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Тема тижня

У п’ятницю, 15 вересня, Кабінет
Міністрів України підтримав
розроблений Мінфіном проект
Державного бюджету на 2018 рік
і скерував документ на розгляд
парламенту. «Це тільки основа,
далі буде обговорення. Очікуємо
на якнайшвидше ухвалення документа», — сказав Прем’єр-міністр
України Володимир Гройсман.
Голова Верховної Ради Андрій Парубій 20
вересня повідомив, що проект кошторису в парламенті представлять у п’ятницю, 22 вересня.
До слова, Держбюджет-2017 депутати ухвалили
вночі 21 грудня 2016 року.
Мінфін формував бюджет на 2018 рік на основі таких принципів: реалістичність, прозорість,
збалансованість, своєчасність. Головне, що він
дає змогу ефективно використовувати кошти
платників податків.
«Мінфін ніколи не підходив до розробки цього фінансового документа як до бухгалтерського
кошторису. Бюджет має бути інструментом розвитку і зростання. Держбюджет-2018 саме таким
і є, — зазначив міністр фінансів Олександр
Данилюк. — Я дякую всім за плідну співпрацю і
участь у підготовці проекту бюджету на 2018 рік.
Попереду на нас чекає робота з депутатським
корпусом. Ми готові до конструктивного діалогу
і сподіваємося на підтримку проекту парламентом».
В уряді впевнені, що у 2018 році сума всіх
бюджетів країни перетне позначку 1 трильйон — рекордне число з часу проведення
грошової реформи у 1996 році і впровадження гривні. Держава також продовжує процес
передачі грошей до місцевих бюджетів. Наступного року вони отримають 521 мільярд гривень,
що на 10% більше ніж у 2017 році. Загалом доходи місцевих бюджетів зростуть на 21%.
Екс-міністр економіки Богдан Данилишин
також упевнений, що бюджет 2018-го — це бюджет зростання. Адже уряд збільшує фінансування ключових галузей, не піднімаючи податки.
Він не сумнівається, що уряду вдасться зберегти
інфляцію на низькому рівні (7%) протягом року.
НБУ також сформував грошово-кредитну політику на 2018-2020 роки. Це має створити передбачувану поведінку держави і пожвавити економічне зростання, вважає Б. Данилишин.
Економічний експерт Борис Кушнірук теж
вважає основні цифри бюджету (макропоказни-

Бюджет 2018

ки), в тому числі і закладений у бюджет середній курс на рівні 29 гривень за долар, реалістичними, але не вірить у таку низьку інфляцію.
«Україна має сировинну економіку, тому рівень
інфляції залежить від стрибків цін, — зауважує
він. — НБУ може прорахувати її рівень, але якщо
ціни мінятимуться, то й інфляція теж».
Уперше бюджет орієнтований на середньострокову перспективу. Це означає, що в
Україні буде передбачувана бюджетна політика,
безперервність і наступність бюджетного про-
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Акценти

Президент України виступив
на Генасамблеї ООН
Президент України Петро Порошенко 20 вересня виступив
із 20-хвилинною промовою на 72-й Генасамблеї ООН. Основні тези промови.

їхні сателіти» не відправлятися на Донбас. У миротворчій місії на Донбасі не повинно бути представників країни-агресора (Росії).
«Миротворча місія має забезпечити мир на Донбасі, а не заморозити конфлікт. Тож справедливість
буде відновлена, а справедливість — це відновлення
суверенітету України», — додав він.

Питання звільнення заручників в рамках
Мінського процесу зайшло в глухий кут.

«Список українських заручників постійно зростає. Єдиною їх провиною є проукраїнська позиція»,
— заявив Президент. Росія досі тримає 16 українських політв'язнів на своїй території, найбільш відомими з яких є режисер Олег Сенцов і журналіст
Роман Сущенко.

На Донбас потрібно якомога швидше
ввести миротворців.

Порошенко зауважив, що Україна зазнала атаки
РФ і «потребує плеча миротворця».
«Наша участь у миротворчих операціях була навіть тоді, коли ми постраждали від озброєного нападу з боку РФ. А сьогодні для нас настав час опертися
на миротворче плече ООН», — сказав Глава держави.
«Як ви знаєте, у 2014 році Росія розпочала озброєну агресію проти України та окупувала частину нашої території. Російський лейтмотив про те, що «нас
там немає», не витримує жодної критики», — заявив
він.
Президент нагадав, що під час конфлікту з РФ загинуло понад 10 тисяч українців, поранено 25 тисяч,
більше 1,8 млн людей стали біженцями.
«Право людей на свободу життя, свободу слова
та свободу отримувати інформацію щодня зазнає
атак. Якщо ця трагедія не вимагає миротворчої місії, то яка тоді вимагає? Ось чому я хочу підтвердити мою пропозицію Раді для того, щоб відправити
миротворчу місію на Донбас. Ми повинні рухатися у
цьому напрямку чим раніше, тим краще», — вважає
Порошенко.

Російські військові на Донбасі є!

«Існують незаперечні факти, що Росія створює,
проводить, контролює і спонсорує тероризм на Донбасі», — сказав Президент. Як доказ, показав паспорти російських військових, «які перебувають в
українських в'язницях за нелегальну окупацію української землі».

Україна хоче миру, Росія — контролю над
Україною.

РФ хоче обміняти мир в Україні на свободу в
Україні. Але Україна ніколи не прийме таку домовленість, заявив Порошенко.
За словами Президента, потрібен міжнародний
контроль на неконтрольованій території українськоросійського кордону, щоб «російські військові сили і

Міжнародному суспільству потрібно
створити групу з деокупації Криму.

Президент нагадав, що Генасамблея ООН визнала
РФ окупаційною державою, тож необхідно посилити
міжнародний режим деокупації Криму.
За словами Порошенка, Україна розраховує на
допомогу у цьому питанні від її міжнародних партнерів. Він нагадав про переслідування окупаційним
режимом у Криму місцевих активістів і кримських
татар, зокрема, про заступника голови Меджлісу
кримських татар Ахтема Чийгоза, якого окупанти
нещодавно засудили до 8 років позбавлення волі.
Назвав півострів «територією репресій».
«Росія безцеремонно порушує резолюції Генасамблеї ООН 71 і 205 про стан із правами людини
в Криму та Севастополі… Така неповага Російської
Федерації до міжнародних зобов'язань мусить отримати належну відповідь від міжнародної спільноти»,
— наголосив Глава держави. Він закликав делегації
ГА ООН підтримати ініціативу України щодо забезпечення дотримання прав людини в окупованому
Криму, зокрема шляхом ухвалення відповідної резолюції.

Україна закликає країни-члени ООН
ухвалити рішення про визнання
Голодомору 1932-33 рр. в Україні фактом
геноциду.
Україна засуджує ядерні випробування Північної Кореї в поєднанні з порушеннями прав людини і закликає Радбез ООН провести розслідування
з розробці ядерних і ракетних програм у Північній
Кореї.
Україна глибоко стурбована ситуацією в Сирії.
Особливо використанням Росією Криму як військового форпосту для проектування військової
сили в Сирії. Багато військового обладнання перевозиться в Сирію кораблями, що базуються в Криму.
Україна підтверджує свої зобов'язання за Паризькою кліматичною угодою.

Трамп в ООН:
Україну — захистити,
КНДР — знищити

У середу, 20 вересня, американський президент Дональд Трамп вперше виступив на Генеральній асамблеї
ООН і поділився своєю концепцією американського
погляду на світ.
Трамп говорив про ймовірність знищення Північної Кореї,
ставши першим президентом
США, який погрожував країнічлену ООН. Він також закликав захищати кордони України і
пообіцяв, що армія США стане
наймогутнішою силою за всю історію.
Росію Трамп майже не згадував, а використовував риторичні
фігури, наприклад, "авторитарна
влада".

Захистити Україну

Американський
президент
згадав Україну, закликаючи членів ООН захищати кордони інших держав.
"Перемігши у Другій світовій
війні, ми не прагнули збільшити
свої території. Замість цього, ми
брали участь у створенні організацій, подібних до цієї, які сприяли загальній безпеці і загальному благу", — наголосив Трамп.
Він закликав протистояти загрозам суверенітету країн скрізь
— "від України до ПівденноКитайського моря", щоб зробити життя народів кращим, а історія запам'ятала добрі наміри
влади.
При цьому він зазначив, що
Америка в зовнішній політиці
дотримується принципу захисту, насамперед, інтересів та цінностей американського народу.

Знищити Північну
Корею

Трамп назвав лідера КНДР
Кім Чен Ина "людиною-ракетою,
яка веде себе і свій народ до суїциду". "Жоден інший режим не
демонстрував такого презирства
до свого населення та інших народів, як режим Північної Кореї,
що розкладається. На його совісті — мільйони голодних смертей, а також ув'язнення, переслідування і тортури незліченної
кількості людей", — сказав американський президент.
На трибуні ООН завжди говорять про способи примирення
і можливості подолання криз.
Однак Трамп заявив, що в разі
погроз із боку КНДР цю країну
чекає "повне знищення".
"КНДР загрожує всьому світу
колосальними жертвами, розвиваючи свою ядерну і ракетну програму... Жоден народ на
землі не зацікавлений у тому,
щоб ця група злочинців озброїлася ядерною зброєю і ракетами.
Якщо праведні не протистоятимуть безбожним, тоді зло восторжествує", — сказав він.
Американський президент
зауважив, що США не зупиняться перед повним знищенням Північної Кореї, якщо доведеться захищати себе і своїх
союзників.

Тема тижня

Бюджет 2018
Продовження, початок на стор. 1

У кошторис 2018-го закладено фінансування всіх основних реформ. До прикладу, Мінфін збільшив видатки на сферу
охорони здоров’я на 11%.
Також буде продовжено реалізацію пілотного проекту зі зміни фінансування провідних клінік Національної академії медичних
наук, який передбачає перехід від їх кошторисного утримання — на оплату послуг з
надання медичної допомоги. Зокрема, пропонується розширити перелік послуг, які
будуть оплачуватися з державного бюджету
(близько 9 тис. послуг).
Крім того, починаючи з 2018 року, Мінфін
запропонував перейти від утримання наукових установ до замовлення державою
пріоритетних для суспільства наукових досліджень. На це буде спрямовано 500 млн
гривень.
В рамках реформи освіти видатки зведеного бюджету фінансування цієї сфери у
2018 році зростуть на 18%, що більше ніж у
2017 році майже на 34 млрд грн. Зокрема, на

підтримку проекту «Нова українська школа»
враховано видатки у сумі 1,8 млрд грн, які
будуть спрямовані на покращення якості середньої освіти. Також у 2018 році планується
подальше збільшення заробітної плати вчителям на 25%, на що враховано додатково
майже 6,7 млрд гривень.
У держбюджеті на 2018 рік також передбачено ресурс на проведення пенсійної реформи. Обсяг асигнувань, що спрямовується до Пенсійного фонду, збережено на рівні
2017 року у сумі 141,3 млрд гривень.
Крім того, у бюджет на 2018 рік Мінфін
заклав кошти на проведення масштабної реформи ДФС, зокрема на оновлення
матеріально-технічної бази, підвищення заробітної плати працівникам тощо.
Ключові параметри Державного бюджету на 2018 рік: ВВП +3%; інфляція +7%;
дефіцит бюджету 2,4% ВВП (77,9 млрд грн);
доходи зведеного бюджету зростуть на 15%
і вперше перевищать 1 трлн грн.; уряд не
підніматиме податків, доходи збільшаться за
рахунок економічного зростання.

Фото: Урядовий портал. Інфографіка: Канал 24
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Офіційне

Новини | Коротко про головне

Делегація з Тернопільщини взяла участь
в Українсько-Китайському бізнес-форумі
Організатори заходу, який
відбувся 19 вересня у Києві, —
Китайська торгова асоціація та
Польсько-Китайська інвестиційна
палата. Тернопільщину представили заступник голови — керівник апарату Тернопільської обласної державної адміністрації
Ігор Вонс, голова Тернопільської
РДА Олександр Похилий та підприємці краю.
Основна мета заходу — встановлення бізнес-зв’язків між
представниками українських та
китайських ділових кіл.
Під час форуму голова Тернопільської РДА Олександр Похилий наголосив, що ділові бізнесвідносини між Тернопільщиною
та Китайською Республікою вже
сформовані. «За І півріччя 2017го, товарообіг між підприємцями нашої області та Китаєм

становить 9,9 мільйона гривень.
Вдячний організаторам, представникам влади та бізнесу за
цей бізнес-форум, бо саме такі
діалоги дають позитивні результати для розвитку і налагодження стосунків між обома нашими
країнами», — наголосив під час
виступу Олександр Похилий.

період. Більше 8 тисячам сімей
відмовлено у призначенні субсидій з різних причин. Ще 33-м
домогосподарствам перерахунок
субсидій не здійснили через те,
що минув місячний термін щодо
повідомлення про заборгованість
за оплату комунальних послуг.
«Станом на 14 вересня 2017
року субсидії на житловокомунальні послуги отримують більше 219 тисяч домогосподарств в області.
Всі
підприємстванадавачі
послуг,
а це 101 підприємство,
провели
розрахунок неви-

користаних сум субсидій, надали
місцевим управлінням соціального захисту населення інформацію про повернення до бюджету
відповідної суми коштів. Повністю проведено перерахунок субсидій за серпень поточного року
у зв’язку зі зміною соціальних норм на споживання
природного газу. Таким
чином робота в області
щодо перерахунку субсидій триває і виконана майже на
100%», — поінформував Юрій
Юрик.

Зубко: «Для учасників АТО і внутрішньо
переміщених осіб спрощено процедуру отримання
держдопомоги за програмою «Доступне житло»
Уряд схвалив постанову, спрямовану на вирішення проблеми
забезпечення доступним житлом
учасників АТО і внутрішньо переміщених осіб. Для цих категорій
спростили процедуру отримання
державної допомоги за програмою «Доступне житло». Відкоригували порядок, за яким держава
надаватиме підтримку зі сплати
до 50% вартості житла для учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб та 30 відсотків для інших категорій населення. Про це
повідомив віце-прем’єр-міністр
— міністр регіонального розви-

тку, будівництва та ЖКГ України
Геннадій Зубко, коментуючи ухвалення урядової постанови.
Віце-прем’єр повідомив, що
постанова розроблена на виконання Закону «Про запобігання
впливу світової фінансової кризи
на розвиток будівельної галузі та
житлового будівництва».
«Програма буде поширена,
передусім, на дві категорії громадян — учасників АТО і вимушено
переселених осіб. Запропоновані
зміни дадуть можливість компенсації 50% від вартості на придбання житла. Також зменшено

перелік документів, які необхідно подавати внутрішньо переміщеними особам», — зазначив
Геннадій Зубко.
Право на державну підтримку
матимуть не лише громадяни, які
перебувають на квартирному обліку, а й ті, котрі не мають у власності житла або мають у власності
житлову площу, що не перевищує
13,65 квадратного метра. Для внутрішньо переміщених осіб передбачено право на участь у програмі за умови, що вони не мають у
власності житла на підконтрольній Україні території.

Кримінал

На Тернопільщині СБУ завершила досудове
розслідування стосовно спільника терористів
Співробітники Служби безпеки України завершили спеціальне досудове розслідування стосовно луганчанина, який сприяв підвищенню боєздатності терористичної організації «ЛНР».
Під час реалізації контррозвідувальних заходів у районі
проведення
антитерористичної операції оперативники Тернопільського управління СБУ
викрили місцевого мешканця
Левана Цихиселі, який сприяв
підвищенню боєздатності збройних формувань бойовиків.
Правоохоронці встановили, що мешканець Луганщини у 2016 році надавав сприяння терористичній організації «ЛНР» в організації збройного
спротиву силам антитерористичної операції. Він,
зокрема, передавав у розпорядження бойовиків
важку техніку для спорудження фортифікаційних
укріплень.

У Poсії зaявляють, щo не бaчaть сенсу в poзгopтaнні oхopoннoї
місії OOН нa poсійськo-укpaїнськoму кopдoні. Пpo це зaявив в
інтеpв'ю ТAСС зaступник міністpa зaкopдoнних спpaв Poсії Геннaдій
Гaтілoв. Вoни [пpедстaвники Укpaїни] хoчуть poзгopтaння ooнівців
пo всій теpитopії Укpaїни, включaючи poсійськo-укpaїнський
кopдoн. Poсія не є стopoнoю в цьoму кoнфлікті, тoму немaє
жoднoгo сенсу в poзгopтaнні миpoтвopців нa кopдoні, – зaявив
він. Як відoмo, Укpaїнa нaпoлягaє нa пеpекpитті некoнтpoльoвaнoї
чaстини poсійськo-укpaїнськoгo кopдoну, oскільки PФ сaме чеpез
неї пoстaвляє збpoю, poсійських військoвих і бoєпpипaси нa
oкупoвaний Дoнбaс.
Уряд Польщі планує ухвалити закон, який вводить фіксований податок за працевлаштування сезонних працівників, до
кінця 2017 року. Вже під час наступного агросезону польським
фермерам доведеться викласти майже 100 доларів на місяць за
кожного іноземного працівника. Про це розповів глава Постійної
комісії Кабінету Міністрів Польщі Генрі Ковальчик.
Чиновник наголосив, що «при нагоді вирішимо проблему реєстрації іноземних працівників, що також важливо для національної безпеки». Згідно зі статистичними даними, Польща видала
понад мільйон дозволів на в'їзд. «Однак ми не знаємо, скільки
людей виїхало, а скільки залишилося працювати», – поскаржився
Ковальчик.

