
50 років  
з любов’ю  
до вас!

Вартість передплати  
на 2017 рік:
на 3 місяці — 33,50 грн.;
на 1 місяць — 11,40 грн.
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Реалізація 
соціально 
важливих проектів  
у Тернопільському 
районі

Великогаїв- 
ська терито- 
ріальна громада.
«Україна — це МИ!»

Все буде 
смачно. 
Мариновані 
помідори 
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— Якими є результати перевірки підго-
товки загальноосвітніх, дошкільних та по-
зашкільних навчальних закладів до початку 
нового навчального року?

— Багато вже зроблено, втім, ми маємо над 
чим працювати в напрямку покращення розви-
тку освіти району. Загалом районні заклади го-
тові до початку навчання. Під час перевірки ста-
ну готовності навчальних закладів району було 
виявлено деякі незавершені роботи. Завдяки 

спільним зусиллям органів виконавчої влади, 
органів місцевого самоврядування, керівників 
загальноосвітніх навчальних закладів, педаго-
гічних колективів та батьків вирішуються питан-
ня щодо виконання невідкладних робіт для 
готовності закладів освіти до нового 
навчального року.

— Скільки дітей розпочнуть 
навчання з першого вересня у 
ДНЗ та школах району?

— У нас функціонує 15 до-
шкільних навчальних закладів, 
5  навчально-виховних комп-
лексів та 4 загальноосвітні шко-
ли — дитячі садки. Більше  1150 
дітей виховуються в дошкільних 
навчальних закладах. Їх мережа 
зростає: проведено капітальний ре-
монт приміщень для дитячого садка До-
вжанківської ЗОШ І-ІІІ ступенів та створення на 
базі школи навчально-виховного комплексу, 
розроблено проекти на будівництво дитячого 
садка в селі Чистилів на 90 місць, в селі Біла — 
на 100 місць, в селі Підгородне — на 75 місць. 

Щодо ситуації зі школами, то з урахуванням 
наявного контингенту учнів, відповідно до за-
питів, удосконалюється мережа загальноосвіт-
ніх навчальних закладів. З 1 вересня 2017 року 
функціонуватиме 31 загальноосвітній навчаль-
ний заклад,  в якому навчатимуться 3427 учнів. 
Набір до 1 класу становитиме 362 учні. З метою 
забезпечення рівного доступу дітей до дошкіль-
ної освіти в районі створена розгалужена мере-
жа ДНЗ, НВК та ЗОШ І ст.-дитсадків. Вона продо-
вжує розвиватися.

— В районі існує нагальна необхідність 
вирішувати питання оптимізації мережі за-
кладів освіти…

— Саме так, тому у 2016/2017 навчальному 
році  моніторили діяльність малокомплектних 
навчальних закладів. Органами державної ви-
конавчої влади, місцевого самоврядування 
проведено роз`яснювальну роботу серед гро-
мадськості, батьків та учнів щодо оптимізації 
мережі навчальних закладів у контексті струк-
турних змін та адміністративних реформ.

— Продовжуючи тему реформ в освіті, 
варто зупинити увагу на  проекті нового 
Державного стандарту початкової загаль-
ної освіти, адже цього навчального року 
(2017/2018) його використовуватимуть у на-
вчальному процесі 100 шкіл по всій Україні, 
які пілотуватимуть нову українську школу 
(НУШ).

— На підставі цього пілотування та громад-
ського обговорення буде підготовлено фіналь-
ну версію Державного стандарту початкової 
загальної освіти. Від вересня 2018 року, коли 

стартує повномасштабна реформа загаль-
ної середньої освіти, учні всіх перших 

класів України почнуть навчатися 
за новим стандартом. У 2018 році 

всі учителі, які братимуть пер-
ший клас, змушені будуть про-
йти масштабне перенавчання, 
навчитися вчити інакше. 

—  23 травня 2017 року 
Верховна Рада ухвалила за-

кон "Про внесення змін до 
Закону України "Про освіту" 

щодо особливостей доступу 
осіб з особливими освітніми по-

требами до освітніх послуг. Які його 
головні положення?

— Цим законом, зокрема, закріплюється 
право на освіту осіб з особливими освітніми 
потребами і надається їм можливість здобу-
вати освіту в усіх навчальних закладах, у тому 
числі безоплатно в державних і комунальних 
навчальних закладах, незалежно від "вста-
новлення інвалідності". Також передбачається 
можливість запровадження дистанційної та 
індивідуальної форми навчання; визначають-
ся поняття "особа з особливими освітніми по-
требами", "інклюзивне навчання"; надається 
можливість особам з особливими освітніми 
потребами отримати психолого-педагогічну та 
корекційно-розвиткову допомогу, створити для 
таких осіб інклюзивні та спеціальні групи (кла-
си) у загальноосвітніх навчальних закладах. 

— Василю Зіновійовичу, яка ситуація із 
профільною освітою в районі?

— Досвід профілізації старшої школи у на-
шому районі свідчить про те, що учні, які навча-
ються у профільних класах, показують значно 
вищі результати навчання і виховання, оскільки 
форма організації навчального процесу в таких 
класах спрямована на реалізацію особистісно-
орієнтованого навчання і базується на прин-
ципах забезпечення поглибленого вивчення 
відповідних дисциплін. Варто зауважити, що у 
2016/2017 н.р. кількість учнів, які навчались у 
профільних класах, дещо зменшилась, оскіль-
ки на процес профілізації впливає тенденція до 
зменшення загальної кількості учнів 10-11 кла-
сів та утворення ОТГ. 

Продовження на стор. 2

Олександр ПОХИЛИЙ, 
голова Тернопільської  

райдержадміністрації

Андрій ГАЛАЙКО, 
голова Тернопільської 

районної ради

Дорогі діти,  
батьки, вчителі! 
Прийміть найщиріші вітання з Днем 
знань — справжнім всенародним свя-
том мудрості, доброти і людяності.
Це день, з якого починається цікавий і, вод-
ночас, нелегкий шлях до пізнання, до нових 
звершень. Насамперед, вітаємо тих, хто 
вперше у житті переступає поріг школи. 
Віднині перед вами відкриються всі дороги. 
Віримо, що ви оберете правильний шлях і 
досягнете успіху. Впевнені, що зерна науки 
зростуть у ваших юних душах урожаєм 
мудрості та натхнення. Нехай світлим, 
радісним і плідним буде кожен ваш день, 
кожен крок. Ростіть здоровими, досягайте 
високих результатів у навчанні, будьте 
активними у громадському житті.
Нехай новий навчальний рік буде наповне-
ний святковою атмосферою, барвами 
осінніх квітів, свіжістю оновлених класів. 
Хай відкриє він перед вами нові горизонти 
пізнання себе і світу, вчителів надихне 
успіхами вихованців, батьків — гордістю 
за своїх дітей.
Зі святом вас усіх — із Днем знань! 

На порозі — новий навчальний рік

Веселі літні канікули закінчились, безтурботні сонячні 
дні вже позаду. 1-го вересня шкільний дзвінок 
покликав за парти учнів, а педагогів — до роботи. 
Напередодні навчального року ми поспілкувались з 
начальником відділу освіти Тернопільської районної 
державної адміністрації Василем Цалем, щоб 
дізнатися про готовність навчальних закладів району 
до початку 2017/2018 навчального року та про 
сучасні тенденції в освіті.

З Днем 
народження 
тебе, Україно!
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Тема тижня

Офіційне

Продовження, початок на стор. 1
Тому серед завдань на новий навчальний 

рік: модернізація системи профільного на-
вчання в старшій школі відповідно до нових 
нормативно-законодавчих актів; забезпе-
чення належного функціонування базових 
шкіл; удосконалення шляхів інтеграції про-
фесійного навчання зі службами зайнятос-
ті, навчально-виробничими комбінатами, 
професійно-технічними і вищими навчаль-
ними закладами. 

— Чи забезпечені учні Тернопіль-
ського району підручниками для на-
вчання?

— Якщо говорити «мовою цифр», загалом 
(у відсотках): 1 кл., 2 кл. – 100%; 3 кл. – 98%; 
4 кл. – 100%; 5 кл. – 97%; 6 кл. – 92%; 7-11 кл. 
– 100%. З метою належного забезпечення 
учнів підручниками шкільні бібліотекарі про-
водять перерозподіл навчальної літератури 
між загальноосвітніми навчальними закла-
дами району. 

— Як працюєте із творчою молоддю?
— Проводимо системну роботу щодо ви-

явлення та підтримки обдарованих учнів. 
Створено банк даних талановитої молоді, 
який налічує 42 дитини, і до складу якого вхо-
дять переможці районних та призери облас-
них  предметних олімпіад, учасники всеукра-
їнських олімпіад, призери конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт Тернопільської 
філії МАН; переможці районних, обласних та 
всеукраїнських конкурсів.

— Чи вирішується проблема з організа-
цією підвезення учнів та вчителів до ЗНЗ?

— За період реалізації заходів з виконан-
ня Державної цільової програми «Шкільний 
автобус» в районі проведено значну роботу 
для покращання  організації забезпечення 
підвозу дітей, учнів та педагогічних праців-
ників сільської місцевості, які проживають за 
межею пішохідної доступності, до навчаль-
них закладів і додому.

У 2016/2017 навчальному році потребува-
ли підвезення 712 учнів (15,45% від загаль-
ної кількості учнів) та 267 педпрацівників 
(32,40% від загальної кількості педпрацівни-
ків). Ситуацію вдалося значно покращити за-
вдяки придбанню трьох шкільних автобусів. 
Для них розроблено та затверджено спеці-
альні маршрути перевезень дітей, учнів та 
педагогічних працівників до навчальних за-
кладів і додому. 

Крім того, з метою забезпечення підвезен-
ня всіх учнів  між Тернопільською районною 
державною адміністрацією та перевізниками 
укладені «Договори на перевезення пасажи-
рів автомобільним транспортом загального 
користування, що не виходить за межі Тер-
нопільського району», відповідно до п.2.3.17 
яких перевізники здійснюють безоплатне 
перевезення по маршруту учнів, які прожи-
вають у сільській місцевості, до школи та зі 
школи.

— Яка картина вимальовується в райо-
ні із позашкільною освітою?

— У районі функціонує два позашкільних 
навчальних заклади: Великобірківський БТШ, 

Великоглибочецький БТШ та районна ДЮСШ 
(18 груп — 224 дітей). Проблемою у роботі 
цих закладів залишається відсутність фінан-
сування на гурткову роботу. Також значна 
частина матеріально-технічного забезпечен-
ня є недостатньою та застарілою для ефек-
тивної роботи гуртків. 

Поряд з тим, ми можемо впевнено говори-
ти про те, що наші діти прагнуть до пізнання 
нового. Загалом  позашкільною освітою у ЗНЗ 
та ПНЗ у 101 гуртку охоплено 1723 дітей, що 
становить 51% від загальної кількості дітей в 
районі (3348).

— На освітянській колегії ви озвучили 
інформацію про позитивні зрушення в 
плані матеріально-технічного забезпе-
чення навчальних закладів району…

— Для відділу освіти і надалі пріоритет-
ним завданням залишається вдосконален-
ня матеріально-технічної  та навчально-
методичної бази закладів освіти, створення 
якісних умов для навчання й виховання 
дітей. Дійсно, до  початку  2017/2018  на-
вчального  року  в   усіх  закладах було 
здійснено масштабну роботу,  починаючи 
із закупівлі оргтехніки, побутової техніки, 
меблів, посуду і до заміни вікон, дверей, 
дахів, косметичних та капітальних ремонтів 
у ЗНЗ, облаштування ігрових майданчиків 
та реконструкції системи водопостачання 
і водовідведення (залежно від потреб на-

вчальних закладів). При підготовці шкіль-
них приміщень до навчальних занять за-
безпечено виконання необхідних вимог 
Державних санітарних правил і норм. Всі 
загальноосвітні навчальні заклади та до-
шкільні навчальні заклади облаштовано 
внутрішніми вбиральнями.

— Які плани на новий навчальний рік?
— Звичайно, планів багато. Серед голов-

ного — розширення мережі груп та закладів 
дошкільної освіти; забезпечення функціону-
вання оптимальної мережі загальноосвітніх 
навчальних закладів; подальше впроваджен-
ня системи профільного навчання; продо-
вження створення мультимедійного навчаль-
ного контенту; створення умов для реалізації 
інклюзивної освіти; збільшення охоплення 
дітей позашкільною освітою (у тому числі 
шляхом створення гуртків у навчальних за-
кладах), покращення умов навчання; мо-
дернізація спортивної бази закладів освіти; 
збільшення показника підвезення до шкіл 
учнів сільської місцевості, які проживають 
за межею пішохідної доступності. Все це в 
комплексі дасть можливість вивести нашу 
освіту на новий рівень, який продиктований 
сьогоденням та реформами в Україні. Пере-
конаний, що нам успішно вдасться реалізува-
ти задумане.

Спілкувалася Лілія КУЛЕНИЧ.

На порозі — новий навчальний рік

На колегії Тернопільської РДА обговорили  
«гарячі теми» сьогодення району
У вівторок, 29 серпня, відбулося чергове засідання колегії Тернопільської районної державної адміністрації, на яку були запрошені члени ко-
легії райдержадміністрації, сільські та селищні голови, керівники навчально-виховних, медичних закладів, відділів, управлінь райдержадміні-
страції, районної ради за участю голови Тернопільської районної ради Андрія Галайка.  
На порядок денний очільник 

Тернопільської райдержадмі-
ністрації Олександр Похилий 
поставив три питання, кожне з 
яких — на часі. 

Зокрема, про  стан готовнос-
ті навчальних закладів району 
до початку 2017/2018 навчаль-
ного року доповідав начальник 
відділу освіти  райдержадмі-
ністрації Василь Цаль. За його 
словами, Тернопільський район 
готовий розпочати новий на-
вчальний рік, адже виконано 
величезний обсяг робіт, аби діти 
відчули позитивні зміни вже з 
першого вересня. 

— До  початку  навчального  
року  в   усіх  навчальних   за-
кладах проведено поточні ре-
монти будівель, упорядковано 
спортивно-ігрові майданчики й 
прилеглі території, відремонто-
вано огорожі. Також всі загаль-
ноосвітні навчальні заклади та 
дошкільні навчальні заклади об-
лаштовано внутрішніми вбираль-
нями. В усіх навчальних закладах 
організовано медичний контроль 
за станом здоров’я дітей. Велика 
увага приділяється організації 
харчування школярів. До почат-
ку навчального року проведено 
поточні ремонти всіх шкільних 
їдалень та харчоблоків. Додам, 
що на сьогодні школи укомплек-
товано педагогічними кадрами з 
відповідною освітою, — зазначив 
головний освітянин району.

Звичайно, далеко не все іде-
ально, адже роботи ще багато 

— районна освіта перебуває у 
стадії реформ та новацій, які ви-
ведуть її на якісно новий рівень. 
Василь Зіновійович також додав, 
що наразі в районі вирішуються 
питання щодо виконання невід-
кладних робіт для підготовки за-
кладів освіти до нового навчаль-
ного року.

Наступне питання — «Про 
стан надання медичної допомо-
ги хворим на цукровий діабет». 

— Для своєчасного виявлення  
захворювання  на цукровий діа-
бет всі лікувальні заклади району  
забезпечені  візуальними тест-
смужками, витратними матеріа-
лами до біохімічних аналізаторів 
для визначення рівня глюкози в 
крові. Глюкометрами забезпечені 

всі 6 лікарських амбулаторій та 
5 ФАПів. Рівень глюкози в крові 
визначають всім стаціонарним 
хворим, вагітним, підліткам під 
час проведення профілактичних 
оглядів, особам з групи ризику. 
За 6 місяців поточного року  об-
стежено лабораторно 7322 осіб, 
в тому числі з факторами ризи-
ку — 242, виявлено  39 хворих. 
Лабораторії  ТРТМО забезпечені 
всіма необхідними реактивами 
та витратними матеріалами для 
визначення глікемії, глюкозурії, 
біохімічного дослідження крові, 
загальних аналізів крові та сечі, 
— відзвітував в.о. головного лі-
каря Тернопільського районно-
го територіального медичного 
об’єднання Іван Трач.

Він також зауважив, що за 
2016 рік централізовано отри-
мано інсуліну на суму 1 442 232 
грн та гуманітарної допомоги 
на суму 104 грн, що становило 
приблизно 80% від потреби. За 6 
місяців поточного року центра-
лізовано отримано інсуліну на 
суму 992 707,19 грн.

Про забезпечення вико-
ристання коштів субвенції з 
державного бюджету місце-
вим бюджетам на формуван-
ня інфраструктури об’єднаних 
територіальних громад при-
сутнім розповіла заступник 
начальника-начальник бю-
джетного відділу  фінансового 
управління райдержадміні-
страції Ірина Ващенко.

— У 2016 році була спрямо-
вана субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам 
на формування інфраструктури 
об’єднаних територіальних гро-
мад, зокрема: Великогаївській 
ОТГ — 8172,7 тис. грн; Байко-
вецькій ОТГ — 4309,8 тис. грн. 
Завдяки цьому за минулий рік 
реалізовано у Великогаївській 
ОТГ 12 проектів та у Байковець-
кій ОТГ — 3 проекти, — розпо-
віла Ірина Миронівна.

