річна жінка з кулаком у роті, 
щоб не налякати сестру. 

Ганна Крушельницька — випускниця 
Вищого музичного інституту ім. 
М. Лисенка у Львові, 1906 р.

Ганна Крушельницька в юності. 
 м. Тернопіль, 1990 р.

Ганна Крушельницька — Оксана 
у виставі-опері "Запорожець за 
Дунаєм" С. Гулака-Артемовського. 
Оперна студія Товариства  
ім. І. Котляревського, Львів, 1905 р.

Народилася Ганна 18 серпня 1887 року в с. Білій, тепер Тернопіль-
ського району, в родині Амвросія та Tеодори Крушельницьких восьмою 
дитиною. Була загальною улюбленицею в сім’ї. Від батьків та старших 
братів і сестер перейняла любов до рідного краю, чудової української 
пісні. Оскільки в родині Крушельницьких співали всі, Ганна мала в 
кого повчитися. Спочатку батько навчав її гри на фортепіано, згодом, 
у 1895-1896 pp., вчила сестра Соломія. Закінчила школу «Приятелі му-
зики» у Тернополі, Вищий музичний інститут у Львові, Міланську кон-
серваторію (Італія).

Жодна важлива подія в культурному житті Західної України не від-
бувалася без участі Ганни Крушельницької. Співачка брала участь в 
ювілейному концерті з нагоди приїзду до Львова Миколи Лисенка, у 
Шевченківських вечорах, у концертах, присвячених Іванові Франку. В 
1905 році одержала премію на одному з конкурсних концертів Львів-
ського «Бояна» за найкраще виконання пісень на слова Т. Шевченка.

На перший її виступ, у травні 1912 року, присвячений Іванові Фран-
ку, не вистачало для всіх охочих місць. Композитор Станіслав Людке-
вич назвав той концерт «найкращим і найцікавішим», а Ганну Крушель-
ницьку «симпатичною, надійною і наскрізь інтелігентною співачкою».

З нагоди 40-річчя літературної діяльності Івана Франки в липні 1913 
року відбувся ювілейний вечір у Львові. Ганна Крушельницька та Ми-
хайло Микиша виконували сольні пісні на слова Каменяра, поезії читав 
Лесь Курбас.

У 1921-1922 pp. Ганна Крушельницька працювала педагогом у Вищому 
музичному інституті ім. М. Лисенка у Львові, а в 1923-1925 pp. — у Дрого-
бицькій музичній школі. Останні концерти відбулися в 1929 році у Львові, 
Дрогобичі, Гребенові разом із Василем Барвінським як піаністом.

Творча доля звела Ганну Крушельницьку з чудовими людьми:  
І. Франком, М. Павликом, М. Лисенком, Д. Січинським, С. Людкеви-
чем, Л. Курбасом, А. Вахнянином, О. Мишугою, О. Нижанківським.

Останні роки Ганна Крушельницька проживала разом із сестрою 
Соломією у Львові. Померла 13 травня 1965 p., похована на Личаків-
ському цвинтарі недалеко під могили С. Крушельницької.

Ширшає коло шанувальників таланту співачки. Доля її співочої 
спадщини не залишає нас байдужими. Чимало людей відкрили для 
себе заново талант співачки, тим паче тепер, коли зруйновано греблю 
заборон. Дійшли до нас фотографії, унікальні матеріали, зібрані в ар-
хівах, бібліотеках. Та, попри всі ці старання, нас не полишає відчуття 
боргу перед одним із найцікавіших митців галицького краю.

Надія зЮБРОВСЬКА, 
завідуюча Меморіальним музеєм Соломії Крушельницької с. Білої

Адреса музею: с. Біла, вул. С. Крушельницької, 8; тел. (0352) 29-91-36

Магія та енергетика дерев
Цікаво знати

Важко уявити приватний будинок без дерев на ділянці. Вони не тільки дають приємну тінь влітку і свіжий аромат під час цвітіння, а й несуть в собі певну енер-
гію. Далеко не всі дерева і кущі можна садити біля будинку. Існують такі рослини, які мають позитивну енергетику, але вирощувати їх близько до будинку не 
можна. Наприклад, дерева з потужною кореневою системою можуть пошкодити фундамент.

Які дерева можна садити 
біля будинку: прикмети
Вишня — невибаглива росли-

на, якій потрібен мінімум догляду. 
Її вважають символом родючості і 
достатку. Особливо шанують це де-
рево на Сході. Вважається, що вона 
приносить удачу.