Понад 114 тисячам домогосподарств області
монетизують субсидії
1 вересня в області завершився
прийом заяв щодо виплати невикористаної частини субсидій домогосподарствами. Відповідно до
цього понад 114 тисячам сімей, а
це 84% від загальної кількості тих,
хто отримує допомогу, мають монетизувати субсидії на суму майже 75 мільйонів гривень.
Про це зазначив заступник голови Тернопільської ОДА Юрій
Юрик. За його словами, кількість
сімей, яким необхідно було перепризначити субсидії з травня
2017 року, складала понад 218
тисяч. З них близько 210 тисячам домогосподарств проведено
перепризначення на наступний
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Обвинувальний акт щодо зловмисника за ч.1
ст.258-3 Кримінального кодексу України скеровано
до суду. За сприяння діяльності терористичної організації йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
Наразі обвинувачений переховується від слідства, у
зв’язку з чим його оголошено у державний розшук.
Правоохоронці звертаються з проханням до
громадян, котрі володіють інформацією про перебування Левана Цихиселі на території, контрольованій урядом України, повідомити про місце його
перебування на телефон довіри УСБУ в Тернопільській області (0352) 52-90-00 або надіслати відповідну інформацію на електронну скриньку управління
usbu_ter@ssu.gov.ua.
Сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю
УСБУ в Тернопільській області

Євродепутати напередодні листопадового саміту програми
ЄС «Східне партнерство» запропонували зміни, які стосуються мобільного зв'язку з Україною. Європарламент підтримав
ініціативу щодо скасування роумінгу для українців при перебуванні на території Євросоюзу та виніс її в проекти документів на
саміт. Про це повідомив Президент Петро Порошенко.
«Та ініціатива, яку я висунув рік тому, щодо роумінгу для українців
в ЄС, два дні тому була підтримана і вже увійшла в проекти документів на саміт Східного партнерства, який цієї осені відбудеться
в Брюсселі», — зауважив Глава держави.
Підприємства та організації, які не виконують приписи від
ДСНС України, мають зупинятись. Про це на своїй сторінці у
ФБ повідомив віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко. «Таке рішення
необхідне — трагедія в Одеському дитячому таборі «Вікторія» це
довела. Є випадки, коли протягом півроку-рік приписи від ДСНС
за результатами планових і позапланових перевірок не виконуються.
У таборі «Вікторія» такий припис був виданий у червні 2017 року,
і до 23 вересня нічого не було виконано. Тому маємо розробити
порядок, згідно з яким комісійно буде прийматися рішення щодо
зупинки підприємств при порушеннях, які можуть призвести до
втрат», — написав Геннадій Зубко
За даними Державної служби статистики України, індекс споживчих цін по Тернопільській області в серпні 2017 року щодо
липня 2017 року становив 100,2%, з початку року — 108,5%, по
Україні — 99,9% та 108,1% відповідно.
22 вересня о 12 годині у селі Біла Тернопільського району відбудуться заходи, присвячені 145-річниці від дня народження Соломії Крушельницької, — урочисте зібрання, відкриття
виставки та святковий концерт. А вже 28 вересня о 19 год. у Тернопільському академічному обласному драматичному театрі ім. Т.
Г. Шевченка відбудеться музичний вечір «Тріумф цілковитий, безмежний, блискучий...»
З 17 по 24 вересня в Тернополі триватиме Всеукраїнський
фестиваль «Тернопільські театральні вечори. Дебют», присвячений 130-річчю з дня народження Леся Курбаса, в якому беруть
участь 12 театральних колективів із різних областей України.
Програма фестивалю:
Велика сцена:
22 вересня о 19.00 — «Сяй, мій божевільний діаманте!» (Love-story
з антрактом). Чернівецький академічний обласний український
музично-драматичний театр ім. Ольги Кобилянської;
23 вересня о 19.00 — «Украдене щастя» (драма). Національний
академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької;
24 вересня о 19.00 — закриття фестивалю. «Сорочинський ярмарок» (музична комедія). Тернопільський академічний обласний
український драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка.
Сцена Тернопільського академічного обласного театру актора і ляльки:
24 вересня о 16.00 — «Пристрасть» (драма-феєрія). Незалежна
творча майстерня «сІнемАтографЬ» (м. Київ).
Гастрономічний фестиваль «Сала і самогону», який мав відбутися цими вихідними у Тернополі, перенесли на наступні вихідні — 29-30 вересня та 1 жовтня. Як повідомляють організатори, причина у складних погодних умовах, оскільки на найближчі
вихідні передають проливні дощі, зливи та навіть грози. Тож просять тернополян і гостей міста з розумінням поставитися до цієї
ситуації і чекають усіх 29-30 вересня та 1 жовтня на Театральному
майдані міста. Принаймні на ці дні синоптики прогнозують без
опадів.
1 жовтня 2017 року у приміщенні шахово-шашкового клубу
«Авангард» за адресою: м. Тернопіль, вул. І.Франка, 16 відбудуться змагання з шашок. До участі у турнірі запрошують чоловіків віком 60 років і старших та жінок 55 років і старших. Початок
змагань о 12 годині. Систему проведення турніру визначає суддівська колегія залежно від кількості учасників.
Організатори: Тернопільський обласний центр фізичного здоров'я
населення «Спорт для всіх», колективне підприємство «Шаховошашковий клуб «Авангард», м. Тернопіль.
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Державні програми

Мешканці Тернопільщини активно
користуються «теплими кредитами»

Перед початком опалювального сезону все більше родин долучається до енергоефективних заходів, у тому числі за підтримки держави. Так, за тиждень урядовою програмою «теплих кредитів» скористалося ще близько 5 тисяч родин на суму 115,3 млн грн. З них найбільше коштів — 107 млн грн — видано 4,5 тис.
родин, які утеплюють індивідуальне житло. Більше 4 млн грн «теплих кредитів» взяли 172 домогосподарства, щоб встановити твердопаливні котли і заощадити
на споживанні газу. Ще 4,5 млн грн отримали 23 ОСББ та ЖБК України на утеплення багатоповерхівок.
«Результати моніторингу програми доводять, що всі три її напрями користуються попитом. Кожна
родина враховує свої потреби,
аналізує доцільність проведення
різних енергоефективних заходів.
Прикладами для багатьох є ті родини, які скористалися програмою
і вже в рази менше сплачують за
комунальні послуги, особливо в
опалювальний період», — прокоментував голова Держенергоефективності Сергій Савчук і додав, що
найбільший ефект на комунальні
платіжки дає комплексна термомодернізація будинку. Чимало ОСББ,
які наважалися на це, вдвічі і навіть
втричі зменшили рахунки за опалення.
За словами голови Тернопільської ОДА Степана Барни, гарантоване повернення коштів учасникам програми «теплих кредитів»
продовжується. Крім того, гарною новиною є те, що висока
популярність програми серед
населення спонукала уряд спрямувати додаткові 400 млн грн.
Тож всі охочі зможуть сміливо
впроваджувати енергоефективні заходи.
«Тернопільська область активно
користується програмою «теплих
кредитів» і займає в цьому напрямку одну з лідируючих позицій. Зокрема, у 2016 році цією програмою
скористалися понад 4,5 тисяч родин. Тому ми не зупиняємося на досягнутому і продовжуємо працювати й надалі», — зазначив очільник
Тернопільщини.

Як взяти участь
у програмі?

Для участі у програмі та отримання відшкодування необхідно
здійснити наступні кроки:
1. Особа або ОСББ звертається до уповноваженого банку

для фізичних осіб:
• 17,99% («Ощадбанк»);
• до 17,5% («Укргазбанк»);
• 0% за кредитним продуктом
«Оплата частинами» від «ПриватБанку» (за рахунок сплати
відсотків виробниками чи
продавцями енергоефективних товарів);
• 23,8-25% («Укрексімбанк»);
для ОСББ та ЖБК:
• 18,5-18,8% («Ощадбанк»);
• 19,5-20,5% («Укргазбанк»);
• до 18% («ПриватБанк»).
Держенергоефективності здійснює відшкодування учасникам
програми «теплих кредитів» вчасно. На сьогодні заборгованість з
виплат відсутня.
Держенергоефективності
перераховує бюджетні кошти на рахунки уповноваженого банку для
подальшого перерахування на
поточні рахунки відповідних позичальників (учасників програми
«теплих кредитів», приватних домогосподарств, ОСББ/ЖБК).

До енергоефективного обладнання та
матеріалів, на придбання яких надається
державна підтримка, належать:
Для позичальників
фізичних осіб (одно- та
двоквартирні будинки)

Для кондомінімумів
(багатоквартирні
будинки)

матеріали для проведення робіт з термоізоляції / термомодернізації зовнішніх стін
житлового будинку, підвальних приміщень, горищ, покрівлі та фундаменту
вікна та балконні двері з енергозберігаючим склом
прилади обліку теплової енергії та води,
багатозонні (багатотарифні) лічильники електричної енергії
теплові насоси
сонячні колектори
радіатори тепла вентиляційного типу

індивідуальний тепловий пункт

радіатори опалення з терморегуляторами

двері для місць загального користування

негазові котли
(в тому числі твердопаливні)

матеріали та обладнання для:
- модернізації систем освітлення,
- термомодернізації внутрішньобудинкових
систем опалення, постачання гарячої води
(для місць загального користування)

Перелік відносно Постанови КМУ від 12.08.2015 №614

та надає необхідний пакет документів для отримання кредиту
на придбання енергоефективного
обладнання чи матеріалів (перелік
документів визначає банк).
2. Отримує кредитні кошти.
3. Надає банку рахунки фактури, акти виконаних робіт тощо.
Таким чином, позичальник має підтвердити цільове використання
кредитних коштів.
Якщо позичальник — субсидіант, то обов’язковим є подання копій документів (повідомлень або

довідок тощо), що підтверджують
призначення фізичній особі субсидії для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг.
4. Банк щомісячно формує та
подає до Держенергоефективності реєстри позичальників, які
мають право на отримання відшкодування.
5. Протягом 5 днів Держенергоефективності
перераховує
відповідні кошти на банківські
рахунки для їх подальшого пере-

На допомогу населенню

рахування позичальникам. Загалом процес відшкодування займає
до 2 місяців.

Де взяти кредит і
на яких умовах?

«Теплі кредити» надають державні «Ощадбанк», «Укргазбанк»,
«Укрексімбанк» та «ПриватБанк».
З огляду на зростання конкуренції
між ними, за останній рік вдалося
суттєво знизити відсотки за кредити — ще рік тому банки брали 25%,
тепер ставки впали до:

Також у Держенергоефективності створено Call-центр для надання населенню, ОСББ та ЖБК
роз’яснення щодо отримання державної підтримки на впровадження енергоефективних заходів.
Фахівці Call-центру надають консультації про порядок отримання
компенсації за кредитами, взятими
на заміну газових котлів і придбання енергоефективних матеріалів та
обладнання.
Call-центр працює щоденно з
09:00 до 17:30 (крім вихідних та
святкових днів), перерва - з 13:00
до 13:30. Отримати консультації
можна за тел.: (044) 296-71-60, 29232-57 та e-mail: energoefect@saee.
gov.ua, energoefect2@saee.gov.ua,
energoefect3@saee.gov.ua.

Правова допомога

Все про аліменти
Як отримати аліменти?

Один із батьків може подати заяву за
місцем роботи, місцем виплати пенсії, стипендії про відрахування аліментів на дитину в розмірі та на строк, які визначені у цій
заяві.
Аліменти відраховують не пізніше триденного строку від дня, встановленого для
виплати заробітної плати, пенсії, стипендії.
На підставі заяви одного з батьків аліменти можуть бути відраховані й тоді, коли
загальна сума, яка підлягає відрахуванню
на підставі заяви та виконавчих документів, перевищує половину заробітної плати,
пенсії, стипендії, а також якщо з нього вже
стягуються аліменти на іншу дитину.

Чи потрібно підписувати
якісь папери?

Обов’язку підписання таких паперів немає. Однак батьки мають право укласти
договір про сплату аліментів на дитину, у
якому визначені розмір та строки виплати.
Договір укладається у письмовій формі
та підлягає нотаріальному посвідченню.
У разі невиконання одним із батьків свого обов'язку за договором, аліменти з нього
можуть стягувати на підставі виконавчого
припису нотаріуса.

У яких випадках слід
звертатися до суду?

У разі неможливості досягнення між
батьками угоди про добровільне відраху-

вання, кошти на утримання дитини можуть
бути присуджені за рішенням суду.

Яким може бути
розмір аліментів?

Мінімальний розмір аліментів на одну
дитину не може бути меншим, ніж 50%
прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.
Якщо стягуються аліменти на 2 і більше
дітей, суд визначає єдину частку від заробітку, яку будуть стягувати до досягнення
найстаршою дитиною повноліття.
Той із батьків або інших законних представників дитини, разом з яким проживає
дитина, має право звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів у розмірі:
• на 1 дитину – однієї чверті,
• на 2 дітей – однієї третини,
• на 3 і більше дітей – половини заробітку платника аліментів, але не
більше 10 прожиткових мінімумів на
дитину відповідного віку на кожну
дитину.
Суд за заявою одержувача може визначити розмір аліментів у твердій грошовій
сумі.

У якому випадку розмір аліментів підлягає індексації?

Індексація проводиться згідно із Законом України «Про індексацію грошових доходів населення».

Той із батьків, разом з яким проживає
дитина, має право звернутися до суду із
заявою про видачу судового наказу про
стягнення аліментів у розмірі 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.
У 2017 році прожитковий мінімум на дітей становить:
віком до 6 років:
• з 1 січня 2017 року – 1355 гривень,
• з 1 травня – 1426 гривень,
• з 1 грудня – 1492 гривні;
віком від 6 до 18 років:
• з 1 січня 2017 року – 1689 гривень,
• з 1 травня – 1777 гривень,
• з 1 грудня – 1860 гривень.

Чи є можливість змінити розмір
аліментів?

Розмір аліментів може бути згодом зменшено або збільшено за домовленістю між
батьками або за рішенням суду за позовом
платника або одержувача аліментів у разі
зміни матеріального або сімейного стану,

погіршення або поліпшення здоров’я когось із них.

За яких умов можливе дострокове
припинення виплати аліментів?

За угодою між батьками обов’язок зі
сплати аліментів може бути достроково
припинений шляхом укладення з дозволу
органу опіки та піклування договору про
припинення права на аліменти на дитину в
зв’язку з передачею права власності на нерухоме майно (житловий будинок, квартиру, земельну ділянку тощо).
Такий договір нотаріально посвідчується. Право власності на нерухоме майно за
таким договором виникає з моменту державної реєстрації.
Додаткову консультацію з цих питань
ви можете отримати у Головному територіальному управлінні юстиції у Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Грушевського, 8, тел.: 52-22-92,
52-23-42.
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Радить лікар

Найпопулярніші спеціальності серед абітурієнтів
Директор департаменту вищої освіти Олег Шаров, повідомив,
що під час вступу на бакалаврат вступники здебільшого обрали
спеціальності «філологія», «право» і «менеджмент».
На «філологію» подано 85526 заяв абітурієнтів, на «право» —
74055, на «менеджмент» — 59393. Від 46 тис. до 40 тис. заяв подали
на спеціальності «медицина», «комп'ютерні технології», «туризм»,
«середня освіта», «психологія» та «економіка».
У десятці також спеціальності «інженерія програмного забезпечення» — 33001 бажаючий. Найменше заяв на спеціальності
«богослов'я» — 185, проте без урахування духовних вузів, і «гідроенергетика» — 193 заяви.

Україна на порозі
страшних
епідемій

ЗНО-2018: скільки коштуватиме підготовка

Батьки майбутніх випускників вже всерйоз думають про те, щоб
почати готувати своїх дітей до успішного складання іспитів. Доволі часто буває таке, що в школі, з різних причин, дитина не може
отримати всі потрібні для ЗНО знання. Або ж необхідно надолужити втрачене за попередні роки. І в таких випадках допоможуть
і курси, і репетитори. А це потребує коштів. Тому ми вирішили
розповісти вам, скільки ж вартує підготовка до ЗНО-2018.

Репетитори

Звичайно, вибір репетиторів величезний. Це може бути і досвідчений викладач, і студент. Різниця в ціні буде суттєвою, але
і в якості теж. Найпопулярніші категорії репетиторів в Україні з
англійської мова, математики, історії, біології, фізики, хімії.
Ціни репетитори вказують за годину. Так, в середньому година
занять з української мови та літератури обійдеться приблизно в
100-150 грн, іноземної мови — 100-200 грн. З інших предметів —
приблизно 80-120 грн/год.
Скільки коштує підготовка з 4 предметів за рік?
До ЗНО-2018 залишилося аж 8 місяців, цього цілком вистачить,

щоб підготуватися майже з усіх дисциплін. Але чи вистачить вам
грошей? Підрахуємо.
Українська мова: 1,5 години * 1 урок на тиждень * 4 тижні * 8
місяців * 120 грн/годину = 5760 грн.
Англійська: 1 * 3 * 4 * 8 * 120 = 11520 грн.
Математика: 1 * 2 * 4 * 8 * 150 = 9600 грн.
Біологія: 1 * 2 * 4 * 8 * 80 = 5120 грн.
Таким чином, повна підготовка до ЗНО з репетиторами за 8 місяців обійдеться в 26880 грн.

Курси

Нині у Тернополі існує дуже багато курсів, які допоможуть підготуватися до ЗНО. Їх головною відмінністю є те, що, швидше за
все, заняття будуть проводити в міні-групах. До того ж буде постійний розклад, зазвичай, уроки відбуваються двічі на тиждень
по 2 години.
Вартість таких курсів — приблизно 600-1200 грн, тобто, 900 в
середньому, причому, за кожен предмет. Таким чином, за 8 місяців
треба заплатити 28800 грн.

Осінні канікули: школярам підготували новий графік

Міністерство освіти запровадило нову організацію навчального плану. Починаючи з цього семестру, діятиме новий графік
осінніх канікул. Фахівці вважають, що таке нововведення дасть
змогу дітям краще засвоювати програму і більше відпочивати.
Зміни передбачають навчання по триместрах. У Міносвіти вирішили рівномірно розподілити час між канікулами і відвідуванням
занять. Психологи теж кажуть, що зміни графіка канікул підуть на
користь дітям. Вони зможуть уникнути стресу й апатії.
У першому триместрі 2017 року осінні канікули триватимуть з
2 по 8 жовтня, а в другому — з 17 по 23 листопада.
Варто нагадати, що цього року, у першокласників не буде домашніх завдань і оцінок. А учням наступних класів кількість домашніх завдань істотно скоротили.
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Медики закликають українців
задуматися про щеплення дітей, адже наша країна стоїть на
порозі серйозних епідемій, які
призведуть до нових жертв. Про
це розповіла лікар-вірусолог, заввідділу респіраторних та інших
вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб
ім. Л. В. Громашевського НАМН
України Алла Мироненко.
За словами спеціаліста, держава забезпечує вакциною проти таких страшних
недуг, як поліомієліт та дифтерія, про які
українці вже забули, а молодь навіть не
знає, що це за жах.
"Є багато матерів, які не усвідомлюють,
наскільки це важливо і відмовляються від
щеплень, — каже медик. — Може, дуже
різко, однак скажу: ті, хто не хоче робити
щеплення своєї дитини, нехай відкладуть
гроші на її похорони, про всяк випадок.
Якщо матері готові ховати своїх дітей, то
хай не прищеплюють", — додала вона.
Медики наголошують, що небезпечні
інфекції, від яких нині захищає щеплення,
раніше вбивали багато народжених дітей,
близько половини із них не доживали до
5-річного віку через відсутність вакцини.
Нині ситуація змінилася кардинально. Ми
змогли протистояти страшним епідеміям
та пандеміям, проте сьогодні все більше
батьків відмовляються щеплювати своїх
нащадків, тим самим створюючи нову загрозу не лише для своїх дітей, а й для усіх
оточуючих.

Агробізнес

Де файні мрії — там файне свято!

Сімейний фестиваль «Свято файних мрій» організував агрохолдинг «МРІЯ» з нагоди другого року
успішної роботи кооперативу «Файна поляна», який вирощує у селі Августівка малину та інші ягоди на
площі близько 16 га.