Більшість з них було здійсне-
но стосовно забезпечення вулич-
ного освітлення та впроваджен-
ня енергозберігаючих заходів. 
Серед іншого — реконструкція 
адмінбудинку Великогаївської 
сільської ради, капітальний ре-
монт даху та утеплення ЗОШ І-ІІ 

ступенів с. Байківці, капіталь-
ний ремонт та перекриття даху 
Товстолузької сільської ради, 
капітальний ремонт покрівлі 
ЗОШ І-ІІ ступенів с. Дичків. За 
2016 рік кошти субвенції по двох 
громадах використані в повному 
обсязі.

Також на 2017 рік запланова-
ні кошти за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим 
бюджетам на формування інф-
раструктури об’єднаних тери-
торіальних громад. Зокрема, для 
Великогаївської ОТГ — 5566,4 
тис. грн та  Байковецької ОТГ 
— 2908,0 тис. грн. За ці кошти 
об’єднані територіальні грома-
ди подали для реалізації у на-
ступному році по два проекти 
кожна.

За результатами роботи ко-
легії голова Тернопільської РДА 
Олександр Похилий видав роз-
порядження щодо забезпечення 
стабільної діяльності закладів 
освіти району в новому навчаль-
ному році та покращення ситуа-
ції щодо надання якісних медич-
них послуг хворим на цукровий 
діабет. Крім того, дано доручен-
ня голови райдержадміністрації 
об’єднаним територіальним гро-
мадам вчасно та в повному об-
сязі освоїти кошти субвенції на 
2017 рік, а управлінню Держав-
ної казначейської служби у Тер-
нопільському районі — сприяти 
в своєчасному освоєнні коштів 
субвенції.

Лілія КУЛЕНИЧ.

Шановні колеги! Дорогі освітяни!
У цей світлий день, День знань, низький уклін вам за натхненну і самовіддану працю. 

Нехай ваше життя стелиться барвистим рушником здоров’я, оптимізму та успіхів, 
достатку і щастя, бо не руками, а серцями своїми сієте щодня цілющі зерна любові, бо 
не водою, а невичерпною жагою життя скроплюєте тендітні паростки майбутнього! 
Хай багатство і щирість ваших душ зігрівають усіх нас, натхнення підносить до ви-
щих щаблів духовності, сила любові захоплює, а краса чеснот вселяє віру у непромину-
щість вічних істин.

Хай вам щастить у всіх ваших починаннях! Нехай цьогорічний Першовересень 
буде для вас сонячним, несе добрий настрій у кожну школу і кожну родину!

З повагою — Василь Цаль, начальник відділу освіти Тернопільської РДА.  
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27 серпня 2017 року в 
клубі с. Підгородне від-
бувся святковий концерт 
до Дня Незалежності 
України.

Імпреза розпочалась 
із виставки осінніх квітів 
та продовжилось оглядом 
малюнків наших майбут-
ніх художників. Святко-
вий концерт відбувся за 
участю аматорів с. Підго-
родне та гостей із Терно-
поля — клубу спортивного 
танцю «Мальви».

«Ти одна і неподільна,  
Україно моя вільна»
Україна! Скільки глибини у цьому слові… Україна — це золото безмежних полів, бездонна синь за-
чарованих небес. Тихі плеса річок, сині очі озер і ставків. Безмежні степи і ліси, зелені долини і луки. 
Карпатські верховини і  простори. Полісся, біленькі полтавські хати і велич міських краєвидів.   

19 серпня у Чистилові відбулося святкове дійство: 
«Ти одна і неподільна, Україно моя вільна», присвяче-
не Дню Незалежності.

Розпочала концерт Мельниченко Діана піснею «Укра-
їна». Своїм співом порадували сестрички Алінка та 
Адріанка Ремус. Мар’янка Фаїна виконала композицію 
«Краю рідний». Пісні «Україно, ти моя молитва» та «Бла-
годаттю Божою»  виконав ансамбль  у складі: Каспруків 
Богдана, Марії та Івана, Попівняк Юлії і Софії, Тирчик 
Христини та Тирчик Софії, Калинь Олена.

Зачарували  своїм  співом тріо дівчат у складі: Аліни 
Губерної, Тетяни Міклашевської та Марії Оліховської з 
піснями «Назавжди», «Бред Піт», «Ла-ла».  

Тішили глядачів своїм виконанням Каспрук Ірина, 
Боднар Діана, Соснова  Анастасія, Мельниченко Діана, 
Аліна Губерна, Соломія Оліховська та Микуліч Оксана.  

На завершення свята прозвучала пісня «Нехай квітує 
Україна»  у виконанні всіх учасників.  

Ведучими були Боднар Олег  та Міклашевська Тетяна. 
Підготувала урочистий концерт  Надія Ремус, завідуюча 
клубом с. Чистилів.

Нові часи, нові завдання, нові вимоги… Незалежність 
України дає можливість кожному з нас стати справжнім 
господарем на своїй землі. Сьогодні ми є свідками ве-
ликих перетворень, що відбуваються в нашій країні. Ми 
— майбутнє України.

Тож своїми знаннями, працею, здобутками славимо 
її. Будьмо гідними своїх предків, бережімо волю і неза-
лежність України, поважаймо свій народ і його мелодій-
ну мову. Шануймо себе і свою гідність, і шановані буде-
мо іншими.

Надія РЕМУС, завідувач клубу с. Чистилів.

З Україною в серці в Україні живу…

З днем народження, земле!
Ми — українці

Дай щастя, Боже, нашій Україні,
Такій великій, рідній і єдиній.
Нова незалежна держава Україна з’явилася на політичній кар-

ті світу 24 серпня 1991 року. І вже впродовж 26 років утверджу-
ється як вільна і суверенна. До цієї знаменної дати завідувачі 
бібліотеки і клубу села Довжанка організували літературно 
-тематичний вечір «Живи та міцній, наша юна державо». Веду-
чі Наталя Нацюк та Вадим Максимів розпочали захід словами:

Хто, скажи, ще крім тебе, Вкраїно, 
Віковічно веде боротьбу?
З попелищ воскресаєш нетлінно
І несеш віри хрест 

по тернистім шляху.
Учасники свята мали змогу по-

чути талановитих співаків, читців, 
гумористів села, ознайомитися з 
книжковою виставкою «З Украї-
ною в серці в Україні живу…»

Становлення незалежності 
Української держави — це роки, 
сповнені патріотизму, національ-
ного пробудження і відродження, 
війни на сході України. Дуже хо-
чемо дочекатися миру та спокою 
і віримо, що наступну річницю 
незалежності наша держава буде 
святкувати під мирним небом та з 
українським Кримом і Донбасом.

О.П. НацюК,  
завідуюча бібліотекою-філією  

с. Довжанка.

Моє село — мій оберіг
У Прошовій, яка відома своєю багатою си-

вою минувшиною, високою національною сві-
домістю, відзначили День Державного Прапо-
ра та 26-ту річницю Незалежності. Ініціаторами 
святкових заходів виступили депутат районної 
ради, директор агрофірми «Медобори», за-
служений працівник сільського господарства 
України Володимир Крупніцький, депутати 
Великогаївської сільської об’єднаної територі-
альної громади Ігор Олійник та Богдан Фран-
ків, староста сіл Скоморохи, Смолянка, Про-
шова, Теофілівка Ігор Прус.

 Дійства подячним молебнем розпочав отець 
Михайло. Керівник агрофірми Володимир Круп-
ніцький подякував усім хліборобам за сумління, 
професіоналізм і високу відповідальність.

Начальник відділу культури, молоді та спор-
ту Великогаївської сільської об’єднаної терито-
ріальної громади Степан Гуля від імені та за до-
рученням голови Олега Кохмана вручив грамоти 
колишнім воїнам АТО села Прошови. 

Різножанровою програмою порадували зем-
ляків сільські аматори. На  стадіоні лунали 
українські народні пісні у виконанні Марії Качу-
ровської, Світлани Фортуни, Владислава Глеха. 
Козацькі забави, перетягування линви між ко-
мандами вулиць і сусідніх сіл, дитячі ігри та ві-

кторини — захопили усіх присутніх.
Володимиру Крупніцькому вручили велича-

вий оберіг від невтомних працьовитих людей. 
Палала ватра, смакували кулішем, який приго-
тували кухарі Марія Галабурда, Марія Чорна. 

Невтомні трударі села, які повсякденною пра-
цею дбають про продовольчу безпеку країни, 
справедливо заслужили на свято, повагу і шану. 
Уклін вам, одвічні ратаї землі!

Ярослав БаЧИНСьКИй.
Фото автора.
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Реальні справи

Реалізація соціально важливих проектів  
у Тернопільському районі
Завдяки тісній співпраці між райдержадміністрацією, районною радою, органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання  
у 2016-2017 рр. в Тернопільському районі відбулися значні поступи в реалізації соціально важливих проектів.

У 2016-му на теренах району здійсне-
но низку важливих проектів, частину 
з яких було втілено в життя за раху-
нок Державного фонду регіонального 
розвитку (ДФРР), який створюється у 
складі загального фонду державного 
бюджету та є однією з умов прискорен-
ня соціально-економічного розвитку 
регіонів країни. Ці проекти фінансу-
ються на конкурсній основі відповідно 
до плану заходів з реалізації регіональ-
ної стратегії розвитку Тернопільської 
області на період до 2020 року. За ра-
хунок коштів Державного фонду регіо-
нального розвитку у 2016 році конкурс 
пройшли 3 проекти, 2 з яких є перехід-
ними на 2017 рік:

- минулоріч здійснено капітальний ре-
монт спортивного залу Ангелівської ЗОШ 
І-ІІІ ст.; 

- у 2016-му встановили шатровий дах у 
Почапинській ЗОШ І-ІІІ ст., у 2017 тут пла-
нується утеплення фасаду, заміна дверей та 
понад 80 вікон;

- триває реконструкція будівлі колиш-
ньої котельні під Народний дім на 100 місць 
на вул. Шевченка, 1А в с. Ангелівка.

Також є чимало об’єктів, видатки на 
які у 2017 році будуть проводитися за 
рахунок коштів Державного фонду регіо-
нального розвитку:

- капітальний ремонт вул. Проектна Біч-
на від будинку №15А до будинку №28 в с. 
Байківці;

- капітальний ремонт вул. Проектна 
Бічна від будинку №1 до будинку №14 в с. 
Байківці;

- реконструкція фельдшерсько-
акушерського пункту під амбулаторію за-
гальної практики – сімейної медицини на 
вул. Галицька, 113 в с. Великі Гаї;

- капітальний ремонт огороджувальних 
конструкцій (заміна вікон та дверних бло-
ків) будівель загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів на вул. Відродження, 1 в с. Острів 
в рамках реалізації проекту «Комплексна 
термомодернізація загальноосвітньої шко-
ли І-ІІІ ступенів на вул. Відродження, 1 в 
с.Острів Тернопільського району».

За рахунок субвенції з державно-
го бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих тери-
торій за сприяння народного депутата 
України Тараса Юрика у 2016-му було 
реалізовано низку соціально вагомих 
проектів:

- відремонтовано приміщення Довжан-
ківської ЗОШ I-III ст. (навчально-виховний 
комплекс);  

- реалізовано проекти у школах села 
Мишковичі, смт Велика Березовиця та смт 
Великі Бірки. На усіх об’єктах було здійсне-
но заміну віконних та дверних блоків і уте-
плення фасаду.

Також було реалізовано два проекти в 
об’єднаних територіальних громадах: 

- капітальний ремонт системи опалення 
Великогаївської ЗОШ та капітальний ре-
монт даху глядацької зали будинку культу-
ри в селі Лозова; 

- у грудні за рахунок цієї субвенції від-
діл освіти придбав 15 сучасних телевізорів 
«Samsung» та 9 мультимедійних комплексів 
для шкіл району. 

За рахунок субвенції з державно-
го бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих тери-
торій  у 2017-му заплановано реалізува-
ти наступні проекти:

- енергозберігаючі технології у будин-
ку культури Великоглибочецької сільської 
ради (заміна віконних та дверних блоків) 
на просп. Шевченка, 16 у селі Великий Гли-
бочок;

- капітальний ремонт будівлі 
фельдшерсько-акушерського пункту 
(ФАП) на вул. Франка, 20 в селі Смиківці;

- капітальний ремонт загальноосвітньої 
школи I-III ступенів на вул. Грушевського, 
18 в с. Малий Ходачків (блок А);

- реконструкція даху Великобірківської 
загальноосвітньої школи I-III ступенів-
гімназії ім. С. Балея на вул. Шкільна, 1 в смт 
Великі Бірки;

- реконструкція корпусу музичної шко-
ли будинку творчості школяра на  вул. 
Шкільна, 1 в смт Великі Бірки;

- будівництво спортивного майданчика 
на території комунального закладу «Вели-
коглибочецька загальноосвітня школа I-III 
ступенів імені Ярослава Стецька» Терно-
пільської районної ради на вул. Грушев-
ського, 5 в с. Великий Глибочок.

За кошти районного бюджету у 2016 
році було здійснено чималий обсяг ро-
біт, зокрема:

- замінено  стелю приміщення шкільної 
майстерні у с. Петриків, встановлено мета-
лопластикові вікна та двері; 

-замінено вікна та забезпечено 
світильниками-прожекторами спортивний 
зал у Великоглибочецькій ЗОШ І-ІІІ ст.;   

- проведено поточний ремонт примі-
щення у ДНЗ с. Смиківці;

- капітально відремонтовано спортив-
ний зал ЗОШ І-ІІІ ст. села Настасів; 

- придбано два шкільні автобуси за ра-
хунок співфінансування у відношенні 70/30 
(70 % за кошти держави, 30% - районний 
бюджет) для Почапинської та Мишковиць-
кої ЗОШ.  

Також у новостворених ОТГ у 2016-
му  за рахунок коштів субвенції з держ-
бюджету місцевим бюджетам на фор-
мування інфраструктури об’єднаних 
територіальних громад реалізовано 15 
проектів, більшість з них — щодо забез-
печення вуличного освітлення та впро-
вадження енергозберігаючих заходів. 
Крім того: 

- реконструйовано  адмінбудинок Вели-
когаївської сільської ради;

- проведено капітальний ремонт даху та 
утеплення ЗОШ І-ІІ ступенів с. Байківці;

- здійснено капітальний ремонт та пере-
криття даху Товстолузької сільської ради;

-  проведено капітальний ремонт покрів-
лі ЗОШ І-ІІ ступенів с. Дичків.

За рахунок субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на фор-
мування інфраструктури об’єднаних 
територіальних громад у 2017 році за-
плановано реалізувати наступні про-
екти:

- реконструкція адмінбудинку Великога-
ївської сільської ради на вул. Галицька, 47 в 
с. Великі Гаї Тернопільського району;

- реконструкція частини приміщень 
комунального закладу «Загальноосвітня 
школа I-II ступенів с. Скоморохи» Велико-
гаївської сільської ради;

- капітальний ремонт вулиці Набережна 
в с. Дубівці;

- капітальний ремонт ділянки вулиці Сі-
чових Стрільців в с. Байківці.

Підготувала Лілія КУЛЕНИЧ.
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Як поводитися, якщо ви знайшли 
підозрілий предмет

Хто може вчиняти нотаріальні дії  
в сільській місцевості

Податкові новини 

Податок на прибуток
У Тернопільській ОДПІ інформували, що 15 серпня 2017 р. набула чинності 
Постанова Кабміну від 9 серпня 2017 р. № 592 «Про затвердження Порядку переходу 
платників податку на прибуток підприємств до подання спрощеної податкової 
декларації та форми спрощеної податкової декларації з податку на прибуток 
підприємств, який оподатковується за ставкою 0 відсотків».
Пунктом 44 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні 

положення» Податкового кодексу України визна-
чено, що на період до 31 грудня 2021 р. застосову-
ється ставка 0 відсотків для платників податку на 
прибуток, у яких річний дохід, визначений за пра-
вилами бухгалтерського обліку за останній річний 
звітний період, не перевищує трьох мільйонів гри-
вень та розмір заробітної плати працівників є не 
меншим, як дві мінімальні заробітні плати, та які 
відповідають одному із таких критеріїв: 

а) утворені в установленому законом порядку після 
1 січня 2017 р; 

б) діючі, у яких протягом трьох попередніх ро-
ків (або протягом усіх попередніх періодів, якщо з 
моменту їх утворення минуло менше трьох років) 
щорічний обсяг доходів не перевищує трьох міль-
йонів гривень та у яких середньооблікова кількість 
працівників протягом цього періоду становила від 
5 до 20 осіб; 

в) які були зареєстровані платниками єдиного 
податку в установленому законодавством порядку 
в період до 1 січня 2017 р. та у яких за останній 
календарний рік обсяг виручки від реалізації про-
дукції (товарів, робіт, послуг) становив до трьох 

мільйонів гривень та середньооблікова кількість 
працівників становила від 5 до 50 осіб. 

Постановою визначено, що платники податку на 
прибуток, які відповідають таким критеріям, мають 
право застосовувати ставку податку 0 відсотків, за 
результатами кожного звітного (податкового) пе-
ріоду складають спрощену податкову декларацію із 
зазначеного податку за встановленою формою та по-
дають її контролюючому органові у строк, встанов-
лений Кодексом для річного звітного (податкового) 
періоду. 

У разі, коли за результатами звітного (податко-
вого) періоду відсутні підстави для застосування 
ставки податку на прибуток підприємств 0 відсо-
тків, платники податку подають контролюючому 
органові податкову декларацію із зазначеного по-
датку в порядку, встановленому Кодексом. 

Довідково. Постанову опубліковано в газеті 
«Урядовий кур'єр» від 15.08.2017 р. № 151. З текстом 
ви можете ознайомитись, скориставшись розді-
лом «Нормативні та інформаційні документи»  
інформаційно-довідкового ресурсу (http://zir.sfs.gov.
ua). 