Ялівець — одна з найпотужні-
ших рослин, які оберігають від при-
вороту і злих сил. Якщо посадити 
його біля будинку, він захищатиме 
всіх членів вашої родини. Вважа-
ється, що садити його потрібно пе-
ред будинком, а не з тильного боку. 
Хвою цієї рослини можна час від 
часу спалювати в приміщенні, щоб 
очистити енергетику.

Шипшина красиво виглядає 
в будь-яку пору року. Крім цього, 
вона охороняє благополуччя сім’ї. 
Основне значення шипшини в магії 
— привертати любов, пристрасть і 
міцні, стабільні сімейні зв’язки.

Модрина особливо приваблива 
восени. Вона допомагає впоратися 
з депресією, меланхолією й іншими 
проблемами психологічного харак-
теру.

Груша — символ материнства і 
любові, стабільності і довголіття.

Вважається, що ялина — енер-
гетичний вампір, і садити це дерево 
біля будинку не можна. Але це не зо-
всім так. Ялина вбирає енергію про-
тягом літа, а взимку ділиться нею. 

Вона захищає сім’ю від сварок, до-
помагає стримувати негативні емо-
ції. Але близько біля будинку її сади-
ти все ж не варто, оскільки її коріння 
може пошкодити фундамент.

У деяких країнах вважається, що 
ялина витісняє з дому чоловіків. 
Мається на увазі народження тіль-
ки дочок, вдівство і розлучення. 
Але в регіонах, де хвойні дерева 
поширені найбільше, в такі при-
кмети не вірять.

Калина  заспокоює нервову сис-
тему і допомагає одужувати в разі 
хвороб.

Клен приносить любов, довго-
ліття і матеріальний достаток. Жит-
тя людей, які мешкають у будинку, 
біля якого росте клен, буде спокій-
ним і розміреним. Клен несе спокій 
і впевненість.

Горобина збереже вашу сім’ю 
від чорного чаклунства, нечистої 
сили і будь-якої негативної енер-
гії. Вона розвиває екстрасенсорні 
здібності, особливо у дітей. Вчить 
контролювати свої почуття. Стар-
шим жінкам може подарувати дру-
гу молодість.

Яблуню варто посадити біля ві-
кон спальні молодої дівчини. Вона 
дарує красу, чарівність, віру в себе, 
удачу в коханні і щастя в сімейному 
житті.

Чи можна садити папороть біля 
будинку? Прикмет з цього приводу 
існує чимало. Вважається, що папо-
роть перешкоджає сваркам у сім’ї, 
приносить гроші й удачу, є надій-
ним захистом від нечистої сили.

Разом із тим, папороть — одна 

із найзагадковіших рослин. З нею 
пов’язано безліч легенд. Дехто 
вважає її енергетичним вампіром. 
З точки зору логіки це можна по-
яснити. Папороть часто спричинює 
алергію, поглинає кисень, тому її не 
можна вирощувати в приміщенні.

Вважається, що садити на ділян-
ці дуб — це дуже погана прикме-
та, яка віщує смерть глави сім’ї. До 
того ж аура цього дерева сприймає 
тільки здорових і сильних фізично 
людей.

Береза — дуже потужний за-
хисний засіб. Але садити її треба за 
огорожею біля хвіртки, тоді вона 
не пустить зло до вашої оселі. Чи 
можна садити березу біля будинку? 
Прикмети кажуть, що в її кронах 
живуть духи, і далеко не завжди 
вони добрі до людей.

Вважається, що той, хто поса-
дить вербу, вмирає того ж року. 
Тим більше, не можна садити вербу 
на честь народження дитини. Це ж 
стосується і осики. Гадають, що ці 
дерева приносять смерть і горе.

Чи можна садити тую у 
дворі? 
Прикмети застерігають, що ді-

вчата, які живуть у будинку, біля 
якого росте туя, не вийдуть заміж. 
У багатьох культурах це — дерево 
скорботи і печалі. Тую часто садять 
на кладовищах. З іншого боку, вва-
жається, що запах туї відганяє злих 
духів.

Багато з цих прикмет пов’язані 
не з магією, а з практичним досві-
дом предків. Майже всі рослини 

мають позитивну енергетику, за 
рідкісними винятками. Але якщо 
певне дерево викликає у вас не-
гативні асоціації, садити його не 
варто. Стається те, у що вірять. І 
якщо ялину ви вважаєте рослиною, 
яку треба садити біля могил, то, не-
зважаючи на позитивну енергетику 
цього дерева, нічого доброго яли-
на вам не принесе.
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Перша України і четверта ракетка світу 
Еліна Світоліна стала першою тенісисткою 
в історії Жіночої тенісної асоціації (WTA), 
якій вдалося виграти 3 титули поспіль на 
турнірах Premier 5 зі старту сезону. По 2 
трофеї на Premier 5 за рік завойовували 
Каролін Возняцкі (2010), Марія Шарапо-
ва (2011), Серена Вільямс (2013, 2014) і Ві-
кторія Азаренко (2013). Наразі українська 
тенісистка утримує лідерство за кількістю 
титулів у цьому році.

