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У дискусії народжується істина
Журналісти з різних куточків краю з’їхалися в Тернопіль,
щоб почути відповіді на актуальні питання сьогодення

Чи не вперше у стінах Тернопільської
обласної організації Національної спілки
журналістів України (НСЖУ) відбулася зустріч керівників області з представниками
районних газет краю. На питання журналістів та редакторів відповідали голова
Тернопільської ОДА Степан Барна та голова
облради Віктор Овчарук. Варто зазначити,
що місце для прес-конференції обрали не
випадково, адже у цьому приміщенні нещодавно зробили ремонт, тож тепер в обласній
організації НСЖУ стало світло й затишно.
Додавала приємних емоцій і невимушена атмосфера заходу, який, здавалося, мав
бути офіційним і діловим. Керівники області
відверто поговорили із мас-медійниками
на різні теми. Зокрема, про проблеми та
перспективи соціального розвитку краю,
про реалізацію освітньої реформи, про запровадження адміністративної та медичної
реформи.
— Пенсійна реформа вже з перших днів запровадження демонструє позитивний ефект,
адже вона передбачає покращення соціального
становища майже 300 тисячам пенсіонерів області. Втім, це аж ніяк не применшує важливість

інших якісних змін у державі, що несуть нові
реформи, проте результати будуть відчутні й корисні для суспільства тільки через кілька років,
— зауважив під час спілкування з газетярами
Степан Барна. — Так, освітня реформа сприяє
підвищенню рівня освіти українців, у тому числі
й захищає українську мову. Земельна реформа
дасть змогу облікувати всі землі. Реалізація ж судової реформи має забезпечити право кожного
громадянина на справедливий суд та відновити
довіру суспільства до суддів та влади загалом.
Обговорили представники медіа та влада й
реформу децентралізації, завдяки якій в області
значно збільшилися власні надходження до місцевих бюджетів, і за рахунок яких здійснюються
ремонти й будівництво об’єктів соціальної інфраструктури. Загалом же, як зазначили очільники краю, Тернопільщина активно увійшла в
процес реформи місцевого самоврядування
шляхом передачі на місця реальних повноважень та обов’язків, а також відповідного матеріального ресурсу. Відтак, розпочались секторальні реформи.
Про необхідність забезпечення доступу
пацієнтів до якісної медицини розповів голова Тернопільської обласної ради Віктор
Овчарук.
— З 2017 року розпочато зміни первинної
ланки медичної допомоги в області, основне
завдання якої – закласти «фундамент» сімейної
медицини. Кожен тернополянин має отримати
відповідь на запитання: до кого звернутися, щоб
отримати першу допомогу. Здійснюються кроки,
що покращать якість і доступність надання ме-

дичних послуг для кожної конкретної людини.
А це — реформування первинної медичної допомоги та створення підґрунтя для розвитку сімейної медицини, введення референтних цін на
ліки та механізму часткової компенсації вартості
ліків для певних видів захворювань, що зробить
ліки більш доступними для пацієнтів, затвердження медичних протоколів лікування та запровадження елементів страхової медицини.
Він також наголосив, що на нинішньому
етапі про створення госпітальних округів не
йдеться.
Голова Тернопільської обласної організації НСЖУ Василь Тракало, який був організатором та куратором діалогу між владою й
журналістами області, по черзі надавав слово
редакторам газет, кожен із яких мав нагоду почути відповіді на ті запитання, які є актуальними для того чи іншого району. Когось турбувало
питання ремонту доріг, хтось запитував про реконструкцію очисних споруд, відкриття шкіл та
садків, питання розподілу бюджету тощо. Відтак,
зустріч затягнулася майже на три години.
Насамкінець, вислухавши усі побажання та
пропозиції представників ЗМІ, Віктор Овчарук
та Степан Барна запевнили, що Тернопільщина
демонструє хороші економічні показники. Зокрема, на кінець 2017-го очікується значне перевиконання бюджету — прогнозовано на 100
млн грн, що не може не радувати. А такі зустрічі
пообіцяли робити частіше, адже під час діалогу,
в ході дискусії й народжується істина.
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Офіційне | Колегія

Колегія Тернопільської РДА: серед основних питань —
економіка, медицина, соціальна сфера та безпека громадян

31 жовтня відбулося засідання колегії районної державної адміністрації під головуванням заступника голови Тернопільської РДА Володимира Осядача та за участю голови Тернопільської районної ради Андрія Галайка, на яке були запрошені члени колегії РДА, сільські та селищні голови, керівники
загальноосвітніх, медичних закладів та закладів культури, відділів, управлінь райдержадміністрації, районної ради, представники ЗМІ.
На порядок денний було винесено чотири питання. Передусім заслухали доповідь
т. в. о. начальника відділу економічного та
агропромислового розвитку і торгівлі районної державної адміністрації Наталії Цап, яка
розповіла про стан соціально-економічного
розвитку району за 9 місяців 2017 року. Наталія Василівна зауважила, що з початку
року і дотепер робота виконавчих органів
влади, установ, підприємств та організацій
району всіх сфер діяльності була спрямована
на забезпечення першочергових потреб мешканців району і виконання пріоритетних та
стратегічних завдань Програми соціально–
економічного розвитку.
- Завдяки стабільній роботі підприємств
різних галузей економіки район має високі
соціально-економічні показники розвитку,
про що свідчить присвоєний рейтинг. Йдеться про те, що Тернопільський район посів
перше місце у Рейтинговій оцінці результатів
діяльності районних державних адміністрацій Тернопільської області. Передові місця
вдалося вибороти за такими показниками,
як: економічний розвиток, інвестиційна діяльність, споживчий ринок, населення та ринок праці, захист прав дитини, — зауважила
Наталія Цап.
Загалом
Програма
соціальноекономічного розвитку з реалізації промислової продукції виконана на 138,0%. Понад
завдання реалізовано продукції на суму
271,7 млн грн. Також у районі загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, внесених
в економіку району, станом на 1 липня 2017
року становив 5269,3 тис. дол. США, що на
8,8 % більше, ніж станом на 1 січня 2017 року.
За січень-липень 2017 року зовнішньоторговельний обіг району — 161,394 млн дол.
США. В тому числі, обсяг експорту товарів
району в січні-липні 2017 року — 70,65 млн
дол. США, імпорту – 90,744 млн дол. США.
Т. в. о. начальника відділу освіти районної державної адміністрації Ірина Буковська
проінформувала присутніх про ситуацію у

сфері освіти, а начальник відділу культури
РДА Віктор Навольський – про реалії та перспективи очолюваної ним галузі району. В. о.
головного лікаря районного територіального
медичного об’єднання Іван Трач додав, що в
ТРТМО продовжується поетапний перехід
до організації первинної медико-санітарної
допомоги на засадах сімейної медицини. Сьогодні ж забезпеченість населення лікарями
всіх спеціальностей у районі становить 23,2
особи на 10,0 тис. населення, а забезпеченість
лікарями загальної практики сімейної медицини — 4,6 особи на 10,0 тис. населення.
— Щодо виконання бюджету району та
районного бюджету за 9 місяців 2017 року
варто зазначити, що за січень-вересень 2017
року до зведеного бюджету Тернопільського
району надійшло 93710,3 тис. грн власних доходів, план виконано на 127,7 відсотка, одержано понад план 20336,5 тис. грн. Порівняно
з аналогічним періодом минулого року фактичний обсяг доходів збільшився на 32260,7
тис. грн (152,5%). План по доходах загального
фонду виконали всі 28 місцевих бюджетів та
районний бюджет, - відзвітувала начальник
фінансового управління РДА Ольга Казимирів.
Вона також наголосила, що за підсумками
9 місяців цього року фактичний обсяг доходів
загального фонду районного бюджету стано-

вить 388821,6 тис. грн, в тому числі: власні доходи – 50242,8 тис. грн, офіційні трансферти
– 338578,8 тис. грн. Виконання планового показника звітного періоду за власними доходами становить 125,9 відсотків, одержано понад план 10346,5 тис. гривень. Річне завдання
виконано на 91,7 відсотків.
Про стан забезпечення громадського порядку в районі, роботу громадських формувань з охорони громадського порядку та
громадських помічників інспекторів поліції в
І-ІІІ кварталах 2017 року доповідав заступник
начальника сектору превенції Тернопільського районного відділення поліції Тернопільського відділу поліції Головного управління
Національної поліції в Тернопільській області Володимир Василик. Він зазначив, що
одним із найактуальніших завдань правоохоронних органів є посилення охорони правопорядку, забезпечення безпеки громадян
на вулицях та в інших громадських місцях,
профілактики злочинності. Для цього територію Тернопільського району поділено на 4
поліцейські станції, за якими закріплені інспектори поліції. Старшим адміністративної
станції є старший інспектор поліції, якому
підпорядковуються інспектори поліції, котрі обслуговують населенні пункти, що належать до складу поліцейських станцій. На
обслуговуванні одного інспектора поліції пе-

На часі

Уляна Супрун: «Тернопільщина може стати центром
нової організації екстреної медичної допомоги»

1 листопада у Тернополі, а через місяць уже по всій Тернопільській області запускається нова диспетчерська система «швидкої допомоги», яка покликана якісніше та оперативніше реагувати на
виклики пацієнтів. Бо саме це — найважливіша частина цілого ланцюга екстреної медичної допомоги, адже від першого виклику на «103» залежить дуже багато. На цьому наголосила в. о. міністра
охорони здоров’я України Уляна Супрун під час відкриття оперативно-диспетчерської служби
центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, що на вул. Рєпіна, 11 у Тернополі.

«Я хочу подякувати Тернопільщині за те, що відважилася
створити зовсім нову українську систему. Вона – найкраща з
усіх тих, які нині є в Україні, бо може переключитися на єдину
систему взаємодії екстрених оперативних служб «112», щоб і
пожежники, і поліцейські, і бригади екстреної медичної допомоги могли співпрацювати між собою. Власне, ця система у
Тернополі розроблена на досить високому рівні, а тому дуже
швидко розповсюдиться по всій Україні. Відтак, ми матимемо

одну національну систему», — зазначила Уляна Супрун.
Також вона наголосила, що сьогодні на меті Міністерства охорони здоров’я України – створити єдину національну диспетчерську службу, щоб пацієнти, які живуть
на межі двох областей, могли отримати допомогу від бригади, яка знаходиться найближче до них, навіть якщо ця
бригада з іншої області.
«Оперативно-диспетчерська служба, яку сьогодні відкрили
у Тернополі, може працювати таким чином, адже автоматично
показує, де перебуває кожна бригада. Вона також може підключатися до інших областей і тоді диспетчер буде бачити картину
по всій Україні й зможе визначити, де перебуває бригада, найближча до пацієнта. Водночас, дуже важливо, щоб ми розташували всі бригади так, щоб вони могли приїхати на виклик
за 8-10 хвилин. Саме тому я переконана, що Тернопільська область стане для нас прикладом і центром нової організації екстреної медичної допомоги», – зауважила Уляна Супрун.
Нагадаємо, такий проект на Тернопільщині вдалося реалізувати із залученням коштів Державного фонду регіонального розвитку. Загальна кошторисна вартість проекту
– понад 7,5 млн грн. Систему впровадила місцева компанія
ТОВ «Протекшн-груп».