За матеріалами  Тернопільської ОДПІ.

Жителям сіл для отримання нотаріальних  послуг необхідно їхати до райцентру, висто-
яти в черзі, а інколи, якщо неповний комплект документів, цю процедуру треба неодно-
разово повторювати.
Ідея запровадження сільського 

нотаріату була ще у 2008 році, од-
нак її реалізація почалася тільки у 
2016 році.

Так, з 01 січня 2016 року на-
брав чинності Закон України від 
20.10.2014 № 1709-VII «Про вне-
сення змін до деяких законодав-
чих актів України щодо деяких 
питань спадкування», яким було 
внесено зміни, зокрема, до Закону 
України «Про нотаріат», відпо-
відно до положень якого органи 
місцевого самоврядування наді-
ляються повноваженнями щодо 
оформлення спадкових прав. 

Відповідно до частини першої 
статті 37 Закону України «Про 
нотаріат» у сільських населених 
пунктах уповноважені на це по-
садові особи органу місцевого 
самоврядування, окрім посвід-

чення заповітів, видачі дублікатів 
посвідчених ними документів, за-
свідчення вірності копій (фотоко-
пій) і виписок з них, засвідчення 
справжності підпису на докумен-
тах, вжиття заходів щодо охорони 
спадкового майна, вчиняють такі 
нотаріальні дії, як видача свідо-
цтва про право на спадщину, ви-
дача свідоцтва про право на част-
ку в спільному майні подружжя в 
разі смерті одного з подружжя.

Так, щоб наблизити послуги 
до населення у сільській місце-
вості та запровадити так званий 
«сільський нотаріат» в нашій об-
ласті, запрошуємо всіх бажаючих 
уповноважених посадових осіб, 
які мають вищу юридичну освіту, 
досвід роботи у галузі права три 
роки, для проходження протягом 
року стажування у державній но-

таріальній конторі або приватного 
нотаріуса, а також навчання щодо 
роботи з єдиними та державни-
ми реєстрами, що функціонують 
в системі Міністерства юстиції 
України, та складання іспиту із 
спадкового права у порядку, вста-
новленому Міністерством юсти-
ції України, з метою отримання 
свідоцтва про право на вчинення 
нотаріальних дій щодо оформлен-
ня спадкових прав.

Щоб забезпечити населення 
комфортними сервісами та реа-
лізовувати реформи, які слугують 
людям, органи юстиції відкриті до 
співпраці.

 
Едуард КОЛьцОв,  

начальник Головного територіаль-
ного управління юстиції у 

 Тернопільській області.

Тернопільський РВ управління ДСНС України у Тернопільській області нагадує жите-
лям краю про правила поведінки при виявленні підозрілих та вибухових предметів.
 Якщо ви виявили підозрілий предмет, то необхідно 

контролювати ситуацію навколо себе, особливо, перебуваю-
чи на об'єктах транспорту, у культурно-дозвільних, спортив-
них і торгівельних центрах.

 У разі виявлення залишених без нагляду речей у громад-
ському транспорті, у різних приміщеннях, у під'їздах житло-
вих будинків, на вулиці — необхідно опитати людей, які пе-
ребувають поруч та встановити, кому вони належать. Якщо 
ж власника не встановлено, потрібно негайно повідомити 
про знахідку до Служби порятунку за номером 101 або у від-
ділення поліції за номером 102.

В жодному разі не можна підбирати покинуті речі, якими 
б привабливими вони не були, в них можуть бути закамуф-
льовані вибухові пристрої (у банках з-під пива, у стільнико-
вих телефонах тощо).

 Крім того, якщо ви виявили підозрілий предмет на вулиці, 
не варто бити його ногами, намагатися заглянути у середину 
підозрілого пакета, коробки чи будь-якого іншого предмета. 
В жодному разі  не пересувати і не розкривати виявлений 
предмет. І головне — попередити перехожих про можливу 
небезпеку, намагатися зробити все можливе, щоб оточуючі 
люди відійшли якнайдалі від знахідки та дочекатися прибут-
тя правоохоронців (ви — важливий свідок).

 Безпека краю й кожного її жителя залежить від нашої не-
байдужості та уважності.

Тернопільський Рв У ДСНС України у Тернопільській області.

Повідомлення

Інформує служба 101

Майже 1,5 млн українців отримають на рахунки кошти 
від монетаризації субсидій до початку зими. Про це в 
інтерв'ю Українському радіо заявив Прем'єр-міністр України 
Володимир Гройсман. Він нагадав, що в бюджет 2017 року 
було внесено зміни і спрямовано додатково 14,1 млрд грн 
на субсидії. 

Уряд схвалив постанову, яка приводить порядок на-
рахування грошових виплат військовослужбовцям до 
стандартів НАТО. Документ стосується й інших силових 
підрозділів. Порядок нарахування грошового забезпечення 
військовослужбовців не змінювався десятки років. Те, що 
пропонується сьогодні, значно підвищує і соціальний захист 
військовослужбовців, і соціальну справедливість.

Прем’єр-міністр вважає запровадження електронного 
реєстру пацієнтів, що потребують інсулінотерапії, по-
зитивним кроком на шляху боротьби з корупцією та за-
кликає активно ним користуватися. "Тепер, завдяки впро-
вадженню єдиного реєстру, зможемо економити близько 0,5 
млрд грн державного і місцевих бюджетів. Закликаю не під-
тримувати корупційні схеми нечистих на руку підприємців, 
які наживаються на здоров’ї українців", — наголосив Воло-
димир Гройсман.

У трьох областях, де найбільше захворіло людей на кір, 
сьогодні існує загроза епідемії. Серед них і Тернопіль-
ська область. "Нині треба невідкладно попрацювати над 
проблемою у трьох областях, де найбільше захворіло людей 
— Івано-Франківській, Одеській, Тернопільській, щоб спа-
лах не переріс в епідемію. А по всій Україні маємо відпра-
цювати ефективний алгоритм, що дасть змогу не допустити 
розповсюдження інфекційної хвороби", — повідомив віце-
прем’єр-міністр В'ячеслав Кириленко під час наради щодо 
вакцинації від кору дітей та дорослого населення, зокрема, 
з груп ризику.
Зазначається, що зростання захворюваності відбувається 
в основному за рахунок низького рівня вакцинації дітей (у 
2014 р. провакциновано  57% дітей, у 2015 р. — 63%, у 2016р. 
—  45,5 %, ревакцинацію пройшли 30,2%). 

Швидкісні потяги з України до Польщі тимчасово ско-
ротять маршрут. Зокрема, поїзд «Інтерсіті+» №706/705 
Київ, Львів - Перемишль у період з 16 по 27 жовтня курсу-
ватиме тільки до станції Медика (Польща). Змінити графік 
курсування швидкісних електропоїздів вирішили у зв'язку 
з модернізацією залізниці на території Польщі. Згідно з по-
відомленням, швидкісний поїзд «Інтерсіті+» №706/705 Київ, 
Львів-Перемишль прибуватиме на станцію Медика об 11:37, 
а у зворотному напрямку до Києва відправлятиметься зі 
станції Медика о 16:22.
У прес-службі відомства зазначили, що для пасажирів, що 
прямують до Перемишля, на станції Медика польська заліз-
ниця забезпечить пересадку на автобуси до Перемишля і в 
зворотному напрямку. Другий поїзд «Інтерсіті +» до Польщі 
— №716/715 Київ-Перемишль-Київ через Вінницю, Хмель-
ницький, Тернопіль — у період з 16 по 27 жовтня курсува-
тиме за чинним розкладом, але з обмеженням маршруту до 
ст. Львів.

У Марійському духовному центрі освятили новозбудо-
ваний храм — копію хатини Матері Божої. Чин освячення 
провів архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський 
Василій Семенюк, за участі єпископа-помічника Теодора 
Мартинюка та екзарха Луцького Йосафата Говери.
«Освячений храм є нашою спільною жертвою перед пре-
столом Всевишнього, — сказав митрополит. — Будуючи цю 
хатину ми дуже хотіли, щоб за святими молитвами кожного 
паломника, який тут прийде, Бог допоміг нам вистояти, пе-
ремогти у війні та здобути мир для України. Ми просимо в 
Небесної Покровительки доброї долі для своєї держави».
Будівництво цієї церкви тривало впродовж кількох років. 
Святиня, яку спорудили за точним ескізом помешкання, в 
якому проживала Богородиця, містить частину каменя від Її 
житла.

В Українському домі «Перемога» відбулась конференція 
працівників освітньої галузі міста, де сотні освітян роз-
повіли про минулорічні напрацювання та поділилися 
планами на майбутнє.
— Ми маємо створити для дітей відповідні умови навчан-
ня,  матеріально-технічну базу. І найголовніше — дати добрі 
знання, виховати гідне майбутнє покоління, — зауважила 
начальник управління освіти і науки Тернопільської міської 
ради Ольга Похиляк. — Маємо багато успіхів, але й пробле-
ми є. Зокрема, у дошкільних навчальних закладах перепо-
внені групи. Позаяк, стараємося дітей навіть дворічного віку 
брати у ДНЗ,  незважаючи на те, що держава дає матерям три 
роки декретної відпустки для догляду за дитиною. 

У неділю, 3 вересня, на Тернопільщині відбудеться фес-
тиваль стрілецької, повстанської та сучасної військово-
патріотичної пісні «Дзвони Лисоні». Прийматиме гостей 
Бережанщина, на території якої й розташована легендар-
на гора Лисоня — прославлена героїчними боями Січових 
стрільців. Фестиваль розпочнеться о 13 годині сходженням 
патріотичної молоді на Лисоню. Офіційне відкриття заплано-
вано на 15 год. 

Новини | Коротко про головне
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Святкуємо усією громадою

Чи бачили ви, як збирається ве-
лика українська родина? Десятки, 
та ні, сотні людей у вишиванках 
вітаються, обіймаються, веселять-
ся. Бажають одне одному миру, 
спокою та Божого благословення. 
Думаєте, вигадала? Ні! Так святку-
вала 26-ту річницю Незалежності 
України Великогаївська об’єднана 
територіальна громада. 

Цьогоріч великогаївчани зібрались 24 
серпня на стадіоні села Товстолуг, щоб 
провести величне дійство, яке символічно 
назвали «Україна — це МИ!!!» 

Вже о 12 годині на стадіоні було людно. 
Спершу учасники та гості свята зібралися 
на урочисті обжинки, під час яких демон-
стрували виставку сучасної сільгосптех-
ніки. Голова Тернопільської районної 
адміністрації Олександр Похилий та 
голова громади Олег Кохман нагоро-

джували грамотами і преміями кращих 
працівників.

«Дорогі жителі громади, шановні 
працівники, ви важко працювали на 
благо нашого краю, сумлінно збирали 
урожай, недосипали. Хочу привітати 
усіх вас із вдалим завершенням жнив, із 
Днем Незалежності країни. Дозвольте 
кожному з вас висловити щиру вдяч-
ність, потиснути натруджені руки. Ви 
робите велику справу!» — сказав Олег 
Кохман.

З вітальним словом звернувся до гро-
мади і Олександр Похилий: «Великога-
ївська громада тішить своїми резуль-
татами. Голова думає не тільки про 
центральне село, а й про найвіддале-
ніші куточки громади. Це стосується 
і ремонту доріг, і соціального та куль-
турного розвитку, що дає можливість 
людям з віддалених сіл відчути — вони 
є частиною великої родини, яка зветь-
ся Великогаївська об’єднана територі-
альна громада.

Хотів би вас привітати і побажати, 
насамперед, віри. Віри у світле май-
бутнє. Необхідно нам усім зрозуміти, 
як багато важливих речей сьогодні ро-
биться у такий складний для країни 
час. Наперекір усьому. Тож наш настрій, 
мрії, прагнення, цілі і відображають 
майбутнє нашої держави. Тому бажаю 
усім тільки позитивних, світлих думок, 
помислів і віри, віри і ще раз віри у світ-
ле майбутнє».

На свято у Товстолуг завітали і на-
родні депутати України Тарас Юрик та 
Роман Заставний. Вони були щиро поди-
вовані згуртованістю, запалом людей і зі-
зналися: дуже раді, що таке величне свято, 
як День Незалежності, вони відзначають 
саме у Великогаївській громаді.

«Бажаю вам миру, злагоди, благо-
даті. Давайте пишатися тим, що ми 
— українці. Давайте усміхатися один 
одному. Працювати заради розвитку 
нашої країни. Ви молодці! За невеликий 
проміжок часу показали суттєві ре-
зультати. Сьогодні видно, що ви — не 
тільки об’єднана громада, ви — одна 
велика родина. Вітаю!» — сказав Тарас 
Юрик.

Отець-декан Василь Брегін, настоя-
телі церков о. Володимир,  о. Василь, о. 
Роман, о. Олег, о. Микола, о. Анатолій, 
о. Ігор, о. Михайло провели молебень 
за мир і спокій в Україні.

Звісно, у такий день не могли забути 
про воїнів, завдяки яким ми маємо можли-
вість жити під мирним небом, усміхатися, 
працювати. Голова громади Олег Кохман 
завжди докладає максимум зусиль, щоб 
військовослужбовцям, а їх у громаді 41, 
жилося добре, допомагає вирішити їх 
труднощі, проблеми. І цього разу кожного 
з них він привітав, вручив грамоти, пода-
рунки та висловив щиру подяку. Їм аплоду-
вали усі присутні, гукали «Слава Україні!», 
дякували цим мужнім воякам за героїзм.

Свято продовжувалось. Кожне село 
громади запрошувало до себе у намет, де 
вправні господині та господарі готували 
різні смаколики, пригощали наливками.

На виставці-ярмарку представили ше-
деври народних умільців зі всієї громади. 
Тут можна було придбати те, що до вподо-
би, пройти майстер-клас. Милували око 
неймовірні вишиванки, рушники, картини, 
букети з цукерок, обереги та багато-багато 
іншого.

«Україна — це МИ!!!»
Великогаївська територіальна громада
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Голова громади Олег Кохман запросив 
на свято спортсменку, тренера, громад-
ську діячку, майстра спорту України між-
народного класу з пауерліфтингу (1995), 
кандидата у майстри спорту із шашок і 
важкої атлетики, чемпіонку світу з пауер-
ліфтингу Лілію Проць. Вона провела для 
дітей цікаві естафети. Малеча дуже стара-
лася, щоб здобути перемогу й отримати 
цінного подарунка з рук знаної чемпіонки. 
Радості не було меж, повсюди лунав сміх, 
дорослі вболівали за команди своїх дітей, 
іноді разом із ними долали перешкоди, бі-
гали, виконували різні завдання. 

Відбувалися також і «Козацькі заба-
ви». Представники кожного села гро-
мади демонстрували силу, спритність, 
витримку. Ці змагання зібрали усіх при-
сутніх на святі. Вболівали як дорослі, так 
і діти. Ведучий Леонід Ванжула увесь час 
сипав дотепними жартами. Було весело 
й азартно.

Далі розпочався урочистий концерт. 
На сцену один за одним виходили фоль-
клорні колективи, хори, ансамблі і викла-
далися на повну, щоб створити святковий 
настрій глядачам.

На сцені виступали і запрошені гості 
свята — народний артист Пасло Доскоч та 
Василь Хлистун з донькою Іриною. А тоді 
усі присутні веселилися під веселі компо-
зиції Настасівських музик. І як годиться на 
українських святах — палили ватру.

«Висловлюємо вдячність оргкоміте-
ту та його голові  Галині Кравчинюк, 
старостам сіл, виконавчому комітету 
та депутатському корпусу, сільсько-
господарським підприємствам та фер-
мерам нашої громади, а також  усім 
небайдужим, які надали спонсорську 
допомогу та доклали зусиль до підго-
товки свята.

Особливо хочемо подякувати за  зна-
чну допомогу в організації і проведенні 
виставки сільгосподарської техніки, 
за смачні страви, цілющу медовуху, а 
також медові подарунки для учасників 
АТО Юрію і Наталії Березовським,  Тер-
нопільському м’ясокомбінату та рес-
торану «Хутір».

Нехай нас усіх береже Господь, дає 
сили та натхнення!» — сказав на завер-
шення голова громади Олег Кохман.

Свято закінчилось, та в душах 
залишило стільки добра, тепла, 
справжнього родинного затишку, 
що з Божою поміччю вистачить до 
наступного року. І вже інше село 
гостинно прийматиме жителів та 
гостей громади.

Окрім цього, в кожному селі 
громади провели у різні дні 
творчі зустрічі, концерти, 
приурочені Дню Незалежності 
України. Так, першим розпочало 
святкувати село Великі Гаї — 
20 серпня на Співочому полі. 
23 серпня відзначали День 
Незалежності у Козівці. А 27 
серпня лунали привітання та 
весела українська пісня у селах 
Красівка, Грабівці, Білоскірка, 
Баворів, Застав’є, Скоморохи, 
Смолянка та Прошова.

Зоряна ДЕРКаЧ.
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Вітаємо!