Лівий захисник загребського «Динамо» 
і національної збірної Хорватії Йосіп 
Піваріч перейшов у київське «Динамо». 
Хорват підписав контракт на 3 роки. Вар-
тість трансферу — 2 млн євро. Минулого 
сезону він зіграв за загребських «динамів-
ців» 24 матчі і забив 1 гол. На його рахунку 
7 матчів за збірну Хорватії у кваліфікації 
ЧС-2018.

Програвши перший півфінальний по-
єдинок Кубка Тернопільщини (1:2), «ДСО-
Поділля» (Тернопільський р-н.) сповна ре-
абілітувався в домашньому матчі-відповіді, 
забивши великогаївському «Агрону-ОТГ» 
6 «сухих» м’ячів. Таким чином «подоляни» 
пробилися в кубковий фінал. У вирішальній 
дуелі 24 серпня на стадіоні «Колос» у Збара-
жі їм протистоятиме зборівський «Колос».

13 серпня на Великогаївському стаді-
оні відбулися традиційні змагання з 
пляжного волейболу, які організовує 
Тернопільська райрада ФСТ «Колос». У 
турнірі взяли участь 9 команд, учасники 
яких віком до 40 років і старші. Найстар-
шому учаснику Володимиру Леонтьєву 65 
років. Серед ветеранів перемогли Віталій 
Поглод і Дмитро Ізб’янський з Великих 
Гаїв, на 2 місці — Острів, на 3 — Ступки. 
У групі до 40 років виграли Володимир 
Дзюбак та Олег Суровий з Мишковичів, 
на 2 сходинці — Великі Гаї, на 3 — Острів. 
Переможці та призери в особистому за-
ліку нагороджені медалями й грамотами, 
команди-переможці — кубками.

25-27 серпня на Тернопільському ставі 
відбудеться Східноєвропейський Кубок 
з аквабайку (фрістайл), етап чемпіона-
ту світу з водно-моторного спорту у класі 
F500, етапи чемпіонату Європи з водно-
моторного спорту у класах F250 та F125, Ку-
бок міського голови у класі F550. Відвідува-
чів заходу на набережній ставу та в парку 
ім. Т. Шевченка чекатимуть гастрономічний 
фестиваль, виступи тернопільських гуртів, 
презентація саунд-треку до фільму «Дани-
ло Галицький», open-air за участю кращих 
діджеїв України та концерт культового 
українського гурту «Kozak System».

ФК «Тернопіль» офіційно повідомив, що 
через фінансові негаразди знімає ко-
манду з чемпіонату другої ліги. «Клуб і 
команда не зникають.  «Тернопіль» пере-
форматовується. Буде проаналізовано всі 
помилки, переглянуто план фінансування, 
змінено підхід до комплектації команди. 
Ми належно підготуємося до наступного 
сезону, щоб у всеозброєнні ввійти до ре-
формованої Національної футбольної ліги 
України», — зазначив начальник управ-
ління у справах сім’ї, молодіжної політики 
і спорту Тернопільської міськради Микола 
Круть.

У рамках 6-го туру другої ліги тернопіль-
ська «Нива» здолала у Вишнівці стрий-
ську «Скалу» з рахунком 2:0. Тернополя-
ни володіли перевагою впродовж усього 
матчу і перемогли завдяки дублю Ігоря Га-
тали на 5-й і 14-й хвилинах. У турнірній та-
блиці «нивівці» 6-ті.

Тернопільська «Галичанка» відкриє но-
вий волейбольний сезон серед жіночих 
команд двобоєм за Суперкубок України 
з чинним багаторазовим чемпіоном Укра-
їни южненським «Хіміком». Матч відбу-
деться 15 жовтня в Черкасах. «Галичанка» 
— фіналіст попереднього розіграшу Кубка 
України з волейболу. Чемпіонат Суперліги 
тернополянки завершили на 4 місці.