На Тернопільщину завезли нову вакцину

До тернопільських аптек завезли нову вакцину від грипу. Вона – французька і коштує дешевше, ніж її
корейський аналог, які привозили раніше. Втім, кажуть фахівці, якість її не нижча за попередню.
За словами керівника обласного аптечного об’єднання Наталії Марків,
вакцинація станом на сьогодні є єдиною
дієвою профілактикою від грипу. Тож
тернополянам радять не зволікати і не
чекати, поки вірус добереться до їхніх
родин.
— Аптеки області вже отримали

препарати для щеплення. Тож дефіциту вакцини у нас немає. Її будуть завозити регулярно невеликими партіями,
аби повноцінно забезпечити потреби
людей, — зауважила Наталія Марків. –
Ціна французької вакцини – 184 гривні.
Нагадаємо, медики вже попереджають про те, що жителям Терно-

пільщини цього осінньо-зимового
періоду доведеться боротися з трьома
штамами грипу: «Брісбен», «Гонконг»,
«Мічиган». Найбільше рекомендують
щепитися від грипу тим, хто працює у
великих колективах та з великою кількістю людей.
Лілія КУЛЕНИЧ.

ребувають чотири-п’ять населених пунктів із
населенням близько 5-6 тисяч жителів.
—
Станом на 01.10.2017 року працівниками відділення поліції розкрито 59 злочинів загально-кримінального спрямування.
Сектор Тернопільського районного відділення поліції Тернопільського відділу поліції ГУНП в області також проводить певну
роботу щодо профілактики злочинності на
території району. Так, за звітний період 2017
року працівниками сектору складено 462
адміністративних протоколів. Також із окремими категоріями осіб проводять профілактичну роботу з метою запобігання скоєння
злочинів та правопорушень, — підсумував
Володимир Богданович.
Насамкінець про стан надання кардіологічної допомоги хворим району звітував в.о.
головного лікаря районного територіального медичного об’єднання Іван Трач. За його
словами, завданням кардіологічної служби
району є збереження та зміцнення здоров’я,
профілактика серцево-судинної патології,
зниження захворюваності, інвалідності та
смертності населення від хвороб системи
кровообігу, підвищення ефективності надання медичної допомоги.
—
У державі постійно діяли програми
допомоги, профілактики серцево-судинної
патології. В 2017 році – це програма «Доступні ліки», що значно сприяє підвищенню
якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості та захисту прав громадян, — каже Іван
Михайлович. – Цьогоріч на район спрямовано 720,8 тис. грн, з яких станом на 11.10.17 р.
використано 353,1 тис. грн. За звітний період
було виписано 18430 рецептів, отоварено –
7601, а ліки отримали 6589 чоловік.
Заслухавши всіх доповідачів, було прийнято рішення про видачу відповідних розпоряджень та доручень голови районної державної адміністрації.
Лілія КУЛЕНИЧ.

Проблеми і рішення

Щоб добудувати у
Тернополі обласну
бібліотеку, потрібно
від 100 до 150 млн грн.

Проблема довгобудів, особливо гуманітарного
призначення, у Тернополі не нова. Гроші за
їх добудову ніколи немає, а суми потрібні, як
кажуть самі чиновники, космічні. Вихід нібито і
є, але у площину реальних дій це так і не переходить.

За словами заступника голови Тернопільської облдержадміністрації Юрія Юрика, йдеться про будівлю обласного архіву та обласної бібліотеки, які так потрібні і місту, і області.
— Ось вже 30 років, як обласна бібліотека в центрі міста
лише простоює. Щоб її добудувати, необхідно 100-150 млн
грн. Це дуже велика сума. Проте є варіанти. Скажімо, якби місто надало приміщення для обласної школи мистецтв та взяло
на себе низку інших проблем, натомість отримало би довгобуд. Або ж інвестор доведе до завершення будівництво, при
цьому частину використає для свого бізнесу, — каже заступник голови ОДА.
Однак для цього потрібно перевести об’єкт з державної
власності у власність області чи міста. На сьогодні це питання
врегулювали і вже наступного року планують провести громадське обговорення і нарешті прийняти рішення щодо подальшої долі будівлі.
Непроста ситуація і з приміщенням обласного архіву. Його
теж ніяк не завершать.
— З Держбюджету спрямували 27 млн. грн. на його завершення. Здати будівлю планують у 2018-му, а приміщення нині
діючого архіву області за власні кошти капітально відремонтує Тернопільсько-Зборівська єпархія УГКЦ, якій його повернуть у власність.
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Тернопільське об’єднане управління Пенсійного фонду України Тернопільської області інформує
щодо роботи відділів обслуговування громадян
Розпорядок роботи відділів обслуговування громадян за принципом «Єдиного вікна».
Адреса: м. Тернопіль, майдан Волі, 3, тел. 23-53-16 (для жителів м. Тернополя),
вул. М. Кривоноса, 10, тел. 53-51-54 (для жителів Тернопільського району)
Понеділок – четвер
з 8:00 до 17:15
з 08:00 до 13:00
Прийом громадян
з 14:00 до 16:45
Обідня перерва
з 13:00 до 14:00
П’ятниця
з 8:00 до 16:00
з 08:00 до 13:00
Прийом громадян
з 14:00 до 15:30
Обідня перерва
з 13:00 до 14:00
Субота, неділя
Вихідні

Прокуратура Іспанії вимагає арешту без права застави для всіх
членів відстороненого уряду Каталонії, окрім одного, який погодився співпрацювати зі слідством. Для колишнього міністра культури женералітату (уряду) Сантьяго Віли прокуратура вимагає арешту,
але з правом застави. Сума наразі невідома. Віла подав у відставку
перед проголошенням незалежності Каталонії і погодився відповідати на запитання сторін перед слідчим суддею. Колишні члени
уряду Каталонії звинувачуються у заколоті, повстанні проти уряду,
розкраданні державних коштів. Вони відмовилися давати свідчення
і спілкувалися лише зі своїми адвокатами.
Як відомо, колишній глава женералітату Карлес Пучдемон і четверо
міністрів не з’явилися на допит і залишаються у Бельгії, називаючи
себе легітимним урядом і критикуючи політичний характер судового процесу.

Для отримання консультацій дистанційно в Тернопільському об’єднаному управлінні Пенсійного
фонду України Тернопільської області діє «гаряча
телефонна лінія» за номерами: (0352) 23-58-39 (для
жителів м. Тернополя) та 53-51-54 (для жителів Тернопільського району):

понеділок – четвер: з 08:00 до 17:15;
п’ятниця: з 08:00 до 16:00;
обідня перерва: з 13:00 до 14:00;
субота та неділя – вихідний.

Тернопільське об’єднане управління Пенсійного фонду
України Тернопільської області.

Податкові новини

«Мільйонники» мають придбати РРО

В Тернопільській ОДПІ дали роз’яснення, коли платники єдиного податку мають застосовувати реєстратори розрахункових операцій (РРО) та розрахункові книги (РК).
Так, зазначили, що, відповідно до статті 9 Закону
№296, РРО та РК не застосовуються під час продажу
товарів (крім технічно складних побутових товарів,
що підлягають гарантійному ремонту) (надані послуги) фізичними особами-підприємцями, які належать
відповідно до Податкового кодексу до груп платників
єдиного податку, що не застосовують РРО.
Зокрема, пунктом 296.10 статті 296 Кодексу передбачено, що РРО не застосовують платники єдиного податку:
— першої групи;

— другої й третьої груп (фізичні особи–підприємці)
незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу
яких протягом календарного року не перевищує 1 млн
грн. У разі перевищення в календарному році вказаного обсягу, застосування РРО для такого платника єдиного податку є обов’язковим. Застосування РРО розпочинається з першого числа першого місяця кварталу,
наступного за виникненням такого перевищення, та
продовжується у всіх наступних податкових періодах
протягом реєстрації суб’єкта господарювання як платника єдиного податку.

Дізнайтесь нове про ризики
У Тернопільській ОДПІ інформували про набуття чинності наказу Міністерства фінансів України від 18.09.2017 № 776 «Про внесення Змін до Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх
для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі
податкових накладних» (далі – наказ 776).
Основні зміни полягають в наступному:
- платник податків має право
подати Таблицю даних платника
податків (далі – Таблиця) без наявності факту зупинення реєстрації
податкової накладної/розрахунку
коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних;
- до Таблиці подано пояснення
платника податків, в якому зазначається специфіка господарської
діяльності, що має незмінний характер, із можливим посиланням на
податкову й іншу звітність платника
податків;
- інформація з Таблиці розглядається ДФС протягом п’яти робочих
днів, що настають за днем її отримання;

- інформація з Таблиці враховується автоматично системою моніторингу, якщо таку інформацію
подають сільгосптоваровиробники,
яких внесено до Реєстру отримувачів бюджетної дотації та/або сільськогосподарськими підприємствами, що на 31.12.2016 застосовували
спеціальний режим оподаткування
згідно зі статтею 209 Податкового
кодексу України (у редакції, що діяла на 31.12.2016) і мають власну
чи орендовану земельну ділянку
загальною площею понад 200 га
включно станом на 01.01.2017, що
задекларована до 20.02.2017, і у яких
за період з 01.01.2017 не було одночасної зміни засновника і керівника
та в якій зазначено коди згідно з УКТ
ЗЕД постачання (виготовлення) груп

товарів, визначених наказом 776.
ДФС забезпечено приймання
Таблиці за формою (J/F1312301) без
наявності факту зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі
податкових накладних.
Приймання Таблиці за формою
(J/F1312302), яку мають подавати
платники податків з дотримання вимог наказу 776, буде здійснюватись,
починаючи з 23.10.2017.
Також звернули увагу, що інформація з Таблиці враховуватиметься
автоматично системою моніторингу у разі, якщо Таблиця не міститиме коди послуг згідно з ДКПП або
коди товарів згідно з УКТ ЗЕД, відмінні від груп товарів, визначених
наказом 776.