Куплю
Куплю будинок, придатний для по-
стійного 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
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
Трактори, мототрактори, мотоблоки, 
двигуни різних потужностей, обладнан-
ня до них. Гарантія, з/ч, безкоштовна 

доставка. Знайдете дешевше — відда-
мо ще дешевше 0985989484, 493000, 
0982591958, 0666653606, www.
tractor_c.com.ua

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
послуГи

Лікування на бджолиних вуликах, 
бджолоужалення, інгаляція, пилок, 
перга, прополіс, мед, воскова міль, 
мертві бджоли. Село Чернелів-Руський 
Тернопільського району 0679455186, 
0685392533, 0972076523 (Орест 
Лук’янець)

робоТа
потрібен водій на КамаЗ0676501024

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

рIЗне
Анонімні алкоголіки ® — це співтова-
риство чоловіків та жінок, які діляться 
своїм досвідом, силою та надією з метою 
вирішити їхню спільну проблему та допо-
могти іншим одужати від алкоголізму. 
Єдиною вимогою для членства є бажан-
ня кинути пити. Членство в АА не перед-
бачає вступних або обов’язкових внесків; 
співтовариство утримується завдяки 
нашим власним добровільним пожерт-
вуванням. АА не пов’язане з будь-якою 
сектою, релігією, політикою, організаці-
єю чи установою; не бажає брати участь 
в будь-яких суперечках, не підтримує та 
не виступає проти будь-яких справ. Наша 
основна мета — залишатися тверезими 
та допомагати іншим вести здоровий 
спосіб життя. бажаєш припинити пити? 
Звертайся у наше співтовариство 
0683663538

Справи приватні

Оголошення

Великогаївська сільська рада проводить громадське обговорення містобудівної документації «Деталь-
ний план території земельної ділянки Процишина В. В. для будівництва індивідуального житлового будин-
ку,  господарських будівель і споруд у селі Великі  Гаї Тернопільського району Тернопільської області».

Громадське слухання відбудеться  28.09.2017 року о 15 год. у приміщенні Великогаївської сільської ради, 
за адресою: Тернопільська обл., Тернопільський район,  с. Великі Гаї, вул. Галицька, 47.   

У суботу, 9 вересня 2017 року, о 10 год. проводитимуть підготовчі роботи із закріплення межовими зна-
ками  меж  земельних  ділянок   в   натурі   (на   місцевості), що розташовані за адресою: Тернопільський 
район, с. Байківці, вул. 15 Квітня, 1. Для узгодження меж запрошуються землекористувачі суміжних земель-
них ділянок: гр. Максимюк К. А., гр. Гаврилюк І. Б., гр. Шмига М. Л., гр. Чемерис Т. В., гр. Шимків С. В.,  
гр. Острожинська Н. Я., гр. Підкова І. А., гр. Панкевич О. Б., гр. Романенко Л. М., гр. Дзюбанова Л. С.,  
гр. Комар Я. І., гр. Ціник В. М.

ТзОВ «Спецавтоінвест» має намір отримати дозвіл на викиди для асфальто-бетоного заводу, який розташо-
ваний в смт Велика Березовиця, Терпопільський район, вул. Студницького, 11. Потужність заводу становить 100 
тонн. Підприємство працює у теплий період року. Викиди в атмосферне повітря становлять 14,344 т/рік і пере-
бувають в межах допустимих концентрацій. Санітарно-захисна зона в розмірі 1000 метрів витримується.

Пропозиції та зауваження надсилати протягом 1 місяця на адресу: м. Терпопіль, Майдан Перемоги, 1.

Колектив Почапинської ЗОШ І-ІІІ 
ст. вітає з 55-річчям пароха с. Поча-
пинці о. Тараса ЮРеЧКА.

Із словом Божим Ви прийшли у світ, 
Щоб за собою нас вести незрадно. 
Для Вас сьогодні — і пісні, і цвіт,
І людська шана — щира і доланна.
Хай образ Божий у душі сія, 
Христова віра множиться з роками, 
Хай Ваше добре й дороге ім’я 
Як символ миру буде поміж нами.

Педагогічний колектив НВК "Ве-
ликобірківська ЗОШ І-ІІІ ст-гімназія" 
вітає вчителя трудового навчання 
Юрія Олександровича ЧАРНОША з 
60-річчям, яке він святкував у серпні.

 Ювілей — це не просто свято,
 Це — здобутки всіх років в житті, 
Тож хай у Вас їх ще буде багато,
 Щоб здійснилися задуми всі ! 
Щастя хай щомиті сприяє 
Мати успіх, достаток й добро, 
Серце радість й любов зігріває, 
Друзі й рідні дарують тепло !

Колектив Смиковецької ЗОШ І-ІІ ст. 
щиросердечно вітає з ювілеєм вчите-
ля фізичної культури Ірину Микола-
ївну ПРОКОПОВИЧ.

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!

Працівники відділу культури Тер-
нопільської РДА, районного будин-
ку культури та районна організація 
профспілки працівників культури 
щиро вітають з днем народжен-
ня директора будинку культури  
с. Чернелів-Руський Людмилу Бог-
данівну МИТУ, завідувача клубу  
с. Чистилів Надію Богданівну  
РеМУС та соліста народної аматор-
ської студії «Музична скриня» Павла 
Івановича ШКЛЯРА.

Бажаємо багато посмішок, добра і 
радості, міцного здоров'я, щастя не-
скінченного, великого життєвого тер-
піння, всіх благ і вірних друзів.

Колеги та друзі щиро вітають з 
днем народження начальника відді-
лення поштового  зв’язку с. Шляхтин-
ці Галину Андріївну АГРеС.

Хай дороги стеляться крилато,
Будуть чисті, рівні, як струна,
А добро не оминає хату,
Як не обминає цвіт весна.
Хай здоров’я, радість і достаток
Стеляться для вас, як вишні цвіт,
Хай малює доля з буднів свято,
І Господь дарує Вам багато літ.

Колектив ПП «Агрон» вітає з днем 
народження мельника Андрія Євге-
новича ЦАПИЛО, бухгалтера Любов 
Володимирівну ЩАВУРСьКУ.

Бажаєм здоров’я: багато-багато!
Хай щастя і мир залишається в хаті,
Хай горе обходить завжди стороною, 
А радість приходить 
І ллється рікою.

Найщиріші вітання з днем наро-
дження надсилаємо головному спе-
ціалісту відділу культури Юлії Мико-
лаївні КАЧОРОВСьКІй.

Бажаємо бути завжди в хорошому 
настрої, вірити в свої сили, хороших 
друзів, любові чистої і взаємної, праг-
нути до втілення своїх мрій в реаль-
ність. Здоров’я, успіхів в особистому 
житті і нехай Господь завжди оберігає 
Вас.

З повагою — працівники відділу  культури 
Тернопільської РДА, районного будинку 

культури, центральної районної бібліотеки, 
районна організація профспілки 

працівників культури.

Іменники Тернопільського ра-
йонного територіального медич-
ного об’єднання —  молодша ме-
дична сестра (санітарка)  Ярослава  
Ярославівна  ВеЛИГАН,  зубний 
технік Ольга Богданівна ГОТИЧ, 
лікар-акушер-гінеколог Ольга Ми-
хайлівна РеВА,  кухонний робіт-
ник Марія Михайлівна  КУРАНТ,  
сестра медична операційна Ольга 
Іванівна ЗАТОРСьКА, бухгалтер 
Оксана Василівна  ЖАРИКОВА, 
лікар-стоматолог Роман Іванович  
ГОТИЧ,  сестра медична стаціона-
ру Галина Ігорівна МеЛьНИЧУК,  
лікар з ультразвукової діагности-
ки  Жанна Миколаївна ВЛАДИ-
ШеВСьКА,  водій автотранспорт-
них засобів  Богдан Романович  
ПОЛІНеВИЧ,  лікар-стоматолог 
Марта Ігорівна СТОРОЖКО, сестра 
медичної загальної практики — сі-
мейної медицини  Оксана Романів-
на ГеЦКО,  водій автотранспортних 
засобів  Ігор Андрійович ПОВО-
РОЗНИК,  молодша медична сестра 
(санітарка) Людмила Юліанівна  
СТеЦОК,  лаборант АЗПСМ с. Ігро-
виця Галина Михайлівна ОНИЩУК,  
сестра медична операційна Марія 
Михайлівна ЗАХАРКО,  лікар при-
ймального відділення Володимир 
Петрович БІЛОУС, завідувач відді-
лу кадрів Наталія Андріївна ГОЛО-
ВКО,  сестра медична стаціонару 
Ольга Тарасівна КАСІЯН,  молодша 
медична сестра (санітарка) Катери-
на Олексіївна  ЩеРБАК,  кухонний 
робітник Наталія Романівна ДО-
РОШ,  бухгалтер Тамара  Валеріїв-
на УНІЯК та біолог  Наталія Ярос-
лавівна ГРИЦИШИН.

Щоб в домі все було гаразд,
Приходить радість хай не раз.
Розквітне хай в душі весна,
Вам мрію хай несе вона.
Нехай приходять знов і знов
Надія, віра і любов.

Працівники відділу освіти Терно-
пільської РДА та районного методич-
ного кабінету щиро вітають з днем 
народження методиста з навчаль-
них дисциплін Надію Михайлівну 
САВІЦьКУ.

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.

Підгороднянська сільська рада Тернопільського району Тернопільської області проводить громад-
ське обговорення містобудівної документації «Детальний план території для будівництва пункту автосер-
вісу в с. Підгородне Тернопільського району на земельній ділянці, площею 0,12 га, за кадастровим номером 
6125286900:02:001:2349, гр. Цимбали Романа Євгеновича».

Громадські слухання відбудуться 3 жовтня 2017 р. о 16 год. в приміщенні клубу с. Підгородне, вул. Бере-
жанська, 1, Тел. для довідок: 55-04-97, 55-03-50.

Миролюбівська сільська рада на підставі рішення сесії Миролюбівської сільської ради від 15 червня 
2017 р. №156 оголошує конкурс на визначення виконавця з відбору суб’єктів оціночної діяльності  щодо 
визначення ринкової вартості земельної ділянки. Конкурс відбудеться 2 жовтня 2017 р. о 15 год. за адресою:  
с. Миролюбівка, вул. Шевченка,1. Тел. 29-69-98.

Петриківська сільська рада повідомляє, що конкурс на зайняття вакантної посади спеціаліста-
землевпорядника не відбувся через відсутність поданих заяв кандидатів на участь у конкурсі.

Острівська сільська рада має намір провести громадські слухання містобудівної документації на вико-
нання рішення Острівської сільської ради за №615 від 23.05.2017 року «Про розроблення детального плану 
території на зміну цільового призначення земельної ділянки ТОВ «Зорі Прикарпаття» площею 4,7190 га, 
за кадастровим номером 6125286400:01:001:1417, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі для 
зміни цільового призначення для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (обслуговування підприємства з 
виробництва кормів з метою будівництва зерносховища).

Замовник містобудівної документації — орендар земельної ділянки.
Розробник — СМП «НВФ «Око».
Громадські слухання відбудуться 29.09.2017 року о 15 год. у приміщенні сільської ради с. Острів. Пропо-

зиції та зауваження до містобудівної документації подаються громадянами та юридичними особами до Ост-
рівської сільської ради у робочі дні з 8 год. 30 хв. до 17 год. 45 хв. З матеріалами містобудівної документації 
можна ознайомитися в Острівській сільській раді, за адресою: с. Острів, вул. Кордуби, 63.

 Згідно з рішенням виконавчого комітету Миролюбівської сільської ради №22 від 29 серпня 2017 року, 
ПП «Катруб» є виконавцем послуг із вивезення ТВП в розрахунку за 1 м куб.:  для населення — 124,40 грн  
(з ПДВ); для бюджетних організацій — 124,40 грн (з ПДВ); для інших споживачів — 129,75 грн (з ПДВ).

18 вересня 2017 року о 10 год. в приміщенні Підгороднянської сільської ради Тернопільського  
району відбудеться зустріч з приводу погодження меж земельної ділянки Монько Мирослава Михайловича.  
На зустріч запрошуються власники (землекористувачі) суміжних земельних ділянок: Дутчак І. А., Бакалець Г. П., 
Тимошенко Г. М.

Купон безкоштовного оголошення

Текст оголошення

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

Рубрики:             Куплю            Продам             Послуги            Вважати недійсним

тел./код:

Великоберезовицька селищна рада  оголошує конкурс на заміщен-
ня вакантної посади: державного реєстратора речових прав на неру-
хоме майно та їх обтяжень, та реєстрація юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців, громадських формувань.

Вимоги до претендентів на посади: громадянин України, вища 
освіта  за спеціальністю правознавство, відповідає кваліфікаційним 
вимогам, встановленим Міністерством юстиції України, стаж роботи 
в органах місцевого самоврядування чи на державній службі не менше 
двох років або в інших сферах не менше трьох років, володіння держав-
ною мовою та вміння працювати на комп’ютері.

Особам, які бажають взяти участь у конкурсі, необхідно подати 
наступні документи: заяву про участь у конкурсі; заповнену особову 
картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками; дві фотокартки роз-
міром 4х6 см; копію паспорта; декларацію про майно, доходи, витрати 
та зобов’язання фінансового характеру за минулий рік, копію докумен-
та про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, 
присудження наукового ступеня (якщо такі є); копію військового квит-
ка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних).

Документи приймають протягом 15 календарних днів з дня опублі-
кування оголошення про проведення конкурсу за адресою: Великобе-
резовицька селищна рада, Тернопільська обл., Тернопільський район, 
смт Велика Березовиця, вул. Степана Бандери, буд. 26. 

За додатковою інформацією просимо звертатися за тел. (0352) 27-42-31.

Оголошення
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12.25 Ò/ñ “Ñõiäíi ñîëîäîùi” 
13.50 “Ñëiäñòâî âåëè... ç Ëåîíiäîì 

Êàíåâñüêèì”

15.15 “Æäè ìåíÿ”

êîæíîãî”

20.00, 05.10 “Ïîäðîáèöi”

20.40 Ò/ñ “Çàáîðîíåíå êîõàííÿ” 
22.40 “Ñëiäñòâî âåëè... ç Ëåîíiäîì 

Êàíåâñüêèì”

00.25 Ò/ñ “Ïåðøà ñïðîáà” 

ICTV
05.00, 02.35, 04.45 Äèâèòèñü óñiì!

05.40 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 

06.25 Ôàêòè òèæíÿ. 100 õâèëèí ç 

Îêñàíîþ Ñîêîëîâîþ

08.45 Ôàêòè. Ðàíîê

09.10 Ñïîðò

09.15 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè. Ïiäñóìêè 

09.55 Àíòèçîìái

10.55, 13.20 Õ/ô “×îðíà äiðà” 
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü

13.40, 16.10 Õ/ô “Õðîíiêè Ðiääiêà” 
16.20 Õ/ô “Ðiääiê” 
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið

19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 

20.20 Áiëüøå íiæ ïðàâäà

22.40 Ñâîáîäà ñëîâà

00.55 Õ/ô “Õîëîäíå ñâiòëî äíÿ” 
03.15 Ïðîâîêàòîð

04.25 Ôàêòè

06.00 Ïðîôiëàêòèêà

12.00 “Ñëiäñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè”

15.30 “Âñå áóäå äîáðå!”

17.30, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”

18.00 Ò/ñ “Òàòî Äåí”
20.00, 22.45 “Õàòà íà òàòà”

03.00 Ïðîôiëàêòèêà

12.00 Õ/ô “Ïîïåëþøêà”
14.15 Ò/ñ “Íå ðîäèñü âðîäëèâà”
18.00 Àáçàö

19.00 Çàðîáiò÷àíè

21.00 Äåøåâî òà ñåðäèòî

22.10 Õ/ô “Âåëèêèé Ñòåí” 
00.20 Õ/ô “Çàêëÿòòÿ” 
02.45 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé

02.50 Çîíà íî÷i

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

07.45, 15.50, 18.50 Îãîëîøåííÿ. 

Áþðî çíàõiäîê

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 Õiò-ïàðàä

14.00, 01.00 Õ/ô “Áîæi êîðiâêè”
17.00 Ñìàêè êóëüòóð

17.30 Ïðî íàñ

19.30, 21.00 Íàøi âiòàííÿ

20.30 ÒÍÅÓ - êàëåéäîñêîï ïîäié

20.40 Äiì êíèãè

21.25, 22.30, 00.55 Îãîëîøåííÿ.

Áþðî çíàõiäîê

21.30 Ïîãëÿä çáëèçüêà

22.40, 04.00 Õ/ô “Ãiïíîç”
02.30 Õiò-ïàðàä

UA:ÏÅÐØÈÉ 
06.00, 19.55 Ä/ñ “Îðåãîíñüêèé 

ïóòiâíèê”

06.30, 09.25 Àíîíñ äíÿ

07.30 Åðà áiçíåñó

07.35 Àãðîåðà

07.40 Ñïîðò

08.35 Ä/ñ “Äèêà ïëàíåòà”

09.00 Ä/ñ “Ñóïåðâiä÷óòòÿ”

09.30 Ò/ñ “Ãðàíä-ãîòåëü”
11.20 Ò/ñ “Åïîõà ÷åñòi”
13.00, 15.00, 18.30, 21.00, 01.25 

Íîâèíè

13.15, 23.00 Ä/ô “Ìèêîëà Ðóäåíêî. 