«Файна поляна» — перший кооператив, який допомогла створити «МРІЯ» на Козівщині. У цьому районі
функціонує три кооперативи, створені за підтримки
компанії, — «Файна Поляна», «Старий млин», «Добре
молоко». Загалом за організаційного і фінансового
сприяння агрохолдингу «МРІЯ» в Україні розпочали
роботу 10 кооперативів.
— Цей процес матиме продовження, — запевнив на святі генеральний директор компанії Саймон
Чернявський. — Сьогодні в кооперативі «Файна поляна» вже 260 людей працюють на збір урожаю. Вважаю, що це — успішний проект. «МРІЯ» — за розвиток кооперативного руху на селі. Упродовж двох
років компанія здійснює практичну допомогу щодо
створення і підтримки роботи кооперативів. Тепер
у планах агрохолдингу спрямувати ще 4 мільйони
гривень на розвиток кооперативного руху в 6 областях своєї присутності. Відбиратимемо найкращі проекти із найбільшим потенціалом успішності й будемо підтримувати їх у процесі організації, створення
й управління, щоб люди, які їх починають, мали усі
можливості досягти успіху».
На фестивалі були організовані різні локації –
хенд-мейд виробів, майстер-класів, польової кухні.
Особливо ретельно організатори облаштували дитячу зону. Це — батут, стінка для скелелазіння. Діти
могли пограти у футбол та долучитися до різних
змагань і майстер-класів.
«Дуже цікаво дітям виготовляти ляльки-мотанки.
Робимо ляльку за такими методиками, які передбачають не в’язання вузликів, а мотання ниточки. Дітям
це зручно, бо багато з них не вміють в’язати вузлики.
Використовуємо тканини з українськими орнаментами. Беруть участь діти від 5 до 15 років. Лялькамотанка — традиційна українська іграшка. За віруваннями, вона нейтралізує усю негативну енергетику
і є оберегом», — каже керівник майстер-класу з виготовлення ляльки-мотанки Олена Зозулька.
Відвідувачі заходу могли також подивитися на лицарські бої, послухати концерт місцевих фольклорних

колективів, скуштувати малинове пиво. А ще — без
обмежень збирати врожай на малинових полях.
Надія Калінчук на «Свято файних мрій» приїхала з
Тернополя. «Я вже була на дуже багатьох фестивалях.
Часто їжджу на «Дзвони Лемківщини». Тобто, маю з
чим порівняти. Атмосфера тут дуже хороша. Організовані майстер-класи, продають всілякі дрібнички та
сувеніри, рукотворні речі. Є смачна польова кухня.
Насичена шоу-програма: і народні пісні, і сучасні виконавці — зірковий гурт «LosColorados». Я дуже задоволена», — поділилася жінка.
У рамках фестивалю діяв дводенний пластовий табір. У дні відкриття пластового року пластуни вирішили долучитися до фестивалю «Свято файних мрій».
«У таборі загалом 200 пластунів із різних районів
нашої області, переважно юнаки. Ми приїхали з Шумщини, — розповідає Віра Косік. — Програма дуже цікава. Першого дня була ватра. Наступного відвідали
Богослужіння в місцевому храмі, а після обіду відбулися змагання серед дітей».
Для гостей свята також діяла виставка сільськогосподарської техніки. Свої останні технічні поповнення компанія презентувала на фестивалі. Зокрема, трьохсотсильні трактори «MasseyFerguson» від
компанії «Амако». За словами технічного директора
агрохолдингу «МРІЯ» Віктора Мельника, цей трактор призначений для таких технологічних операцій,
як ґрунтообробка та посів. На сьогодні компанія має
можливість зосередитися на поліпшенні виробничих
процесів та підвищені врожайності культур.
Завершилося свято запальним агро-рок концертом
від легендарного гурту «LosColorados», під пісні якого
розважалися місцеві жителі та гості фестивалю.
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Служу народу України!

Шкільний меридіан | Уроки здоров'я

Свято мужніх людей

17 вересня цього року видався дуже важким днем для пожежно-рятувальних підрозділів
Тернопільської області. Вони 8 разів виїжджали у всі куточки краю для ліквідації наслідків
негоди. Зокрема, в смт Золотники, селах Котузів Теребовлянського та Мечищів Бережанського районів, а також у Тернополі, Чорткові та Борщові рятувальники вживали заходи щодо деблокування дерев, повалених унаслідок поривів шквального вітру. Так рятувальники області
та нашого району відзначили своє професійне свято.

Напередодні голова Тернопільської РДА, звертаючись з привітаннями до людей цієї мужньої професії, сказав: «Ви обрали благородну
справу, що об’єднала самовідданих
людей, які своїм високим професіоналізмом, відвагою, геройством та
готовністю до самопожертви заради
порятунку інших здобули всенародну довіру й повагу. Велика подяка
вам за працю, вірність обов’язку та
захист населення і територій у час
надзвичайних подій та ситуацій.
Переконаний, що ви й надалі віддано й сумлінно служитимете обраній
справі та збагачуватимете її кращі
традиції. Бажаю вам і вашим родинам миру, душевного спокою, міцного здоров’я, щастя та злагоди!»
«Рятувальники — це люди, які
перші приходять на допомогу, безкорисно допомагають у біді, — продовжив голова районної ради Андрій Галайко. — Ця професія нині
об’єднує фахівців різних спеціальностей: пожежників, водолазів, альпіністів, піротехніків, фахівців з хімічного та радіологічного захисту,
медиків, психологів. Усіх їх називаємо з повагою — рятівниками. Нині
їм особливо важко, адже на сході
України йде війна. Ризикуючи власним життям, в умовах ведення бойових дій вони гідно виконують свій
службовий обов’язок в ім’я миру та
спокою на рідній українській землі».
У державній пожежній частині
Тернопільського районного відділу
управління МНС України у Тернопільській області обладнано стенд
пам’яті старшого лейтенанта служби цивільного захисту начальника
караулу 14 самостійної пожежної
частини Ростислава Манащука,
який 7 жовтня 2011 року загинув на
бойовому посту, рятуючи інші жит-

тя. Йому тоді було лише 23 роки.
Побратими Ростислава разом із
очільниками Тернопільського району вшанували його світлу пам’ять
на урочистостях з нагоди Дня рятувальника, які у районі відбулися 15
вересня.
Очільник пожежно-рятувальної
служби району Юрій Ткачик разом
із головою РДА Олександром Похилим та головою районної ради
Андрієм Галайком вручив нагороди,
грамоти і подяки нашим рятувальникам.

Перша медична допомога
— запорука життя
З ініціативи Тернопільської районної організації
Товариства Червоного Хреста й відділу освіти
Байковецької об’єднаної територіальної громади у НВК "Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ" проведено
уроки здоров’я, приурочені Всесвітньому дню
першої медичної допомоги.
Цікаво попрацювали педагог Олена Сергіївна Бучок,
медична сестра Ірина Євгенівна Пастернак разом з учнями дев’ятого класу. Вони провели урок-практикум з надання першої долікарської допомоги потерпілому.
Учні мали нагоду ознайомитись з видами ураження організму людини, послідовністю дій під час надання першої долікарської допомоги потерпілому, на практиці вдосконалити
навички масажу серця, способи штучного дихання, надання
долікарської допомоги при ураженні електричним струмом.
«Перша допомогу потрібно надавати потерпілим негайно або в найкоротший термін після евакуації потерпілого із
несприятливих умов, — говорить учениця 9 класу Марія
Біляник, — якщо у потерпілого розширені зіниці і не прослуховується пульс навіть на шиї, то не тільки паралізоване
дихання, а й зупинилося серце. Тоді штучне дихання чергують із масажем серця. Його мета — підтримка кровообігу в
організмі потерпілого і відновлення нормальних природних
скорочень серця».

Урочистості продовжили у понеділок, 18 вересня, на Театральному
майдані у Тернополі, де відбувся
концерт, показ техніки. Рятувальників області щиро привітав голова
ОДА Степан Барна. У гості завітали
їхні колеги з Польщі...
А у вівторок литовські рятувальники подарували тернопільським
колегам сучасний, гарно обладнаний пожежний автомобіль та побажали миру і спокою в Україні.

Галина ЮРСА – ТРР «Джерело».
Фото автора та з сайту управління
ДНС у Тернопільській області.

Дівчина добре опанувала навичками надання першої
медичної допомоги та охоче їх показувала. Учні мали можливість удосконалити вміння на манекенах та своїх однолітках.
«Хай ці знання та навички ніколи не знадобляться моїм однокласникам, — каже Марія, — але в житті бувають непередбачувані випадки, тому потрібно бути до них готовими».
Дуже часто в побуті діти уражаються електричним струмом. Навіть деякі дорослі бувають розгублені у таких випадках. Учениця 9 класу Андріана Алексеєва зауважила, що
дотик до струмопровідних частин (мережі під напругою) здебільшого призводить до судом м’язів, людина самостійно не
може відірватися від провідника. Тому необхідно швидко відключити ту частину електрообладнання, до якої дотикається
людина. Найчастіше у побуті люди уражаються напругою до
1000 В. Для звільнення потерпілого використовують сухий
одяг, палицю, дошку, шапку, сухі рукавиці, рукав одягу. Можна використати для звільнення від джерела струму суху дошку, одяг, підстилку, на які стають ногами. Можна перерубати або перерізати провід. Можна відкинути оголений провід
сухою палицею від потерпілого. «Словом, потрібно діяти —
зауважує Андріана. — Немає готових правил на усі випадки
життя, але людина, яка має теоретичні та практичні навички
надання першої долікарської допомоги, обов’язково знайде
правильне та швидке рішення, як допомогти потерпілому в
тих чи інших обставинах».
Галина ЮРСА – ТРР «Джерело».

Пам'ять

Жителів Тернопільщини запрошують до участі
в Міжнародному конкурсі наукових і творчих робіт про Голодомор
Міністерство освіти і науки
запрошує взяти участь у Міжнародному міждисциплінарному
конкурсі наукових і творчих робіт
імені Володимира Маняка і Лідії
Коваленко. Тема конкурсу: «Голодомор 1932–1933 рр. — геноцид
українського народу — в приватних історіях і просторі культури».

Конкурс проводять у
номінаціях:

«Кращі творчі і дослідницькі
роботи учнів 5–11 класів ЗНЗ»;
«Кращі методичні розробки
уроку/лекції та творчі роботи
вчителів навчальних закладів та
викладачів ВНЗ»;
«Кращі творчі і дослідницькі
роботи студентів, аспірантів, науковців (віком до 35 років)».
В контексті загального тематичного напряму рекомендуєть-

ся звернути увагу на наступні
сюжетно-тематичні лінії:
- Передумови, мотиви, механізми реалізації радянської імперської політики творення голоду.
- Голодомор, наступ на інтелігенцію, руйнація церков, звичаїв
і традицій українців як складові
радянського геноциду.
- Нації, національності в умовах Голодомору в Україні (росіяни, євреї, німці, поляки, греки,
болгари та ін.).
- Приватні/родинні історії: діти
і батьки в умовах Голодомору.
- Пропаганда/мова ненависті
як інструмент сталінської політики творення голоду.
- Злочинці: організатори, виконавці, добровільні помічники,
«звичайні люди».
- Опір населення України сталінській імперській політиці творення голоду.

- Стратегії виживання, прояви
людяності в умовах Голодомору.
- Наслідки голоду-геноциду
1932–1933 рр.: людські втрати,
психологічна травма.
- Замовчування Голодомору
1932–1933 рр. як складова злочину сталінської імперії.
- Пам'ять про Голодомор і уроки на майбутнє: чому важливо
зберегти демократичну Українську державу і як громадянська
активність та соціальна відповідальність можуть допомогти в
боротьбі за людські права.
Автори найкращих робіт отримають грошову винагороду: за 1
місце — 5 тисяч гривень, 2 місце
— 3 тисячі гривень та 3 місце —
2 тисячі гривень. Також у кожній
з номінацій журі відзначить ще
10 робіт, автори яких отримають
1000 гривень.

На конкурс подають лише неопубліковані оригінальні роботи.
Вони можуть бути написані українською, англійською або російською мовами.

Докладнішу інформацію можна переглянути в Умовах конкурсу на сайті Міністерства освіти і
науки.

Термін подання робіт — до 15 листопада
2017 року. Оголошення результатів відбудеться в останній тиждень листопада 2017
року.
Конкурсні роботи надсилайте на електронну адресу: konkurs.manyaka.kovalenko@
gmail.com із позначенням «ІІ Міжнародний
міждисциплінарний конкурс – 2017». Або
на пошту: 02068, м. Київ, а/с 74.
Організатори: Міністерство освіти і
науки України, Інститут історії України
НАН України, ГО «Український науководослідний та освітній центр вивчення Голодомору», Науково-освітній консорціум з
вивчення Голодомору при Канадському інституті українських студій Альбертського
університету.
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Домашня бібліотека

Форум видавців для наймолодших:
двадцятка дитячих книжок

З 13 до 17 вересня проходив 24-й
«Форум видавців у Львові». До нього,
традиційно, видавці приготували
багато новинок. Подаємо добірку із
20-ти книжок для найменших читачів.

Коко

Ітзіар Міранда, Хорхе Міранда
Мене звати Міранда, і мені вісім років.
Я дуже люблю мильні бульбашки і пташок, які полюбляють їсти з моїх долонь. Та
більш за все я люблю слухати цікаві розповіді, особливо ті, що відбувалися насправді.
Коко Шанель була жінкою винахідливою та
багатогранною, що допомогло їй стати привілейованою особою у Франції на початку
ХХ століття. Її унікальне бачення моди та
знамениті парфуми номер 5 зробили дизайнерку відомою на Заході, незважаючи на
скромне походження та умови, в яких вона
зростала. Коко Шанель навіть змушена була
покинути вітчизну у статусі зрадниці!

Не в капусті й не лелека

Анна Герцог
В Оскара та Мії скоро з’явиться братик
чи сестричка. І це страшенно цікаво! Як малюк опиняється в маминому животику? Чи
падає йому на голову їжа, коли мама обідає?
Чим відрізняються хлопчики від дівчаток?
На всі ці дитячі запитання книга має делікатні пояснення з цікавими розповідями та
картинками. Наприкінці книги, дізнавшись
багато нового, Мія та Оскар радіють народженню маленького братика.

Живі кольори

Ерве Тюлле
Що буде, якщо змішати жовту та синю
фарби? А синю й червону? У новій книжці
від геніального французького ілюстратора
Ерве Тюлле усі кольори оживають. Варто
лише постукати по сторінках!
Відчуй себе чарівником — забарвлюй,
розтирай, тряси та веселися…

Хто росте в саду

Катерина Міхаліцина
Соловейко повернувся з далекої Африки і шукає, де звити собі гніздо. А в саду
стільки дерев і кущів! Яке з них може стати домівкою для пташки? Можливо, це
вишня, черешня або алича? Слива чи груша? Кожне дерево розповідає соловейкові
свою історію, наголошуючи на тому, чим
воно особливе. У розповідях дерев постає
також образ дідуся-садівника — розумного і доброго, який ставився до дерев, як до
одухотворених істот, розмовляв із ними і
плекав. Його родина, яка досі живе у домі
поруч, також шанує дерева і збирає їхні
плоди.
Книжка «Хто росте в саду» — не лише
неймовірно цікава мандрівка садом, з якої
читачі дізнаються, чим особливі плодові
дерева і як їх розпізнати. Це розповідь про
пошук дому і свого місця у світі, про те, що,
тільки пізнавши своє коріння, ти можеш
зрозуміти правду про себе справжнього.

Грицева шкільна наука

Іван Франко
«Грицева шкільна наука» — не лише
одна з літературних перлин Івана Франка,
а й найважливіший твір для «А-БА-БА-ГА-

ЛА-МА-ГИ», адже саме це оповідання дало
назву нашому видавництву. Проілюстрував
книжку молодий, але вже знаний художник
Олександр Продан, який народився в Горішніх Плавнях, а живе в Києві.

Тваринопедія.
Зібрання найдивовижніших
створінь на Землі

Адрієнн Барман
Перед тобою — кольорова добірка про
понад 600 дивовижних тварин! Ця незвичайна енциклопедія об’єднала видовищних, приголомшливих, а подекуди просто
неймовірних створінь з усього світу. Шукай
на кожній сторінці цікаві факти та яскраві малюнки. Яка диво-істота сподобається
тобі найбільше?

Казки-пластилінчики

Наталія Чуб
Книга відомого українського психолога
Наталії Чуб сприяє розвитку уяви, мислення і дрібної моторики, допомагає прищепити дитині гарний смак, любов до читання і
творчості. У цій книзі об’єднані дві цікаві
ідеї — спільне читання казок і навчання дитини виготовленню пластилінових картинок. З одного боку, слухаючи казку, малюк
розвиває уяву, мислення, увагу та пам’ять.
З другого — створюючи ілюстрації до казок, він тренує вже не лише уяву, а й дрібну
моторику.

Врятуй тварин

Патрік Джордж
Допоможи врятувати тварин! Слон перебуває в цирку, а черепаха потрапила в
риболовецьку сітку... Щоб визволити їх,
просто перегорни прозору сторінку.

PYTHON для дітей. Веселий
вступ до програмування

Програмуйте із задоволенням! Ця книжка допоможе легко та невимушено вивчити
основи однієї з найпопулярніших сучасних
мов програмування — Python. Крок за кроком, на простих і дотепних прикладах та з допомогою смішних завдань ви зможете пізнати
тонкощі мови Python. Навчитеся використовувати її основні елементи — списки, функції,
модулі, малювати вбудованими інструментами Python та анімувати зображення і навіть
написати дві справжні комп’ютерні гри: забавку з м’ячем «Скок!» та бродилку «Містер
Руки-палички біжить до виходу».

Анімаліум

Дженні Брум
Ласкаво просимо до «Анімаліума»! Двері цього музею відчинено двадцять чотири
години на добу сім днів на тиждень. Тут
відвідувачам різного віку буде цікаво дізнатися про понад 160 тварин, і про те, як вони
еволюціонували, зазирнути до препараційних лабораторій та відкрити для себе різноманіття природних середовищ планети
Земля. Завітайте до «Анімаліума» та пізнавайте красу і розкіш тваринного царства.

Володимир, князь Київський

Лі Ванаселья, Бранко Йованович
Ця книга про Володимира Великого
(959-1015), сина князя Святослава та внука
княгині Ольги. Тисячу років тому на нашій
землі, центром якої був Київ, відбувалися
дуже значні зміни. Внаслідок них Київська
Русь перетворилася на одну з найавторитетніших країн світу. За цими змінами стояв Володимир.
Головне, за що його пам’ятають, — перехід від язичництва до християнства. Прийняття християнської віри означало вибір
країною прогресивного шляху розвитку.
Але як же бути з вірою батьків? Як пережити болючий розрив із нею? Тільки сильна
людина могла піти на це і повести за собою
інших. І для того, щоб змінити країну, він
мав змінитися сам!

Абетка для малят
про звірів та звірят

Володимир Верховень
Ця чудова книжка допоможе зробити
вивчення алфавіту й цифр веселим та цікавим.

101 далматинець

Доді Сміт
У пана та пані Любеньких живе пара чудових собак-далматинців — Понґо й Леді.
Господарі надзвичайно їх люблять і не можуть натішитися п’ятнадцятьма цуценятами, які народжуються невдовзі. Проте
у затишному будиночку Любеньких ніхто
й не підозрює, яка небезпека чигає на маленьких далматинців…

Хто що робить?

Ганна Вашкова, Петро Бартіков
Книга розповідає про різні ремесла. Дитина дізнається, хто виробляє ті чи інші
предмети повсякденного вжитку: меблі,
взуття, одяг, знайомиться з такими професіями, як столяр, декоратор оселі, ткач,
іграшкар та багато інших. Книга буде особливо цікавою для тих, хто пам’ятає подорож із песиком Левком із книги «Я обираю
професію».

Розбишацький детектив

Діана Мельникова
Леся Дика і Сергій Василевський — добрі розбишаки, якими керує щире серце,
глибока допитливість і палке прагнення
справедливості, незалежно від того, йдеться про порятунок кажана чи про карколомні пошуки дуже таємничого і страшенно
небезпечного злочинця, який викрав у музейників унікальний меч князя Святослава
Хороброго.
Дебютна повість Діани Мельникової
«Розбишацький детектив» — переможець
конкурсу «Напишіть про мене книжку!»,
який проводить видавництво «Фонтан казок» з метою заохочення українських письменників до творення книжок, у яких ключовим є образ сучасної дитини.