Львівські «Карпати» поступилися на 
виїзді «Маріуполю» з рахунком 0:3. Ре-
зультати інших матчів 5-го туру: «Динамо» 
— «Зірка» 3:0, «Сталь» — «Ворскла» 0:1, «Ве-
рес» — «Зоря» 0:1, «Олександрія» — «Шах-
тар» 1:2, «Олімпік» — «Чорноморець» 1:0. 
Трійка лідерів: «Динамо» — 13 очок, «Шах-
тар» — 12, «Олімпік» — 11.

Підготував Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Футбол | Чемпіонат Тернопільського району Спортивний калейдоскоп

Футбол | Український серб

Девіч підкорюватиме Швейцарію
Футбольна доля дуже непередбачувана. Чи міг хтось спрогнозувати, що чвертьфіналіст Ліги Європи харків-
ський «Металіст» за декілька років зникне з футбольної мапи України, а один із його символів виявиться не 
потрібним нікому, крім команди з Ліхтенштейну?..
Обов’язково грати, 
інакше  — погано
Натуралізований український серб, 

колишній гравець національної збірної 
України 33-річний Марко Девіч підписав 
на рік контракт із «Вадуцом» із Ліхтенш-
тейну, який виступає в чемпіонаті Швей-
царії. Минулий сезон Марко провів у ро-
сійському «Ростові», забивши лише один 
гол у 6-ти поєдинках. У червні за згодою 
двох сторін він отримав статус вільного 
агента й останнім часом вів переговори з 
ізраїльським «Хапоелем» із 
Беєр-Шеви, що грає у плей-
оф кваліфікації Ліги чемпі-
онів, однак із суб’єктивних і 
об’єктивних причин транс-
фер не відбувся.

«Я хотів би ще пограти. 
Останній рік кар’єри на-
клав важкий відбиток. Я 
грав так мало, як ніколи. На 
мене це дуже погано вплину-
ло. Тому зараз однозначний 
пріоритет — піти в команду, 
де я обов’язково буду гра-
ти. Чесно кажучи, вже думав 
про завершення футбольної 
кар’єри. Я втомився від цього 
всього, не граючи у футбол. 
Фізично почуваюся дуже до-
бре. Якщо знайду підходящий 
варіант, пограю ще 1-2 роки», 
— говорив Девіч журналістам 
наприкінці червня. І ось тепер, схоже, він 
знайшов європейський клуб для отриман-
ня ігрової практики. Щоправда, делікатно 
кажучи, не надто іменитий…

До Харкова транзитом 
через Луцьк
Марко Девіч народився в Белграді. Він 

— єдина дитина в сім’ї. Його батьки глухо-
німі. Тато грав у футбол на високому рівні, 
виступав за олімпійську збірну Югосла-
вії, тому син у ранньому віці зацікавився 
спортом. У футбольну секцію хлопчину 
прийняли в 10-12 років. Першою коман-
дою юнака стала белградська «Звездара», 
в основі якої він дебютував у чемпіонаті 
2000/01 першої ліги Югославії. Колектив 
вийшов до найвищої ліги, але після вбив-
ства президента клубу Броніслава Троя-
новіча справи пішли кепсько. Далі були 
столичні «Железник», «Раднічкі» і «Вож-
довац», в яких Марко зіграв близько двох 
десятків матчів і забив тільки один гол.

У зимове міжсезоння 2004/05 років 
Девіч погодився на умови вищолігової 
луцької «Волині», яку тренував екстрава-
гантний Віталій Кварцяний, і перебрався 
до України. Тоді Марко не забивав багато, 
адже грав на правому фланзі півзахисту 
і не часто підключався до наступальних 
дій. Після першості України 2005/06 «Во-
линь» опустилася в «зону вильоту» і мала 
залишити Вищу лігу. Девіч не хотів грати 
в першій лізі, тому думав повернутися до 
Сербії, аж раптом з’явилася пропозиція 
від харківського «Металіста».

Так він переїхав до Харкова. Впродовж 

тижневих оглядин Марко добре себе за-
рекомендував, забивши єдиний перемож-
ний гол у товариській грі з «Іллічівцем». 
Наставник харків’ян Мирон Маркевич 
узяв сербського футболіста до команди. 
В першості 2006/07 Девіч став постійним 
гравцем основи «металістів», забивши 4 
голи у 27-ми іграх і долучившись до ваго-
мого успіху харківського клубу — «брон-
зи» чемпіонату і виходу до Кубка УЄФА. 
Наступного сезону Маркевич перевів 
Марка на позицію атакувального півобо-

ронця (форварда другого плану). Після 
цього ігрові таланти серба проявилися 
ще яскравіше. Забивши 19 голів, він став 
найкращим бомбардиром чемпіонату 
України-2007/08. На початку 2008-го че-
рез відсутність зацікавленості до гравця 
з боку національної збірної Сербії, бал-
канець висловив бажання виступати за 
«синьо-жовтих» збірників. 25 червня того 
року футболіст отримав українське гро-
мадянство. Захищав честь нашої країни на 
Євро-2012, де, насамперед, запам’ятався 
знаменитим голом-фантомом у ворота 
Англії на «Донбас-Арені», який угорський 
суддя Віктор Кашаї помилково не зараху-
вав.