Ôîðìóëó æèòòÿ çíàéäåíî”

14.00 Ðîçñåêðå÷åíà iñòîðiÿ

15.20 Ôîëüê?musiñ

16.40 Ä/ñ “Ñàäîâi ñêàðáè”

17.00 Ä/ñ “Ðîçïîâiäi ïðî Õàíñiê”

17.40 Ì/ñ “Ëåãåíäà ïðî Áiëîñíiæêó”
18.15, 01.10 Íîâèíè. Ñâiò

18.45, 01.50 Ùîäåííå òîê-øîó

19.00, 02.20 Íîâèíè. Êóëüòóðà

19.20, 00.35 Ä/ñ “Ìèñòåöüêèé ïóëüñ 

Àìåðèêè”

20.30 Íàøi ãðîøi

21.50 Ò/ñ “Íîâi ñâiòè”
23.30, 02.40 Ä/ñ “Óâåñü öåé äæàç”

03.45 Ò/ñ “Òàêñi”

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

16.45, 19.30, 00.00 ÒÑÍ

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê 

ç 1+1”

09.30 “×îòèðè âåñiëëÿ - 2”

10.55 “×îòèðè âåñiëëÿ - 6”

12.20 “Ìiíÿþ æiíêó - 5”

13.50 Ò/ñ “Ïîí÷èê Ëþñÿ” 
14.45 Ò/ñ “Ñâàòè - 3”
15.45 Ò/ñ “Âåëè÷íå ñòîëiòòÿ. Ðîêñîëàíà”
17.10 Ò/ñ “Íåñêií÷åííå êîõàííÿ” 
20.30 “Ñåêðåòíi ìàòåðiàëè”

21.00 Õ/ô “Äîãîðè äðèãîì”
22.00 “Æèòòÿ áåç îáìàíó 2017”

23.15, 00.10 Õ/ô “Ïðàâäèâà áðåõíÿ”
02.20 “Âîðîæêà”

06.00 Ì/ô
06.20, 14.00, 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 “Äàâàé îäðóæèìîñÿ”

11.20, 12.25, 20.40 Ò/ñ “Çàáîðîíåíå 
êîõàííÿ” 

15.50, 16.45 “Ðå÷äîê”

êîæíîãî”

20.00, 02.15, 05.15 “Ïîäðîáèöi”

00.25 Õ/ô “Êóðîðòíèé ðîìàí” 

03.20 “óÄà÷íèé ïðîåêò”

ICTV
05.35, 20.20 Ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà

06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi

08.45 Ôàêòè. Ðàíîê

09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 

10.05 Áiëüøå íiæ ïðàâäà

12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü

13.40 “Íà òðüîõ”

14.10, 16.10 Ò/ñ “Ìîëîäèé Âîâêîäàâ” 
16.30 Ò/ñ “Ïîëþâàííÿ íà Âåðâîëüôà” 

18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið

22.30 Ò/ñ “Âèíèùóâà÷i” 
23.25 Õ/ô “Øàêàë” 
01.55 Õ/ô “Õîëîäíå ñâiòëî äíÿ” 
03.30, 04.50 Äèâèòèñü óñiì!

04.25 Ñòóäiÿ Âàøèíãòîí

04.30 Ôàêòè

06.35, 15.30 “Âñå áóäå äîáðå!”

08.30 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”

11.05 “ÌàñòåðØåô - 5”

17.30, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”

18.00 Ò/ñ “Òàòî Äåí”
20.00, 22.45 “ÌàñòåðØåô - 7”

23.25 “Îäèí çà âñiõ”

03.00 Çîíà íî÷i

04.45, 18.00 Àáçàö

05.39, 06.59 Kids Time

05.40 Ì/ñ “Ñiìåéêà Êðóäñ”
06.00 Ì/ñ “Ïðèãîäè Êîòà â ÷îáîòÿõ”
07.00 Ò/ñ “Ùàñëèâi ðàçîì”
10.30 Ò/ñ “Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíüêà”
14.30 Ò/ñ “Íå ðîäèñü âðîäëèâà”
19.00 Ïîëîâèíêè

21.00 Õ/ô “Öiïîíüêà” 
23.10 Õ/ô “Êîõàííÿ òà iíøi íåãàðàçäè”
01.00 Õ/ô “Çàêëÿòòÿ 2” 

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 ÒÍÅÓ - êàëåéäîñêîï ïîäié

09.00, 00.15 ×àñ-Tàéì

09.30, 17.00 Ñìàêè êóëüòóð

11.00, 16.10 Äèòÿ÷à ãîäèíà

11.45 Ä/ï “×àðiâíèé êëþ÷èê”

12.15 Ïðî êiíî

13.00, 02.30 Õiò-ïàðàä

14.00, 01.00 Õ/ô “Ïðîåêò Îëåêñàíäðè”
17.30 Ìàéñòåð-êëàñ iç Í.Ôiöè÷

19.30, 21.00 Íàøi âiòàííÿ

20.00 Ìåæà ïðàâäè

21.30 “Ãàë-êëiï”

22.35, 04.00 Õ/ô “Ðàäiî Âåñò”

UA:ÏÅÐØÈÉ 
06.00, 19.55 Ä/ñ “Îðåãîíñüêèé 

ïóòiâíèê”

06.30, 09.25 Àíîíñ äíÿ

06.35, 07.30, 07.40, 08.15, 09.20, 

14.50 Ïîãîäà

07.30 Åðà áiçíåñó

07.35 Àãðîåðà

07.40 Ñïîðò

08.35 Ä/ô “Ñàäîâi ñêàðáè”

09.30 Ò/ñ “Ãðàíä-ãîòåëü”
11.20 Ò/ñ “Åïîõà ÷åñòi”
13.00, 15.00, 18.30, 21.00, 01.25 

Íîâèíè

13.15, 23.00 Íàøi ãðîøi

14.00 Ðîçñåêðå÷åíà iñòîðiÿ

15.20 Ä/ñ “Íüþ-Éîðê”

16.30 Ä/ñ “Ñàäîâi ñêàðáè”

16.50 Ä/ñ “Ðîçïîâiäi ïðî Õàíñiê”

17.20 Õî÷ó áóòè

17.40 Ì/ñ “Ëåãåíäà ïðî Áiëîñíiæêó”
18.15, 01.10 Íîâèíè. Ñâiò

18.45, 01.50 Ùîäåííå òîê-øîó

19.00, 02.20 Íîâèíè. Êóëüòóðà

19.20, 00.35 Ä/ñ “Ìèñòåöüêèé ïóëüñ 

Àìåðèêè”

20.30 Ñëiäñòâî. Iíôî

21.30, 02.05 Íîâèíè. Ñïîðò

21.50 Ò/ñ “Íîâi ñâiòè”
22.50 Ìåãàëîò

23.30, 02.40 Ä/ñ “Óâåñü öåé äæàç”

03.45 Ò/ñ “Òàêñi”

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

16.45, 19.30, 00.00 ÒÑÍ

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê 

ç 1+1”

09.30 “×îòèðè âåñiëëÿ - 2”

10.55 “×îòèðè âåñiëëÿ - 6”

12.20 “Ìiíÿþ æiíêó - 5”

13.50 Ò/ñ “Ïîí÷èê Ëþñÿ” 
14.45 Ò/ñ “Ñâàòè - 3”
15.45 Ò/ñ “Âåëè÷íå ñòîëiòòÿ. Ðîêñîëàíà”
17.10 Ò/ñ “Íåñêií÷åííå êîõàííÿ” 
20.30 “Ñåêðåòíi ìàòåðiàëè”

21.00 Õ/ô “Äîãîðè äðèãîì” 
22.00 “Ìiíÿþ æiíêó - 12”

23.15, 00.10 Õ/ô “ßê âèêðàñòè 
ìiëüéîí”

02.00 “Âîðîæêà”

06.00 Ì/ô
06.20 “Ñëiäñòâî âåëè... ç Ëåîíiäîì 

Êàíåâñüêèì”

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Íîâèíè

07.10, 08.10 “Ðàíîê ç IÍÒÅÐîì”

09.20 “Äàâàé îäðóæèìîñÿ”

11.20, 12.25, 20.40 Ò/ñ “Çàáîðîíåíå 
êîõàííÿ” 

14.00 “Ñëiäñòâî âåëè... ç Ëåîíiäîì 

Êàíåâñüêèì”

15.50, 16.45 “Ðå÷äîê”

êîæíîãî”

20.00, 02.10, 05.15 “Ïîäðîáèöi”

22.40 “Ñëiäñòâî âåëè... ç Ëåîíiäîì 

Êàíåâñüêèì”

00.25 Õ/ô “Öå ÿ”

03.15 “óÄà÷íèé ïðîåêò”

ICTV
05.35, 10.05 Ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà

06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi

08.45 Ôàêòè. Ðàíîê

09.15 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 

11.05, 13.20 Õ/ô “Øàêàë” 
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü

14.15, 16.10 Ò/ñ “Ìîëîäèé Âîâêîäàâ” 
16.30, 22.30 Ò/ñ “Âèíèùóâà÷i” 

18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið

19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 

20.20 Ñåêðåòíèé ôðîíò

23.25 Õ/ô “Ñïiâó÷àñíèê”

03.30, 04.45 Äèâèòèñü óñiì!

04.20 Ñòóäiÿ Âàøèíãòîí

04.25 Ôàêòè

06.30, 15.30 “Âñå áóäå äîáðå!”

08.25 “Áèòâà åêñòðàñåíñiâ 16”

10.40 “ÌàñòåðØåô - 5”

17.30, 22.00 “Âiêíà- Íîâèíè”

18.00 Ò/ñ “Òàòî Äåí”
20.00, 22.45 “ÌàñòåðØåô - 7”

23.25 “Îäèí çà âñiõ”

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

07.30, 15.50 Îãîëîøåííÿ. Áþðî 

çíàõiäîê

07.35 Ìåæà ïðàâäè

09.00, 00.15 ×àñ?Tàéì

09.30, 17.00 Ñìàêè êóëüòóð

11.00, 16.10 Äèòÿ÷à ãîäèíà

12.10 “Ãàë-êëiï”

12.35, 21.30 Ìàéñòåð-êëàñ iç 

Íàòàëêîþ Ôiöè÷

13.00, 02.30 Êîíöåðò Îëåãà Âèííèêà, 

“ß íå âòîìëþñü”, 1 ÷

14.00, 01.00 Õ/ô “Îñòðiâ Äæîðäæà”
16.40 Äèòÿ÷à ïðîãðàìà “×àðiâíèé 

êëþ÷èê”

18.50 Îãîëîøåííÿ. Áþðî çíàõiäîê

19.30, 21.00 Íàøi âiòàííÿ

20.00 Ñîëî

21.25, 22.35, 00.55 Îãîëîøåííÿ.

Áþðî çíàõiäîê

UA:ÏÅÐØÈÉ 
06.00, 19.55 Ä/ñ “Îðåãîíñüêèé 

ïóòiâíèê”

06.30, 09.25 Àíîíñ äíÿ

07.30 Åðà áiçíåñó

07.35 Àãðîåðà

07.40 Ñïîðò

08.35 Ä/ô “Ñàäîâi ñêàðáè”

09.30 Ò/ñ “Ãðàíä?ãîòåëü”
11.20 Ò/ñ “Åïîõà ÷åñòi”
13.00, 15.00, 18.30, 21.00, 01.25 

Íîâèíè

13.15, 23.00 Ñëiäñòâî. Iíôî

14.00 Ðîçñåêðå÷åíà iñòîðiÿ

15.20 Íàäâå÷ið’ÿ. Äîëi

16.30 Ä/ñ “Ñàäîâi ñêàðáè”

16.50 Ä/ñ “Ðîçïîâiäi ïðî Õàíñiê”

17.20 Øêîëà Ìåði Ïîïïiíñ

17.40 Ì/ñ “Ëåãåíäà ïðî Áiëîñíiæêó”
18.15, 01.10 Íîâèíè. Ñâiò

18.45, 01.50 Ùîäåííå òîê-øîó

19.00, 02.20 Íîâèíè. Êóëüòóðà

19.20, 00.35 Ä/ñ “Ìèñòåöüêèé ïóëüñ 

Àìåðèêè”

20.30 “Ñõåìè” ç Í. Ñåäëåöüêîþ

21.30, 02.05 Íîâèíè. Ñïîðò

21.50 Ò/ñ “Íîâi ñâiòè”
23.30, 02.40 Ä/ñ “Óâåñü öåé äæàç”

03.45 Ò/ñ “Òàêñi”

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

16.45, 19.30, 00.00 ÒÑÍ

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê 

ç 1+1”

09.30 “×îòèðè âåñiëëÿ -2”

11.00 “×îòèðè âåñiëëÿ -6”

12.20 “Ìiíÿþ æiíêó - 5”

13.50 Ò/ñ “Ïîí÷èê Ëþñÿ” 
14.45 Ò/ñ “Âåëè÷íå ñòîëiòòÿ. Ðîêñîëàíà”
17.10 Ò/ñ “Íåñêií÷åííå êîõàííÿ”
20.30 “Ñåêðåòíi ìàòåðiàëè”

21.00 Õ/ô “Äîãîðè äðèãîì”
22.00 “Ñâiò íàâèâîðiò - 9”

23.15, 00.10 Õ/ô “Ïiðàìiäà” 
01.15 “Âîðîæêà”

06.00 Ì/ô
06.20, 14.00, 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 “Äàâàé îäðóæèìîñÿ”

11.20, 12.25, 20.40 Ò/ñ “Çàáîðîíåíå 
êîõàííÿ” 

15.50, 16.45 “Ðå÷äîê”

êîæíîãî”

20.00, 02.00, 05.00 “Ïîäðîáèöi”

00.25 Õ/ô “Ïðî íüîãî” 

03.00 “óÄà÷íèé ïðîåêò”

ICTV
05.35 Ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà

06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi

08.45 Ôàêòè. Ðàíîê

09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 

09.50 Ñåêðåòíèé ôðîíò

10.50, 13.20 Õ/ô “Ñïiâó÷àñíèê” 
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü

13.45 Ñêåò÷-øîó “Íà òðüîõ”

14.15, 16.10 Ò/ñ “Ìîëîäèé Âîâêîäàâ” 
16.30, 22.30 Ò/ñ “Âèíèùóâà÷i” 

18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið

20.20 Iíñàéäåð

23.30 Õ/ô “Êóëåíåïðîáèâíèé”

Àíäæåëåñ”
03.30, 04.50 Äèâèòèñü óñiì!

04.25 Ñòóäiÿ Âàøèíãòîí

04.30 Ôàêòè

06.35, 15.30 “Âñå áóäå äîáðå!”

08.20 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”

09.15 “Áèòâà åêñòðàñåíñiâ 16”

11.45 “ÌàñòåðØåô - 5”

17.30, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”

18.00 Ò/ñ “Òàòî Äåí”
20.00, 22.45 “Çâàæåíi òà ùàñëèâi - 7”

23.55 “Îäèí çà âñiõ”

03.00 Çîíà íî÷i

04.45, 18.00 Àáçàö

05.39, 06.59 Kids Time

05.40 Ì/ñ “Ñiìåéêà Êðóäñ”
06.00 Ì/ñ “Ïðèãîäè Êîòà â ÷îáîòÿõ”
07.00 Ò/ñ “Ùàñëèâi ðàçîì”
10.30 Ò/ñ “Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíüêà”
14.30 Ò/ñ “Íå ðîäèñü âðîäëèâà”
19.00 Çiðêîâi ÿéöÿ

21.00 Õ/ô “Êiëåðè” 
23.00 Õ/ô “Äðóæèíà íàïðîêàò”
01.10 Õ/ô “Êîõàííÿ òà iíøi 

íåãàðàçäè”

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 Ñîëî

09.00, 00.15 ×àñ-Tàéì

09.30, 17.00 Ñìàêè êóëüòóð

11.00, 16.10 Äèòÿ÷à ãîäèíà

12.10 Ôîðìóëà çäîðîâ’ÿ

13.00, 02.30 Êîíöåðò Îëåãà Âèííèêà, 

“ß íå âòîìëþñü”, 2 ÷

17.30 “Ãàë-êëiï”

19.30, 21.00 Íàøi âiòàííÿ

21.30 Ñìà÷íà ìàíäðiâêà

22.35, 04.00 Õ/ô “Êîõàíêà” 

UA:ÏÅÐØÈÉ
06.00 Ä/ñ “Îðåãîíñüêèé ïóòiâíèê”

06.30, 09.25 Àíîíñ äíÿ

07.30 Åðà áiçíåñó

07.35 Àãðîåðà

07.40 Ñïîðò

08.35 Ä/ô “Ñàäîâi ñêàðáè”

09.30 Ò/ñ “Ãðàíä-ãîòåëü”
11.20 Ò/ñ “Åïîõà ÷åñòi”
13.00, 15.00, 18.30, 21.00, 01.25 

Íîâèíè

13.15, 23.00 “Ñõåìè” ç Í. Ñåäëåöüêîþ

14.00 Ðîçñåêðå÷åíà iñòîðiÿ

15.20 Ä/ñ “Âàãàñi - ÿïîíñüêi ñìàêîëèêè”

16.30 Ä/ñ “Ñàäîâi ñêàðáè”

16.50 Ä/ñ “Ðîçïîâiäi ïðî Õàíñiê”

17.40 Ì/ñ “Ëåãåíäà ïðî Áiëîñíiæêó”
18.15, 01.10 Íîâèíè. Ñâiò

18.45, 01.50 Ùîäåííå òîê-øîó

19.00, 02.20 Íîâèíè. Êóëüòóðà

19.20 Ïåíñiéíà ðåôîðìà. Ñïåöïðîåêò

21.30, 02.05 Íîâèíè. Ñïîðò

21.50 Áîãàòèðñüêi iãðè

22.40 Ä/ñ “Äèêà ïëàíåòà”

23.30 Ä/ñ “Äèêi òâàðèíè”

00.20 Ä/ñ “Ïiâäåííà Êîðåÿ ñüîãîäíi”

00.35 Ä/ñ “Ìèñòåöüêèé ïóëüñ Àìåðèêè”

02.40 Ä/ñ “Óâåñü öåé äæàç”

03.45 Ò/ñ “Òàêñi”
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 “×îòèðè âåñiëëÿ - 3”

10.55 “×îòèðè âåñiëëÿ - 6”

12.20 “Ìiíÿþ æiíêó - 5”

13.50 Ò/ñ “Ïîí÷èê Ëþñÿ” 
14.45 Ò/ñ “Âåëè÷íå ñòîëiòòÿ. 