Пригоди Тараса
в далекому космосі

Галина Манів
У космічному просторі — безліч небезпек. Тут відчаїться й досвідчений космонавт. А що вже казати про десятирічного
Тараса, який загубився в нескінченних
просторах Всесвіту сам-один у своєму зорельоті? І все через те, що погано вчив інтеграли… Як на зло, більшість істот, яких він
зустрічає на далеких планетах, поводяться
нічим не краще від первісних дикунів…
Утім, Тарас завжди може покластися на
друзів-роботів, які невтомно про нього піклуються, а ще більше — на віру й надію,
які живуть у його доброму серці.

Щоденник кота-вбивці

Енн Файн
Усім неодмінно сподобаються кумедні пригоди кота Тафі та його хазяїв.
«Вiдшмагайте мене! Я принiс дохлу мишу у
вашу дорогоцiнну оселю! Та я вас благаю, я
ж КIТ! Цей кролик був таким товстим, що
скидався бiльше на порося! Тiльки уявiть
собi, як менi було важко його тягти!»

Магда і вітер

Ірина Мориквас
Це історія про дівчинку Магду, яка мріє
мандрувати, але змушена сидіти у візку.
Проте її уява настільки бурхлива, а бажання таке сильне, що Магдина мрія неодмінно
здійсниться!
Книжку створила молода львівська художниця Ірина Мориквас. Авторка не має
художньої освіти. Світ малюнків вона відкрила для себе випадково, коли вже в дорослому віці побачила, як у дитячій художній школі малюють діти.

Білосніжка та сім гномів.
Біляночка та Зоряночка

Брати Грімм
Казки цих авторів відомі в усьому світі,
їх знає і любить не одне покоління читачів.
У цій книжці з оригінальними яскравими
ілюстраціями Юлії Піліпчатіної подані дві
чарівні історії — про красуню Білосніжку та
її заздрісну мачуху, а також про двох добрих
сестер і зачарованого принца-ведмедя.

Мене звати Мар’ям

Надійка Гербіш
Мар’ям втратила дім у всіх його сенсах, опинилася в чужій країні, зіткнулася
з ворожістю, породженою стереотипами й
історіями, зміст яких їй годі збагнути, пережила болючу втрату, однак здобула найкоштовніший дарунок — любов і врятоване
життя.
Ця книжка про те, що тим, хто зумів вислизнути з-під полум’яних язиків війни,
залишається небагато: пам’ять, любов і бажання вберегти найдорожчих. Саме з цих
трьох насінин може вирости новий світ –
лиш би знайшлося для них трохи сприйнятливого ґрунту й турботи тих, хто поруч.

Огляд підготувала Оксана Ускова
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Вітаємо!

Справи приватні

Продам
Нерухомість

Продам 3-кімн. квартиру в центрі
Тернополя, 79 кв.м, і/о, є/р, 6/9, цегл.
0352420342

Iнше
Колектив Острівської ЗОШ І-ІІІ ст.
вітає з 30-річчям Ольгу Михайлівну МОШТАЛЯР, з днем народження
Марію Іванівну ГОШІЙ.
Бажаємо здоров’я багато-багато,
Хай щастя і мир залишаються в хаті,
Хай горе обходить завжди стороною,
А радість ллється рікою.
Колектив CПП «Мричко» щиро
вітає з днем народження комірника Андрія Андрійовича КАВУНА.
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.
Іменники Тернопільського районного територіального медичного об’єднання – лікар з медицини невідкладних станів Ростислав
Іванович Шумський, молодша
медична сестра (санітарка палатна) Марія Володимирівна Мелимука, молодша медична сестра (санітарка) Марія Зіновіївна
Шпортун, економіст Вікторія
Вікторівна Бидловська, молодша медична сестра (санітарка) Надія Василівна Войнаровська,
водій автотранспортних засобів
Ігор Богданович Дзюбак, лікарортопед-травматолог Тарас Орестович Вересюк, завідувач ФАПу с.
Домаморич, фельдшер Юлія Василівна Поворозник, фельдшер з
медицини невідкладних станів Ірина Володимирівна Брик, рентгенолаборант Ярослав Васильович
Копач, завідувач ФАПу с. Грабівці, медсестра Ольга Деонозівна
Шліхта, молодша медична сестра
(санітарка-прибиральниця) АЗПСМ
с. Ступки Надія Іллівна Бугір, молодша медична сестра (санітарка)
Наталія Мартинівна Суха та сестра медична Наталія Іванівна Мірошніченко.
Бажаємо здоров’я міцного,
Щастя без краю,
Всього найкращого щиро бажаємо.
Щоб серце ваше зігрівало тепло,
Щоб завжди в душі панувало добро,
Краси і наснаги, здоров’я без ліку,
І довгого-довгого щедрого віку.
З повагою — колектив ТРТМО.

Щирі вітання з нагоди дня народження надсилаємо депутату Тернопільської районної ради, Романівському сільському голові Дарії
Павлівні БЛАЩАК.
Хай щастя вікує у Вашому домі,
І радість хай з Вами буде завжди,
Здоров’я міцного, щасливої долі
Нехай Господь Бог дасть на довгі роки.
З повагою — колеги та друзі.

Колектив працівників Ігровицького дитячого садка «Світ малечі»
з днем народження щиро вітає
завідуючу Світлану Степанівну
МІСТЕРМАН.
Бажаємо Вам, щоб надії збувались,
Щоб друзі хороші в житті
зустрічались,
Щоб стіл був багатий і затишно в хаті,
Хай дні Ваші будуть веселі, як свято.

Колектив працівників відділу
освіти Тернопільської РДА та районного методичного кабінету вітають
з днем народження водія Михайла
Володимировича ШКВАРКА.
Хай Вам щасливо стеляться дороги,
Життя, неначе щедрий сад, цвіте,
Хай обминають прикрощі й тривоги,
А в долю світить сонце золоте!
Колектив Великоберезовицької
селищної ради, депутатський корпус, члени виконавчого комітету вітають з днем народження депутата
селищної ради Ярослава Омеляновича ПЕЛЕХАТОГО.
Хай здоров'я, радість і достаток
Сиплються, немов вишневий цвіт,
Хай малює доля з буднів свято
І дарує Вам багато літ!
Колектив Почапинської ЗОШ І-ІІІ
ст. з 45-річчям щиросердечно вітає вчителя біології Марію Теодорівну Вітушинську.
Хай квітує доля у роках прекрасних
І приносить радість, ніжність і тепло.
Хай у кожній днині світить сонце ясне
І дарує тільки мудрість і добро.
Хай пахучим квітом стелиться дорога,
Хай відходять вдалеч горе і біда,
Хай же будуть щастя і міцне здоров’я,
Радість і повага на многії літа.
Педагогічний колектив ЗОШ І-ІІІ
ст. с. Товстолуг щиро вітає з ювілеєм колегу, вчительку української
мови та літератури Дарію Романівну Миколенко.
Є ювілеї досить різні,
Та є одна з найкращих дат,
Вітають щиро всі колеги.
У день, коли Вам - 70!
Хай життя квітує ніжним цвітом,
І день народження приходить знов і знов,
А доля хай дарує з кожним роком
Міцне здоров`я, щастя і любов!
Хай Мати Божа Вас оберігає
Від зла, хвороби і журби!
Нехай Господь щедроти посилає
Сьогодні, завтра і завжди!
Колектив Петриківської ЗОШ I-II
ст. щиросердечно вітає з 35-річчям
вчителя географії Марію Василівну КРІЛЬ.
Нехай старання Ваші і труди
Помножать успіх в нашім колективі,
Живіть в добрі і радості завжди
Та будьте все життя щасливі!
Колектив Ігровицької сільської
ради вітає з днем народження бухгалтера Марію Ігорівну ХОРОЗ.
Бажаю кохання, гарних подій,
Здійснення задумів, планів і мрій,
Щастя квітучого, злетів найвищих,
Шляхів до мети легких і найближчих.
Колектив Ігровицької сільської
ради щиро вітає з днем народження соціального робітника
с. Ігровиця
Галину Арсенівну
РОМАНЕЧКО.
Бажаємо добра і довголіття,
У кожній справі хай щастить,
Вік щедрий, як калинове суцвіття,
У злагоді і радості прожить.

Колектив Довжанської сільської
ради, депутатський корпус, члени
виконавчого комітету вітають з
днем народження Довжанківського сільського голову Олега Михайловича ТКАЧА.
Нехай здоров’я завжди добрим буде,
Хай у роботі ладиться усе,
За справи добрі хай шанують люди,
В сім’ю хай доля затишок несе.

Колектив територіального центру соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) щиро
вітає з днем народження соціального робітника с. Ігровиця Галину
Арсенівну РОМАНЕЧКО.
Дай Вам, Боже, днів щасливих,
Дай добра, здоров’я й сили,
Дай любові, згоди, втіхи,
Змоги дай життю радіти.
А сьогодні на це свято
Щастя зичим Вам багато!
Хай Вас Бог благословляє,
Многих літ Вам посилає!

Колектив комунального закладу «Сокоморохівська ЗОШ І-ІІ ст.»
вітає з днем народження вчителя
зарубіжної літератури Марію Степанівну ПЕТРИШИН та вчителя англійської мови Уляну Степанівну
ДЕРЛИЦЮ.
Хай радість Вам життя дарує,
Щоб посміхались Ви весь час,
Любов і злагода панують,
Достаток повниться щораз.

Колектив територіального центру соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) Тернопільського району щиро вітає
з ювілеєм заступника директора
Любов Олександрівну ВОЗНЯК.
Вітаємо сердечно з ювілеєм,
Здоров’я, щастя зичим не на рік —
На все життя бажаєм щиро,
Щоб радісним і довгим був Ваш вік,
З добром, любов’ю, спокоєм і миром!

www.gaz.te.ua

Газобалонне
обладнання
Для всіх типів
бензинових
двигунів

двигуни різних потужностей, обладнання до них. Гарантія, з/ч, безкоштовна
доставка. Знайдете дешевше — віддамо ще дешевше 0985989484,
493000, 0982591958, 0666653606, www.
tractor_c.com.ua
На запчастини пральну машинку та
холодильник 0673661569
Саджанці та живці високопродуктивної
чорної смородини. Під час посадки
надаємо консультації 0973944257

(0352) 42-82-20, (067) 3517555,
(067) 3510352

Жалюзі, ролети (горизольтальні, вертикальні), римські штори 254897,
0986208224
Водоочищувачі для питної води
(фільтри) гурт, роздріб, картриджі
432676, 0673491313
Ворота, огорожі, перила, ковані вироби. Від простих до дорогих елітних
зразків 0971322950, www.fk.te.ua
Трактори, мототрактори, мотоблоки,

робота

В ковбасний цех

з виробництва та реалізації
ковбасних виробів запрошуємо

Куплю

Новинка!
Варіатори
випередження
запалювання.

Авторизований сервісний центр
с. Острів, вул. Ярмуша, 188

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)

на постійну роботу

Дорого

різноробочого. Перевагу надаємо
працівникам з досвідом роботи.
Чоловіки та жінки будь-якого віку.

землю, городи від 1 га.
Допомагаємо
в оформленні
документів на землю:
спадщина, сертифікати.

098-880-80-07.

Шукаємо продавця

в продуктовий магазин у
м. Тернополі. Мінімальна заробітня
плата 250 грн./день + проценти.
Житло надається 0985075750

(068) 862-24-29

РIзне

Закуповуємо мед

Бажаєш припинити пити? Звертайся у
наше співтовариство 0683663538

0991426622, 0983098787

Купон безкоштовного оголошення
Рубрики:

Куплю

Продам

Послуги

Вважати недійсним

Текст оголошення

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

Оголошення
З метою утеплення підвалів для проживання людей в зимовий період

потрібен пінопласт і шифер

в селище Миронівське (Світлодарська Дуга, Дебальцеве),
а також транспорт для доставки.
 0672549506, 09503378089.

Оголошуємо набір до патрульної
поліції м. Тернополя!
Приєднуйся до команди!
Подати анкету http://80.91.161.100
Дізнатися більше http://patrol.police.gov.ua/jobs
Патрульна поліція — це:
- робота, що допомагає зробити життя людей безпечнішим;
- дружня команда, що стане сім'єю;
- можливості кар'єрного зростання та розвитку;
- заробітна плата від 8000 грн.

Рішенням комітету Великоберезовицької селищної ради №78 від 12.09.2017 року встановлено нові тарифи на послуги з централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, що надаються комунальним підприємством “Аква-Сервіс”.
— тариф на послуги централізованого водопостачання (за 1 куб.м) — 4 грн 62 коп. (з ПДВ);
— тариф на послуги централізованого водовідведення (за 1 куб.м) — 15 грн 42 коп. (з ПДВ);
— тариф на послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій (за 1 кв. м. загальної площі квартири) — 2 грн 63 коп. (з ПДВ).
Тарифи вступають в дію з 01 жовтня 2017 р.
Головне управління Держгеокадастру у Тернопільській області організовує земельні торги щодо земельних ділянок, розташованих на території Великогаївської об'єднаної територіальної громади. З детальнішою інформацією щодо умов торгів та лотів можна ознайомитися на веб-сайті сільської ради за посиланням:
https://gromada.org.ua/gromada/velykogaivska/news/10-39-12-19-09-2017/ або на веб-сайті Держгеокадастру
України за наступними посиланнями: http://torgy.land.gov.ua/auction/lot-card/17211, http://torgy.land.gov.ua/
auction/lot-card/17208.
Великоберезовицька селищна рада проводить громадські обговорення містобудівної документації Детального плану території земельної ділянки гр. СТАСИШИНА Романа Ярославовича — площею 0,078
га, призначеної для ведення особистого селянського господарства, по
зміні цільового призначення під будівництво житлового будинку, господарських будівель та споруд, в селищі Велика Березовиця Тернопільського району Тернопільської області (кадастровий номер земельної
ділянки 6125255200:02:002:3122).
Громадські слухання відбудуться 24 жовтня 2017 року о 16 год. в
приміщенні Великоберезовицької селищної ради.

Колектив Баворівської дільничної лікарні глибоко сумує
з приводу передчасної смерті
молодшої медсестри Левкович
Ольги Юріївни.
Щиро висловлюємо співчуття рідним і близьким та розділяємо гіркоту непоправної втрати.
Нехай земля їй буде пухом.
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1 ЖОВТНЯ

UA:ÏÅÐØÈÉ

UA:ÏÅÐØÈÉ

UA:ÏÅÐØÈÉ

UA:ÏÅÐØÈÉ

UA:ÏÅÐØÈÉ

UA:ÏÅÐØÈÉ

¤¢×¨

06.00, 19.55 Ä/ñ “Îðåãîíñüêèé ïóòiâíèê”
06.30 Àíîíñ äíÿ
½ÓL»®L°¶¼´®¬Ü½®L¾Ô
07.30 Åðà áiçíåñó
07.35 Àãðîåðà
07.40 Ñïîðò
oU|uQ^ \Ç\N\x
½Ó£º¼¹´µ»L¼¬¾Ô
09.00 Ä/ñ “Ñóïåðâiä÷óòòÿ”
09.30 Ä/ô “Áëþç. Ìàðòií Ñêîðñåçå
u^Q|N}KzÉ©
½Ó»ºÁ¬Ã±½¾LÔ
13.00, 15.00, 18.30, 21.00, 01.25
Íîâèíè
13.15, 23.00 Ïåðøà øïàëüòà
14.00 Ðîçñåêðå÷åíà iñòîðiÿ
15.35 Ä/ñ “Àáîëiöiîíiñòè”
16.45, 00.35 Ä/ñ “Ïîðÿòóíîê ôåðìè”
½Ó±¯±¹°¬»¼ºL·º½¹L²¶¿Ô
17.45, 02.35 Âiêíî â Àìåðèêó
18.15, 01.10 Íîâèíè. Ñâiò
18.45, 22.45, 02.05 Òåìà äíÿ
19.00, 02.20 Íîâèíè. Êóëüòóðà
19.20 Ä/ñ “Ìèñòåöüêèé ïóëüñ Àìåðèêè”
21.30, 01.50 Íîâèíè. Ñïîðò
½ÓL®Ã¬¾¬®Lµ¹´Ô
23.30 Ä/ñ “Ðîçêðèòòÿ Àìåðèêè”
02.55 Ä/ñ “Óâåñü öåé äæàç”
½Ó£º¼¹¬¬°¬Ô
05.30 Ä/ñ “Ñåðåäçåìíîìîð’ÿ”

06.00 Ä/ñ “Îðåãîíñüêèé ïóòiâíèê”
06.30 Àíîíñ äíÿ
½ÓL»®L°¶¼´®¬Ü½®L¾Ô
07.30 Åðà áiçíåñó
07.35 Àãðîåðà
07.40 Ñïîðò
oU|uQ^ \Ç\N\x
½Ó£º¼¹´µ»L¼¬¾Ô
09.00 Ä/ñ “Ðîçïîâiäi ïðî Õàíñiê”
½Ó¼¬¹°¯º¾±·ÈÔ
½Ó»ºÁ¬Ã±½¾LÔ
13.00, 15.00, 18.30, 21.00, 01.25
Íîâèíè
13.15, 23.00 Ä/ô “Êàðäèíàë
Ëþáîìèð Ãóçàð”
14.00 Ðîçñåêðå÷åíà iñòîðiÿ
15.20 Ôîëüê-musiñ
16.40, 00.35 Ä/ñ “Ïîðÿòóíîê ôåðìè”
½Ó±¯±¹°¬»¼ºL·º½¹L²¶¿Ô
18.15, 01.10 Íîâèíè. Ñâiò
18.45, 22.45, 02.05 Òåìà äíÿ
19.00, 02.20 Íîâèíè. Êóëüòóðà
19.20 Ä/ñ “Ìèñòåöüêèé ïóëüñ Àìåðèêè”
19.55 Ïåðøèé íà ñåëi
20.30 Íàøi ãðîøi
21.30, 01.50 Íîâèíè. Ñïîðò
½ÓL®Ã¬¾¬®Lµ¹´Ô
23.30, 02.35 Ä/ñ “Ðîçêðèòòÿ Àìåðèêè”
½Ó£º¼¹¬¬°¬Ô
05.30 Ä/ñ “Ñåðåäçåìíîìîð’ÿ”

06.00, 19.55 Ä/ñ “Îðåãîíñüêèé ïóòiâíèê”
06.30 Àíîíñ äíÿ
½ÓL»®L°¶¼´®¬Ü½®L¾Ô
07.30 Åðà áiçíåñó
07.35 Àãðîåðà
07.40 Ñïîðò
oU|uQ^ \Ç\N\x
½Ó£º¼¹´µ»L¼¬¾Ô
09.00 Ä/ñ “Ðîçïîâiäi ïðî Õàíñiê”
½Ó¼¬¹°¯º¾±·ÈÔ
½Ó»ºÁ¬Ã±½¾LÔ
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
16.40, 00.35 Ä/ñ “Ïîðÿòóíîê ôåðìè”
17.15 Øêîëà Ìåði Ïîïïiíñ
½Ó±¯±¹°¬»¼ºL·º½¹L²¶¿Ô
18.15, 01.10 Íîâèíè. Ñâiò
18.45, 22.45, 02.05 Òåìà äíÿ
19.00, 02.20 Íîâèíè. Êóëüòóðà
19.20 Ä/ñ “Ìèñòåöüêèé ïóëüñ Àìåðèêè”
20.30 “Ñõåìè” ç Í. Ñåäëåöüêîþ
21.30, 01.50 Íîâèíè. Ñïîðò
½ÓL®Ã¬¾¬®Lµ¹´Ô
23.30, 02.35 Ä/ñ “Ðîçêðèòòÿ Àìåðèêè”
½Ó£º¼¹¬¬°¬Ô
05.30 Ä/ñ “Ñåðåäçåìíîìîð’ÿ”