Кримінал

Незаконне поводження зі зброєю, бойовими
припасами або вибуховими припасами
«На зупинці громадського транспорту у селі Петриків — підозрілий чоловік із предметом, схожим
на гранату» — повідомлення такого змісту надійшло
на лінію «102».
На місце виклику виїхали працівники поліції. За
словами начальника Тернопільського відділення поліції Віктора Волощука, на зупинці правоохоронці побачили уродженця Тбілісі з шістнадцятилітньою дівчиною. Під час попереднього огляду в чоловіка силовики
не виявили жодних небезпечних предметів. Проте жителі села стверджували, що бачили вибухівку.
Правоохоронці попросили дівчину показати вміст
Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами інкримінують працівники Тернопільського
відділення поліції мешканцю обласного центру. Чоловік незаконно зберігав та реалізовував небезпечні предмети.
Як повідомив керівник Тернопільської районної поліції Віктор
Волощук, в ході профілактичних
відпрацювань до правоохоронців
надійшла оперативна інформація
про те, що мешканець Тернополя
у власному помешканні зберігає
зброю.

сумочки. Як з'ясувалося, у ній була граната РГД-5. За
словами головного спеціаліста-вибухотехніка вибухотехнічного відділу Віталія Ярошенка, предмет, ймовірно, бойовий, із запалом та готовий до використання.
Його вилучили та передали на експертизу в науководослідний експертно-криміналістичний центр.
Неповнолітня каже, що сховати вибухівку до сумки її попросив знайомий, коли побачив, що до них
під’їжджають працівники поліції.
Подія внесена до ЄРДР за статтею 263 частина 1
ККУ — незаконне поводження зі зброєю, бойовими
припасами або вибуховими речовинами.

Це повідомлення було підтверджено в ході санкціонованого обшуку у квартирі підозрюваного.
Поліцейські знайшли там тринадцять штик-ножів і десятки патронів різного калібру.

Працівники поліції з’ясували,
що чоловік займається незаконними археологічними розкопками та знаходить небезпечні предмети. Тернополянин реставрував
зброю та боєприпаси, а потім
збував їх на стихійному ринку чи
через мережу Інтернет.
Поліцейські вилучили усі небезпечні знахідки та скерували
на дослідження до експертнокриміналістичного центру. За
фактом злочину відкрито кримінальне провадження згідно зі
статтею 263 ККУ. Досудове розслідування триває.

2 листопада розпочали виплату компенсацій за зекономлені
субсидії. Ті, хто заощадив у 2016-2017 роках субсидії і подали заяви
у відділи соціального забезпечення, отримуватимуть компенсацію
готівкою на пошті або їх перерахують на банківську картку. Віцепрем’єр-міністр України Павло Розенко написав у Facebook, що це
пілотний проект перед цілковитим втіленням монетизації субсидії.
Сім’ї отримають свої кошти до 15 листопада. В Україні таких 1 мільйон 700 тисяч. Розенко запевняє, що затримок у виплатах не буде
— всі отримають гроші вчасно і в повному обсязі. Нагадаємо, що
максимальна сума компенсації — 700 гривень.
Кабінет Міністрів України встановив нові терміни призначення
допомоги при народженні дитини. «Постановою передбачено,
що в разі подання заяви для призначення допомоги при народженні дитини в електронній формі з використанням цифрового підпису
органи соціального захисту населення мають призначити таку допомогу не пізніше, ніж наступного робочого дня після отримання
заяви», — йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства соціальної політики. Виплата коштів одноразової частини допомоги при
народженні дитини здійснюватиметься не пізніше, ніж наступного
операційного дня.
Уряд врегулював питання позбавлення статусу учасника бойових дій, внісши зміни до Постанови Кабміну від 20 серпня 2014
№ 413. Зміни, внесені Постановою Кабінету Міністрів від 18 жовтня
2017 №789, передбачають можливість позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які брали участь в антитерористичній операції, за наявності обвинувального вироку суду за вчинення особою
умисного тяжкого злочину, виявлення факту надання недостовірної
інформації про участь в АТО або за особистою заявою особи.
1 січня 2018 року дороги місцевого значення змінять балансоутримувача. Замість «Укравтодору» ними будуть опікуватися
облдержадміністрації, інформує Служба автомобільних доріг в області. Фінансування на ремонти та утримання таких шляхів надходитиме з Дорожнього фонду, який запрацює з початку 2018 року.
Розподіл коштів по областях буде пропорційний протяжності доріг,
які перебувають на балансі ОДА. Наразі у Тернопільській області мережа доріг загального користування становить 5 тисяч 4 кілометри
900 метрів. З яких дороги державного значення — 1485,5 км і дороги місцевого значення — 3 519,4 км.
З нового року в підпорядкуванні Служби доріг залишаться дороги
лише державного значення (1485,5 км), а місцеві дороги (3 519,4 км)
перейдуть під опіку Тернопільської облдержадміністрації.
Як поінформував в.о. директора департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Володимир Стахів, в
області завершено збирання гречки на площі майже 6,6 га, намолочено 9,6 тис. тонн, що на 3,1 тис. тонн більше, ніж у 2016 році,
при врожайності 14,5 ц/га, що на 2,5 ц/га більше минулорічного показника. «Найвища врожайність гречки у господарствах Шумського
— 25,3 ц/га, Підгаєцького — 20,1 ц/га та Теребовлянського районів
—19,6 ц/га. Лише по 8,4 центнера з гектара зібрано сільськогосподарськими підприємствами Монастириського району», — зазначив
Володимир Стахів. Також він повідомив, що в області продовжується збирання кукурудзи на зерно.
Для забезпечення перевезення пасажирів призначено новий
швидкісний поїзд «Інтерсіті» №747/748 Київ – Тернопіль – Київ.
Курсуватиме він з 3 листопада щодня, окрім понеділка — з Києва та
вівторка — з Тернополя.
Поїзд № 747 відправлятиметься зі станції Київ-Пасажирський о 17:24
та прибуватиме до Тернополя о 23:25. На маршруті прямування зупинятиметься на таких станціях: Козятин-1 (19:05-19:06), Калинівка-1
(19:38-19:39), Вінниця (19:57-20:00), Гнівань (20:20-20:21), Деражня
(21:19-21:20) Хмельницький (21:50-21:53), Волочиськ (22:39-22:40).
Поїзд № 748 відправлятиметься зі станції Тернопіль з 4 листопада
о 04:06 та прибуватиме на станцію Київ-Пасажирський о 09:58. На
маршруті прямування зупинятиметься на таких станціях: Волочиськ
(04:51-04:52), Хмельницький (05:42-05:45), Деражня (06:10-06:11), Гнівань (07:08-07:09), Вінниця (07:27-07:30), Калинівка-1 (07:45-07:46) та
Козятин-1 (08:16-08:17).
8 листопада 2017 року відбудуться вибори ректора Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Відповідно до листа Міністерства освіти на посаду
ректора обиратимуть одного кандидата, Буяка Богдана Богдановича.
Відповідно до Закону «Про вищу освіту» студенти вищих навчальних закладів у будь-який час доби мають право на вільний доступу до гуртожитку, у якому мешкають. Про це йдеться
у листі до громадської організації «Українська асоціація студентів»,
яке опублікувало Міністерство освіти і науки. «Повідомляємо про
неприпустимість встановлення тимчасових обмежень доступу до
гуртожитків здобувачів вищої освіти. Додатково до зазначеного
інформуємо про неможливість безпідставного виселення, залучення до примусових робіт, в тому числі чергувань, здобувачів вищої
освіти-мешканців гуртожитків та неприпустимість необґрунтованого проникнення в кімнати гуртожитків», — йдеться в листі.
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Тема тижня

Нехай добро повернеться сторицею!
30-літній ювілей відзначив 1 листопада Територіальний центр соціального обслуговування
Тернопільського району. Багато це чи мало? Питання, мабуть, риторичне, адже для історії
— це не так вже й багато, але для людей, яким за цей час допомогли соціальні працівники,
це більше, ніж чимало. З нагоди свята ми вирішили ближче познайомити наших читачів
із роботою Терцентру, розповісти про людей, які жертовно працюють на благо тих, кому
більше й сподіватися немає на кого.
Перш за все, Територіальний
центр — це установа, яка практично допомагає знедоленим і
самотнім, забезпечує належний
рівень соціального обслуговування, щодня турбується про людей,
які потребують допомоги та підтримки. Адже надання соціальних
послуг, які відповідають потребам
конкретної людини, — головне завдання працівників соціальної сфери. Бути поруч із найуразливішими
верствами населення, знати їхні
конкретні потреби і всіляко допомагати, зробити життя громадян
кращим — саме у цьому вбачають
своє гуманне покликання працівники Територіального центру.

Сьогодні щодо цього значно легше:
в людей є побутова техніка, відповідне обладнання та умови, тож
проблем набагато менше. Більше
часу ми намагаємося відводити для
спілкування, адже такі люди хочуть,
щоб їх вислухали, почули, підтримали, розрадили добрим словом,
— розповідає пані Мирослава.
Втім, роботи соцпрацівникам,
які обслуговують підопічних вдома,
не бракує. Вони докладають максимум зусиль, аби поліпшити життя
самотнім, надають допомогу в прибиранні будинків, пранні білизни,
купівлі необхідних продуктів харчування та ліків, обробітку земельних ділянок, приготуванні їжі. За

Працівники Терцентру. День вишиванки

З моменту створення Терцентру тут працюють люди, не відзначити яких неможливо, адже
вони — справжні альтруїсти, які
віддано трудяться в ім’я доброти. Це — Марія Шварчевська та
Мирослава Наконечна. Також
вже понад 25 років працюють
Любав Возняк, Іванна Зозуля,
Надія Козак, Стефанія Мирюта,
Ганна Боднарчук, Марія Горина,
Марія Долішна, Ольга Дячун,
Оксана Тарас, Євгенія Українець,
Надія Чорна, Світлана Бастюк,
Наталія Заверуха, Уляна Брикайло, Марія П’ятківська.
Скільки вдячних слів вони чують на свою адресу від тих, хто потребує опіки та допомоги! Люди зі
сльозами на очах зустрічають їх
на порозі своїх домівок і з сумом
прощаються, коли соцпрацівники
йдуть. І так щодня, рік у рік… І не
важливо — спека, хуртовина чи
дощ, бо ж все це — лише примхи
погоди, порівняно з людським життям, адже бути поруч у потрібний
час — їх святий обов’язок.

Мирослава Наконечна вже
майже 30 років працює соціальним робітником у селі Байківці. У
1988 році їй було лише 20 і роботи
мала куди більше, ніж тепер.
— Пам’ятаю, на обслуговуванні
у мене перебували 20 людей. Це
було велике фізичне навантаження,
адже в селах не було газу, водогону.

потреби пишуть листи, оформляють субсидію, оплачують різного
виду платежі, супроводжують у лікувальні заклади. Своїх підопічних
соціальні робітники відвідують
згідно з затвердженим графіком
роботи та індивідуальним планом
надання соціальних послуг догляду вдома. Вони віддані серцем
і душею своїй роботі і передусім
прагнуть допомогти потребуючим,
часто приділяючи їм більше уваги,
ніж своїм родинам.
— Допомагати людям означає
самому бути людиною. Для мене це
абсолютно природно. Я не шкодую
про обраний шлях, адже він дав
мені нові знайомства з цікавими
людьми і друзів, бо мені важко назвати їх підопічними. Я звикла до
них, а вони до мене. Знаю всі їхні
таємниці, болі, переживання, бо ж
все це — довіра на основі любові,
— додає Мирослава Наконечна.
Нині жінка має на обслуговуванні 16 самотніх і престарілих людей,
які не мають дітей.