Тим часом «Металіст» підкорював Єв-
ропу. В 1/8 фіналу Ліги Європи-2011/2012 
у запеклому протистоянні з грецьким 
«Олімпіакосом» Девіч спочатку не реалі-
зував пенальті у стилі Антоніна Панєнки, 
але невдовзі забив вирішальний м’яч із 
гри. На жаль, «металістів», які тоді гідно 
боролися з флагманами європейського 
футболу, у чвертьфіналі несподівано зу-
пинив лісабонський «Спортінг»…

Утрата внутрішнього 
комфорту
Харківські вболівальники обожнюва-

ли Марка Девіча, футбольними кумира-
ми якого є Предраг Міятович, бразилець 
Роналдо, Кака і Філіпо Індзагі. «Гравець 
однієї команди» — така найвлучніша ха-
рактеристика його як нападника. В «Мета-
лісті» він чимало забивав, демонструючи 
найкращі бомбардирські якості. У столиці 

Слобожанщини став тим, кого досі вва-
жають чи не найсильнішим українським 
форвардом сучасності. Але після Харко-
ва кар’єра натуралізованого серба пішла 
на спад, коли 25 травня 2012-го він уклав 
угоду на 4 роки з чемпіоном України до-
нецьким «Шахтарем». Розкритися у складі 
«помаранчево-чорних» йому не вдалося. 
Загалом переїзд у Донецьк вийшов про-
вальним, тому футболіст покинув клуб 
дочасно. Тренерський штаб «гірників» 
банально не прийняв Девіча, залишаючи 

нападника без належної ігрової 
підтримки.

28 лютого 2013-го, після 9-ти 
місяців у «Шахтарі», Марко по-
вернувся в «Металіст», проте 
харків’яни вже стали іншими. 
Змінився президент, а придба-
них раніше гравців важко було 
утримувати. Пішов також Де-
віч, якому харківський клуб за-
боргував велику суму грошей. 
Однак згодом український серб 
пробачив борги і залишився в 
серцях уболівальників як най-
кращий бомбардир в історії ко-
манди і її легенда. Під час дру-
гої харківської каденції Марко 
знову виблискував, але виму-
шено залишив Харків і пере-
брався до Росії. «В «Металісті» 
я провів прекрасний час і дуже 
радий цьому періоду життя. 

Клуб мені багато в чому допоміг. Харків-
ських уболівальників я люблю і вдячний 
їм за все, що вони зробили для мене», — 
згадував Девіч в інтерв’ю.

Після понад півсотні матчів за казанців 
у середині січня 2017-го Марко перебрався 
до Ростова. Щоправда, ні в «Рубіні», ні в 
«Ростові» своїм не став. Легше було навіть в 
оренді в катарському «Аль-Райяні», де фор-
вард забив 11 голів у 16-ти зустрічах. Проте 
внутрішнього комфорту і впевненості в за-
втрашньому дні натуралізований серб так 
і не знайшов. Він сумував за рівнем, який 
підкорився йому грою за «Металіст», та не 
міг нічого змінити. Після переїзду в росій-
ський чемпіонат Девіча лише раз викли-
кали до національної збірної України — у 
травні 2014-го на товариський матч із Ні-
гером, незважаючи на його постійні заяви 
про бажання знову грати в її складі.

Перехід до «Вадуца» — мабуть, остан-
ній серйозний крок у кар’єрі серба з укра-
їнським паспортом. У Ліхтенштейні мож-
на насолодитися життям, тут знову буде 
нагода відчути себе потрібним. Хоча час 
для такого трансферу не найкращий. Ко-
манда за підсумками минулого сезону ви-
летіла з елітного швейцарського дивізіо-
ну, а вже в цьому сезоні — з Ліги Європи. 
Залишається лише Кубок Ліхтенштейну, 
який клуб обов’язково повинен виграва-
ти, і другий дивізіон чемпіонату Швей-
царії, в якому команда боротиметься за 
право знову зіграти в компанії «Базеля», 
«Цюріха», «Туна», «Сьона», «Янг Бойза», 
«Грасхопера» та інших іменитих швейцар-
ських колективів.