06.00, 05.30 Ä/ñ “Îðåãîíñüêèé ïóòiâíèê”
06.30 Àíîíñ äíÿ
06.35, 07.30, 07.45, 08.15 Ïîãîäà
½ÓL»®L°¶¼´®¬Ü½®L¾Ô
07.30 Ñâiò îí ëàéí
07.50 Ñìàêîòà
½Ó£º¼¹´µ»L¼¬¾Ô
09.05 Ä/ñ “Ñàäîâi ñêàðáè”
09.30 Ä/ñ “Äèêà ïëàíåòà”
¡ÀÓ¬½¸LÄ¶¬Ô
12.10, 13.20 Ôîëüê musiñ
½Ó¼¬¹°¯º¾±·ÈÔ
20.25 Ïåðøà øïàëüòà
21.00, 01.10 Íîâèíè
21.30 Ä/ñ “Ñóïåðâiä÷óòòÿ”
22.00 Ä/ñ “Âàãàñi - ÿïîíñüêi
ñìàêîëèêè”
22.55 Êíèãà.ua
23.30 Áîãàòèðñüêi iãðè
00.10 Ä/ñ “Ìèñòåöüêèé ïóëüñ Àìåðèêè”
¶y^KÇ~Nyvy\^}
02.10 Ä/ô “Áëþç. Ìàðòií Ñêîðñåçå
u^Q|N}KzÉ©
½Ó£º¼¹¬¬°¬Ô

1+1

06.00, 19.55 Ä/ñ “Îðåãîíñüêèé ïóòiâíèê”
06.30 Àíîíñ äíÿ
06.35 Ä/ô “Ïðèìàðà Áàáèíîãî ßðó”
07.30 Åðà áiçíåñó
07.35 Àãðîåðà
07.40 Ñïîðò
oU|uQ^ \Ç\N\x
08.20, 14.15 Ä/ô “Àíãåë ïîìñòè”
08.55 Ä/ô “Îëåêñàíäðà Øóëåæêî.
Äîëÿ ïðàâåäíèöi”
½Ó¼¬¹°¯º¾±·ÈÔ
½Ó»ºÁ¬Ã±½¾LÔ
13.00, 15.00, 18.30, 21.00, 01.25
Íîâèíè
13.15, 23.00 “Ñõåìè” ç Í.Ñåäëåöüêîþ
14.05 Áàáèí ßð. Áåç ïðàâà íà
iñíóâàííÿ
q¨¤Çz³\K}\yzUv~©
15.20 Ä/ñ “Âàãàñi - ÿïîíñüêi ñìàêîëèêè”
16.40, 00.35 Ä/ñ “Ïîðÿòóíîê ôåðìè”
A}\z|\wUgKÇ~"
½Ó±¯±¹°¬»¼ºL·º½¹L²¶¿Ô
18.15, 01.10 Íîâèíè. Ñâiò
18.45, 22.45, 02.05 Òåìà äíÿ
19.00, 02.20 Íîâèíè. Êóëüòóðà
19.20 Ä/ñ “Ìèñòåöüêèé ïóëüñ Àìåðèêè”
20.30 Áîðõåñ
21.25, 01.50 Íîâèíè. Ñïîðò
½ÓL®Ã¬¾¬®Lµ¹´Ô
23.30 Ä/ñ “Íüþ Éîðê”
02.35 Ä/ñ “Ðîçêðèòòÿ Àìåðèêè”
½Ó£º¼¹¬¬°¬Ô
05.30 Ä/ñ “Ñåðåäçåìíîìîð’ÿ”

06.00 Ä/ñ “Îðåãîíñüêèé ïóòiâíèê”
06.30 Àíîíñ äíÿ
½ÓL»®L°¶¼´®¬Ü½®L¾Ô
07.30 Íà ñëóõó
08.00 Ñâiò îí-ëàéí
½Ó£º¼¹´µ»L¼¬¾Ô
09.00 Ä/ñ “Ðîçïîâiäi ïðî Õàíñiê”
½Ó±¯±¹°¬»¼ºL·º½¹L²¶¿Ô
A}\z|\wUgKÇ~"
10.20 Õî÷ó áóòè
10.45 Ìåði Ïîïïiíñ
11.00 Ôîëüê-musiñ. Äiòè
12.15, 01.30 Òåàòðàëüíi ñåçîíè
½ÓL®Ã¬¾¬®Lµ¹´Ô
17.40 Áîãàòèðñüêi iãðè
¶y^KÇ~Nyvy\^}
¡ÀÓ¬½¸LÄ¶¬Ô
21.00, 01.10 Íîâèíè
21.25 Ä/ñ “Ñêàðáè òà ñìåðòåëüíi
}KÉw~Uw\^Uz©
22.25 Êíèãà.ua
22.50 Ìåãàëîò
23.00 Áîðõåñ
23.30 Ä/ñ “Àáîëiöiîíiñòè”
00.35 Ä/ñ “Ìèñòåöüêèé ïóëüñ Àìåðèêè”
01.55 Íàäâå÷ið’ÿ. Äîëi
02.50 Ä/ô “Ðåéõ: êðàõ ÷îðíèõ
ñåëåêöiîíåðiâ”
½Ó£º¼¹¬¬°¬Ô
05.30 Ä/ñ “Ñåðåäçåìíîìîð’ÿ”

1+1

06.00 Ä/ñ “Îðåãîíñüêèé ïóòiâíèê”
06.30 Àíîíñ äíÿ
½ÓL»®L°¶¼´®¬Ü½®L¾Ô
07.30 Åðà áiçíåñó
07.35 Àãðîåðà
07.40 Ñïîðò
oU|uQ^ \Ç\N\x
½Ó£º¼¹´µ»L¼¬¾Ô
09.00 Ä/ñ “Ðîçïîâiäi ïðî Õàíñiê”
½Ó¼¬¹°¯º¾±·ÈÔ
½Ó»ºÁ¬Ã±½¾LÔ
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”
16.40 Ä/ñ “Ïîðÿòóíîê ôåðìè”
17.15 Õî÷ó áóòè
½Ó±¯±¹°¬»¼ºL·º½¹L²¶¿Ô
18.15, 01.10 Íîâèíè. Ñâiò
18.45, 22.45, 02.05 Òåìà äíÿ
19.00, 02.20 Íîâèíè. Êóëüòóðà
19.20 Ä/ñ “Ìèñòåöüêèé ïóëüñ Àìåðèêè”
19.55 Ä/ñ “Îðåãîíñüêèé ïóòiâíèê”
20.30 Ñëiäñòâî. Iíôî
21.30, 01.50 Íîâèíè. Ñïîðò
½ÓL®Ã¬¾¬®Lµ¹´Ô
23.30, 02.35 Ä/ñ “Ðîçêðèòòÿ Àìåðèêè”
00.35 Ä/ñ “Ïîðÿòóíîê ôåðìè”
½Ó£º¼¹¬¬°¬Ô
05.30 Ä/ñ “Ñåðåäçåìíîìîð’ÿ”

1+1

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30, 00.30 ÒÑÍ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30, 00.00 ÒÑÍ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê
16.45, 19.30, 00.00 ÒÑÍ
16.45, 19.30, 00.00 ÒÑÍ
ç 1+1”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê 06.30, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê 09.30, 10.50 “×îòèðè âåñiëëÿ”
ç 1+1”
ç 1+1”
09.30, 10.50 “×îòèðè âåñiëëÿ”
ç 1+1”
12.20, 13.45 “Ìiíÿþ æiíêó”
09.30 “×îòèðè âåñiëëÿ”
½Ó±·´Ã¹±½¾º·L¾¾Ë
12.20, 13.45 “Ìiíÿþ æiíêó”
09.30, 10.50 “×îòèðè âåñiëëÿ”
10.55, 12.20 “Ìiíÿþ æiíêó”
º¶½º·¬¹¬Ô
½Ó®¬¾´Ô
½Ó®¬¾´Ô
12.20, 13.45 “Ìiíÿþ æiíêó”
½Ó±½¶L¹Ã±¹¹±¶ºÁ¬¹¹ËÔ
½Ó±·´Ã¹±½¾º·L¾¾Ëº¶½º·¬¹¬Ô ½Ó®¬¾´Ô
½Ó±·´Ã¹±½¾º·L¾¾Ë
½Ó±½¶L¹Ã±¹¹±¶ºÁ¬¹¹ËÔ
20.30 “Ñåêðåòíi ìàòåðiàëè”
º¶½º·¬¹¬Ô
½Ó±·´Ã¹±½¾º·L¾¾Ë
½Ó¿º¾¬Ô
½Ó±½¶L¹Ã±¹¹±¶ºÁ¬¹¹ËÔ
20.30 “Ñåêðåòíi ìàòåðiàëè”
º¶½º·¬¹¬Ô
½Ó¿º¾¬Ô
½Ó±½¶L¹Ã±¹¹±¶ºÁ¬¹¹ËÔ
22.00 “Ñâiò íàâèâîðiò - 9”
20.30 “Ñåêðåòíi ìàòåðiàëè”
½Ó¿º¾¬Ô
20.30 “Ñåêðåòíi ìàòåðiàëè”
22.00 “Æèòòÿ áåç îáìàíó 2017”
23.00 “Ïðàâî íà âëàäó 2017”
¡ÀÓ¬Å¬°¶´Ô
½Ó¿º¾¬Ô
22.00 “Ãðîøi”
00.40 “Ãðîøi”
½Óº¹Ã´¶Ê½ËÔ
22.00, 23.15, 00.10 “Ìiíÿþ æiíêó-12” ½Óº¹Ã´¶Ê½ËÔ
23.15, 00.10 “Òàíöi ç çiðêàìè”
04.35 “Ìîëüôàð”
½Óº¹Ã´¶Ê½ËÔ
½Óº¹Ã´¶Ê½ËÔ
04.35 “Ìîëüôàð”
01.55 “Ìîëüôàð”
04.35 “Ìîëüôàð”
×
×

×

05.30, 20.00, 02.00, 05.00 “Ïîäðîáèöi”
ÓÀÔ
06.20, 13.30, 22.45 “Ñëiäñòâî âåëè...
ç Ëåîíiäîì Êàíåâñüêèì”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Íîâèíè
07.10, 08.10 “Ðàíîê ç IÍÒÅÐîì”
¡ÀÓL¹·´®L½¾È°º·LÔ
¡ÀÓ¢±¸Lµ½º¬¶¬Ô
16.10 “×åêàé íà ìåíå”
¨(}\NÉ}Ny\~\{\©
½Ó«ºÁº¼º¹±ÂÈÔ
½ÓºÁ¬¹¹Ë³¬³¬¶º¹º¸Ô
02.40 “Ñêåïòèê”
03.05 “óÄà÷íèé ïðîåêò”
¨p\}Éw\^K\w©

ÓÀÔ
06.20, 13.30, 22.45 “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”
11.15, 12.25, 20.40 Ò/ñ “ß
ºÁº¼º¹±ÂÈÔ
15.50, 16.45 “Ðå÷äîê”
¨(}\NÉ}N
êîæíîãî”
20.00, 02.00, 05.00 “Ïîäðîáèöi”
½ÓºÁ¬¹¹Ë³¬³¬¶º¹º¸Ô
02.45 “Ñêåïòèê”
03.10 “óÄà÷íèé ïðîåêò”
¨p\}Éw\^K\w©

ICTV

ICTV

05.40, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
06.25 Ôàêòè òèæíÿ. 100 õâèëèí ç
Îêñàíîþ Ñîêîëîâîþ
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê
09.10 Ñïîðò
09.15 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè. Ïiäñóìêè
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
10.15 Àíòèçîìái
11.15 Ñåêðåòíèé ôðîíò. Äàéäæåñò
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü
13.20 Ñåêðåòíèé ôðîíò
¡ÀÓL°¶¼´µ¾±»º·LÂLËÔ
¡ÀÓ¿¼ÒÜ¼Ô
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið
20.20 Áiëüøå íiæ ïðàâäà
½Ó¤¾¼¬À¬¾Ô
22.30 Ñâîáîäà ñëîâà
½Ó±·¬¯LËLL·´µ¿·È°º¯Ô
04.25 Ôàêòè
04.45 Äèâèòèñü óñiì!

05.30, 20.20 Ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà
06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê
09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
10.10 Áiëüøå íiæ ïðàâäà
¡ÀÓ¼´®´°Ô
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü
½Ó»±Â³¬¯L¹Ó¤¾º¼¸Ô
½Ó´¹´Å¿®¬ÃLÔ
½Ó¤¾¼¬À¬¾Ô
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið
¡ÀÓ¼±¸¾L¹¹Ë³±¸·LÔ
½Ó±·¬¯LËLL·´µ¿·È°º¯Ô
04.25 Ñòóäiÿ Âàøèíãòîí
04.30 Ôàêòè
04.50 Äèâèòèñü óñiì!



07.20, 15.25 “Âñå áóäå äîáðå!”
09.20 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”
10.15 “ÌàñòåðØåô - 5”

17.30, 22.00 “Âiêíà Íîâèíè”
18.00 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà. Íîâà
06.35, 15.25 “Âñå áóäå äîáðå!”
L½¾º¼LËÔ
08.35 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”
20.00, 23.00 “ÌàñòåðØåô - 7”
¡ÀÓº¸¼ºL¾¹´ÂËÔ
22.30
“Inviñtus - Iãðè íåñêîðåíèõ”
¡ÀÓ¼¿²´¹¬³¬¶º¹¾¼¬¶¾º¸Ô
14.25, 01.45 “Ñëiäñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè” 00.55 “Ñëiäñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè”
17.30, 22.00 “Âiêíà Íîâèíè”

½Óº·´¸´®°º¸¬º®¬L½¾º¼LËÔ
03.00, 02.00 Çîíà íî÷i
20.00, 23.00 “Õàòà íà òàòà”
03.45 Àáçàö
22.30 “Inviñtus - Iãðè íåñêîðåíèõ”
05.39, 06.55 Kids Time

½Ó¿¶¬ºÔ
½Ó¥¬½·´®L¼¬³º¸Ô
03.00, 02.05 Çîíà íî÷i
½Ó¬Ä¬¬¹ËÔ
03.10 Àáçàö
½ÓºË»¼±¶¼¬½¹¬¹Ë¹È¶¬Ô
04.59, 06.14 Kids Time
½Ó±¼º°´½È®¼º°·´®¬Ô
½Ó¿¶¬ºÔ
19.00 Ïîëîâèíêè
¡ÀÓ±¼Ä´µ·´Â¬¼Ô
¤Çzz|Q~}Kz~\U
¡ÀÓ¡ºL¾¿½¾¶¬¸¬¿¯¬Ô
¡ÀÓ¡ºL¾´¾®¬»ÒË¾´¬¼¸LµÔ 22.10 Çiðêè ïiä ãiïíîçîì
½Ó±¼º°´½È®¼º°·´®¬Ô
9
19.00 Ðåâiçîð
½Ô¼´½¾º¶¼¬¾´Ô
¡ÀÓ¼¿³L»º½±¶½¿Ô
¡ÀÓ¬»·¬¾´»¼´®´°¿Ô
06.45, 09.15, 10.45 Áàäüîðèé ðàíîê
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30,
9
03.30 Ïðîâiíöiéíi âiñòi
½Ô»¼¬®¬ºµ·L®Ô
07.30, 21.25, 22.30, 00.55
06.45, 09.15, 10.45 Áàäüîðèé ðàíîê
Îãîëîøåííÿ. Áþðî çíàõiäîê
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30,
07.35 Ñiëüñüêèé êàëåíäàð
03.30 Ïðîâiíöiéíi âiñòi
¶y^KÇ~NyU}^K|UÇ
±UNyK^K|KU~\^wÉ
08.20 ÒÍÅÓ êàëåéäîñêîï ïîäié
08.00 Âiêíî â Àìåðèêó
08.30 Íåçâè÷àéíi êóëüòóðè
È|~Ky^KÇ~K
09.00, 00.15 ×àñ Tàéì
09.00, 00.15 ×àñ-Tàéì
·QÉ^UwK~|^Uz
09.30 Ñïðàâæíÿ öiíà
11.00, 16.10 Äèòÿ÷à ãîäèíà
09.45 Ïðî-êiíî
11.45 Ä/ï “×àðiâíèé êëþ÷èê”
q\x^U}^K|UÇ
q\x^U}^K|UÇ
11.00, 16.10 Äèòÿ÷à ãîäèíà
12.15 Ïðî êiíî
¶\yNUÈz^\uK
Èz^\wKyN
Èz^\wKyN
13.00, 02.30 Õiò ïàðàä
¡ÀÓ¶¬²±¹L¶º¼º®´Ô 14.00, 01.00 Õ/ô “Ñiðàíî äå
±¹L·È¸º¹¾¬¹Ô
·QÉ^UwK~|^Uz
15.50, 18.50 Îãîëîøåííÿ. Áþðî
17.30 Ïðî-íàñ
½Ô¼´½¾º¶¼¬¾´Ô
çíàõiäîê
19.30, 21.00 Íàøi âiòàííÿ
17.30 Ñìà÷íà ìàíäðiâêà
20.30 ÒÍÅÓ - êàëåéäîñêîï ïîäié
19.30, 21.00 Íàøi âiòàííÿ
20.40 Äiì êíèãè
Èz^\uK\yNU
21.30 Ñiëüñüêèé êàëåíäàð
21.30 “Ãàë êëiï”
¡ÀÓL¹LË½¸±¼¾LÔ
¡ÀÓ½¾¬¹¹Ü¬²¬¹¹ËÔ

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

1+1

×

ÓÀÔ
ÓÀÔ
06.20, 13.30 “Ñëiäñòâî âåëè... ç
06.20, 13.30 “Ñëiäñòâî âåëè... ç
Ëåîíiäîì Êàíåâñüêèì”
Ëåîíiäîì Êàíåâñüêèì”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Íîâèíè
Íîâèíè
07.10, 08.10 “Ðàíîê ç IÍÒÅÐîì”
07.10, 08.10 “Ðàíîê ç IÍÒÅÐîì”
09.20 “Äàâàé îäðóæèìîñÿ”
11.15, 12.25, 20.40 Ò/ñ “ß
09.20 “Äàâàé îäðóæèìîñÿ”
ºÁº¼º¹±ÂÈÔ
½Ó«ºÁº¼º¹±ÂÈÔ
15.50, 16.45 “Ðå÷äîê”
15.50, 16.45 “Ðå÷äîê”
¨(}\NÉ}N
¨(}\NÉ}N
êîæíîãî”
êîæíîãî”
20.00, 02.00, 05.05 “Ïîäðîáèöi”
20.00, 02.00, 05.10 “Ïîäðîáèöi”
22.45 “Ñëiäñòâî âåëè... ç Ëåîíiäîì
22.45 “Ñëiäñòâî âåëè... ç Ëåîíiäîì
Êàíåâñüêèì”
Êàíåâñüêèì”
½ÓºÁ¬¹¹Ë³¬³¬¶º¹º¸Ô
½ÓºÁ¬¹¹Ë³¬³¬¶º¹º¸Ô
02.40 “Ñêåïòèê”
02.40 “Ñêåïòèê”
03.10 “óÄà÷íèé ïðîåêò”
03.10 “óÄà÷íèé ïðîåêò”
¨p\}Éw\^K\w©
¨p\}Éw\^K\w©

ICTV

ICTV

05.30, 10.10 Ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà
06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê
09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
¡ÀÓ¼±¸¾L¹¹Ë³±¸·LÔ
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü
13.45 Ñêåò÷ øîó “Íà òðüîõ”
½Ó»±Â³¬¯L¹Ó¤¾º¼¸Ô
½Ó´¹´Å¿®¬ÃLÔ
½Ó¤¾¼¬À¬¾Ô
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið
20.20 Ñåêðåòíèé ôðîíò
¡ÀÓ¼±¸¾L¹¹Ë³±¸·L
º®¾º¼¹´µ¿°¬¼Ô
½Ó´¹º¾º»LËº®L»¼´¯º°´Ô
04.15 Ñòóäiÿ Âàøèíãòîí
04.20 Ôàêòè
04.45 Äèâèòèñü óñiì!