Працівники Терцентру, 2007 рік

— У нас середнє навантаження на одного соцпрацівника — 12
осіб. Це важко і фізично, і морально, адже це нелегка праця, яка неабияк виснажує. Тож існує потреба
у розширенні штату, щоб розвантажити персонал, — каже директор
Територіального центру соціального обслуговування населення
Тернопільського району Надія
Бойко. — Звісно, колектив поступово омолоджується, але скажемо
відверто, робота — надскладна, а
мінімальна зарплата не приваблює
молодь. По-іншому, як альтруїстами, я наших людей назвати не
можу.
Надія Іванівна вже сім років очолює Терцентр. Каже, що ніколи й не
думала, що працюватиме саме в цій
сфері. Але доля розпорядилася так,
що прикипіла до неї душею. Люблять і поважають її і працівники,
кажуть, що вона — завжди усміхнена та приємна людина, яка достойна найвищої похвали. Надії Бойко
вдалося згуртувати колектив, який
тепер організовує спільне дозвілля, поїздки в паломницькі центри
тощо.
Повертаючись до історії, варто згадати, що спеціалізована
служба із обслуговування самотніх
непрацездатних громадян була
заснована у 1987 році. Спочатку
вона працювала при Петриківському дитячому будинку-інтернаті.
Згодом очолити її запропонували
Марії Йосипівні Романюк. Тоді не
існувало спеціальної служби для
обслуговування населення, тож
це був своєрідний експеримент.
Перше комплексне обстеження
матеріально-побутових умов самотніх громадян похилого віку, які
проживали в селах району, лягло
на плечі Марії Шварчевської і Надії
Бутковської, які у 1987-му стосовно цього виконали основний обсяг
робіт. Спочатку у штаті було 5
працівників. З лютого 1987 року
спеціалізована служба була реорганізована у відділення соціальної допомоги самотнім непрацездатним
громадянам та передана у підпорядкування Тернопільського райсоцзабезу. З 1988 року воно обслуговувало усі села району. До 1990-го
створили «банк даних» самотніх
непрацездатних громадян. У січні
1991-го відділення соцдопомоги поповнилося працівниками соціальної
служби. На той час у структурі вже
налічувалося близько 50 працівників, кожен із яких в середньому об-

слуговував близько 20 підопічних.
У лютому 1998 року відділення
реорганізували у Територіальний
центр обслуговування пенсіонерів
та самотніх громадян, з чого й почалася новітня сторінка історії
Терцентру.
З того часу минуло багато років,
впродовж яких Терцентр працював
над удосконаленням своєї діяльності, розширенням переліку соціальних послуг. Так, на сьогодні
він має три гілки: відділення соціальної допомоги вдома, відділення
денного перебування та відділення
організації надання адресної натуральної та грошової допомоги.

Відділення денного перебування порівняно нове. Тут запроваджено надання соціальних послуг адаптації, консультування,
профілактики, посередництва
більш ширшому колу громадян похилого віку, інвалідам, які потребують надання цих послуг, незалежно
від їх сімейного стану.
— Працівники відділення застосовують виїзні методи роботи.
Проводять заходи для організації дозвілля та відпочинку до Дня
людей похилого віку, РіздвяноНоворічних свят, Великодня. У невимушеній атмосфері підопічні
мають можливість ділитися своїми
радощами, болями та тривогами, з
Захід присвячений
Великодню

Масажне крісло
с. Забойки

Допомога в обробітку
присадибних ділянок

У відділенні соціальної допомоги вдома працюють 62 соціальних робітники, які надають
соціальні послуги для 780 осіб.
Окремих підопічних тут обслуговують уже понад два десятиліття.

перших вуст линуть власні рядки
поезії та пісні: про перше кохання,
про великий героїзм та рідне село,
про все те, без чого людина не
може бути людиною, — зазначає
Надія Бойко.
Також завдяки співпраці Терцентру з медичними працівниками територіального медичного
об’єднання у ФАПах Тернопільського району для пенсіонерів та осіб
із обмеженими функціональними
можливостями проводять сеанси масажу на масажному кріслі. Із
розвитком сучасного суспільства
та новітніх технологій у відділенні
денного перебування громадяни
похилого віку мають змогу пройти
навчання з основ комп’ютерної
грамоти. Цю практику згодом планують реалізовувати і на базі бібліотек. ▶▶▶

слово
Шановні працівники соціальної сфери!
Ви обрали для себе нелегку, але благородну та дуже важливу професію
— допомагати і надавати допомогу тим, хто цього потребує. Від
професіоналізму та компетентності, високих особистих якостей
соціальних працівників багато в чому залежить якість життя багатьох людей у нашій країні, їх соціальне самопочуття, впевненість у
завтрашньому дні. Допомога людям, які опинилися у важкій життєвій
ситуації, завжди вважалась гідною поваги. В основі вашої щоденної
важливої праці лежить один із головних принципів людства — підтримка ближнього.
Від імені усієї громади Тернопільського району висловлюємо свою
повагу та вдячність за вашу благородну нелегку працю.
Нехай ваша чуйність,
милосердя, доброзичливість вселяють у серця
людей віру в те, що в
нашому суспільстві
не перевелися такі
цінності, як доброта,
людяність, милосердя.
Нехай за самовіддане
служіння ближньому
Бог дарує вам здоров'я і
благословення.

Олександр ПОХИЛИЙ,
голова Тернопільської
райдержадміністрації

Андрій ГАЛАЙКО,
голова Тернопільської
районної ради

Дорогі колеги!
У першу неділю листопада країна вшановує соціальних працівників — людей, на яких покладена дуже відповідальна і почесна місія. До численної армії таких працівників належимо і ми з
вами. Тисячі людей відчувають нашу турботу,
увагу і доброзичливість, бо ми щодня допомагаємо їм впоратися з нелегкими життєвими
обставинами і тим самим реалізуємо активну
соціальну політику держави.
Нехай множаться наші добрі вчинки, здійснюються найкращі плани та задуми, а служіння обраній справі, чуйність та щедрість
приносять людську шану та повагу! Хай у
ваших домівках панують мир і злагода, благополуччя і достаток. Зі святом вас!
Функціонує і відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги,
де підопічні Терцентру мають можливість скористатися послугою з
ремонту взуття та послугами робітника з комплексного обслуговування, а саме: різання та рубання
дров, дрібні ремонтні роботи, благоустрій. Допомогу надають відповідно до індивідуальних потреб
підопічних.
Налагоджено багаторічну співпрацю з багатьма благодійними організаціями та фондами, зокрема
такими, як: Міжнародний благодійний фонд «Стефан», Тернопільська
обласна благодійна організація
«Серце милосердя», Тернопільська
обласна громадська організація
«Благодійність», Благодійна організація «Благодійний фонд «Тепло
сонця», благодійна організація
«Благодійний фонд «Сфера доброти», районна організація Товариства Червоного Хреста України,
завдяки яким систематично здійснюється поповнення «банку речей» гуманітарною допомогою для
забезпечення потреб самотніх громадян та інвалідів.
Підопічні Терцентру мають змогу одержати не лише вживаний
одяг та взуття, а й засоби особистої
гігієни, постільну білизну, меблі та
технічні засоби реабілітації (ходунки, палиці, милиці, інвалідні візки)
для осіб із обмеженими функціональними можливостями.

Тема тижня

Милосердя не має кордонів

З метою перевірки використання наданої гуманітарної допомоги, а також ознайомлення з життям та побутом українців, представники організації «Werkgroep
Hulptransporten Oost-Europa» (WHOE) побували на Тернопільщині.

Справжнім відкриттям для голландських волонтерів став
Тернопільський район, адже тут вони побували і в громадах
(Байковецькій та Великогаївській ОТГ), і в медичних установах, і в школах, а також завітали з подарунками в сім'ї,
які потребують уваги та підтримки. Гостям з Нідерладнів за
багаторічну посильну допомогу дякували керівники органів
місцевого самоврядування, а школярі радували закордонних
благодійників концертами.

Зірка долі Галини Парацій
Надія БОЙКО, директор Територіального
центру соціального обслуговування (надання
соціальних послуг)
Тернопільського району.

Не обходиться і без тісної співпраці з головами сільських і селищних рад та об’єднаних територіальних громад, які завжди йдуть
назустріч, ставляться з розумінням
та підтримують ініціативи Терцентру.
У рамках акції «Милосердя»
до свят самотні громадяни одержують продукти харчування від
благодійників, бізнесменів району, які активно долучаються
до участі в акції, — каже директор Територіального центру соціального обслуговування Тернопільського району. — Тож ми
висловлюємо щиру подяку приватним підприємцям, установам, організаціям та фондам за
великий внесок у благодійність,
за вияв доброти, милосердя та
розуміння. Нехай ваше добро
повернеться до кожного з вас!
Сьогодні вітаємо колектив Терцентру із ювілеєм та бажаємо працівникам міцного здоров’я, наснаги
до життя та радості щодня, адже
без вас цей світ був би не таким добрим. Ви, як згуртована велика родина, працюєте не заради пишнот
і слави, а задля поліпшення якості
обслуговування населення району,
робите все для того, аби підопічні
почувалися захищеними. Тож нехай щирі слова вдячності за увагу,
допомогу та підтримку додають
вам сил у вашій нелегкій праці, бо
справа ваша — жертовна та благословенна.
Лілія КУЛЕНИЧ.