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Вісімка фіналістів
Вища ліга: Острів — Дубівці 

2:5, Біла — Велика Березовиця 
1:4, Великі Бірки — Великий Гли-
бочок 3:0, Шляхтинці — Озерна 
5:2, Залізці — Плотича 0:5, Біла 
— Плотича 0:3 (9-й тур), Великий 
Глибочок — Дубівці 2:0, Озерна 
— Біла 3:2, Залізці — Шляхтинці 
0:2, Плотича — Велика Березови-
ця 5:0, Великі Бірки — Острів 6:0. 
Лідирують Великі Бірки і Плоти-
ча (по 32 очки).

Перша ліга: Білоскірка — Со-
борне 3:1, «Динамо» (Тернопіль) 
— Малий Ходачків 3:0 (+:—), За-
бойки — Прошова 0:5, Байківці 

— Товстолуг 1:0, Велика Лука — 
Пронятин 4:2, Мишковичі — Іва-
чів 2:3; Велика Лука — Білоскірка 
1:1, Мишковичі — «Динамо» 5:1, 
Товстолуг — Малий Ходачків 3:0 
(+:—), Прошова — Соборне 0:0, 
Івачів — Забойки 4:0, Пронятин 
— Байківці 3:2. Лідирує Івачів — 
35 балів.

У другій лізі визначилися 8 
фіналістів, які продовжать бо-
ротьбу за 3 путівки в перший 
дивізіон: Кутківці, Баворів — по 
15 очок, Дичків — 12, Великі Гаї, 
Драганівка — по 9, Козлів — 6, 
Домаморич — 5. Смиківці стар-

тують із —1 у графі «очки», адже 
їм зараховано технічну поразку 
в зустрічі першого кола з Вели-
кими Гаями через неготовність 
стадіону.

Результати групи А другої 
ліги: Острів-2 — Домаморич 0:2, 
Гаї-Шевченківські — Драганів-
ка 0:4, Кутківці — Чистилів 5:1, 
Петриків — Козлів 0:3 (—:+), Гаї-
Шевченківські — Острів-2 3:2, 
Кутківці — Петриків 4:2, Дома-
морич — Драганівка 1:0, Козлів 
— Чистилів 5:2. Група Б: Лозова 
— Стегниківці 4:2, Дичків — Кур-
ники 9:0, Баворів — Настасів 3:2, 

Великі Гаї — Смиківці 6:2, Дичків 
— Настасів 5:2, Дичків — Лозо-
ва 3:1, Баворів — Великі Гаї 3:2, 
Стегниківці — Курники 1:2, Сми-
ківці — Настасів 3:6.

Юрій БУЧИНСЬКИЙ, заступник 
голови Тернопільської районної 

федерації футболу.
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Фотомить

Загадки

Чарівний кінь
Жили собі дід та баба. Пі-

шов якось дід на базар і ку-
пив кобилу. Невдовзі кобила 
народила лоша. Воно було 
незвичайне: окрім того, що 
біле, так був у нього ще й ріг 
на голові. Коли лоша виросло 
і стало гарним коником, повів 
дід його на пасовисько подалі 
від села, щоб ніхто не бачив 
дивного рога. Недовго пасло-
ся лоша, зірвалося з мотузки 
та й побігло до лісу. Як дід не 
гукав його, як не наздоганяв, 
та куди там старому молодого 
коня наздогнати. Зажурився 
дід, але нічого не поробиш.

А кінь кинувся до лісу, бо 
почув голос, який кликав на 
допомогу. Бачить — заєць си-
дить і трясеться.

 — Допоможи мені, кони-
ку, від вовка сховатися, бо він 
мене з’їсть, — каже заєць.

— Допоможу, тільки пообі-
цяй, що ніколи зайці не їсти-
муть дідової капусти.

Аж тут вовк де не взявся та 
й каже до коня:

— Віддай мені зайця, бо як 
не віддаси — тебе з’їм. Та й ки-
нувся на коня і як тільки тор-
кнувся рога, так і перетворив-
ся на морквину.

— Тепер, — каже кінь зайцю, 
— не він тебе з’їсть, а ти його.

Зрадів заєць, а кінь знову 

чує, що хтось кличе на допо-
могу. Придивився — аж то ли-
сиця потрапила в капкан.

— Допоможи мені, конику, 
вибратися з капкану, бо тут 
мені й смерть, — просить жа-
лібно лисиця.

— Добре, допоможу, — 
каже кінь, — тільки пообіцяй, 
що ніколи не будеш дідових 
курей і качок красти.