05.30 Ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà
06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê
09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
10.05 Ñåêðåòíèé ôðîíò
¡ÀÓ¼±¸¾L¹¹Ë³±¸·L
º®¾º¼¹´µ¿°¬¼Ô
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü
13.45 “Íà òðüîõ”
½Ó»±Â³¬¯L¹Ó¤¾º¼¸Ô
½Ó´¹´Å¿®¬ÃLÔ
½Ó¤¾¼¬À¬¾Ô
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið
20.20 Iíñàéäåð
¡ÀÓ¼±¸¾L¹¹Ë³±¸·L
º®±¼¹±¹¹Ë¿±¼À±¶Ä¹Ô
½Ó´¹º¾º»LËº®L»¼´¯º°´Ô
04.20 Ñòóäiÿ Âàøèíãòîí
04.25 Ôàêòè
04.45 Äèâèòèñü óñiì!


06.45, 15.25 “Âñå áóäå äîáðå!”
08.45 “Áèòâà åêñòðàñåíñiâ 16”
11.05 “ÌàñòåðØåô - 5”
17.30, 22.00 “Âiêíà Íîâèíè”
18.00 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà. Íîâà
L½¾º¼LËÔ
20.00, 23.00 “ÌàñòåðØåô - 7”
22.30 “Inviñtus - Iãðè íåñêîðåíèõ”
00.50 “Ñëiäñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè”


03.00, 01.25 Çîíà íî÷i
03.45 Àáçàö
05.39, 06.55 Kids Time
½Ó¿¶¬ºÔ
½Ó¥¬½·´®L¼¬³º¸Ô
½Ó¬Ä¬¬¹ËÔ
½ÓºË»¼±¶¼¬½¹¬¹Ë¹È¶¬Ô
½Ó±¼º°´½È®¼º°·´®¬Ô
19.00 Çiðêè ïiä ãiïíîçîì
¤Çzz|Q~}Kz~\U
22.00 Çiðêîâi ÿéöÿ
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½Ô¼´½¾º¶¼¬¾´Ô
06.45, 09.15, 10.45 Áàäüîðèé ðàíîê
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30,
03.30 Ïðîâiíöiéíi âiñòi
Èz^\uK\yNU
Èz^\wKyN
08.30 Íåçâè÷àéíi êóëüòóðè
q\x^U}^K|UÇ
09.00, 00.15 ×àñ-Tàéì
·QÉ^UwK~|^Uz
11.00, 16.10 Äèòÿ÷à ãîäèíà
12.10 “Ãàë-êëiï”
¥Q{Q~|NzU}\z\Çwy
Äæåéìñ Áðàóí
¡ÀÓ½¾¬¹¹Lµ¯±¼ºµÔ
16.40 Ä/ï “×àðiâíèé êëþ÷èê”
¶y^KÇ~NyU}^K|UÇ
±UNyK^K|KU~\^wÉ
19.30, 21.00 Íàøi âiòàííÿ
20.00 Ôîðìóëà çäîðîâ’ÿ
21.30 Ñìà÷íà ìàíäðiâêà
¡ÀÓ¼´°L®Ã´¹´Ô
02.30 Õiò-ïàðàä

Директор
Наталія ЧАПРАК........................ 528830
Відповідальний секретар
Людмила КАЛИТА
Бухгалтерія, довідки........... 528830
Журналісти
Лілія КУЛЕНИЧ
Верстка: Людмила Калита, Іван Юзьків


07.05, 15.25 “Âñå áóäå äîáðå!”
09.05 “Áèòâà åêñòðàñåíñiâ 16”
11.20 “ÌàñòåðØåô - 5”
17.30, 22.00 “Âiêíà Íîâèíè”
18.00 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà. Íîâà
L½¾º¼LËÔ
20.00, 23.00 “Çâàæåíi òà ùàñëèâi 7”
22.30 “Inviñtus - Iãðè íåñêîðåíèõ”
00.00 “Îäèí çà âñiõ”
01.10 “Ñëiäñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè”


03.00, 01.45 Çîíà íî÷i
03.45 Àáçàö
05.39, 06.55 Kids Time
½Ó¿¶¬ºÔ
½Ó¥¬½·´®L¼¬³º¸Ô
½Ó¬Ä¬¬¹ËÔ
½ÓºË»¼±¶¼¬½¹¬¹Ë¹È¶¬Ô
½Ó±¼º°´½È®¼º°·´®¬Ô
19.00 Çiðêîâi ÿéöÿ
¤Çzz|Q~}Kz~\U
(uQ^U~}ÇU
01.40 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé

9
½Ô¼´½¾º¶¼¬¾´Ô
06.45, 09.15, 10.45 Áàäüîðèé ðàíîê
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30,
03.30 Ïðîâiíöiéíi âiñòi
07.35 Ôîðìóëà çäîðîâ’ÿ
08.30 Íåçâè÷àéíi êóëüòóðè
09.00, 00.15 ×àñ Tàéì
·QÉ^UwK~|^Uz
11.00, 16.10 Äèòÿ÷à ãîäèíà
12.10 Ñîëî
13.00, 02.30 Õiò ïàðàä
¡ÀÓÁº¼º¹±ÂÈ¼¬¸´Ô
q\x^U}^K|UÇ
17.30 “Ãàë êëiï”
19.30, 21.00 Íàøi âiòàííÿ
20.00 Ñëiäñòâî. Iíôî
20.35 Ïðàâî íà óñïiõ
21.30 Ìàéñòåð êëàñ iç Í. Ôiöè÷
¡ÀÓ¬·±¹È¶L»¬·ÈÃ´¶´Ô

1+1

06.05 ÒÑÍ
¨¶y^KÇ~NyUNQ~NKUÇ©
08.00 “Ñíiäàíîê. Âèõiäíèé”
09.00 “Ëîòî çàáàâà”
ÀÓ¬Ä¬L®±°¸L°ÈÔ
1+1
09.50 “Ðîçñìiøè êîìiêà 2017”
10.50 “Ñâiò íàâèâîðiò - 9”
06.00, 19.30 ÒÑÍ
11.50 “Ñâiò íàâèâîðiò - 3”
06.55 “Ãðîøi”
1+1
½Ó®¬¾´
08.00 “Ñíiäàíîê. Âèõiäíèé”
Ô
09.45 “Æèòòÿ áåç îáìàíó 2017”
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.00 “Ëiãà ñìiõó 3”
11.00, 23.10 “Ñâiòñüêå æèòòÿ”
16.45, 19.30 ÒÑÍ
19.30, 04.55 “ÒÑÍ Òèæäåíü”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê ½Ó¿º¾¬Ô
16.05, 21.15 “Âå÷iðíié êâàðòàë 2017” 21.00 “Òàíöi ç çiðêàìè”
ç 1+1”
23.20 “Iãðè ïðèêîëiâ”
18.30 “Ðîçñìiøè êîìiêà 2017”
09.30, 10.55 “×îòèðè âåñiëëÿ”
00.20 “Ìóëüòèáàðáàðà”
¨¶y^KÇ~NyUNQ~NKUÇ©
12.20, 13.45 “Ìiíÿþ æiíêó”
01.20 “Àðãóìåíò êiíî”
¨oQU^~Uv¤Çz¨
½Ó±·´Ã¹±½¾º·L¾¾Ë
02.05 “Ñâiòñüêå æèòòÿ”
º¶½º·¬¹¬Ô
02.05 “Ëiãà ñìiõó 1”
½Ó±½¶L¹Ã±¹¹±¶ºÁ¬¹¹ËÔ
×
×
20.15 “Ëiãà ñìiõó 3”
¡ÀÓ±¼±²´½È¬®¾º¸ºL·ËÔ
22.20 “Iãðè ïðèêîëiâ”
ÓÀÔ
¡ÀÓº¼º¯¬·±¹¬±¼¯LÚ®¹¬Ô 08.00 “óÄà÷íèé ïðîåêò”
¨oQU^~Uv¤Çz¨
¡ÀÓ°¼¬½¾¿µL
¨p\}Éw\^K\w©
01.10 “Ëiãà ñìiõó”
»¼ºÅ¬®¬µÔ
10.00 “Îðåë i ðåøêà. Ðàé i ïåêëî”
05.45 “Åñêiìîñêà - 2: ïðèãîäè â Àðêòèöi”
10.00, 05.20 Ä/ï “Êóìèðè. Îëåã
11.00 “Îðåë i ðåøêà.
×
È^Qw\z©
Ïåðåçàâàíòàæåííÿ”
¡ÀÓ±¼±²´½È¬®¾º¸ºL·ËÔ
ÓÀÔ
12.00 “Îðåë i Ðåøêà. Þâiëåéíèé
½ÓºÁ¬¹¹Ë³¬³¬¶º¹º¸Ô
06.20, 13.30 “Ñëiäñòâî âåëè... ç
ñåçîí”
20.00, 01.15 “Ïîäðîáèöi”
Ëåîíiäîì Êàíåâñüêèì”
¨µz\^vzQU^%³{K\z\Ç©
¨µz\^vzQU^%³{K\z\Ç© ¡ÀÓ¼º°¬Ü¾È½Ë¶LÄ¶¬Ô
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
¨oQyvx\yN±Kv^UNn^UÉ|UN 18.30 “Êðó÷å âñåõ”
Íîâèíè
Ìàéê Ïåðåñ”
20.00, 02.35 “Ïîäðîáèöi”
07.10, 08.10 “Ðàíîê ç IÍÒÅÐîì”
¡ÀÓ´¾È¶ºÁ¬¹¹ËÔ
¡ÀÓ¬Ä¬Ô
09.20 “Äàâàé îäðóæèìîñÿ”
½ÓL°¶L½¹¬¯¼¿»¬¶¼º®LÔ
½Ó«ºÁº¼º¹±ÂÈÔ
ICTV
15.50, 16.45 “Ðå÷äîê”
ICTV
06.20
Äèâèòèñü
óñiì!
µ\y \¨(}\NÉ}Ny\~\{\©
07.20 Áåç ãàëüì
½Ó·L°ÃLÔ
20.00 “Ïîäðîáèöi òèæíÿ”
½ÓL°°L·Ô
08.20 Ì i Æ
qu¨|~UzxQNz\Çg©
¡ÀÓ´½·´®ÂL¹¬
¡ÀÓ®¬°ÂË¾È°¹L®±³®Lµ¹´Ô 09.20 Äèçåëü øîó
®L°Èº¸Ô
10.45, 11.45 Îñîáëèâîñòi
¡ÀÓL®Ã´¹¶¬³¸L½¾¬Ô
12.45 Ôàêòè. Äåíü
~KU\~K~\Ç^\x\}
02.25 Ä/ï “Ïiäðîáëåíà iñòîðiÿ”
¡ÀÓ½¾¬¹¹Lµ¸´½·´®±ÂÈ¹¬
12.45
Ôàêòè.
Äåíü
03.10 “Ïîäðîáèöi òèæíÿ”
®L°Èº¸Ô
13.00 Ñêåò÷ øîó “Íà òðüîõ”
04.50 “Æäè ìåíÿ”
16.05 Äèçåëü øîó
14.40 Êîìiê íà ìiëüéîí
ICTV
18.45
Ôàêòè òèæíÿ. 100 õâèëèí ç
¡ÀÓL½¾±¼L¸L½L½¸L¾Ô
Îêñàíîþ Ñîêîëîâîþ
18.45 Ôàêòè. Âå÷ið
05.30 Ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà
19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè. Ïiäñóìêè ¤\wUy~KwUv\~³^Qw«É^K
06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi
¡ÀÓL½¾±¼L¸L½L½¸L¾Ô
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê
¡ÀÓ¤®´°Ä±¶¿·LÔ
¡ÀÓ½¾¬¹¹Lµ¸´½·´®±ÂÈ¹¬
09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç
½Óº¼½È¶¬»º·LÂLËº½
®L°Èº¸Ô
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
¹°²±·±½Ô
¡ÀÓ´½·´®ÂL¹¬®L°Èº¸Ô
10.10 Iíñàéäåð
03.50 Ïðîâîêàòîð
¡ÀÓ¤®´°Ä±¶¿·LÔ
¡ÀÓ¼±¸¾L¹¹Ë³±¸·L
½Óº¼½È¶¬»º·LÂLËº½
º®±¼¹±¹¹Ë¿±¼À±¶Ä¹Ô

¹°²±·±½Ô
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü
07.00 “Õàòà íà òàòà”
03.05 Ïðîâîêàòîð
13.50 Ñêåò÷-øîó “Íà òðüîõ”
09.00 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”
½Ó»±Â³¬¯L¹Ó¤¾º¼¸Ô 04.55 Ôàêòè
10.00 “Êàðàîêå íà Ìàéäàíi”
½Ó´¹´Å¿®¬ÃLÔ

11.10 “ÌàñòåðØåô 7”
½Ó¤¾¼¬À¬¾Ô
¡ÀÓ¬L¼´¹¾´¶ºÁ¬¹¹ËÔ
19.00 “Áèòâà åêñòðàñåíñiâ 17”
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið
08.00 “Êàðàîêå íà Ìàéäàíi”
21.15 “Îäèí çà âñiõ”
20.20 Àíòèçîìái
09.00
“Âñå
áóäå
ñìà÷íî!”
22.30 “Inviñtus - Iãðè íåñêîðåíèõ”
21.25 Äèçåëü-øîó
10.25 “Ñþðïðèç, ñþðïðèç!”
23.10 “Õ-Ôàêòîð - 8”
00.05 Êîìiê íà ìiëüéîí
½Ó´¹º¾º»LËº®L»¼´¯º°´Ô 13.15 “Çâàæåíi òà ùàñëèâi - 7”

16.15
“Õàòà
íà
òàòà”
04.30 Ôàêòè
03.00, 02.05 Çîíà íî÷i
19.00 “Õ-Ôàêòîð 8”
½ÓL°°L·Ô
04.39, 05.55 Kids Time
22.00 “Inviñtus - Iãðè íåñêîðåíèõ”

½Ó¿¶¬ºÔ
22.15 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà. Íîâà
¡ÀÓ±¼Ä´µ·´Â¬¼Ô
L½¾º¼LËÔ
¡ÀÓ±½¾¼º¹È¶¬Ô
µ\uw\|Qu\y^KÇ~Ny
¡ÀÓº¸º»¼¬®´¾±·ÈÔ

ÀÓº¼»º¼¬ÂLË¸º¹½¾¼L®Ô
¡ÀÓ´Á¬µ³L¸¹ºÊ¥¬½¾Ë
¡ÀÓÊ°´¹¬¸¿¼¬Á¬Ô
06.00, 07.20 Kids Time
®º¼¯Ô
¡ÀÓ¬·L³¹¬·Ê°´¹¬Ô
½Ó¿¶¬ºÔ
17.30, 22.00 “Âiêíà Íîâèíè”
¡ÀÓ¬·L³¹¬·Ê°´¹¬Ô
½Ó¬¾¿½±®L°ºÃ¶´Ô
18.00 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà. Íîâà
¡ÀÓ¬·L³¹¬·Ê°´¹¬Ô
10.00 Ðåâiçîð
L½¾º¼LËÔ
¡ÀÓ¼¿³L»º½±¶½¿Ô
12.45 Çiðêè ïiä ãiïíîçîì
20.00, 23.00 “Ñþðïðèç, ñþðïðèç!”
14.45 Çiðêîâi ÿéöÿ
22.30 “Inviñtus - Iãðè íåñêîðåíèõ”
9
01.30 “Ñëiäñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè” ÀÓº¼»º¼¬ÂLË¸º¹½¾¼L®Ô
¡ÀÓLµ°´¶´µ¬ÁL°Ô
¡ÀÓÊ°´¹¬¸¿¼¬Á¬Ô