Співпраця з
благодійниками
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Щоб про тебе пам’ятали, вчить народна мудрість, залиши
після себе дерево. Ти помреш, а люди, що рятуватимуться
від спеки під його кроною чи куштуватимуть плоди, навіть не знаючи тебе, згадають добрим словом того, хто посадив це дерево. У саду, який належить Тернопільському
геріатричному будинку, що у приміському селі Петриків,
чимало таких дерев, що їх посадила ще у сімдесятих роках
минулого століття колишня директор цього закладу Галина Парацій разом із працівниками та підопічними. Але не
лише плодові дерева нагадують про цю добру жінку, яка
пропрацювала тут майже чверть століття…
Галина Павлівна Парацій народилася 15 жовтня 1931 року у селі Федорівка, що на Житомирщині. Її батько важко працював на місцевій каменоломні, а мати — у колгоспі, спочатку у ланці, а
потім — головою. У сім’ї зростали четверо дітей.
Роки були важкі — голод, війна, післявоєнна розруха. Галина Павлівна часто згадувала свого дідуся, який тримав пасіку. Тим і рятувалися від
біди. Маленька Галя дуже любила науку. Щодня
долала більше трьох кілометрів до школи. Сімнадцятирічною вступила до медичного технікуму
у Житомирі, який успішно закінчила у 1952 році
та була направлена у село Дубенка Монастириського району у фельдшерсько-акушерський пункт.
У Монастириськах деякий час працювала завідуючою дитячим районним садочком-яслами, а в
Гусятині — фельдшером у дитячій консультації.
На Тернопіллі знайшла свою долю, народила двох
дітей. У 1963 році стала тернополянкою, бо чоловіка направили на роботу в обласне управління
міліції. А Галина Парацій знайшла себе у новій діяльності — спочатку працювала інспектором обласної організації Товариства Червоного Хреста, а
через рік вже обіймала посаду заступника голови
цієї організації.
У 1975 році Галина Парацій очолила будинокінтернат для літніх самотніх людей, який розмістився у мальовничому куточку села Петриків.
Першими його жителями були ветерани Великої
Вітчизняної війни, інваліди, ветерани праці. Галина Павлівна та очолювана нею команда працівників зробили все для того, щоб людям тут жилося
затишно. Тут поселилося понад дві сотні осіб із різними, часом дуже важкими та трагічними долями.
Галина Парацій кожного знала, особисто спілкувалася, цікавилася їхнім минулим та намагалася зробити все від неї залежне, щоб кожен день ці люди
сприймали з радістю. Для затишку та користі було
насаджено великий фруктовий сад, ягідник. Щоб
урізноманітнити меню підопічних, при будинкуінтернаті відкрили міні-свиноферму, розводили
курей та кролів. У обробітку було майже 3 гектари
землі, де вирощували городину.
У кімнатах створили сімейний затишок. Перші
підопічні самі організовували концерти, з якими
виступали у свята. Деякі колективи посідали призові місця на обласних конкурсах-оглядах.
Петриківський будинок-інтернат для одиноких літніх людей отримав звання «зразковий».
Сюди по досвід приїжджали не лише з усіх республік колишнього Союзу, але й з-за кордону. Організовували семінари, наради, навчання, на яких

директор Галина Парацій та її колеги щедро ділились знаннями.
Галину Парацій чотири рази обирали депутатом Петриківської сільської ради. Щоб вирішувати наболілі проблеми виборців, активно залучала
колишнього сільського голову Мирослава Батька
та тодішнього директора місцевої школи Григорія
Яструбецького. Люди, які приходили на прийом
до депутата Галини Парацій, отримували дієву допомогу.
За сумлінну працю Галина Павлівна нагороджена
медаллю «За трудову відзнаку», мала звання «Відмінник охорони здоров’я», «Відмінник санітарної
роботи», «Почесний донор СРСР» та інші нагороди.
Нині в області та районі, зокрема, діє соціальна служба, яка допомагає самотнім непрацездатним громадянам. Ініціатором цього доброго
почину була й Галина Павлівна Парацій, адже
саме при Петриківському будинку-інтернаті для
літніх людей були створені мобільні групи серед
працівників закладу, які допомагали немічним
людям оформляти документи, купувати для них
необхідні продукти, прибирати у помешканні,
засаджувати й обробляти городи та робити ще
багато корисних справ.

Про таких, як Галина Павлівна Парацій, кажуть:
«Ці люди не належать собі. Вони безкорисливо турбуються про інших, забуваючи часом про власні
проблеми. Вони безвідмовні. До них можна постукати в будь-яку годину дня чи ночі, і вони, не роздумуючи ні секунди, прийдуть на поміч. На жаль,
таких людей все менше»…
Життєва зірка Галини Павлівни Парацій згасла 9
березня 2016 року. Вона мала надію побачитися на
50-річчі з часу створення Тернопільського району з
усіма, з ким довелося працювати. Не судилося…
Галина ЮРСА — ТРР «Джерело».
Фото з архіву родини Парацій.
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Героям слава!

Урочиста академія з легендарним
капітаном незламного тральщика
«Черкаси» — Юрієм Федашем

Захід відбувся 27 жовтня в Тернопільській райдержадміністрації. У заході, організованому
Великобірківським будинком творчості школяра та відділом освіти райдержадміністрації, взяли участь
лідери учнівського самоврядування та педагоги-організатори району.

Морський тральщик "Черкаси"
був останнім з українських військових кораблів у кримських водах, який гордо ніс на флагштоку
прапор України, а екіпаж зберіг
вірність українському народу і відважно
та грамотно чинив спротив штурмовим
групам російських окупантів.
Не було, мабуть, в Україні людини,
яка з тривогою і гордістю не стежила б
наприкінці березня 2014 року за діями
морського тральщика «Черкаси», екіпаж
якого відмовився здатися окупантам під
час подій у Криму, коли все узбережжя
півострова, як і більшість українських
військових кораблів, дислокованих у цьо-

му регіоні, були в руках російських спецзагонів.
Перехоплювало подих, коли читали
інформаційні повідомлення в Інтернеті,
дивилися телевізійні новини про те, як
опирався цей невеликий корабель спробам росіян його підкорити. Екіпаж разом
зі своїм командиром Юрієм Федашем не
тільки не виконав ультиматум противника про здачу, а й спробував прорватися із

заблокованої бухти Донузлав, яку росіяни спеціально перекрили потопленими
кораблями.
Командир корабля, Юрій Федаш, —
наш земляк, справжній народний герой
України, який народився в селищі Великі Бірки, навчався у Великобірківській
школі і відвідував гуртки Великобірківського будинку творчості школяра.
Учасники академії з
перших уст почули спогади про той непростий час,
коли корабель опинився
в оточенні російських загарбників.
На завершення зустрічі
присутні висловили повагу до героя-земляка і захоплення його мужністю
та відвагою. Використовуючи публікації в пресі та
Інтернет-виданнях, відео,
що стосуються тральщика «Черкаси», гуртківцям вдалося узагальнити всю інформацію в пошуководослідницькій роботі.
Рукопис матеріалів пошукової роботи,
який з часом може стати безцінною додатковою інформацією під час вивчення
тем новітньої історії в навчальних закладах району, вручено Юрію Федашу.

27 жовтня голова
районної державної адміністрації
Олександр Похилий
взяв участь в урочистостях з нагоди
25-річчя Великогаївської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів.

Знай наших!

Заслужена нагорода

Шевченко у Дичкові

З 27 по 29 жовтня у місті Нетішин Хмельницької області відбувся Всеукраїнський
фестиваль-конкурс аматорських
театральних колективів «Золота
маска», у якому взяли участь 14
колективів України.

Майстерність і творчий потенціал
учасників оцінювало професійне журі у
складі заслуженого діяча мистецтв України, режисера Анатолія Бєлєванцева (м.
Хмельницький), завідувача кафедри театральної режисури Рівненського державного гуманітарного університету,
режисера, сценографа Володимира Богатирьова, заслуженого працівника культури України Сергія Швеця (м.Київ), засновниці театру в Нетішині, режисера,
акторки Ірини Ловцової (м. Київ), режисера, завідувача відділу маркетингу,
інноваційно-видовищних проектів та
шоу-програм Хмельницького обласного
науково-методичного центру культури і
мистецтв Оксани Натальської.

Тернопільську область представляв аматорський театральний колектив «Відгомін» будинку культури села Смиківці
(режисер Юрій Ліский).

Ще одна видатна подія вписана в
історію села Дичків. 29 жовтня на
території школи відкрили пам’ятник
великому просвітителю українського народу, титанові думки, поетові
і художнику Тарасу Григоровичу
Шевченку. Погруддя Кобзаря освятив
парох села отець Олег Леськів.

Сільські артисти виступили з виставою «Я поведу вас у світле майбутнє» (за
п’єсою Олександра Топоринського), за
яку отримали диплом третього ступеня.
У номінації «Краща чоловіча роль другого плану» переміг Борис Антків. У виставі також були зайняті Віктор Домший,
Оксана Логінська, Віталій Левчик, Надія
Осадчук, Сергій Козуб та Юрій Ліский.
Звукорежисер вистави — Андрій Сидор.

Артисти вдячні за допомогу меценатам
Віталію Михайловському, Галині Логінській, Роману Гончарику, Надії Перехрест,
Володимиру Качуровському, Богдану Козубу, Євгенії Кармазін, Михайлу Кильбі, Наталі Трофімовій, Галині Паращук,
власникам бару «5 КМ», а також Роману
Логінському, Сергію Гончаренку, Володимиру Сидязі й о. Євгену.

Ми — українці!

Ніна Матвієнко — пісенний символ України
Хочу бути піснею
Неначе землю цвітом засіва –
Отак ця жінка молодо співа!
І нащо популярність їй і успіх –
Лице осяяв таємничий усміх,
А кожне слово птахом ожива...
Добрішає світ, коли вона співа!
Певно, якби українська пісня вирішила взяти собі людську подобу, вона
обрала б легенду української естради
Ніну Матвієнко. Цього року співачка,
яка своєю творчістю пробуджує в кожному з нас генетичну пам’ять, відсвяткувала 70-річчя. Ніну Матвієнко вважають
унікальним надбанням нашої країни, а

її «Квітка душа» – пісенний символ сучасної епохи.

З нагоди дня народження цієї
талановитої жінки у ЗОШ І-ІІІ ст.
с. Товстолуг відбувся святковий
концерт, на якому учні школи
заспівали пісні Ніни Матвієнко
та ознайомилися з її біографією. На завершення вечора організували ватру та дискотеку з
українськими піснями.

Наталія САБАДАЖ, заступник директора з виховної роботи

Галина ЮРСА – ТРР «Джерело».