Куди діватися лисиці? От 
вона й пообіцяла, що ні вона, 
ні її кума, ні сестра, ні донька 
ніколи до дідової хати й не пі-
дійдуть.

Повірив кінь лисиці, тор-
кнувся рогом до капкану, а 
той і відкрився.

Зраділа лисиця та й у ліс гай-
нула, а кінь хотів, було, попас-
тися в лісі, та швидко темніти 
почало, от він додому й побіг. 
Добігає кінь до дідової хати, 
бачить, що дах солом’яний ві-
тром знесло. Дід плаче, баба 
плаче, а коник їм і каже:

— Не плачте, діду й бабо, 
я вам у пригоді стану, — та й 
торкнувся рогом старої хати, 
а на тому місці з’явився новий 
гарний будинок.

Зраділи дід і баба, стали ко-
ника обнімати та цілувати, а 
за його чарівний ріг так і про-
звали Чарівним. І жили вони 
довго й щасливо.

Щасливе дитинство у дитячому садку Великих Гаїв. 
Фото Ярослава БАЧИНСЬКОГО.

Місяць жмурить. 
Раз і два. 
В тінь сховалася трава. 
Три, чотири — і ріка 
Швидко в сутінки тіка.
За рікою слідом ліс 
З головою в темінь вліз.
Раз, два, три, чотири, п’ять. 
Місяць каже:  
— Йду шукать!

****************************
Срібне око, жовтий хвіст — 
Вийшов жмурик на поміст.
Раз, два — дерева,
Три, чотири — вийшли звірі,
П’ять, шість — пада лист,
Сім, вісім — птахи в лісі,
Дев’ять, десять — це сунички
Підвели червоні личка.

Лічилки

У парку 8 лавок. 
Три пофарбували. 
Скільки лавок ста-
ло в парку? (Вісім)

Мене звати Юра. 
У моєї сестри тіль-
ки один брат. Як 
звати брата моєї 
сестри? (Юра)

Батон розріза-
ли на три частини. 
Скільки зробили 
розрізів? (Два)

Два кільця 
та два кінці, а 
посередині —  
гвинтик. (Ножиці)

Пряні мариновані 
яблука
Інгредієнти: яблука — 1 кг, цукор 

— 0,6 кг, оцет яблучний — 3 склян-
ки, кориця — 2 палички, імбир — 1 
ст. ложка, гвоздика — 5 бутонів.

Яблука миємо. Виливаємо в ка-
струлю яблучний оцет і висипаємо 
цукор, ставимо все на плиту і нагрі-
ваємо, поки цукор не розчиниться, 
туди ж викладаємо яблука.

Додаємо в каструлю всі спеції і 
варимо на середньому вогні, поки 
яблука не стануть м’якими. Після 
цього викладаємо їх в стерильні 
банки і заливаємо маринадом по 
вінця. Відразу закатуємо кришками 
і даємо охолонути. Зберігати ма-
риновані яблука можна в льосі або 
підвалі, через місяць вони будуть 
готові.

Яблучні цукати 
Інгредієнти: яблука — 1 кг, цу-

кор — 800 г, апельсин або лимон  — 1 
шт., гвоздика — 2-3 шт., кориця — 1 
чайна ложка, пудра цукрова.

 Яблука порізати невеликими 
шматочками, середину вирізати. 
Зварити сироп із трьох склянок води 
з половиною кількості цукру.

Яблука викласти в сироп і варити 
на найменшому вогні, перемішую-
чи, поки вони не стануть прозорими 
і рум'яними. Додати цедру лимона 
або апельсина, а також усі прянощі 
і варити протягом кількох хвилин, 
постійно перемішуючи на малень-
кому вогні.

Деко застелити пергаментом, 
змастити його олією. Яблучні шма-
точки викласти акуратно на деко і 
підсушити в духовці при темпера-

турі не вище 50 градусів протягом 2 
годин. Дверцята мають бути відкри-
тими. Далі залишити підсихати при 
кімнатній температурі.

Через добу знову підсушити в 
духовці. Готові цукати пересипати 
цукровою пудрою. Розкласти все в 
банки. Щільно закрити і зберігати в 
прохолодному місці.

Варення з яблук  
і гарбуза 
Інгредієнти: яблука — 600 г, 

гарбуз — 600 г, лимон — 1 шт., цу-
кор — 800 г.

 Лимон потрібно обшпарити, ви-
чавити сік, дуже дрібно порізати його 
шкірку. Яблука почистити, їх шкірку 
перекласти в каструлю,залити двома 
склянками води і поставити варити-
ся. Тим часом натерти яблука, поли-
ти їх соком лимона і перемішати.