¶y^KÇ~NyU}^K|UÇ
¡ÀÓ¬·L³¹¬·Ê°´¹¬Ô
07.45, 09.50 Áàäüîðèé ðàíîê
¡ÀÓ¬¸±²LÔ
03.00, 02.50 Çîíà íî÷i
È|~Ky^KÇ~K
01.50 Çîíà íî÷i
04.25 Àáçàö
08.30, 11.55, 15.50, 19.55, 22.00,
06.19, 07.39 Kids Time
9
00.55 Îãîëîøåííÿ. Áþðî çíàõiäîê
½Ó¿¶¬ºÔ
08.35, 15.55, 22.05 Òåðíîïiëüñüêà
06.00 Ïðî-êiíî
07.40, 22.50 Ïîëîâèíêè
ïîãîäà
06.15, 11.00 Ïðî-íàñ
¤Çzz|Q~}Kz~\U
08.40 ×àñ Òàéì
06.45, 09.15 Áàäüîðèé ðàíîê
16.15, 19.00 Òîï ìîäåëü ïî09.00 Ïîâíîòà ðàäîñòi æèòòÿ
07.00 Ïðîâiíöiéíi âiñòi
y^KÇ~Ny
09.30 Ñïðàâæíÿ öiíà
07.30, 11.50, 14.20, 16.50
79
10.15 Ïðÿìà òðàíñëÿöiÿ
Îãîëîøåííÿ. Áþðî çíàõiäîê
¡ÀÓLµ°´¶´µ¬ÁL°Ô
n\QN}zQ~~\Ç(z}\Ç¥U}^{UÇ
06.00, 10.00, 18.00 Ò/ñ
q\x^U}^K|UÇ
Àðõèêàòåäðàëüíîãî Ñîáîðó ÓÃÊÖ
Ô¼´½¾º¶¼¬¾´Ô
09.00
×àñ
Tàéì
ì.Òåðíîïîëÿ
06.45, 09.15, 10.45 Áàäüîðèé ðàíîê
È|~Ky^KÇ~K
11.40 Äiì êíèãè
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30,
¡ÀÔ¬¹½±¶·±LÃº¼¾Ô
10.00 Ñëiäñòâî. Iíôî
03.30 Ïðîâiíöiéíi âiñòi
10.30 Áëàãà çâiñòêà ç Ðiêîì Ðåííåðîì 13.30 Ä/ï“×àðiâíèé êëþ÷èê”
07.35 Ñëiäñòâî. Iíôî
14.00 Ïîãëÿä çáëèçüêà
11.30 Ìàéñòåð êëàñ iç Í. Ôiöè÷
08.00 Ïðàâî íà óñïiõ
14.30 Ôîðìóëà çäîðîâ’ÿ
Èz^\wKyN
08.30, 17.30 Ìàéñòåð êëàñ iç
¡ÀÓ¤º»±¹¬²¬¹¹Ë Èz^\wKyN
Íàòàëêîþ Ôiöè÷
¶ºÁ¬¹¹ËÔ
16.00 Åòèêåòêà
09.00, 00.15 ×àñ-Tàéì
14.30 Ì/ô
16.20 Ñëiäñòâî. Iíôî
·QÉ^UwK~|^Uz
¡ÀÔ¬¹½±¶·±LÃº¼¾Ô
q\x^U}^K|UÇ
11.00, 16.10 Äèòÿ÷à ãîäèíà
16.30
Äiì
êíèãè
17.00 Âiêíî â Àìåðèêó
11.50 Ä/ï “×àðiâíèé êëþ÷èê”
17.00 Õiò ïàðàä
17.30, 20.30 Ïðî íàñ
12.10 “Ãàë-êëiï”
17.50 ÒÍÅÓ - êàëåéäîñêîï ïîäié
18.00 Íàøi âiòàííÿ
¶y^KÇ~NyU}^K|UÇ
18.00
Íàøi
âiòàííÿ
19.00, 00.00, 03.30 Ïðîâiíöiéíi âiñòi.
13.00, 02.30 Õiò-ïàðàä
19.40 Åòèêåòêà
Òèæäåíü
¡ÀÓºË¸¬¸¬
20.10, 02.30 Âiäêðèòòÿ ñåçîíó
±UNyK^K|KU~\^wÉ
Ä»´¯¿¹¶¬Ô
µQ^~\uUNy\ÇUK^w\~UÇ
20.00, 01.00 Îãëÿä ñâiòîâèõ ïîäié
19.30, 21.00 Íàøi âiòàííÿ
Íàçàðié Ïèëàòþê
21.00, 03.00 “Ãàë êëiï”
20.00 ÒÍÅÓ - êàëåéäîñêîï ïîäié
¡ÀÓºµÅºL²´¾È
¡ÀÓL²½±³º¹¹ËÔ
20.10 Ñiëüñüêèé êàëåíäàð
»º·Èº°¿Ô
23.45 ×àñ òàéì
20.40 Åòèêåòêà
¶\yNUÈz^\uK
01.30 Âiäêðèòòÿ ñåçîíó
q\x^U}^K|UÇ
00.10 ×àñ Òàéì
µQ^~\uUNy\ÇUK^w\~UÇ
¡ÀÓ±³½¸±¼¾¹LÔ
Íàçàðié Ïèëàòþê
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Добро завжди
повертається

Синоптики прогнозують

Якою очікується зима 2017-2018 в Україні
Щодня десятки і сотні тисяч людей у всьому світі вмикають телевізор або купують свіжу газету, для того щоб дізнатися прогноз
погоди. Адже вона безпосередньо впливає на господарську діяльність людини, різні компоненти природи, самопочуття. Відомості
про її стан та зміни мають важливе значення для комунального та
сільського господарства, транспорту, енергетики, будівництва, медицини, туризму тощо. Багатьох українців цікавить, якими будуть
метеорологічні умови майбутньої зими, аби сюрпризи погоди не
заскочили зненацька. Синоптики вже склали попередні прогнози.
Отже, якою буде зима 2017-2018 років на українських теренах?

Неділя була сповнена радістю, адже теплі
промінчики сонця ще нагадували справжню
літню погоду, даруючи хороший настрій. Чесно
кажучи, я не очікував цього дня дива, хоча підсвідомо завжди у думках мав багато запитань,
на які не завжди можна відповісти. Згодом ми
знаходимо відповіді, іноді несподівані, через
різні обставини життя, книги, телебачення,
через розмови з друзями та рідними.
Традиційно в неділю я відвідую Богослужіння, щоби
подякувати Всевишньому за все, що в мене є, попросити здоров’я та всіх благ для рідних і миру для ненькиУкраїни. У храмі Неустанної Помочі Матері Божої в Тернополі я помолився та приготувався до святої сповіді.
Та раптом відчув спрагу, тому вирішив піти у магазин купити води. Вийшовши з храму, помітив жебрака, якого
з опущеною головою щоразу бачив перед церквою. Він
просив милостиню. Завжди намагаюся не бути байдужим до таких людей, тому вирішив, що решта з покупки
води піде на добре діло, а саме на потреби цього чоловіка, котрий очікує допомоги від людей.
Я віддав жебракові
гривневу монету. В нього в
коробочці тоді ще не було
жодного гроша. Коли він
побачив, що я кинув йому
монету, підняв голову, а з
його вуст пролунало щире
дякую, в очах сяяла радість.
Я не почувався гордим за свій вчинок, навпаки, стало шкода цього чоловіка і всіх нужденних. Роздумував, чого так
стається з людьми, чому з кожним днем потребуючих людей стає дедалі більше.
На сходинках церкви помітив 10 копійок, які неначе
чекали на мене, як винагорода за мій вчинок. Цю історію
можна трактувати по-різному. Кожен із вас зрозуміє її
по-своєму. Для когось це буде збіг обставин, для когось
просто нічого не означатиме, але для себе я точно зрозумів, що це був не просто збіг обставин, а подарунок за
мій щирий вчинок і відповідь Бога на те, чому потрібно
робити добро. Я з упевненістю можу сказати: хоча я не
знайшов більше, ніж віддав жебракові, але отримав хороший урок від Спасителя. Тому і вас закликаю, дорогі
друзі: творіть добро один для одного, не обминайте людей, які просять милостиню, навіть декілька
копійок для них може виявитися великим подарунком. Головне, що сам Бог приймає від вас цю жертву заради інших людей. Творіть добро, і воно неодмінно до
вас повернеться.
Сергій КАСІЯН, учитель фізичної культури НВК «Великобірківська ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія ім. С. Балея».

Сьогодні складно повірити, що колись давно на території нашої країни
були сильні морози та величезні товщі
снігу, які часто описували в художній літературі. Звичайно, іноді бувають сильні
морози, а також метрові замети, однак
такі зими – рідкість, оскільки протягом
останніх десятиліть клімат став більш
помірним.
Зимовий період триває близько 125
днів у північній частині країни і 70-80
днів у південній. Найбільш холодним
місяцем вважається січень, а найтеплішим – грудень. Останнім часом в Україні спостерігаються м’які зими, часті
ожеледиці, хуртовини й тумани. Також
характерною рисою для нашого клімату
є коливання температур узимку.
Цього року перший сніг випаде уже
в листопаді, причому надалі він буде
часто випадати аж до Різдва. Це чудова
новина для дітей і дорослих, тому що у
них з’явиться можливість вдосталь насолодитися зимовими розвагами. Перед
Водохрещем слід чекати сильних морозів, та вони не будуть тривалими.

Грудень

Це, мабуть, єдиний місяць, що здивує у прийдешньому зимовому сезоні.
Насамперед, перший місяць зими неочікувано подарує сильні снігопади. Та ця
радість, швидше, буде короткочасною,
адже сніговий покрив швидко розтане
за плюсових температур.
На щастя, напередодні Нового року
зима подарує українцям морозні дні,
завдяки чому вони зможуть відчути
справжній дух зими. Та і Новорічні свята куди веселіше святкувати, якщо за вікном сніг, а не ожеледиця.

На території України є кілька кліматичних зон, тож груднева температура
у кожній з них буде різною і коливатиметься від 5 градусів тепла до 15 градусів морозу.

Січень

Першого місяця 2018 року уже достатньо будуть відчуватися зміни температури. На українців чекають люті
морози, що можуть досягати 20 градусів. Після закінчення Новорічних свят
вони поступово спадатимуть, сніг почне танути, і настане доволі неприємний період ожеледиць. На цей період
рекомендується запастися вологонепроникним взуттям.
А от водіям доведеться частіше вмикати протитуманні фари, оскільки, крім
низьких температур, перша половина
січня характеризуватиметься високим
рівнем вологості, що спричинятиме тумани. Наприкінці місяця, трохи перепочивши від морозів, українцям знову
доведеться пережити доволі низькі температури, що сягатимуть 25 градусів
нижче нуля, і слизькі, покриті льодом
дороги, що замерзли після тижня потепління.

Лютий

Останній місяць зими завжди найбільш непередбачуваний. На початку
лютого на українців очікує різкий підйом температури і снігопади. Однак сніг
відразу ж буде розтавати. Але ожеледиці на дорогах — це не єдине, що потривожить жителів України цього місяця.
Синоптики передбачають, що протягом
перших двох тижнів лютого дутимуть
сильні північні вітри.

У середині місяця погода буде менш
мінливою, а кількість опадів не такою
великою, проте зберігатиметься високий рівень вологості, що є небезпечним для здоров’я, адже спричиняє
поширення вірусних інфекцій, пік захворюваності на які припадає на другу
половину лютого – початок березня.
Щодо погоди наприкінці місяця, то
зима (мабуть, на прощання) вирішить
посипати землю снігом. Причому, це
будуть не сніжні завірюхи, які вже набридли за зимовий час, а спокійний і
тихий сніжок, яким можна годинами
милуватися, сидячи біля вікна.
Згідно з народними повір’ями, якщо
лютий буде занадто сухий, то серпень
буде спекотним. Також вважається, що
велика кількість снігу обіцяє дощове
літо, отже, можна розраховувати на хороший урожай восени.
Відтак, новий зимовий сезон буде
мало чим відрізнятися від попередніх
років: аномального тепла, ні занадто
лютих морозів. На думку дніпропетровського синоптика В. Некрасова,
який усе своє життя присвятив вивченню біосфери, така стабільність
пов’язана з активністю Сонця.
За його словами, уже декілька років
не було різких спалахів сонячної активності, і ця тенденція продовжиться
аж до літа 2018 року. Відповідаючи на
запитання, якою буде зима 2017-2018
року в Україні, учений зазначає, що
вона буде помірною, з невеликими
коливаннями температури. А загалом
протягом наступного року не очікується різких перепадів: літо не буде
занадто спекотним, а зима — занадто
холодною. Кількість опадів також не
перевищуватиме норму.

Сад. Город | Поради до часу

Підготовка городу до зими: копати чи не копати?

Правильна осіння підготовка грунту – запорука гарного врожаю в майбутньому сезоні. Останнім часом тривають суперечки навколо того, чи потрібно орати землю на зиму: одні категорично радять робити це восени, інші, також категорично, вказують на обов'язковість саме весняного перекопування. Наводимо аргументи прихильників осіннього переорювання і їх опонентів (подаємо в дужках). Сподіваємося, наші читачі, проаналізувавши
їх, зроблять найкращий вибір для своїх ділянок.

Отже, коли копати город:
восени чи навесні?

• Під час перекопування трава переміщається глибше в
грунт і перегниває, що є природним удобрюванням. (Разом із цим у землі зберігається насіння бур'янів, яке, перезимувавши у грунті, рясно зійде навесні, а залишившись на
поверхні, вимерзло б, і бур’янів було б менше. Тобто, перекопуючи грунт восени, культивуємо бур’яни.)
• Переміщені під час переорювання на поверхню личинки
шкідників, зокрема дротяників, совок, вовчка, будуть з'їдені
птахами або загинуть під впливом сонця, вітру та інших
факторів. (Разом із ними загинуть і потрібні для відновлення структури грунту черви, а також личинки сонечка, золотоочки й інших корисних комах. Однак і перших, і других
загине лише 10%, оскільки грунт на зиму перекопують, залишаючи грудки, в яких благополучно зимують шкідники.)
• Під час розпушування грунт насичується киснем,
завдяки чому активізуються азотфіксуючі мікроорганізми, які збагачують грунт доступними для рослин формами азоту. (Вони працюють даремно. У щойно перекопаній землі починають активно розвиватися всі процеси, і
грунт має віддати все корисне новим зернам і рослинам.
А оскільки їх садять навесні, а грунт не боронують, то
все це вивітрюється в повітря.)
• При перекопуванні на поверхню землі вивертається
нижній шар, багатий на мінерали і добрива, що корисно
для рослин. (А ось це помилка. Чим глибше копати, тим
менше кориснішого є в грунті. Близькою до ідеальною
була б глибина перекопування 5-10 см. Таку глибину
можливо забезпечити тільки навесні.)
• Осіння перекопування дає змогу затримувати вологу. (Спочатку оголили землю, перевернули , її, щоб висушити, а потім роблять грудки, аби вони затримували
сніг і вологу. Тому краще здійснювати мульчування.)

• Завдяки осінньому перекопуванню є можливість закопувати листя. (Звичайно, перегниле листя — це добриво,
але разом із ним в грунті залишаються і збудники хвороб.
Тому з цієї причини й з огляду на те, що холодної пори земля має бути чимось закрита, восени краще залишити все,
як є, а навесні видалити шар листя і перекопати землю.)
Як бачите, однозначної думки немає. Єдине, з чим погоджуються як прихильники, так і противники осіннього перекопування: воно скорочує час підготовки городу
навесні.
Відтак, чи потрібно перекопувати город восени, кожен
господар вирішує сам. Дехто віддає перевагу перевіреним
роками методам і перекопує ділянки восени. Сміливіші
новатори пробують нові варіанти і з часом зовсім відмовляються від перекопування, а тільки розпушують грунт.

Осіння обробка грунту

Якщо ж ви вирішили віддати перевагу саме осінньому
переорюванню, то це слід робити правильно і завершити до початку дощів, інакше замість розпушування грунт
можна, навпаки, ущільнити, особливо якщо він — важкий
глинистий. До речі, для важких глинистих і неокультурених грунтів осіння перекопка є обов'язковою. Кращий час
для цього — кінець вересня або початок жовтня.
Під час перекопування можна відразу вапнувати або
гіпсувати грунт. Грудки повинні бути великими, це необхідно для того, щоб сніг добре ліг на ділянці і було простіше підготувати землю до весняної посадки. А на легких,
пухких, окультурених землях глибоку перекопку робити
не слід, краще замінити її глибоким розпушуванням.
Перекопування важкого грунту на глибину не більше
15 см необхідно робити тільки восени, причому, не перевертаючи грунт, а лише перекладаючи його і збираючи корені багаторічних бур'янів. Уся справа в тому, що
флора й фауна верхнього шару погано приживається в
більш глибоких шарах і навпаки. Адже, перекопуючи
з перевертанням шару, закопуємо мікроорганізми, що
звикли жити зверху, у глибину, де вони загинуть, а мешканців глибин виносимо на поверхню, де їм теж життя
немає. І опинившись у незвичних для себе умовах, мікроорганізми, що формують гумус, гинуть. А на місці
загиблих грунтоутворюючих мікроорганізмів поселяються хвороботворні.
Легке розпушування верхнього шару грунту восени
провокує проростання насіння бур'янів. Щойно грядки
вкриються численними і дружними сходами бур'янів,
землю потрібно обробити мотикою або плоскорізом. В
очищеній восени від бур'янів землі повним ходом ідуть
оздоровчі процеси.
Гарних урожаїв!

слово
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Футбол | Чемпіонат Тернопільського району

Спортивний калейдоскоп

Зустріч лідерів
Команда Плотичі на власному полі поступилася Великим Біркам
із рахунком 0:1. На 44-й хвилині голом-красенем відзначився Тарас
Івасечко. У другому таймі попри активний спротив і гострі випади
господарів, перевагою володіли гості. Великі Бірки очолюють турнірну таблицю: 41 очко. У Плотичі — 2-га позиція: 38 очок і матч у
запасі, який відбувся 21 вересня, коли цей номер газети готували
до друку, тому його результат повідомимо наступного тижня. Саме
ці дві команди розіграють звання чемпіона. У лідера попереду ігри
із Залізцями (вдома) і Великою Березовицею (на виїзді), у плотицьких гравців — із Дубівцями (вдома) і Білою (на виїзді). Результати
інших матчів вищої ліги: Острів – Велика Березовиця 2:1, Озерна
– Залізці 2:4, Шляхтинці – Великий Глибочок 3:1.
Результати першої ліги: Білоскірка – Прошова 2:3, «Динамо»
(Тернопіль) – Товстолуг 2:2, Малий Ходачків – Пронятин 0:3
(–:+), Соборне – Івачів 1:2, Забойки – Мишковичі 1:4, Байківці

– Велика Лука 4:1. У фінальній вісімці другої ліги Домаморич
знявся зі змагань. Результати: Баворів – Драганівка 4:1, Смиківці
– Кутківці 0:3 (–:+), Великі Гаї – Драганівка 3:2, Домаморич – Баворів 0:3 (–:+), Дичків – Козлів 4:1. Матчі за 9-16 місця: Курники
– Гаї-Шевченківські 1:8, Петриків – Настасів 3:0, Острів-2 – Стегниківці 0:1.

Легенди футболу

Футбольний чарівник Андреа Пірло
Цього літа трансферний бум улаштував «Мілан». Нові китайські інвестори вирішили добряче підсилити команду, розщедрившись 240,5 млн євро для купівлі одразу 11-ти гравців. Серед них найбільш високооплачуваний футболіст італійського чемпіонату (оклад 8 млн євро) — захисник Леонардо Бонуччі, котрий перейшов до
міланців із розташування їхнього найзатятішого суперника — туринського «Ювентуса». А кілька років тому з
«Мілана» до Турина перебралася інша футбольна зірка, талановитий плеймейкер Андреа Пірло (на фото).