Ðîêñîëàíà”
17.10 Ò/ñ “Íåñêií÷åííå êîõàííÿ” 
20.15, 23.05 “Ëiãà ñìiõó 3”

06.00 Ì/ô
06.20, 14.00 “Ñëiäñòâî âåëè... ç 

Ëåîíiäîì Êàíåâñüêèì”

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Íîâèíè

07.10, 08.10 “Ðàíîê ç IÍÒÅÐîì”

09.20 “Äàâàé îäðóæèìîñÿ”

11.20, 12.25 Ò/ñ “Çàáîðîíåíå 
êîõàííÿ” 

15.50, 16.45 “Ðå÷äîê”

20.00, 02.20 “Ïîäðîáèöi òèæíÿ”

22.00 Õ/ô “Íi÷íèé âèïàäîê”
23.50 Õ/ô “Áóäíi êàðíîãî ðîçøóêó”

04.00 “Æäè ìåíÿ”

ICTV
05.35 Ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà

06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi

08.45 Ôàêòè. Ðàíîê

09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 

10.05 Iíñàéäåð

11.05, 13.20 Õ/ô “Êóëåíåïðîáèâíèé” 
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü

13.45 Ñêåò÷-øîó “Íà òðüîõ”

14.15, 16.10 Ò/ñ “Ìîëîäèé Âîâêîäàâ” 
16.30 Ò/ñ “Âèíèùóâà÷i” 

18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið

20.20 Àíòèçîìái

00.00 Õ/ô “Äâà ñòâîëè” 

Àíäæåëåñ” 
03.20 Äèâèòèñü óñiì!

04.25 Ôàêòè

04.45 Ò/ñ “Âiääië 44” 

05.35, 23.30 Õ/ô “Ìîëîäà äðóæèíà”
07.35 Õ/ô “Äèõàé çi ìíîþ”
17.30, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”

18.00 Ò/ñ “Òàòî Äåí”
20.00, 22.45 “Ñþðïðèç, ñþðïðèç!”

03.10 Çîíà íî÷i

05.00, 18.00 Àáçàö

05.49, 07.09 Kids Time

05.50 Ì/ñ “Ñiìåéêà Êðóäñ”
06.10 Ì/ñ “Ïðèãîäè Êîòà â ÷îáîòÿõ”
07.10 Ïîëîâèíêè

13.10 Ò/ñ “Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíüêà”
15.15, 19.00 Òîï-ìîäåëü ïî-

21.40 Õ/ô “Ñêiëüêè ó òåáå?” 
23.50 Õ/ô “Âêðàäåíå ïîáà÷åííÿ” 
01.40 Õ/ô “Äðóæèíà íàïðîêàò” 

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

06.45, 10.45 Áàäüîðèé ðàíîê

07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 

03.30 Ïðîâiíöiéíi âiñòi

08.30 Ñìà÷íà ìàíäðiâêà

09.00, 00.15 ×àñ-Tàéì

09.15 Ðàíêîâèé ôiòíåñ

09.30, 17.00 Ñìàêè êóëüòóð

11.00, 16.10 Äèòÿ÷à ãîäèíà

11.45 Äèòÿ÷à ïðîãðàìà “×àðiâíèé 

êëþ÷èê”

12.10 “Ãàë-êëiï”

13.00, 02.30 Õiò?ïàðàä

14.00, 01.00 Õ/ô “Ëåñ Ïàòòåðñîí 

17.30 Ìàéñòåð-êëàñ iç Í. Ôiöè÷

19.30, 21.00 Íàøi âiòàííÿ

20.00 ÒÍÅÓ - êàëåéäîñêîï ïîäié

20.10 Ïîãëÿä çáëèçüêà

20.40 Ñëiä

22.35, 04.00 Õ/ô “Êðèæàíà ïàì’ÿòü”

UA:ÏÅÐØÈÉ
06.00 Ä/ñ “Îðåãîíñüêèé ïóòiâíèê”

06.30, 09.25 Àíîíñ äíÿ

07.30 Íà ñëóõó

08.00 Ñâiò îí ëàéí

08.35 Ä/ñ “Òðàäèöiéíi ñâÿòà Ìàöóði”

09.30 Ì/ñ “Ëåãåíäà ïðî Áiëîñíiæêó”

10.45 Õî÷ó áóòè

11.05 Øêîëà Ìåði Ïîïïiíñ

11.20 Ôîëüê-musiñ

12.50, 01.30 Òåàòðàëüíi ñåçîíè

13.15 Ò/ñ “Íîâi ñâiòè”
18.30 Áîãàòèðñüêi iãðè

19.15 Õ/ô “Äèòÿ÷èé ñåêðåò”
21.00, 01.10 Íîâèíè

21.30 Ä/ñ “Ñêàðáè òà ñìåðòåëüíi 

22.20 Êíèãà.ua

22.45 Ìåãàëîò

23.00 Áîðõåñ

23.30 Ä/ñ “Áîã â Àìåðèöi”

00.35 Ä/ñ “Ìèñòåöüêèé ïóëüñ Àìåðèêè”

02.00 Íàäâå÷ið’ÿ. Äîëi

02.55 Ä/ñ “Íüþ-Éîðê”

03.45 Ò/ñ “Òàêñi”

1+1
06.00, 19.30 ÒÑÍ

06.55 “Ãðîøi”

08.00 “Ñíiäàíîê. Âèõiäíèé”

10.00, 23.10 “Ñâiòñüêå æèòòÿ”

11.00 “Æèòòÿ áåç îáìàíó 2017”

12.30 Õ/ô “Äîãîðè äðèãîì” 
16.25, 21.15 “Âå÷iðíié êâàðòàë”

18.30 “Ðîçñìiøè êîìiêà 2017”

02.30 Õ/ô “Ïiðàìiäà” 

Àðêòèöi”

06.00 Ì/ô
06.30 Õ/ô “Iíîçåìêà”
08.00 Õ/ô “Äåíü âåñiëëÿ äîâåäåòüñÿ 

óòî÷íèòè”
10.00 Ä/ï “Òåòÿíà Äîðîíiíà. Íå 

ëþáëþ êiíî”

11.00, 02.50 Õ/ô “Ìà÷óõà”
12.50, 04.15 Õ/ô “Òðè òîïîëi íà 

Ïëþùèñi”
14.15 Õ/ô “Çîëîòi íåáåñà”
16.00 Õ/ô “Ïåðåäáà÷åííÿ”
18.00 Ò/ñ “Æåðåá äîëi”
20.00, 02.00, 05.30 “Ïîäðîáèöi”

20.30 Ò/ñ “Æåðåá äîëi”
22.30 “Âåëèêèé áîêñ. Îëåêñàíäð Óñèê 

- Ìàðêî Õóê”

ICTV
06.15 Äèâèòèñü óñiì!

07.10 Áåç ãàëüì

08.10 Ì i Æ

09.10 Äèçåëü-øîó

10.45, 11.45 Îñîáëèâîñòi 

12.45 Ôàêòè. Äåíü

13.00 Ñêåò÷-øîó “Íà òðüîõ”

14.45 Õ/ô “Äâà ñòâîëè” 
16.50 Õ/ô “Íüþ éîðêñüêå òàêñi”
18.45 Ôàêòè. Âå÷ið

19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè. Ïiäñóìêè 

20.05 Õ/ô “Òàêñi” 
21.55 Õ/ô “Òàêñi 2” 
23.45 Õ/ô “Ñêàæåíi ïåðåãîíè”
01.30 Ò/ñ “Ñëiä÷i” 
03.10 Ïðîâîêàòîð

04.30 Ôàêòè

04.55 Ò/ñ “Êîä Êîñòÿíòèíà” 

06.00 “ÂóñîËàïîÕâiñò”

07.05 “Ñóääi Õ - Íåáà÷åíi ôàêòè!”

08.05 “Êàðàîêå íà Ìàéäàí”

09.00 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”

10.20 “Çâàæåíi òà ùàñëèâi - 7”

13.30 “Ñþðïðèç, ñþðïðèç!”

16.20 “Õàòà íà òàòà”

19.00 “Õ-Ôàêòîð - 8”

21.25 Ò/ñ “Òàòî Äåí”

03.55 Çîíà íî÷i

06.09, 07.59 Kids Time

06.10 Ì/ñ “Ïðèãîäè Êîòà â ÷îáîòÿõ”
08.00 Ò/ñ “Òàòóñåâi äî÷êè”
09.00 Çàðîáiò÷àíè

11.00 Äåøåâî òà ñåðäèòî

12.20 Çiðêè ïiä ãiïíîçîì

14.20 Çiðêîâi ÿéöÿ

16.20 Ì/ô “Õîðîøèé äèíîçàâð”
18.15 Õ/ô “Çåìëÿ ìàéáóòíüîãî”
21.00 Õ/ô “Ðåàëüíà ñòàëü”
23.30 Õ/ô “×óæi íà ðàéîíi”
01.20 Õ/ô “Ñêiëüêè ó òåáå?”

06.00 Ïðî êiíî

06.15, 11.00 Ïðî íàñ

06.45, 09.15 Áàäüîðèé ðàíîê

07.00 Ïðîâiíöiéíi âiñòi

07.35 Õ/ô “Ìiñiÿ” 

09.00 ×àñ-Tàéì

10.30 Áëàãà çâiñòêà ç Ðiêîì Ðåííåðîì

11.30 Ìàéñòåð-êëàñ iç Í. Ôiöè÷

12.00 Ñìà÷íà ìàíäðiâêà

12.30, 00.30 Õ/ô “Ñàðà Áåðíàð”
14.30 Ì/ô
15.00 Õ/ô ”×àðiâíà áåêåøà”
16.30 Äiì êíèãè

17.00, 03.00 Õiò-ïàðàä

17.50 ÒÍÅÓ - êàëåéäîñêîï ïîäié

18.00 Íàøi âiòàííÿ

20.00, 00.00 Îãîëîøåííÿ. Áþðî 

çíàõiäîê

20.10 Ñîëî

21.00 Ò.À.Í.Ã.î, áàëåò “Íåñêîðåíi 

äóõîì”

00.10 ×àñ-Òàéì

UA:ÏÅÐØÈÉ
06.00 Ä/ñ “Îðåãîíñüêèé ïóòiâíèê”

06.30, 09.25 Àíîíñ äíÿ

07.30 Ñâiò îí ëàéí

07.50 Ñìàêîòà

08.35 Ä/ñ “Ñêàðáè òà ñìåðòåëüíi 

09.30 Õ/ô “Äèòÿ÷èé ñåêðåò”
11.30, 01.30 Òåàòðàëüíi ñåçîíè

12.10 Ôîëüê-musiñ

13.30 Ïåðøèé íà ñåëi

13.55 Ò/ñ “Ãðàíä ãîòåëü”
20.30 Ïåðøà øïàëüòà

21.00, 01.10 Íîâèíè

21.30 Ä/ñ “Ñóïåðâiä÷óòòÿ”

22.00 Ä/ñ “Âàãàñi - ÿïîíñüêi 

ñìàêîëèêè”

23.00 Êíèãà.ua

23.30 Áîãàòèðñüêi iãðè

00.10 Ä/ñ “Ïiâäåííà Êîðåÿ ñüîãîäíi”

00.35 Ä/ñ “Ìèñòåöüêèé ïóëüñ 

Àìåðèêè”

02.00 Íàäâå÷ið’ÿ. Äîëi

02.55 Ä/ñ”Òðàäèöiéíi ñâÿòà Ìàöóði”

03.45 Ò/ñ “Òàêñi”

1+1
06.00 ÒÑÍ

06.50 Ì/ô “Ìàøà i âåäìiäü”

08.00 “Ñíiäàíîê. Âèõiäíèé”

09.00 Ëîòåðåÿ “Ëîòî-çàáàâà”

09.40 “Ñâiò íàâèâîðiò - 9”

10.55, 12.00, 13.00 Ò/ñ “Ñâàòè - 3”
14.00, 16.45 “Ëiãà ñìiõó 3”

19.30, 05.15 “ÒÑÍ-Òèæäåíü”

21.00 “Òàíöi ç çiðêàìè”

00.45 “Àðãóìåíò êiíî”

01.40 “Ñâiòñüêå æèòòÿ”

04.25 “Ðîçñìiøè êîìiêà 2017”

06.00 “Âåëèêèé áîêñ. Îëåêñàíäð Óñèê 

- Ìàðêî Õóê”

08.00 “óÄà÷íèé ïðîåêò”

10.00 “Îðåë è ðåøêà. Ðàé i ïåêëî 2”

11.00 “Îðåë i Ðåøêà. Ïåðåçàâàíòàæåííÿ”

12.00 Õ/ô “Îé, ìàìîíüêè!”
14.45 Õ/ô “Áåðåæèñü àâòîìîáiëÿ”
16.45 Õ/ô “Íàé÷àðiâíiøà òà 

íàéïðèâàáëèâiøà”

20.00, 01.55 “Ïîäðîáèöi”

22.30 Õ/ô “Ïåðåäáà÷åííÿ”
00.15 Õ/ô “Êîðîëåâà áåíçîêîëîíêè 2”

ICTV
07.25 Ò/ñ “Âiääië 44” 
11.15, 13.00 Ñêåò÷-øîó “Íà òðüîõ”

12.45 Ôàêòè. Äåíü

13.10 Õ/ô “Íüþ éîðêñüêå òàêñi”
15.05 Õ/ô “Òàêñi” 
16.55 Õ/ô “Òàêñi 2” 
18.45 Ôàêòè òèæíÿ. 100 õâèëèí ç 

Îêñàíîþ Ñîêîëîâîþ

20.30 Õ/ô “Òàêñi 3” 
22.20 Õ/ô “Òàêñi 4” 
00.20 Õ/ô “Ñêàæåíi ïåðåãîíè”
01.55 Ò/ñ “Ñëiä÷i” 
03.35 Ïðîâîêàòîð

08.55 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”

10.10 “Êàðàîêå íà Ìàéäàí”

11.05 “Õàòà íà òàòà”

13.45 “ÌàñòåðØåô - 7”

19.00 “Ñëiäñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè”

21.00 “Îäèí çà âñiõ”

22.10 “Õ-Ôàêòîð - 8”

03.20, 01.40 Çîíà íî÷i

04.49, 06.09 Kids Time

04.50 Ì/ñ “Ãóáêà Áîá Ïðÿìîêóòíi 
øòàíè”

08.50 Ì/ô “Õîðîøèé äèíîçàâð”
10.45 Õ/ô “Êiëåðè” 
12.40 Õ/ô “Òâàðèíà”
14.10 Õ/ô “Çåìëÿ ìàéáóòíüîãî” 
17.00 Õ/ô “Ðåàëüíà ñòàëü” 
19.40 Õ/ô “Ðîáîò ×àïïi” 
22.00 Õ/ô “Iíøèé ñâiò: Ïîâñòàííÿ 

ëiêàíiâ” 
23.50 Õ/ô “Çàíîçà” 

06.00 Õ/ô “Ìiñiÿ”

07.45, 09.50 Áàäüîðèé ðàíîê

08.30, 11.55, 15.50, 19.55, 22.00, 

00.55 Îãîëîøåííÿ. Áþðî çíàõiäîê

08.35, 15.55, 22.05 Òåðíîïiëüñüêà 

ïîãîäà

08.40 ×àñ-Òàéì

09.00 Ïîâíîòà ðàäîñòi æèòòÿ

09.30 Ñïðàâæíÿ öiíà

10.15 Ïðÿìà òðàíñëÿöiÿ 

Àðõèêàòåäðàëüíîãî Ñîáîðó ÓÃÊÖ 

ì.Òåðíîïîëÿ 

11.40 Äiì êíèãè

12.00 Õ/ô ”×àðiâíà áåêåøà”
13.30 Ä/ï “×àðiâíèé êëþ÷èê”

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

21.00, 03.00 “Ãàë-êëiï”

22.15, 04.15 Õ/ô “Óiêåíä ó Áåðíi  2” 
23.45 ×àñ-òàéì

01.30 Ò.À.Í.Ã.î, áàëåò “Íåñêîðåíi 

äóõîì”



Подільське слово | №35 (5242)
п'ятниця, 1 вересня 2017 10 Подільське

Невигадана історія |  Життя як воно є

Мій гріх буде завжди зі мною. Я молюся та прошу Бога, аби якось звільнив від цієї 
важкої ноші, але марно. А все тому, що закохана у рідного брата. У ньому бачу чоло-
віка своєї мрії, людину, з якою хотіла б прожити усе життя. Мене ранить і шматує той 
факт, що ніколи не зможу бути поруч із ним, обнімати, цілувати…

Хоча події останніх місяців 
навчили мене вірити та споді-
ватися на диво. Так, урешті, й 
сталося зі мною. Отже, за поряд-
ком.

Ми з Олегом завжди були 
поруч. Він, сильний та мужній, 
оберігав мене, допомагав і радив. 
Різниця у віці між нами — п’ять 
років. Батьки, як і в більшості 
сімей, були заклопотані — то на 
городі, то на роботах, тому саме 
на плечі старшого брата лягли 
обов’язки щодо сестрички. І він 
відмінно давав раду.

Про такі стосунки сестри і 
брата годі було мріяти. Мені за-
здрили подруги, а я його ще з ди-
тинства обожнювала й любила. 
Так ми й росли — найкращими 
друзями.