Незважаючи на холодну осінню погоду,
багато односельчан — молодих і сивочолих
— прийшли вшанувати пам’ять поета. Ведучі
свята, Каріна Теслюк і Катерина Баньковська, розповіли про нелегкий життєвий шлях
Кобзаря, якого не зломили ні кріпацтво, ні заслання, ні переслідування російського режиму. Його серце належало Україні, він так любив
свій знедолений народ.
Сільський церковний хор під керівництвом Ірини Морозової та Романа Стирана
виконав «Реве та стогне Дніпр широкий», «Заповіт» та інші твори на слова Тараса Шевченка.
Учні місцевої школи — Марта Маньківська,
Віталіна Дусанівська, Софія Висоцька, Каміла Башняк — читали безсмертні поезії Кобзаря. «Вони лунатимуть вічно, дзвенітимуть у наших серцях, бо в них велика любов до України»,
— казали люди.
Ансамбль учителів виконав пісні «З далекого краю», «Бог благословляє» та інші. Присутні на дійстві люди дякували самодіяльним
митцям за душевне свято.
Голова Великогаївської об’єднаної територіальної громади Олег Кохман та директор Дичківської ЗОШ І-ІІ ст. Андрій Романюк
висловили щиру подяку всім, хто долучився до
створення пам’ятника, на якому викарбовано
слова Тараса як заповіт усім українцям: «Любітеся, брати мої, Україну любіте. І за неї, безталанну, Господа моліте».
«Гаряче слово Кобзаря надихає кожного
бути чесним, добрим, шанувати та любити один
одного. Пророчі слова Шевченка ніби сьогодні
написані для кожного із нас, щоб ми зрозуміли:
Україна — найдорожче, найцінніше, що в нас
є, і ми повинні берегти її у дні радості, печалі
і тривоги. Віддаймо Шевченкові шану. По мудрість звертаймося до нього і переможемо, бо
з нами Бог і він!», — натхненно мовила одна з
ведучих.
Галина ЮРСА.
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Юні таланти

Додому привезли три срібні
і п’ять бронзових медалей!
Неймовірно щасливі, успішні та з величезним багажем знань і досвіду повернулись із Відкритих міжрегіональних змагань з початкового технічного моделювання учнів молодшого шкільного віку "Креативна
галицька майстерня-2017", які проводили у м. Львові з 12 по 14 жовтня 2017 р на базі Центру творчості
дітей та юнацтва Галичини, вихованці Великобірківського БТШ!
Додому команда гуртка «Початкове технічне моделювання» з Великих Бірок, що представляла Тернопільщину, привезла три срібні і п’ять бронзових медалей!
Із такою кількістю нагород зі змагань юні техніки їхали
вперше.
12 жовтня Львів зустрів їх чудовою погодою і подарував незабутні враження від знайомства з новими креативними завданнями в галицькій майстерні.
Виконуючи творче завдання, потрібно було виготовити
модель космічної ракети за заданою схемою з вторинного
матеріалу та художньо оформити її за власним задумом. А також на відкритому майданчику здійснити запуск ракети.
Завдання з початкової електротехніки складалося із двох
частини. Перша передбачала знайомство з комп’ютерною
програмою «Початки електроніки» під час практичної роботи на персональних комп’ютерах. А друга — читання найпростіших електричних схем та складання їх на заздалегідь
заготовлених макетницях і перевірка працездатності схеми,
складеної на макетниці. Крім конкурсних завдань, учасників
залучили до майстер-класу «Кольорові долоньки» та демонстрації діючих моделей і радіокерованих пристроїв, виготовлених у гуртку «Радіотехнічне моделювання».
Другий день змагань був ще більш цікавим та насиченим.
Юні техніки виконували спортивно-технічне завдання:
виготовляли моделі метального планера з дипрону «Стриж»
із заздалегідь заготовлених наборів, а також брали участь у
змаганнях на дальність польоту авіамоделей в приміщенні.
Найкращий результат на дальність польоту показав наш вихованець Устим Маценько.
Досить цікавим і незвичним виявилось завдання з виготовлення автомоделі, яку запропонувала керівник Чернівецької делегації Ольга Косило, — це спортивна машинка з
гофрокартону. Проте наші вихованці успішно з цим завданням упорались.
В перервах між етапами змагань з учасниками було проведено майстер-клас з орігамі «Львівські мури».
Азарт та жага перемоги під час виконання спортивного

завдання «Веселі старти» спонукали гравців бути спритними
та непереможними.
Запропонована гра-естафета у спортивному залі Львівського міського центру спорту «Кшатрій» додала наснаги юнакам та
посилила прагнення до підкорення нових вершин.
Саме під час цих змагань Устиму Маценьку вдалося вибороти «срібло»! Після визначення переможців учасники змагань
мали можливість насолодитися відпочинком на ігровому майданчику у закритому приміщенні.
Пройшовши успішно всі етапи випробування, хлопці в підсумку отримали такі нагороди:

у конкурсі «Складання найпростіших електричних
систем» друге місце посів Устим Маценько, а третє розділили Дмитро Качковський, Арсен Чудик та Денис Запоточний;
у конкурсі «Виготовлення моделі транспортної техніки» дипломами третього ступеня та медалями нагороджені Устим Маценько та Денис Запоточний.
А от в конкурсах «Виготовлення моделі метального планера» та «Веселі старти» Устим Маценько отримав срібні нагороди.
14 жовтня для учасників відкритих міжрегіональних змагань з ПТМ «Креативна галицька майстерня» було організовано цікаву культурну програму історичною частиною міста Львів. Спочатку діти мали невеличку екскурсію Площею
Ринок, потім усі разом відвідали аптеку-музей «Під чорним
орлом» і її підземелля, були у музеї зброї «Арсенал», а також
побачили майстер-клас у «Львівській майстерні мила» і власноруч виготовили льодяники у "Майстерні карамелі».
Ольга Урманець,
керівник гуртка «ПТМ» Великобірківського БТШ.

Нашого цвіту по всьому світу

Софія Лоренцо — італійська українка

Це миле, затишне та гарно доглянуте помешкання у селі Баворів Тернопільського району по-справжньому оживає влітку, коли сюди на відпочинок
приїжджає з Італії його наймолодша господиня — Софія. Дехто, може, подивується: в Італію треба їздити відпочивати. Але у цій родині саме так.
Свого часу бабуся дівчинки —
Марія Хорова (з дому Комар) поїхала, як і багато наших співвітчизниць, за кордон на заробітки. Одна
з основних причин — передчасна
кончина улюбленого сина та бажання спорудити на його могилі гідний
пам’ятник. Потрібних коштів у пані
Марії тоді не було. Через якийсь час
до Італії приїхала її донька Оксана,
яка знайшла в Італії не лише роботу, а й кохання та шлюб з італійцем
Франко Лоренцо. У 2008 році у них
народилася донечка Софія, яка стала потіхою для батьків та гордістю
для Італії й України.
Дев’ятирічна Софія Лоренцо два
роки поспіль здобуває перемогу на
Міжнародному конкурсі «Мій рідний край», який впродовж ось уже
двох десятиліть проводить у Львові
«Союз українок» з метою «творення правдивих літописних сторінок
історії України», як сказано в положенні конкурсу.
Живучи в містечку Вілла Адріана, що за 30 кілометрів від Риму,
дівчинка якось довідалася від викладачки Дрогобицької гімназії
Лідії Дукас (нині проживає в Італії,
свого часу була засновницею наукового україномовного журналу
«До світла»), що у 1901–1903 роках
у містечку Сан-Ремо перебувала на
лікуванні українська поетеса Леся
Українка. «Справді? Це так близько від мого дому, — сказала тоді
Софійка. — Я хочу знати про це
більше, щоб розповісти своїм італійським одноліткам».
Почалися пошуки, знайомство
з місцями, які відвідувала в Італії славнозвісна поетеса. На карті
Італії дівчинка жовто-блакитними
кольорами позначила Сан-Ремо,
Венецію, Геную, Неаполь, Помпею,

Палермо, Катанію. Через деякий
час Софія разом із бабусею та мамою відвідала Сан-Ремо, побувала
на віллі, де жила Леся Українка, та
в бібліотеці, де є твори поетеси, перекладені італійською. «Щасливий
випадок посприяв тому, що вдалося
нам потрапити на територію вілли і
познайомитися з її теперішнім господарем — адвокатом Алєсандро

Ремотті, дуже освіченим чоловіком,
простим і щирим у спілкуванні, —
розповідає Софія Лоренцо. — У
бібліотеці Сан-Ремо зустріли завідувачку Даніелу Філіппі. Вона з
великим ентузіазмом і щирістю
надала нам доступ до архівних документів. Потрапив до наших рук
унікальний експонат — портрет
Лесі Українки пензля канадської

художниці українського походження Катерини Антонович, а також
томик Лесиних творів, перекладених англійською та подарованих у
1963 році канадськими українцями
місцевій бібліотеці».
В Італії зберігають пам'ять про
славну українку. На фасаді будинку у Сан-Ремо, де проживала Леся
Українка, з ініціативи краєзнавця,
дослідниці і перекладачки Марини
Моретті 28 травня 1998 року було
встановлено меморіальну дошку
з написом двома мовами: «На цій
віллі в 1902-1903 роках жила поетеса Леся Українка, палка виразниця українського національного
руху». Тоді ж було організовано наукові читання, де з доповіддю про
життєвий та творчий шлях Лесі
Українки виступила доктор філологічних наук, професор кафедри
славістики Римського університету «La Sapienza» Оксана Пахльовська — донька Ліни Костенко. Усе
це та ще цікаві моменти з життя
і творчості Лесі Українки разом
зі своїм науковим керівником Лідією Дукас дослідила Софія Лоренцо й виклала у працях «Мені
Італія, а надто Сан-Ремо, здається
«дома» (Італійськими стежками
Лесі Українки)» та «Незабутня
подорож з екскурсом у минуле».
Обидві роботи визнані кращими
на Міжнародному конкурсі «Мій
рідний край», відповідно, у 2016
та 2017 роках у номінації «Ми –
горда нація».
До роботи Софія додала відео
про відвідання місць, де на початку
ХХ століття лікувалася, творила,
жила Леся Українка. Конкурсантка декламувала вірш «Contra spem
spero!» («Без надії сподіваюсь»)
трьома мовами — українською,

італійською та англійською. Найбільшу овацію залу Софія зірвала
такими словами: «Мої мама та бабуся роблять все для того, щоб я
була щирою українкою!» Дівчинка
за порадою своєї наставниці хоче
у майбутньому продовжити дослідження теми «Леся Українка та Італія», яка ще не до кінця вивчена…
Як розповіла Софія Лоренцо,
щоб бути в україномовному середовищі, вивчати та збагачувати
рідну культуру матері та бабусі,
вона щотижня відвідує суботню
школу «Престиж» у Римі. Бере
уроки вокалу, гри на фортепіано,
займається танцями та спортом.
Софійка добре володіє італійською та українською, вивчає англійську мову. З нетерпінням чекає на канікули, бо три місяці має
можливість, як сама каже, «бути
на волі» у селі Баворів. Тут дівчинці все до душі – природа, люди.
Цього року через участь у конкурсі «Мій рідний край» та книжковому форумі у Львові вона могла
поїхати в Італію лише 15 вересня.
Тому, щоб не пропускати занять,
попросилася до школи у директора
Баворівської ЗОШ І-ІІІ ст. Миколи
Степановича Костика та два тижні
відвідувала уроки, виконувала завдання і, звичайно, отримувала заслужені бали. «Ви не подумайте, що
баворівські вчителі мені завищували оцінки, — поділилася Софійка
Лоренцо. — У моєму українському
щоденнику поряд із «дванадцятками» є «дев’ятки» і навіть «шістки».
Проте це найкраща у світі школа і
найкращі вчителі. Я залюбки тут
залишилась би!»
Галина ЮРСА – ТРР «Джерело».
Фото автора та з архіву родини
Лоренцо.
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Вітаємо!