Гарбуз натерти, перемішати з 
яблуками й дрібно порізаною це-
дрою лимона, залити відваром з 
яблучних шкірок. Варити, поки маса 
не набуде прозорості. Розкласти в 
банки і закатати.

Варення з яблук і калини
Інгредієнти: яблука — 5 кг, ка-

лина — 1,5 кг, цукор — 5 кг.
З калини вичавити сік. Яблука 

нарізати, засипати цукром і варити 
на невеликому вогні, щоб вийшов 
густий сироп (крапля не має роз-
тікатися).

Після повного охолодження до си-
ропу можна поступово підмішувати 
калиновий сік і варити протягом 10 
хвилин після закипання. Розкласти у 
стерилізовані банки, закатати.

Аджика яблучна 
Бажано брати тверді кислі 

яблука зеленого кольору. Очи-
щені, без серединки яблука про-
пустити через м'ясорубку або 
подрібнити у блендері. Додати 
за смаком часник або ж пекучий 
перець, прянощі й зелень. Ще раз 
перемолоти, щоб маса вийшла 
однорідною. Викласти її в емальо-
вану каструлю і варити до загус-
нення. Наприкінці влити трохи 
олії. Якщо яблука не дуже кислі, 
то можна долити яблучний оцет. 
Готову аджику викласти в попе-
редньо ошпарені окропом банки, 
закупорити. 

Квашені яблука 
в банках 
Інгредієнти: вода — 5 літрів, 

цукор — 200 г, сіль — 1 ст. л. (з 
гіркою), яблука свіжі, листя вишні 
та чорної смородини.

Для приготування маринаду 
у воду висипаємо цукор і сіль, 
кип’ятимо 5-7 хвилин. Охолоджу-
ємо до кімнатної температури. 
Дно банки встеляємо листочками. 
Промиті фрукти разом із хвости-
ками укладаємо шарами, перекла-
даючи кожен листям, настільки 
щільно один до одного, щоб вони 
не плавали в банці, як у компоті, і 
не спливали догори. Накриваємо 
зверху листям. Заливаємо під-
готовленим розсолом так, щоб 
усі фрукти були покриті повніс-
тю. Горлечко банки прикриваємо 
марлею.

Залишок заливки ставимо в 
холодильник, а банки з яблуками 

залишаємо при кімнатній темпе-
ратурі на кілька днів, поки не по-
чнеться процес бродіння. Після 
появи піни на поверхні, акуратно 
знімаємо її чистою дерев’яною 
ложкою, у разі необхідності доли-
ваємо розсіл. Стежимо, щоб верх-
ні плоди не залишалися сухими.

Коли процес бродіння майже 
припиниться, закриваємо банки 
капроновими кришками і виноси-
мо в прохолодне приміщення: по-
гріб, гараж, веранду і т.д. Готовими 
яблука будуть через два місяці.

Яблучний оцет
Натерти яблука на крупній 

тертці, викласти в скляну тару і 
залити теплою кип'яченою водою 
(на 800 г яблук — 1 л води). На 
кожен літр води додати по 100 г 
цукру або меду, а для прискорен-
ня бродіння — по 10 г пресованих 
дріжджів чи хлібної закваски або 
по 20 г сухого житнього хліба. Пер-
ші 10 днів посудину з сумішшю 
зберігати відкритою при кімнат-
ній температурі. 2-3 рази на день 
перемішувати кашку дерев'яною 
паличкою. Потім перекласти масу 
в марлевий мішечок і вичавити 
сік. Процідити і перелити в посу-
дину з широким горлечком. Мож-
на додати 50-100 г меду або цукор 
на кожен літр соку. Банку накрити 
марлею і поставити в тепле місце 
на 40-60 днів, поки не закінчить-
ся бродіння. Готовий оцет про-
фільтрувати, розлити у пляшки й 
щільно закрити пробками. Збері-
гати в холодильнику.

Смачного!

Лабіринт

Все буде смачно

Літо тішить нас достатком фруктів. Цьогоріч гарно вро-
дили яблука літніх сортів. Однак усі їх з’їсти несила, до 
зими вони не долежать. Крім того, передчасно падають з 
дерев недостиглі плоди пізніх сортів, які також хочеться 
зберегти. Тож єдиний вихід — заготовки. Пропонуємо 
нашим читачам кілька рецептів, однак не звичайних ва-
рення, повидла, джему, соку чи компоту, які знає кожна 
господиня, а, сподіваємося, мало відомих, проте оригі-
нальних і смачних.

Літні яблука на зимовому столі

Оголошення