Шанс від Луческу

Легендарний Андреа став
культовою особистістю європейського футболу і виграв усі
можливі нагороди, за винятком хіба що «Золотого м’яча».
Йому не властиві жорсткість,
непоступливість і невгамовна
жага боротьби. В нього є інше
— чудове бачення поля, добре
поставлений удар та витончена техніка. За це він отримав
від тренерів і колег прізвиська «Професор», «Архітектор»
і навіть «Геній». «Коли я бачу,
що витворяє з м’ячем Пірло, то
запитую себе: невже я — футболіст?» — жартував його майбутній одноклубник Дженаро
Гатузо.
У дитинстві Андреа володів
рисами футбольного вундеркінда. Він загартовувався під
час дворових баталій зі значно
старшими друзями свого брата
Івана (теж майстерний гравець,
щоправда, виступав лише за
скромні команди італійської
серії С2). «У чотири роки він
бігав на піску разом із братом
і друзями, кожен з яких був
щонайменше на чотири роки
старший від нього. Пам’ятаю,
ніби вчора: люди зупинялися
і казали: «Гляньте, як грає цей
малюк, просто бравісімо! Я одразу зрозуміла, що життєвим
шляхом Андреа стане футбол»,
— згадувала мама футболіста.
Малий Пірло деякий час пограв у дитячих «Флеро» і «Волунтас» на позиції відтягнутого
форварда, після чого перейшов
у школу «Брешіа». Хлопчина
швидко адаптувався і вже в 16
років і 2 дні дебютував у Серії
А. «Він чудово усвідомлював
свої здібності. Ніколи багато
не фолив, оскільки сам хотів
грати у футбол і не заважав робити це іншим. Найскладніші
речі виконував майже без помилок», — розповідав про свого підопічного перший тренер
Роберто Клерічі. Пірло не мав
яскравих фізичних даних, натомість володів значно кращою
технікою, ніж будь-хто з дорослої команди його рідного міста.
Цікаво, що першим шанс проявити себе Андреа дав тодішній головний тренер «Брешіа»
Мірча Луческу. Однак наступників колишнього румунського
наставника донецького «Шахтаря» гра молодого таланта не
влаштовувала.
Та Андреа ніколи не засмучувся через труднощі. На відміну від свого колеги Гатузо,
який шаленіє не на жарт від
найменшої іскри, він завжди за-

лишається спокійним, як удав,
скромним і холоднокровним,
уміло контролюючи власні емоції. «Та я взагалі не хвилююся.
Мені все одно — граю я перед
тисячею чи перед 80-ма тисячами вболівальників. Головне,
щоб на полі був м’яч», — казав
італієць.
Уже в 19 років його за 12 мільярдів лір (на той час 6 мільйонів доларів) придбав один із
флагманів не лише італійського, а й європейського футболу
— міланський «Інтер». У складі
міланців Пірло демонстрував
хорошу гру. Та, на жаль, унаслідок невдалого старту сезону з посади головного тренера
«інтеристів» звільнили Джіджі
Сімоні.
Після кількох перестановок
на тренерському містку команду очолив Марчело Ліпі, під керівництвом якого Андреа 2006го здобув титул чемпіона світу.
Цілком справедливо новий наставник вирішив, що за такого
плачевного стану колективу з
Мілану награвати перспективну
молодь — не найкращий вихід
із ситуації, тому Пірло віддали
в оренду в «Реджину». Спочатку йому і тут було не надто комфортно, але невдовзі Андреа
завоював місце в основі. Саме
в клубі з Реджо-ді-Калабрії
яскраво проявилася майстерність Пірло чітко виконувати
штрафні удари, яку відточував,
регулярно переглядаючи відеоролики з ударами майстра
стандартів «Ліона» — бразильця Жуніньйо Пернамбукано.

Прихід у «Мілан»

Добре
зарекомендувавши
себе в провінційній команді,
Андреа повернувся до «Інтера»
після тріумфу на молодіжному
Євро-2000, на якому він став
кращим гравцем, бомбардиром
і асистентом, але наставник
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«синьо-чорних» Марко Тарделі
не знайшов для нього місця в
команді. Таким чином, Пірло
знову опинився в рідному «Брешіа». В цей період його вперше
відправили в глибину поля,
ближче до оборонної лінії. Таке
тактичне рішення цілком себе
виправдовувало. З центра Пірло організовував перспективні
атаки, допомагаючи регулярно
забивати одноклубникам, серед
яких, зокрема, був його кумир
дитинства Роберто Баджо.
Після успішного сезону у
складі «ластівок» Андреа помітило керівництво «Мілана». Так він за 9,6 млн фунтів
стерлінгів став гравцем «росонері», яким присвятив понад
10 років кар’єри. Шлях у посправжньому великий футбол Пірло дав Карло Анчелоті,
виставивши його на позиції
опорника. І це дало позитивні
результати. Колишній півзахисник «Брешіа» сповна виправдовував на полі прізвисько
«Геній». «Я по-іншому бачу гру.
Питання в ширині кута огляду.
Класичний півзахисник дивиться прямо і бачить нападників,
я ж намагаюся зосередитися
на просторі між ними і мною,
щоби провести через цей простір м’яч. Тут більше геометрії,
ніж тактики», — наголошував
Андреа.
Мабуть,
найболючішим
моментом у «Мілані» для Пірло був фінал Ліги чемпіонів у
травні 2005-го з «Ліверпулем».
У другій половині зустрічі англійці відіграли відставання у 3
м’ячі. Овертайм теж не виявив
переможця, а в серії післяматчевих пенальті Андреа, пробиваючи першим і маючи статус
одного з найкращих пенальтистів світу, не зумів переграти з
11-метрової позначки воротаря
Єжи Дудека. Маючи залізні нерви, Пірло не впорався з ситуацією і допустив найбільшу помилку у своїй кар’єрі.
Та попри це він не відсиджувався у психологічній ямі, а вже
наступного року виборов золоті медалі німецького мундіалю.
Спочатку італійський півзахисник у півфіналі з господарями
турніру на 119-й хвилині матчу віддав шикарний пас Фабіо
Гросо, який відкрив рахунок у
протистоянні, а у фінальному
двобої з французами впевнено
реалізував післяматчеве пенальті. А вже 2012-го в Києві,
після програшу 4:0 Іспанії у
фіналі чемпіонату Європи, Андреа не стримував сльози…
Пірло став незмінним грав-

цем у тактичних схемах Анчелоті. Під керівництвом італійського спеціаліста він виграв
усе — від золотих медалей Серії
А, Кубка, Суперкубка Італії до
Ліги чемпіонів і Суперкубка
УЄФА. Пірло називав Анчелоті
другим батьком і настільки любив свого футбольного вчителя,
що 2009-го готовий був разом із
ним перейти до «Челсі», але через завищену суму відступних
трансфер не відбувся. Талановитого гравця переманювали
до себе «Барселона» з «Реалом»,
але «росо-нері» не відпустили
своє дарування.

Через «Юве»
в Америку

2011-го Андреа на правах
вільного агента перейшов у
«Ювентус». Дізнавшись, що
«стара сеньйора» ні цента не
заплатила за перехід Пірло,
Джанлуїджі Буфон назвав
цей трансфер «підписанням
століття» і висловив упевненість, що тут не обійшлося
без втручання божественних
сил. Як виявилося, прихід
у команду Андреа Джі-Джі
жодним чином не перебільшив, адже в Турині Пірло став
беззаперечним лідером півзахисту, попри солідний як для
футболіста вік, демонструючи
гру високого рівня. За 4 роки
в біло-чорній футболці він 4
рази поспіль виграв скудето,
2015-го виборов перемогу в
Кубку Італії і того ж року зіграв у фіналі Ліги чемпіонів з
грізною «Барселоною».
Здавалося, Андреа завершить кар’єру гравця в «Юве», на
дозвіллі гратиме в улюблений
гольф і займатиметься виноробством на виноградних плантаціях своєї сім’ї. Проте Пірло
вирішив ще пограти за «НьюЙорк Сіті» із США, склавши
компанію зірковим Давіду Вільї
і Френку Лемпарду.
«Я
задоволений
своєю
кар’єрою й анітрохи не шкодую, що не пограв в англійській
прем’єр-лізі чи ще десь. Я захищав кольори трьох найбільших
клубів Італії. Футбол — це те,
що я завжди хотів зробити, те,
що хочу робити. Живу ним уже
понад 20 років, він навчив мене
багатьом речам. По-перше, бути
вдячним. По-друге, не тримати
образу. Після відходу з «НьюЙорк Сіті» залишуся у футболі,
адже це єдине, що вмію робити.
Футбол — моє життя», — наголосив Андреа Пірло.
Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Київське «Динамо» у першому
турі групового раунду Ліги Європи здолало на своєму полі албанський «Скендербеу» (3:1). Албанці
відзначилися першими, але у другому таймі кияни завдяки голам Сидорчука, Мораеша і Мбокані (з пенальті) вирвали перемогу. Натомість
луганська «Зоря» поступилася на
«Львів-Арені» дебютанту ЛЄ, шведському «Естерсунду» (0:2), пропустивши двічі після перерви. Наступний матч ЛЄ «динамівці» проведуть
28 вересня на виїзді з белградським
«Партизаном», а «Зоря» поїде в Більбао до «Атлетіка».
Збірна працівників освіти і науки
Тернопільського району виборола золоті медалі 47-го Кубка зі
спортивного туризму на околицях
Чернихівців Збаразького району,
присвяченого пам’яті українського
математика і кібернетика Ігоря Вітенька. Команда Тернополя отримала «бронзу», Кременецького району
— «срібло». У пішохідному туризмі
3-тє, 2-ге та 1-ше місця, відповідно, посіли команди Кременецького, Тернопільського та Козівського
районів. У подоланні водних перешкод «Лемківського ставу» перемогла збірна Тернополя, 2-гу і 3-тю
позиції поділили Тернопільський
і Зборівський райони. Переможцями велосипедних баталій стали
учасники Кременецького, 2-ге і 3-тє
місця, відповідно, — в команд Збаразького і Тернопільського районів.
Загалом у змаганнях узяли участь
13 команд Тернопільщини.
Команда
Великогаївської
об’єднаної територіальної громади перемогла у змаганнях із
міні-футболу серед ветеранів у
Великих Гаях, що традиційно до
Дня фізичної культури і спорту організовує ФСТ «Колос». 2-ге місце
виборола Байковецька ОТГ, 3-тє —
Івачів Долішній. Загалом змагалися
близько 30 спортсменів. Найстарший учасник — 62-річний Петро
Бурий з Івачева Долішнього.

Тернопільська «Нива» перемогла у Вишнівці вінницьку «Ниву»
з рахунком 1:0. Друга зустріч
«Нив» у цьому сезоні другої ліги
знову ознаменувалася емоціями,
вилученнями та інтригою. Господарі володіли перевагою і вийшли
вперед завдяки помилці оборони
вінничан. Гравець клубу з Вінниці
необачно відпасував назад, а тернополянин Ігор Гатала перехопив
м’яч і реалізував вихід віч-на-віч із
голкіпером. Четвірка лідерів: «Агробізнес» — 27 балів, «Прикарпаття» (Івано-Франківськ) — 25, «Нива»
(Тернопіль) — 18, «Львів» — 15.
Трансляція виступів збірної України на зимових Олімпійських іграх
у Кореї і літніх у Японії під загрозою через відсутність ресурсів на
придбання прав і недофінансування
суспільного мовника. Загальна сума
витрат на купівлю прав на трансляцію ігор становить 3 млн доларів.
Окрім цього, на забезпечення сигналу, облаштування студії і відправку двох знімальних груп у Корею і
Японію замовнику необхідно витратити близько 4,6 млн гривень. Нині
у Національної громадської телерадіокомпанії таких грошей немає. До
слова, Україна — єдина країна, яка
ще не уклала контракт із трансляторами Олімпіади-2018.
Підготував Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.
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Все буде смачно

Консервовані гриби: рецепти домашнього приготування
На початку осені в лісах вдосталь грибів, тож грибники
повертаються з «тихого полювання» з повними відрами
і кошиками цих чудових дарів природи. Зібрані трофеї
не тільки смажать, додають у супи, пироги, а й сушать,
маринують, солять і заморожують, аби смакувати ними
й узимку. Сьогодні ми розповімо про кращі рецепти
консервування грибів.

і розкласти в банки. Стерилізувати: 0,5-літрові банки – 25 хвилин, літрові – 30. Закатати, укутати до охолодження.

Опеньки «Жваві»

Інгредієнти: опеньки, олія,
сіль.
Ретельно почищені і промиті
гриби варити 20 хвилин у невеликій кількості підсоленої води,
потім відкинути на друшляк і
дати воді стекти. Обсмажити
гриби протягом 30-40 хвилин у
великій кількості олії, поки вони
не почнуть підстрибувати на сковороді. Потім розкласти їх у стерилізовані банки і влити киплячу
олію доверху. Стерилізувати 30
хвилин, закатати, вкутати. Зберігати в прохолодному місці.

Грибна солянка
«За вуха не відтягнеш»

Мариновані білі гриби
«Браві»

Інгредієнти: 1 кг білих грибів,
1 цибулина.
Для маринаду: 3 лаврових
листки, 10 горошин чорного перцю, 3 горошини запашного перцю,
3 бутони гвоздики, 200 мл води, 1
ст. л. солі, 60 мл 6% оцту.
Спочатку приготувати маринад: закип’ятити воду, оцет, спеції, сіль. Вимиті й очищені гриби
проварити протягом 30-40 хвилин. Потім відкинути на друшляк. Опустити їх у киплячий маринад і варити ще 5-10 хвилин.
На дно банки покласти нарізану
цибулину, зверху гриби і залити

маринадом. Стерилізувати: 0,5літрові банки — 20-25 хвилин,
1-літрові — 30 хвилин. Закатати,
вкутати до охолодження.

Мариновані маслюки
«Міцні»

Інгредієнти: маслюки, сіль –
за смаком.
Для маринаду (на 1 л води):
2-3 лаврових листки, 3 бутони
гвоздики, 6 горошин чорного перцю, 1 щіпка кориці, 2 ст. л. солі, 3
ч. л. цукру, 2 ст. л. оцту.
Маслюки проварити 40-50
хвилин у підсоленій воді. У киплячий маринад покласти відварені гриби. Варити 10 хвилин

Інгредієнти: 1 кг варених лісових грибів (маслюки, опеньки, підосичники, білі), 1 кг капусти, 1 кг
помідорів, 500 г моркви, 500 г цибулі, 250 мл некислого томатного
соусу, олія, сіль, цукор – за смаком.
Овочі (крім помідорів) нарізати й обсмажити на олії. Отриману
масу викласти в каструлю, додати
варені гриби і перемішати. Потім
покласти нарізані кубиками помідори, томатний соус і тушкувати
протягом 2 годин. Готову солянку
розкласти у стерилізовані банки й
закатати.

Грибна ікра
«Зимове задоволення»

Інгредієнти: 1 кг підготовлених (відібраних, ретельно про-

митих і відварених) грибів, 5 ст.
ложок олії, 1 ст. л. гірчиці, 4 ст. л.
5% оцту, сіль і чорний перець – за
смаком.
Гриби залити водою, в якій попередньо розчинити сіль і лимонну кислоту (на 1 л води 40 г солі та
4 г лимонної кислоти) і варити 3040 хвилин, знімаючи піну. Відварені гриби відкинути на друшляк,
промити холодною водою, відтиснути й обсушити. Після цього
перемолоти на м’ясорубці. Отриману масу заправити олією, сіллю
і перцем. Додати розчинену в оцті
гірчицю. Отриману масу ретельно
перемішати і розкласти в стерилізовані 0,5-літрові банки. Стерилізувати 45 хвилин і закатати. Зберігати в прохолодному місці.

Мариновані гриби
без стерилізації

Інгредієнти: на 1 кг грибів 2/3
склянки 9% оцту і 1/3 склянки
води, 1 ст. л. солі, 1 ч. л. цукру, спеції: 5 горошин запашного перцю,
1 ч. л. кориці, гвоздика, лавровий
лист.
Підготувати гриби. Воду з
оцтом і сіллю закип’ятити, опустити в неї гриби і варити до готовності. За 3-5 хв. до кінця варіння
додати всі спеції. Гарячі гриби
розкласти у стерилізовані банки,
залити киплячим маринадом і негайно закатати. Накрити ковдрою
до охолодження.

Мариновані гриби
«Миттєві»

Інгредієнти: 700 г грибів, 5-7
бутонів гвоздики, 3 лаврових листа, 2-3 гілочки свіжого чебрецю,

орегано, майорану, чабера, петрушки, листя селери, базиліка,
1 цибулина, 0,75 склянки води, 1/3
склянки білого винного оцту, 1 ст.
л. морської солі, 1,5 ч. л. запашного
перцю-горошку.
Очистити, промити гриби холодною водою, залишити дрібні
цілими, великі нарізати, цибулю
дрібно нашаткувати, викласти
промиту зелень на дно стерилізованої банки. З’єднати гриби і всі
інгредієнти, крім зелені, довести
до кипіння, кип’ятити на малому вогні 15 хв., потім дати трохи
охолонути. Влити гриби з маринадом в банку, закрити капроновою кришкою, прибрати в холод
на зберігання. Їсти такі грибочки
можна вже через 3 дні, але зберігати їх у холодильнику слід не більше 1 місяця.

Гриби смажені
консервовані

Інгредієнти на 1-літрову банку: приблизно 1,2 кг грибів, 2-3 цибулини, 50 мл олії, 1 ч. л. солі.
Гриби подрібнити, обшпарити
гарячою водою. Цибулю нарізати
кубиками або тонкими півкільцями. Розігріти сковороду, налити
олію. Гриби з цибулею смажити
близько 15 хвилин на середньому
вогні, помішуючи, посолити. Гарячими смажені гриби розкласти
в чисті сухі банки, залити олією,
у якій смажилися (якщо її мало,
то можна окремо в сковороді довести до кипіння потрібну кількість). Стерилізувати 0,5-літрові
банки 20 хвилин, літрові — 30
хвилин.
Смачного!

Дитячий майданчик

Чому грибочки ховаються?

Лабіринт
Лічилки
Раз, два, три, чотири,
Козі дзвоника вчепили.
Коза бігає, кричить,
Просить дзвоник відчепить.
Раз і два — росла трава,
Три, чотири — покосили,
П’ять — на сонечку сушили,
Шість — в копичку
поскладали,
Сім — корівку годували,
Вісім — молочко давала,
Дев’ять — діток напувала,
Десять — привела телятко.
Починаймо все спочатку.
За горами, за лісами
Стоїть бочка з пирогами.
Раз, два, три —
То жмурити будеш ти!

Оголошення

Загадки
Він скрізь: у полі і в саду,
А в дім не попаде,
І я тоді лиш з дому йду,
Коли вже він не йде. (Дощ)
**********
Неначе паровоз, гуде,
Шумить, кипить,
І пара йде,
Смачний заварює нам чай.
Хто ж він такий?
От відгадай. (Чайник)

В
одному
великомупревеликому лісі серед ялинок і сосен, берізок, грабів і
лип жило багато різних звірят: зайчики-стрибайчики,
що полюбляли гризти кору
та корінці, їжачки-колючки,
котрі на голочках яблучка і
листочки носили, білочки,
які понад усе любили горішки. Але всім дуже смакували
і лісові грибочки. Хоча знайти хороші було дуже важко.
І зараз розкажу, чому.
Дуже-дуже давно грибочки
не вміли ховатися. Та якось
восени голодний їжачок почув сильний аромат. Він попрямував туди, звідки так
смачно пахло, і вперся носиком у підберезника. Велика
червона шапочка від удару
похилилась, а на носику голчастого залишився крихітний
шматочок. Їжачок його скуштував. Грибочок був доволі
поживний, і цього шматочка
вистачило, щоб наїстися.
Решту він почепив на голочки і поніс додому. Аж тут на
гостину до колючого друга завітали білочка і зайчик. Щедрий господар дав і їм гриба
скуштувати.
— Яка смакота! — вигукнула білочка.
— Смачніше, ніж корінчики, — додав зайчик.
Наступного ранку вже всі
білочки, зайчики і їжачки
взяли кошички і пішли по

грибочки. Їстівні гриби почали під листочки та хвою ховатися. А отруйні — навпаки.
Поганки і мухомори випрямляли свої ніжки, розправляли шапочки і поставали перед
звірятами у всій красі.

Їжачок розказав товаришам, який грибочок він
учора знайшов, тому всі шукали червоні шапочки на
біло-сірих ніжках. А зайчик,
як побачив поганки з блискучими шапочками, набрав
їх до кошика. Але після першого відкушеного шматочка
у нього розболівся животик.
Довелося йти до ведмедикалікаря і пити гіркі ліки.
Тоді мудра сова, яка дуже
багато всього знала, зібрала
всіх звірят і розказала їм про
їстівні й отруйні гриби. Відтоді більше животики ні в
кого не боліли, і звірята восени завжди мали чим підживитися. А грибочки почали
ховатися.
Марія СОЛТИС-СМИРНОВА.