Справи приватні

Продам

них. Гарантія, з/ч, безкоштовна доставка.
Знайдете дешевше — віддамо ще дешевше 0985989484, 493000, 0982591958,
0666653606, www.tractor_c.com.ua

Водоочищувачі
для питної води

гурт
роздріб

Колектив комунального закладу
Скоморохівська ЗОШ I-II ст. з днем
народження вітає вчителя початкових класів Теодозію Миколаївну
ДЯЧЕНКО.
Бажаєм Вам квітів та мирного неба,
Грошей та здоров’я ще більше, ніж треба.
Хай доля Вам щастя багато дає,
Зозуля сто років життя накує.
Хай справдяться мрії, здійсняться дива,
Хай кругом від сміху іде голова,
Достатку — у будні,
в свята — подарунків,
Гарних подій, доброти, поцілунків!
Колектив Острівської ЗОШ І-ІІІ ст.
вітає з днем народження шкільну
медсестру Стефанію Іванівну Бойчук, вчителя історії Олену Володимирівну Василинчук.
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) Тернопільського району щиро вітає з ювілеєм соціального робітника с. Підгороднє Віту
Віталіївну Мощинську.
В честь ювілейного Вашого дня
Для Вас — щонайкращі наші слова:
Бажаєм здоров’я на многая літ,
Хай довгим і сонячним буде Ваш вік,
Хай злагода буде, хай буде любов,
Хай тисячу раз повторяються знов
Хороші, святкові і пам’ятні дні,
Хай сонце всміхається Вам у житті.
Іменинники Тернопільського районного територіального медичного
об’єднання — лікар-хірург Адам Трифонович КОВТУНЕЦЬ, сестра медична з дієтичного харчування Віра
Петрівна КЛИМКО, молодша медична сестра (санітарка палатна) Оксана
Богданівна ГРЕЛЯ, сестра медична
загальної практики — сімейна медицина АЗПСМ смт Велика Березовиця
Ганна Антонівна СКОВРОНСЬКА,
гардеробник
Олеся Степанівна
КОШУЛИНСЬКА, акушерка ФАПу
с. Петриків Оксана Іванівна КИБА,
сестра медична стаціонару Оксана
Романівна ГЛАДИШ, рентгенолаборант Дмитро Петрович БЕНДЕРСЬКИЙ, сестра медична Ольга Романівна ГОЛОВЧУК, сестра медична
стаціонару Зиновія Володимирівна
САМОЛЕВИЧ, молодша медична
сестра (санітарка) Ольга Євгенівна
БІДОЧКО, лікар-стоматолог Михайло Володимирович ЯВОРСЬКИЙ.
Незабутніх вражень, щасливих подій,
Здійснення задумів, втілення мрій!
Хай прекрасним цвітом шлях життя рясніє,
Справджуються завжди заповітні мрії.
Хай палають в серці почуття високі,
А доля дарує повні щастям роки.

Низька
ціна

м. Тернопіль, пр-т Злуки,53
т./ф. (0352) 43-26-76,
тел. моб. (067) 349-13-13

м. Тернопіль (ринок «Західний»),
вул.Об’їзна, 12/5Б
(0352)53-86-36, (098)1277011, (050)8673324

Жалюзі, ролети (горизольтальні, вертикальні), римські штори 254897,
0986208224
Вікна, двері, ворота, ролети. Ціни
виробника. www.alp-vikno.te.ua
524239, 256999, 0676755984

ЦЕГЛА
ОБЛИЦЮВАЛЬНА
ДЕКОРАТИВНА

(067) 352-51-54

!

www.gaz.te.ua

Газобалонне
обладнання
Новинка!
Варіатори
випередження
запалювання.
Авторизований сервісний центр
с. Острів, вул. Ярмуша, 188

Для всіх типів
бензинових
двигунів

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

ПАСИ КЛИНОВІ

Для імпортних комбайнів

САЛЬНИКИ

м. Тернопіль. Тел. (067) 354-70-97
www.bearings.te.ua

(050)3776023, (096)6021987

с. Плотича,
вул. Грушевського, 9
Д

ПІДШИПНИКИ

Для промислової та сільськогосподарської техніки
Для легкових та вантажних автомобілів

фотодрук;
натяжні стелі "Зоряне небо";
лакові натяжні стелі;
матові натяжні стелі;
сатинові натяжні стелі;
одорівневі натяжні стелі.
Тел.: 0676887677, 0686456726

Продаж та ремонт
велосипедів з Європи з сервісним
обслуговуванням

Куплю

Закуповуємо ВРХ, коней, свиней, телят
0977270253

РОБН
ИК
ВИ
А

Колектив працівників відділу
освіти Тернопільської РДА та районного методичного кабінету з
ювілеєм щиро вітає методиста з
навчальних дисциплін районного
методичного кабінету Галину Дмитрівну ВАСИЛЕНКО.
Хай будуть з Вами здоров’я та сила,
Хай доля буде ласкава і щира!
Щоб ніколи не знали Ви втоми!
Хай мир і злагода будуть у домі,
Хай Господь дарує надію й тепло
На довгі літа, на щастя й добро!

Колектив територіального центру соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) Тернопільського району щиро вітає з днем
народження соціального робітника с. Байківці Мирославу Петрівну
Наконечну.
Бажаємо світлої радості й сили,
Ласкавої долі, добра і тепла,
Щоб ласку Вам слало небесне світило,
Здоров’ям наповнила рідна земля!

ВІ

Працівники відділу культури
Тернопільської РДА, районного
будинку культури та районна організація профспілки працівників
культури щиро вітають з днем народження провідного методиста
РБК Наталію Романівну Пораду.
Хочемо побажати всіх земних
благ, якими Всевишній може нагородити жінку: здоров’я та краси,
щастя і радості, взаємної любові і
відданої дружби, людського тепла
і внутрішньої гармонії, невичерпного терпіння і жіночої мудрості,
неймовірних відчуттів душевного
польоту і найпрекрасніших фантазій, творчого натхнення та Божого
благословення у всіх починаннях!

будь-якої складності

•
•
•
•
•
•

Опалювальна техніка

• котли твердопаливні,
електричні, газові
• конвектори, газові колонки
• газові лічильники та плити
• електричні обігрівачі
• бойлери та ін.

ГЕЙЗЕР, АКВАФОР, БАР’ЄР, БРІТА,
АКВАФІЛЬТР, НАША ВОДА

Картриджі

Натяжні стелі

Ремонт автомобілів, ходова,
рихтовка на стенді, заміна скла,
поклейка тріщин
(050)3776023, (096)6021987

Закуповуємо мед
0991426622, 0983098787

Дорого

www.cegla-plotycha.com.ua
Ворота, огорожі, перила, ковані вироби. Від простих до дорогих елітних
зразків 0971322950, www.fk.te.ua

Автозапчастини
до бусів
Мерседес «Спринтер», «Віто»
Фольксваген «Транспортер»
Фіат, Рено, Пежо
та легкових
автомобілів
м. Тернопіль, вул. Крушельницької, 17
Тел.: 22-03-73, (097)130-51-92

Саджанці та живці високопродуктивної
чорної смородини. Під час посадки
надаємо консультації 0973944257
Трактори, мототрактори, мотоблоки, двигуни різних потужностей, обладнання до

землю, городи від 1 га.
Допомагаємо
в оформленні
документів на землю:
спадщина, сертифікати.
(068) 862-24-29

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)

МЕТАЛ ДИЗАЙН
•
•
•
•

Ковані брами від 400 грн/м
Огорожі від 400 грн/м
Сходи від 500 грн/сходинка
Перила, решітки на вікна, навіси,
ковані елементи, гойдалки, металеві
двері, гаражні ворота та інше.
Реставрація старих брам
Виконуємо євроремонти
Вул. Микулинецька – Бічна, 22
Тел.23-64-60, (067) 909-79-74

Медичний центр
«Надія-2002»

Ефективне
індивідуальне
лікування

• алкоголізму
• куріння
• гральної залежності

Лікування проводять досвідчені спеціалісти
з м. Києва (лікар В.І. Антоненко)
Курси масажу та домашньої медсестри
Ліцензія МОЗУвід 18.08.2010 №554423

м.Тернопіль, вул. Весела, 1
Тел.: (067)422-54-74, (096)435-37-33

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. Тернопіль!

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.

Буцнівська сільська рада Тернопільського району Тернопільської
області просить внести зміни в оголошення від 27.10.2017 p., а саме про
те, що громадські слухання відбудуться 03 грудня 2017 року о 14 год. за
адресою: с. Буцнів, вул. Шевченка, 37 Б (приміщення сільського будинку культури).
Великоберезовицька селищна рада проводить громадські обговорення містобудівної документації Детального плану території земельної
ділянки гр. Зубрецької Ірини Володимирівни, площею 0,064 га, для
ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер земельної ділянки 6125255200:02:002:4057), щодо зміни цільового призначення під будівництво та обслуговування громадського закладу торгівлімагазину на вул. Микулинецька, №89 в селищі Велика Березовиця.
Громадські слухання відбудуть 04 грудня 2017 року о 16 год. в приміщенні Великоберезовицької селищної ради.

В селі Байківці по вул. Вишнівецького, 37 ФОП Оліх Б.А. будуть проводитися землевпорядні роботи
зі встановлення межових знаків в натурі (на місцевості) 7.12.2017 р. просимо бути присутніми суміжних
власників та користувачів (М. М. Николайчук, О. М. Турчманович, Г. П. Гануляк).