Коли Олег вперше закохався 
і почав більше часу проводити 
з дівчиною, я запанікувала, по-
чала ревнувати. Намагалася себе 
заспокоїти — та все було дарем-
но. Не могла спати вночі, не мо-
гла їсти. Вже згодом зрозуміла — 
це через моє кохання до брата. 
Зітхнула з полегшенням, коли 
він, врешті, розійшовся з нею. 
Бачила, що це мучить таку доро-
гу мені людину, однак раділа, що 
все сталося саме так, як мені хо-
тілося. А потім знову були дівча-
та і мої безсонні ночі. Старалася 
не думати про це. Пробувала зу-
стрічатися з хлопцями, будувати 
стосунки. Та нічого не виходило. 
А Олег ніби розумів, що коїться, 
бо почав віддалятися від мене. 
Врешті, я зі своїм почуттям по-
чувалася покинутою, не знала, 
що зробила не так.

Він вступив до столичного 
вишу, а я залишилася вдома. 
Цей час пішов мені на користь. 
Якщо спочатку дуже сумувала, 
то згодом у мене з’явилися влас-
ний життєвий простір, подруги, 
захоплення. Ніби нарешті по-
чала жити своїм, а не братовим 
життям. Проте щоразу, коли він 
приїжджав додому, мене на кіль-
ка днів наче вибивало з колії. 

Після закінчення школи по-
стало питання вибору вишу, 
професії, майбутнього міста, де 
навчатимусь. Батьки наполягли, 
аби була якомога ближче до Оле-
га. І скільки не опиралася, ви-
йшло так, як хотіли вони. Тож 
ми знову з ним дуже зблизилися. 
Він познайомив мене зі своїми 
друзями, показував місто, радив 
та опікав.

Не дивно, що і своїх зали-
цяльників вибирала таких, які 
бодай трошки нагадували бра-
тика. У того усмішка була схожа, 
в іншого — руки, хода, очі… Я 
вже не розуміла, де мої справжні 
почуття, а де — надумані емоції. 
Це було нестерпно боляче.

Якось на одній із вечірок, ви-
пивши зайвого, ми йшли вечір-
нім містом до гуртожитку. Олег 
притримував мене за руку, а я 
пригорнулася та… поцілувала 
його. Він відштовхнув від себе, 
обурившись, що я таке роблю. 
Просила заспокоїтися, щось го-
ворила про свої почуття, та він 
навіть не глянув у мій бік. На-
ступного дня підійшов і спо-
кійно сказав, що постарається 
забути про той мій вчинок. Я 
ж думала, що на цьому й закін-

читься уся ця неприємна історія. 
Але згодом зрозуміла — то був 
лише початок.

Олег віддалявся від мене. Вже 
не запрошував до своєї компанії, 
не заходив до мене після пар. У 
мене почалася депресія, не мо-
гла радіти життю. Не хотіла їсти, 
цілими днями сиділа в кімна-
ті. Навчання пішло нанівець, і 
якби не допомога моєї подруги, 
мене вигнали б з інституту. Вона 
майже силоміць відвела мене до 
психолога. Ми крок за кроком 
обговорювали мої проблеми й 
емоції. Я почала відстежува-
ти, звідки вони беруться і чому 
з’являються. І ніби все розуміла, 
але серце відмовлялося.

Найгірше стало, коли Олег 
почав готуватися до одружен-
ня. Не пам’ятаю, як пережила те 
весілля, бо всередині все розри-
валося, ладна була померти, аби 
не відчувати того нестерпного 
болю.

Та час лікує… Минуло три 
роки, як брат із сім’єю переїхав 
до Америки. Я потрохи відходи-
ла від драми й намагалася жити. 
Там у нього склалася успішна 
кар’єра, проте з дружиною сто-
сунки не клеїлися. Все це стало 
результатом того, що брат по-
трапив в аварію. Лікарі боро-
лися за життя, а ми з батьками, 
приїхавши до нього, молилися, 
аби все вдалося. Одного дня ме-
дики сказали, що потрібне пере-
ливання крові, а для цього має 
бути кров однієї групи, відповід-
но, когось із рідних. Ми одразу ж 
пішли здавати аналізи. Та яким 
шоком стало для мене те, що жо-

ден із нас не міг бути донором.
— Як таке можливо? — обу-

рювалася я. — Ви неправильно 
визначили нашу групу.

І я ще сварилася б та крича-
ла у паніці, аж тут мама легень-
ко взяла мене за лікоть і відвела 
убік. Те, що почула наступної 
миті, мене шокувало та увігнало 
у справжній ступор.

— Він — не твій рідний брат, — 
пошепки сказала мама. — Не хо-
тіли ми травмувати ані тебе, ані 
його. Але так уже склалася доля. 
Ми колись розповідали вам, що 
приїхали зі Східної України. 
Так-от, там були наші домівки, 
наше життя, друзі, рідні. Один із 
найкращих друзів твого батька 
забирав із пологового свою дру-
жину з немовлям. На жаль, від-
чути радість батьківства вони 
так і не змогли. Водій фури виле-
тів на смугу зустрічного руху… 
Усі, крім Олега, загинули. Опіс-
ля ми забрали дитину до себе. 
А через п ’ять років народилася 
ти. Ми раділи, що ви так гарно 
зуміли порозумітися. Переїхали 
на Тернопільщину, аби нічого не 
нагадувало про пережите.

У мене земля пішла з-під ніг. 
Я дивилася на маму, а очі напо-
внювалися сльозами. Після цьо-

го в мене ніби відкрилося друге 
дихання. Ми знайшла донора 
для Олега, я його виходжувала,  
сиділа біля нього в палаті. Тепер 
знала точно — це мій коханий 
чоловік і відтепер не зможу його 
відпустити. Мій зведений брат 
одужував, а я не знала, як поча-
ти розмову. Була переконана: він 
повинен знати правду. Врешті, 
від цього залежало й наше май-
бутнє.

На допомогу прийшла мама. 
Вона вибрала час і все йому роз-
повіла. Олег мужньо все вислу-
хав. А вже за три тижні, коли 
його виписали з лікарні, ми ле-
тіли в Україну, а потім і на його 
малу батьківщину. Він хотів по-
бувати на могилі батьків.

Відтоді минуло більше року. 
Ми живемо в Україні, відкрива-
ємо власну фірму. Тепер я його 
законна дружина, а мій чоловік 
обнімає мене і шепоче на вухо, 
як довго він мене шукав.

Тому, повірте, дива трапля-
ються. Моя історія нагадує 
мильну оперу, але тепер знаю 
— те, що написано на небесах, 
жодна людина не зможе змінити. 
Тож вірте й кохайте!

володимир ПОГОРЕцьКИй.

Те, що написано на небесах,  
жодна людина не зможе змінити

Підказки чоловікам
Якщо хочеш, щоб твоя кохана стала ангелом, створи навколо неї рай — чудова порада від 
німецького письменника Еріха Ремарка. Проте навіть найкращий чоловік не зможе ство-
рити умови для ідеальних стосунків, якщо не знатиме, чого хоче його жінка. Отже…

Вона потребує впевненості
Що вона гарна, кохана, єдина… Чоловік, котрий 

бажає тепла і затишку для свого гніздечка, має взя-
ти за правило щодня дарувати жінці вкрай необхід-
ні їй компліменти, часто казати їй про те, що вона 
— кохана. Це не жіноча забаганка, а психологічна 
потреба, якою не можна нехтувати. Тоді жінка по-
чувається потрібною, важливою і бажаною.

Існують сотні способів сказати про кохання — 
поцілунки, квіти, запрошення пообідати в кафе, ро-
мантична прогулянка, лагідні слова, теплі обійми, 
які, безсумнівно, свідчать про ніжні почуття. Пси-
хологи дослідили, що жінку треба обнімати щонай-
менше 12 разів на день.

Жінка любить подарунки
Емоційною потребою представниць тендітної 

частини людства є отримувати подарунки — оче-

видні символи кохання. Ціна їх не має значення. 
Жінка, незважаючи на вік, завжди залишається ма-
ленькою дівчинкою, яку тішить навіть дрібничка.

Досить важливим у даруванні є елемент ро-
мантики. Власноруч зібраний букет пролісків, 
вечеря на даху, подорож удвох чи шоколадні при-
краси для ялинки можуть сказати більше, ніж ти-
сячі слів.

За допомогою подарунків чоловік демонструє 
почуття, прагне здивувати і порадувати кохану. 

Їй необхідне спілкування
Чоловік, здатний вислухати жінку, поділитися 

з нею власними переживаннями, прокладає шлях 
до її серця. Для жінки спілкування, поєднане з ніж-
ністю, символізує душевну близькість із коханим. 
Це настільки важлива емоційна потреба жіночої 
природи, що навіть у деяких країнах шлюбним 
контрактом передбачено, що чоловік повинен 
вислуховувати жінку протягом 3-4 годин на тиж-
день. Під час спілкування міцніє довіра, виникає 
взаєморозуміння. Жінка отримує підтримку муж-
чини і дарує йому свою.

Вона прагне бути слабкою
Жінка хоче, щоб чоловік був її покровителем, 

відігравав  провідну роль у взаєминах, самостій-
но приймав відповідальні рішення. Незалежно від 
того, наскільки успішна її власна кар’єра, вона по-
требує його матеріальної підтримки і піклування. 
Жінка очікує від чоловіка захисту від будь-яких 
неприємностей, цінної поради, допомоги і турбо-
ти. Вона вдячна чоловікові, поряд із яким може 
бути слабкою.

Родинного тепла у ваших сім’ях!

Ідеальний вік для шлюбу
Дослідження психологів показали, 
що найбільше розлучень припадає 
на ті пари, які взяли шлюб до  
22-річного віку.

Так, на думку спеціалістів, найоптималь-
ніший вік для створення сім'ї — 22-23 роки. Молоді люди вже морально 
зрілі та готові брати на себе зобов’язання. Крім того, закінчивши на-
вчання, як правило, можуть вже самі себе забезпечити.

Також вчені зазначили, що найміцнішими будуть сімейні стосунки 
у тих пар, які 2-3 роки зустрічалися, перш ніж одружитися. Психологи 
рекомендують жінкам йти під вінець до 26 років.

ЦікавоПсихологія взаємин


— Запам'ятай, синку! Ро-

зумна людина у всьому сумніва-
ється! Лише дурень може бути 
впевнений на 100 відсотків! 

— Ти впевнений у цьому 
тато? 

— Абсолютно!


— Купиш мені це колечко?
— Звичайно, кохана!
— Колечко "Краківської"...


Чоловік в паніці забігає у від-

ділення поліції:
— Заарештуйте мене! Я ки-

нув каструлею у свою дружину!
— Вона померла?
— Ні, вона біжить за мною!


—  Тату, чому раніше всі ро-

били так, як хотів дід, а тепер 
його думку ігнорують?

— Сам винен. Рушницю свою 
навіщо продав!?


Приходить чоловік у квітко-

ву крамницю:
— Зробіть, будь ласка, 

найкрасивіший букет для моєї 
жінки.

Продавчиня: 
— Ви, мабуть, відзначаєте 

річницю шлюбу з дружиною?
— Ні, місяць.
— Овва! А вже такий пода-

рунок робите!
— Так, місяць… як я додому 

не приходив.


Чоловік і жінка лежать на 
ліжку і дивляться в стелю. 

Думки жінки: "Мовчить... Не 
хоче розмовляти... Напевно, 
він вже розлюбив мене, у нього 
є інша". 

Думки чоловіка: "Муха... Муха 
на стелі... Як же вона трима-
ється?"

Усміхніться
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Від тріумфу до провалу
Тренером турецької збірної Мірчу при-

значили на початку серпня 2017-го. Свого 
часу він тренував турецькі «Галатасарай» 
і «Бешикташ». Минулого сезону очолював 
санкт-петербурзький «Зеніт», звідки його 
відправили у відставку. Причина — неви-
конання поставлених перед командою за-
вдань і постійні конфлікти з провідними 
гравцями. Луческу очолив пітерців торік у 
травні і відтоді пропрацював у місті на бе-
резі Неви лише сезон, який став для нього 
найбільш невдалим у кар’єрі. Запрошуючи 
71-річного румунського фахівця, керівни-
ки російського клубу сподівалися, що він 
поверне «зенітівцям» чемпіонський титул. 
Натомість вийшов гучний провал. Його 
підопічні виграли лише один трофей, у 
національному чемпіонаті фінішували на 
3-му місці, знову залишившись без путівки 
в Лігу чемпіонів.

А розпочиналося все доволі непогано. 
В першому офіційному матчі під керів-
ництвом румуна петербуржці перемогли 
принципового суперника — московське 
ЦСКА і здобули Суперкубок Росії. Це був 
31-й титул у кар’єрі румунського тренера. 
Але далі справи пішли шкереберть — у 
стартових 4-х турах національної першо-

сті «Зеніт» переміг лише раз. 
Проблеми з’явилися в серед-
ині осені, коли довелося гра-
ти на кілька фронтів.

Негаразди супроводжува-
лися скандалами за участю Луческу, який 
за сезон устиг пересваритися з російськи-
ми журналістами, футбольними чиновни-
ками та навіть гравцями клубу із Санкт-
Петербурга. Він повернувся до того, чим 
полюбляв займатися і в Україні, — часто 
критикував арбітрів, звинувачуючи їх у не-
вдачах своїх підопічних. Українські вболі-
вальники досі пам’ятають, як у Києві ста-
діоном літала його шапка з криком «Браво, 
федерація!». В Росії в Мірчі не було ні часу, 
ні шаленої довіри і підтримки керівництва, 
ні тепличних умов із відсутністю конкурен-
ції, як в Україні. Тому, вочевидь, румун і не 
впорався зі своїми обов’язками. Згодом він 
зізнався, що даремно погодився працювати 
в «Зеніті», назвавши це великою помилкою.

Неоднозначний Мірча
Рішення Луческу після 12-ти років 

плідної співпраці залишити «Шахтар» 
та очолити «Зеніт» українці сприйняли 
вкрай негативно. Адже саме російська 
агресія на Донбасі змусила донецький 
футбольний клуб залишити рідне місто та 
переїхати спочатку до Львова, а потім до 
Харкова. Після трагічних подій в Україні 
2014-го румун багато розповідав про лю-
бов до донецьких уболівальників та мрію 

повернутися на «Донбас-Арену». Однак 
це було нещиро, бо інакше б він не поїхав 
до Росії, тим паче маючи достатньо прива-
бливі пропозиції з Туреччини, де успішно 
працював раніше. Щойно переїхавши до 
Петербурга, Мірча, як запрограмований, 
почав розповідати, що для нього Україна 
та Росія — одна країна.

Румунський наставник насамперед 
запам’ятався небажанням визнавати влас-
ні помилки, списуючи їх на суддів, керів-
ництво національних федерацій та УЄФА. 
Крім цього, за весь час роботи в «Шахтарі» 
Луческу відзначився не лише перемогами, 
але й недоброзичливим ставленням до 
українських футболістів. Отримавши від 
Рината Ахметова необмежені фінансові 
можливості, румун вирішив комплекту-
вати команду здебільшого легіонерами, а 
більшість українських талановитих «гірни-
ків» змушені були наймитувати в оренді в 
інших командах. Чимало з них так і не змо-
гли реалізуватися...

Та разом із цим є позитивні моменти. 
2005-го, коли румунський наставник очо-
лив «шахтарів», в активі донецького клубу 
було лише одне чемпіонське звання. Лу-
ческу перетворив «помаранчево-чорних» 
на найуспішнішу українську команду су-
часності. Під його керівництвом «Шах-
тар» здобув 8 титулів та перервав три-
вале домінування київського «Динамо». 
Безумовно, це було би складно зробити 
без грошей Ахметова, але і тренерський 

хист румуна також відіграв вагому роль. 
Найбільше Мірчі вдавалося працювати з 
молодими бразильськими футболістами.

Найбільшим досягненням Луческу за 
час роботи в Україні, без сумніву, є те, що 
він став першим тренером за часів укра-
їнської незалежності, який виграв євро-
пейський Кубок із нашим клубом. У сезоні 
2008/09 «Шахтар» переміг в останньому 
розіграші Кубка УЄФА, здолавши у фіналі 
німецький «Вердер». До цього румунський 
спеціаліст уже мав досвід тріумфатора на 
європейському рівні — у 2000-му він здо-
був Суперкубок УЄФА разом із турецьким 
«Галатасараєм».

«Я прийняв пропозицію очолити збір-
ну Туреччини з фінансових і професійних 
причин. Вихід із турецькою командою на 
Чемпіонат світу стане вінцем моєї тривалої 
кар’єри. Після того, як контракт із турець-
кою федерацією закінчиться, я піду на від-
починок», — зазначив Луческу.

Отож, зустріч у Харкові буде цікавою. 
Українці налаштовані лише на перемо-
гу. Зокрема, півзахисник збірної України 
і бельгійського «Генка» Руслан Малинов-
ський вважає: «Яка різниця, хто там тре-
нер? До того ж не думаю, що Мірча Луческу 
встигне щось сильно змінити в грі турків 
за тиждень. Так що треба готуватися до Ту-
реччини, а не до Мірчі Луческу. І не зверта-
ти увагу на весь цей ажіотаж навколо по-
єдинку».

андрій ОМЕЛьНИцьКИй.

Футбол | Кубок Тернопільщини

У фіналі тріумфує Тернопільський район
«ДСО-Поділля» (Тернопільський 

р-н.) — «Колос» (Зборів) 3:0
Збараж. Стадіон «Колос». 1200 гля-

дачів.
Головний арбітр: Володимир Феду-

нець (Тернопіль).
«ДСО-Поділля»: Бритковський, 

Гринченко, Скобляк, Кормило, Алек-
севич (Ю.Процик, 88), Мищишин, Бі-
лик, Вітович, Скибіцький (Н.Стецюк, 
88), Литовченко (Цупер, 87), Сорочан 
(Р.Стецюк, 86)

Головний тренер: Андрій Гринченко.
«Колос»: Мазур, М.Турчак, Світ-

лик, Муравський (Забитівський, 82), 
П.Грабчак (Палій, 46), Ко-
мар (Лис, 46), В.Грабчак, 
Головко (А.Процик, 61), 
Бардокін, Козелко, В.Турчак 
(Блакита, 62)

Головний тренер: Ми-
хайло Забитівський.

Голи: Литовченко, 26; 
Сорочан, 60, 85

24 серпня, в День Неза-
лежності України, у Зба-
ражі відбувся фінальний 
поєдинок Кубка Терно-
пільщини з футболу, який 
організатори перетворили 
на справжнє свято. Фут-
болісти та судді виходили 
на поле з дітьми, кожного 
учасника матчу оголошу-
вав ведучий спортивного 
дійства — відомий україн-
ський журналіст і телеко-
ментатор Олександр Гливінський.

Першу небезпеку створили гравці 
«ДСО-Поділля». Артем Вітович по-
тужно пробив із середньої відстані — 
м’яч пройшов вище цілі. Зборівчани 
відповіли невлучним пострілом Воло-
димира Грабчака з 22-х метрів. Невдо-
взі «подолянин» Олексій Литовченко 
перехопив шкіряного на половині 
поля суперника і завдав удару здалеку 
— 1:0. Майже одразу подвоїти перева-
гу номінальних господарів міг кращий 
бомбардир команди Юрій Сорочан, 
але,  вийшовши віч-на-віч із голкіпе-
ром «Колоса», пробив невлучно ни-
зом поруч зі стійкою. Гравець-тренер 
«ДСО-Поділля» Андрій Гринченко 
закрутив м’яч зі штрафного так, що 

Руслан Мазур лише в карколомному 
стрибку витягнув його з-під попере-
чини. В компенсований до першого 
тайму час під час швидкої контратаки 
Сорочану дещиці не вистачило, аби 
вразити порожні ворота.

У другій 45-хвилинці ініціативу не-
надовго перехопили зборівчани. Ку-
лястий після штрафного удару Ігоря 
Муравського ледь не опинився у во-
ротах Владислава Бритковського. Зго-
дом спрацювало правило: «не заби-
ваєш ти — забивають тобі». Вітович 
зіграв на перехопленні, швидко відпа-
сував Литовченку, котрий перевів на 

лівий кут штрафного майданчика на 
Сорочана. Юрій більярдним ударом 
поклав м’яч у нижній кут воріт, по-
двоївши рахунок. Однак футболісти 
«Колоса» не втратили завзяття і двічі 
впродовж хвилини виходили на удар-
ні позиції, але сфера зрізалася з ноги. 
«ДСО-Поділля» на небезпеку від су-
перника знову відповів голом. Станіс-
лав Скибіцький різаною передачею у 
воротарській зоні знайшов Сорочана, 
який ударом головою оформив дубль. 
Відео голів можна переглянути на 
офіційному сайті Федерації футболу 
Тернопільської області (ФФТО) за 
адресою: ffternopil.com/news/429/

Після фінального свистка відбуло-
ся урочисте нагородження, в якому 

взяли участь голова ФФТО, народ-
ний депутат України Тарас Юрик, 
голова Тернопільської ОДА Степан 
Барна та голова Тернопільської об-
ласної ради Віктор Овчарук. При-
зи найкращим гравцям матчу діс-
талися Назару Головку («Колос») та 
Юрію Сорочану («ДСО-Поділля»). 
В момент, коли капітан переможців 
Владислав Бритковський отримував 
Кубок, під акомпанемент пісні «We 
Are The Champions» групи «Queen» 
на учасників спортивного дійства 
посипалося конфетті. До слова, в пе-
рерві серед уболівальників розіграли 

призи від партерів 
Федерації футболу 
Тернопільської об-
ласті ТОВ «Микули-
нецький Бровар» і 
ТМ «Карпатська дже-
рельна». Завершили-
ся урочистості масш-
табною фотосесією за 
участю військовос-
лужбовців.

«Емоції лише по-
зитивні, адже ми пе-
ремогли. Дуже при-
ємно, що виступили 
як єдина команда. 
Кожен наш футбо-
ліст боровся один 
за одного, ніхто не 
поступався в єдино-
борствах. У підсумку 
зіграли у свій футбол 

та досягли поставленої мети. Ми не 
дозволили супернику переважати 
нас у центрі поля, нав’язали власну 
гру, до чого зборівчани, вочевидь, 
були не готові. «Колос» — суперник 
серйозний. Ми на нього налаштову-
валися відповідально, адже не могли 
його перемогти впродовж останніх 
двох матчів — програли на виїзді і 
зіграли внічию вдома. Детально ро-
зібрали їхню гру, вивчили сильні та 
слабкі сторони і гідно їм протисто-
яли», — зазначив після матчу Юрій 
Сорочан.

За матеріалами офіційного сайту  
Федерації футболу Тернопільської облас-

ті підготував андрій ОМЕЛьНИцьКИй.

«ДСО-Поділля» (Тернопільський район) — володар Кубка 
Тернопільщини з футболу — 2017.

В Україну їде Луческу
Тренерський місток

Завтра, 2 вересня, національна збірна України в рамках відбору до Чемпіонату світу з футболу-2018 
зустрінеться в Харкові з Туреччиною, яку тренує колишній наставник донецького «Шахтаря» Мірча 
Луческу. Для нього це буде дебютний офіційний матч на чолі турецької команди. Пряма трансляція 
на телеканалах «Україна» і «Футбол 1» о 21:45.

27-річний атакувальний півзахисник київського 
«Динамо» і національної збірної України Андрій  
ЯРМОЛеНКО став гравцем дортмундської «Борусії». 
Угода розрахована до 30 червня 2021-го року. За інфор-
мацією німецьких ЗМІ, сума трансферу могла становити 
25 мільйонів євро. Андрій виступав за «динамівців» із 
2006-го, провівши у складі киян 339 матчів та забивши 
137 голів.

Фотофакт

Українські клуби 
дізналися суперників

Єврокубки

Результати жеребкування групового етапу Ліги 
чемпіонів 2017/18: група А — «Бенфіка», «Манчестер 
Юнайтед», «Базель», «ЦСКА» (Москва); група В — «Ба-
варія», ПСЖ, «Андерлехт», «Селтік»; група С — «Челсі», 
«Атлетіко», «Рома», «Карабах»; група D — «Ювентус», 
«Барселона», «Олімпіакос», «Спортінг» (Лісабон); група 
Е — «Спартак» (Москва), «Севілья», «Ліверпуль», «Марі-
бор»; група F — «Шахтар» (Донецьк), «Манчестер Сіті», 
«Наполі», «Фейєнорд»; група G — «Монако», «Порту», 
«Бешикташ», «Лейпциг»; група Н — «Реал» (Мадрид), 
«Борусія» (Дортмунд), «Тотенхем», АПОЕЛ (Кіпр). Пер-
ший тур — 12/13 вересня.

Київське «Динамо» пройшло португальський «Марі-
тіму» (0:0, 3:1) і вийшло в Лігу Європи. «Олександрія» на 
власному полі поступилася білоруському БАТЕ 1:2 (перша 
гра 1:1) і не потрапила в групу ЛЄ. Група A: «Вільяреал», 
«Макабі» (Тель-Авів), «Астана», «Славія» (Прага); група B: 
«Динамо» (Київ), «Янг Бойз», «Партизан», «Шкендербеу»; 
група C: «Брага», «Лудогорець», «Гофенгайм», «Істанбул 
Башакшехір»; група D: «Мілан», «Аустрія», «Рієка», АЕК 
(Греція); група E: «Ліон», «Евертон», «Аталанта», «Апол-
лон» (Кіпр); група F: «Копенгаген», «Локомотив» (Москва), 
«Шериф», «Злін»; група G: «Вікторія» (Пльзень), «Стяуа», 
«Хапоель» (Беєр-Шева), «Лугано»; група H: «Арсенал» 
(Лондон), БАТЕ, «Кельн», «Црвена Звезда»; група I: «Заль-
цбург», «Марсель», «Віторія Гімарайнш», «Коньяспор»; 
група J: «Атлетік», «Герта», «Зоря» (Луганськ), «Остерсунд»; 
група K: «Лаціо», «Ніцца», «Зюльте-Варегем», «Вітес»; гру-
па L: «Зеніт», «Реал Сосьєдад», «Русенборг», «Вардар». 
Перший тур — 14 вересня.
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Дитячий майданчик

Оголошення

Загадки

Мариновані помідори
Помідори можна заготовити в будь-якому вигляді: висушити, зав’ялити, заморозити, 
зробити сік, пюре, пасту, навіть варення, засолити, замаринувати — як окремо, так і 
з іншими овочами. Подаємо рецепти маринованих помідорів, а в наступному номері 
читайте про інші способи консервації цих плодів.

половинками
Інгредієнти для маринаду на 10 

літрових банок: 3,5 літри води, 400 
мл оцту, 400 г цукру, 3 ст. л. солі.

Маринад довести до кипіння й 
охолодити. На дно кожної банки 
покласти суцвіття кропу, перець 
чорний та духмяний горошком, 2-3 
зубки часнику, кілька кружалець 
цибулі, влити 2 ст. л. олії. Зверху 
викласти порізані на половинки 
помідори. Залити охолодженим 
маринадом і стерилізувати 20 хв., 
закатати. Банки перевернути дого-
ри дном та вкрити покривалом до 
повного охолодження.

Фаршировані часником
Інгредієнти на 3-л банку: 2 кг 

червоних твердих помідорів, 2 голо-
вки часнику, 1 лавровий листок, 3-4 

гвоздики, 3-4 горошини духмяного 
перцю, 5-6 горошин чорного, 2-3 
листочки м'яти, кориця на кінчику 
ножа.

Маринад: 1 склянка цукру (250 
мл), 1,5 ст. л. солі з гіркою, 1 ма-
ленький пекучий перець, 80 мл 9% 
оцту.

На дно банки покласти лав-
ровий листок, перець горошком, 
м'яту, корицю. Зверху щільно ви-
класти помідори, фаршировані 
часником. Для цього у місці пло-
доніжки вирізати невеликий ко-
нус і вставити туди порізаний на 
пластинки часник. Залити окро-
пом. Витримати 10 хвилин. Зли-
ти воду, додати до неї цукор, сіль, 
пекучий перець. У банку влити 
оцет і залити киплячим марина-
дом. Закатати. Загорнути і зали-
шити до повного остигання.

Зелені
Інгредієнти: 2 кг зелених по-

мідорів, 2-3 цибулини, 2-3 струч-
ки гострого перцю, по 40 г кропу і 
листя хрону, 2-3 листки смороди-
ни. Для маринаду (на 3 л води): 700 
мл оцту, 350 г цукру, 250 г солі, 10 
бутонів гвоздики, по 10 горошин 
чорного і запашного перцю, 5 лав-
рових листків.

Укладаємо помідори в банки, 
між ними кладемо розрізану на 
половинки цибулю, гострий пе-
рець, кріп, листя хрону та сморо-
дини. З води, оцту, цукру, солі та 
спецій готуємо маринад, доводи-
мо до кипіння. Заливаємо кипля-
чим маринадом помідори, щільно 
закупорюємо банки і прибираємо 
в холодне місце.

З медом і часником
Інгредієнти на три літрові 

банки: маленькі тверді помідо-
ри, 1 головка часнику, 3 ст. ложки 
солі, 6 ст. ложок меду, 3 суцвіття 
кропу, 2 листки хрону, 6 листків 
чорної смородини, 6 гвоздичок, 9 
горошин чорного перцю, 2,5 літри 
води.

Часник порізати поздовжніми 
пластинками. У помідорів зрізати 
верхівки, зробити в центрі надріз 
і нашпигувати часником. У стери-
лізовані банки покласти хрін, кріп, 
смородину і помідори. У воду до-
дати перець, гвоздику, сіль, мед і 
закип’ятити. Залити маринадом 
помідори, прикрити кришкою, за-
лишити на 5 хвилин. Злити мари-
над в каструлю, закип’ятити. По-

вторити процедуру 2 рази, після 
чого банки закатати, закутати до 
охолодження.

Зі сливами
Інгредієнти на 2-літрову бан-

ку: 900 г помідорів сливоподібної 
форми, 500 г сливи, 1 цибулина, 1 
стручок гіркого перцю, 1 головка 
часнику, 1 ст. л. солі, 3 ст. л. цу-
кру, 50 мл 9% оцту, 1 ч. л. духмя-
ного перцю горошком, 4 бутони 
гвоздики, 6 шт. лаврового листя, 
3 сухі суцвіття кропу, 1 л води. 

На дно  банки покласти по-
ловину норми лаврового листя, 
духмяного перцю, очищені зубки 
часнику, бутони гвоздики. Цибу-
лину нарізати кільцями і вкласти 
поверх прянощів, потім — стру-
чок гіркого перцю. 

Банку заповнити сливами і 
помідорами, залити окропом, 
накрити і витримати 10 хвилин. 
Воду злити, закип’ятити і ще раз 
залити на 5 хвилин. Тим часом 
приготувати пряний маринад: у 
воду покласти парасольки кро-
пу, залишки запашного горошку 
і лаврового листя, сіль і цукор. 
Кип’ятити 5 хвилин. Оцет налити 
у банку, потім залити киплячим 
маринадом, закатати. Накрити 
покривалом і залишити до охоло-
дження.

З морквяним бадиллям
Інгредієнти на чотири 3-літрові 

банки: 8-9 кг помідорів, 12 гілочок 
морквяного бадилля, 5 л води, 350 мл 
оцту, 20 ст. л. цукру, 5 ст. л. солі.

Укласти в кожну банку по 4 
гілочки бадилля, викласти помі-
дори. Воду довести до кипіння, 
залити помідори, накрити криш-
ками і залишити на 15 хв. Злити 
воду в каструлю, знову довести 
до кипіння, покласти цукор, сіль, 
влити оцет, 2-3 хв. прокип’ятити, 
залити маринад у банки, заката-
ти.

Черрі «делікатесні» 
Інгредієнти: 500 г помідорів 

черрі, 3 зубки часнику, 2 лаврових 
листка, по 5 горошин духмяного 
і чорного перцю, 1 гілочка фіоле-
тового базиліку, 3 гілочки кропу, 
2 гілочки селери.  Для маринаду: 1 
літр води, по 0,5 ст. ложки солі й 
цукру, 35 мл яблучного оцту, 1 ст. 
ложка меду.

Кожен помідор наколоти зу-
бочисткою навколо місця, де 
була плодоніжка, щоб уникнути 
розтріскування шкірки. Часник 
нарізати дрібними шматочками. 
У глибоку ємність помістити по-
мідори. Додати листочки селери, 
кропу, лавровий лист, подрібне-
ний часник, духмяний і чорний 
перець.

Воду, сіль, цукор довести до 
кипіння. Залити помідори. Зали-
шити до повного охолодження. 
Злити і знову довести до кипіння. 
Додати мед, листочки базиліку, 
влити оцет і закип’ятити. Кипля-
чим маринадом залити помідори 
і закатати. Накрити покривалом 
до охолодження.

Смачного!

Все буде смачно
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Фотомить

Даринка Білявська, м. Тернопіль.

Знайди 8 відмінностей

Коли хочеш ти читати,
То повинен мене знати, 
А коли мене не знаєш,
То нічого не вчитаєш. (Абетка)

Спритний майстер у стрибках:
На деревах, по гілках.
Вся руда, пухнастий хвіст,
Рідний дім для неї — ліс. (Білка)

Квітка пишна, квітка гожа,
На троянду трішки схожа.
На кущах вона зростає.
Хто із вас цю квітку знає? (Шипшина)

З небокраю, з-за діброви,
Вийшли воли чорноброві:
Принесли водиці дзбан,
Полили і ліс, і лан. (Хмари)

Нарешті зрозумів
Мама послала Тимка ку-

пити батон. Біля самісінь-
кого магазину він наздо-
гнав незнайомого дідуся. Не 
встиг старенький пересту-
пити поріг, як Тимко, штов-
хнувши його, прошмигнув 
наперед. Старий легенько, 
але з явним натяком стук-
нув Тимка ціпком по спині. 
Хлопчик озирнувся: за що? 
А дідусь, не приховуючи 
хитринки в очах, мовчки пі-
шов до прилавка.

Повернувшись додому, 
Тимко розповів мамі про ви-
падок у магазині.

— Цікаво, — усміхнула-
ся мама.

— Що цікавого? — пере-
питав Тимко.

— Та те, що з тобою тра-
пилось.

— Чого ж той дідусь мене 
зачепив?

— А ти не зрозумів?
— Ні...
Мама хотіла, щоб Тимко 

сам про все здогадався. Але 
той мовчав. 

— Прикро мені за тебе, 
синку.

— Чому?
— Що ти такий нетяму-

щий...
Тимко ледь не плакав: він 

нічого не розумів. 
Тоді мама сказала:
— Ти, синку, образив 

стару людину. Мусив був 
пропустити дідуся першим. 
Треба дорослих, особливо 
стареньких, поважати.

— А-а, — нарешті все зро-
зумів Тимко.

Лабіринт