Заява про наміри
ДП «УКРАВТОГАЗ» РВУ «ЛЬВІВАВТОГАЗ» оголошує про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними
джерелами автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (АГНКС):
АГНКС Тернопіль-1, що розташована за адресою:
47722, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Великі Гаї, вул. Гайова, 58;
АГНКС Тернопіль-2, що розташована за адресою:
47728, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Острів, вул. Промислова, 6а.
Дані щодо юридичної особи: ДП «УКРАВТОГАЗ»;
код ЄДРПОУ: 36265925; адреса: 03134, м. Київ, вул.
№ п/п

Назва АГНКС

1
2

Тернопіль-1
Тернопіль-2

Григоровича-Барського, 2; керівник — Свірін Вадим
Володимирович; тел./факс: 044 2912811; вид економічної діяльності - 35.21 виробництво газу (основний).
АГНКС призначена для компримування природного газу (метану) до необхідного споживачам тиску з
подальшою заправкою його в автомобільну техніку в
якості моторного палива.
Джерелами викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря є технологічні свічі, газозаправні
колонки та місце зберігання паливо-мастильних матеріалів.
У атмосферне повітря можуть виділятися забруднюючі речовини в наступних кількостях:

Валовий викид речовини, т/рік
Метан
46,147
40,677

Етантіол (етилмеркаптан)
0,085
—

Масло мінеральненафтове
3,8*10-5
1,2*10-5

Етиленгліколь (етадіол)
0,001
4,5*10-4

Нормативні санітарно-захисні зони 100 м — витримані. На межі СЗЗ концентрація забруднюючих речовин в атмосферному повітрі не перевищує встановлені законодавством допустимі норми.
Збір зауважень громадських організацій та окремих питань щодо викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами АГНКС Тернопіль-1 та АГНКС Тернопіль-2 протягом 30 днів
з дня опублікування оголошення проводить Тернопільська РДА за адресою: 46006, м. Тернопіль, майдан
Перемоги, 1; тел./факс (0352) 43-60-64.
Виконавчий комітет Великогаївської сільської ради об’єднаної територіальної громади висловлює щирі співчуття старості сіл Баворів та Застав’я Надії Ярославівні Салабай з приводу передчасної смерті сина Андрія.
Сумуємо разом з усією родиною покійного та розділяємо гіркоту непоправної втрати.
Колектив ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Баворів висловлює щирі співчуття старості сіл Баворів та Застав'я Надії
Ярославівні Салабай з приводу важкої та непоправної втрати — смерті сина Андрія.
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ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ
6 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ

Â²ÂÒÎÐÎÊ
7 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ

UA: ÏÅÐØÈÉ

UA: ÏÅÐØÈÉ

06.00 Ì/ñ “Ëåãåíäà ïðî Áiëîñíiæêó”
06.27 ÏÐÎÔIËÀÊÒÈÊÀ ÊÀÍÀËÓ
12.25 Ä/ñ “Äèêà ïëàíåòà”
13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 02.00
Íîâèíè
13.10, 14.30 Ðàäiî. Äåíü
13.55 Ïåðøà øïàëüòà
15.15 Ðîçñåêðå÷åíà iñòîðiÿ
16.35, 23.20 Ïîãîäà
A}\z|\wUgKÇ~"
17.20, 03.00 Âiêíî â Àìåðèêó
17.50, 01.10 Íîâèíè. Ñâiò
18.20, 21.30, 01.25, 02.45 Òåìà äíÿ
18.35, 01.40 Íîâèíè. Êóëüòóðà
19.00 Äî ñïðàâè
¨# DF"±Kvy\w»^\w
oUv~KUw^
21.50, 02.25 Íîâèíè. Ñïîðò
22.15 Ðîçäÿãàëêà
22.50 Ñëiäñòâî. Iíôî. Ñïåöâèïóñê
qN¨q\^\{|\±QwUNK©
03.20 Ä/ñ “Ñåðåäçåìíîìîð’ÿ”
03.55 Ä/ñ “Ëàòèíîàìåðèêàíñüêà ìóçèêà”
04.55 Ä/ñ “ÍüþÉîðê”

06.00, 06.35, 07.05, 08.25 Ì/ñ
“Ëåãåíäà ïðî Áiëîñíiæêó”
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25,
13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 01.55
Íîâèíè
oU|uQ^ \Ç\N\x
08.07 Åðà áiçíåñó
08.10 Àãðîåðà
08.15 Ñïîðò
09.05 Ä/ñ “Ïiâäåííà Êîðåÿ ñüîãîäíi”
q¨¥Q{U\~A^\~UyK¶y^KÇ~Ny\Ç
pKy\ÇK^wUÇ©
11.05 Ò/ñ “Åïîõà ÷åñòi”
13.10, 14.30 Ðàäiî. Äåíü
13.55, 22.15 Ñêëàäíà ðîçìîâà
15.15 Ôîëüêmusiñ
16.45 Ïîêîëiííÿ Z
17.15 Ì/ñ “Êíèãà äæóíãëiâ”
17.50, 01.10 Íîâèíè. Ñâiò
18.20, 21.30, 01.25, 02.35 Òåìà äíÿ
18.35, 01.40 Íîâèíè. Êóëüòóðà
³Q^ v~KNQU
19.25 Ä/ñ “Âàãàñi - ÿïîíñüêi ñìàêîëèêè”
20.25 Íàøi ãðîøi
21.50, 02.20 Íîâèíè. Ñïîðò
1+1
22.50 Õ/ô “Ìîÿ áàáóñÿ Ôàíi Êàïëàí”
qN¨6^Q{\~Nyvu}Uz~y©
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
02.55 Ä/ñ “Ñåðåäçåìíîìîð’ÿ”
16.45, 19.30, 00.00 ÒÑÍ
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê 03.55 Ä/ñ “Íüþ-Éîðê”
ç 1+1”
1+1
09.30 “×îòèðè âåñiëëÿ “
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
¨±U~U~y¨
16.45, 19.30, 00.00 ÒÑÍ
13.45, 14.45, 20.45 Ò/ñ “Ñâàòè - 5”
15.50 Ò/ñ “Âåëè÷íå ñòîëiòòÿ. Ðîêñîëàíà” 06.30, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê
ç 1+1”
17.10 Ò/ñ “Íåñêií÷åííå êîõàííÿ”
20.20 Ò/ñ “Ñëóãà íàðîäó. Âiä ëþáîâi 09.30, 10.55 “×îòèðè âåñiëëÿ”
äî iìïi÷ìåíòó”
¨±U~U~y©
22.00 “Ãðîøi”
15.05, 20.45 Ò/ñ “Ñâàòè - 5”
16.05 Ò/ñ “Âåëè÷íå ñòîëiòòÿ. Ðîêñîëàíà”
23.15, 00.10 “Ãîëîñ. Äiòè 4”
17.10 Ò/ñ “Íåñêií÷åííå êîõàííÿ”
02.05 Ò/ñ “Ïîí÷èê Ëþñÿ”
20.20 Ò/ñ “Ñëóãà íàðîäó. Âiä ëþáîâi
×
äî iìïi÷ìåíòó”
¨±\|QfX©
06.00 “Ì/ô”
23.45, 00.10 Õ/ô “Âåëèêèé ðiê”
06.20, 22.45 “Ñëiäñòâî âåëè... ç
02.00 Ò/ñ “Ïîí÷èê Ëþñÿ”
Ëåîíiäîì Êàíåâñüêèì”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
×
Íîâèíè
07.10, 08.10, 09.20 “Ðàíîê ç Iíòåðîì” 06.00 “Ì/ô”
06.20, 22.45 “Ñëiäñòâî âåëè... ç
10.20, 12.25 Ò/ñ “ß ïðèéäó ñàìà”
Ëåîíiäîì Êàíåâñüêèì”
¡ÀÓ¿Ü¾¬½¿¹±Ô
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
¨¹QyKv~KwQ~Q©
Íîâèíè
¨(}\NÉ}N
07.10, 08.10, 09.20 “Ðàíîê ç Iíòåðîì”
y\~\{\©
½¼±¸ÒÜ¼¬ÓL¹LË½®L¾·¬Ô
20.00, 02.35, 05.15 “Ïîäðîáèöi”
12.25, 20.40 Ò/ñ “Ëiíiÿ ñâiòëà”
½¼±¸ÒÜ¼¬ÓL¹LË½®L¾·¬Ô
00.30 Ò/ñ “Ùî ðîáèòü òâîÿ äðóæèíà?” ¨r}}~KwQU©
¨oQ|\y©
03.15 “Ñêåïòèê 3”
¨(}\NÉ}N
¨qK~vu^\Qy}©
y\~\{\©
¨p\}Éw\^K\w©
20.00, 02.35, 05.15 “Ïîäðîáèöi”
ICTV
00.30 Ò/ñ “Ùî ðîáèòü òâîÿ äðóæèíà?”
03.15 “Ñêåïòèê 3”
²K|zKv~U
¨qK~vu^\Qy}©
~\z~¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
¨p\}Éw\^K\w©
·Ky}}~gz~
Îêñàíîþ Ñîêîëîâîþ
ICTV
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê
05.25, 20.20 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà
09.10 Ñïîðò
06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi
10.15 Àíòèçîìái
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê
(Qy^Q}~v^\~}
²K|zKv~U~\z~
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
13.40 Õ/ô “Êîïè íà ïiäõâàòi”
nU Q~Uu^Kz|K
16.10 Õ/ô “Âñåñâiòíÿ âiéíà Z”
11.00, 17.30 Ò/ñ “Íåâèïðàâíi”
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið
11.55, 13.25 Õ/ô “Ëåéê Ïëåñiä: Îçåðî
nU Q~Uu^Kz|K
Ñòðàõó”
21.25 Ò/ñ “Íåâèïðàâíi”
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü
22.25 Ñâîáîäà ñëîâà
14.15
Ñêåò÷øîó “Íà òðüîõ”
00.50 Õ/ô “Íåçâè÷àéíà ïîäîðîæ”
15.00, 16.15 Ò/ñ “Ìàéîð i ìàãiÿ”
02.30 Ò/ñ “Ñëiä÷i”
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið
(yK^x~KUÇ
21.25 Ò/ñ “Íåâèïðàâíi”
04.10 Åâðèêà!
22.20 Ò/ñ “Æèòòÿ i ïðèãîäè Ìèøêà
04.20 Ôàêòè
ßïîí÷èêà”
04.40 Ò/ñ “Âiääië 44”
23.20 Õ/ô “Îáëè÷÷ÿ çi øðàìîì”

02.40 Ò/ñ “Ìîðñüêà ïîëiöiÿ. ËîñÀíäæåëåñ”
06.45, 15.30 “Âñå áóäå äîáðå!”
(yK^x~KUÇ
08.45 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”
¡ÀÓ¬®¬½Ã±¶¬Ü¯¼º¸¬°Ë¹¶¬ 04.00 Åâðèêà!
04.15 Ñòóäiÿ Âàøèíãòîí
Íiêàíîðîâà”
04.20 Ôàêòè
11.30 Õ/ô “Êîõàíà æiíêà ìåõàíiêà
04.40 Ò/ñ “Âiääië 44”
Ãàâðèëîâà”
13.00 “Áèòâà åêñòðàñåíñiâ 17”

17.30, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”
06.35, 15.30 “Âñå áóäå äîáðå!”
18.00 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà. Íîâà
08.35 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”
iñòîðiÿ”
09.30 “Áèòâà åêñòðàñåíñiâ 14”
20.00, 22.35 “Õàòà íà òàòà”
¨±KN}Q^ºQ©
¨²Kvy^KQ~Kµn©
17.30, 22.00 “ÂiêíàÍîâèíè”

18.00 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà. Íîâà
iñòîðiÿ”
03.00, 02.45 Çîíà íî÷i
¨±KN}Q^ºQ©
04.10 Àáçàö
06.00 Ì/ñ “Ïðèãîäè êîòà â ÷îáîòÿõ” 00.10 “Îäèí çà âñiõ”
06.59, 08.49 Kids Time

07.00 Ì/ñ “Ëóíòèê i éîãî äðóçi”
03.00 Çîíà íî÷i
½Ó,½¾º¼LÚº¸¬L²±¼¼LÔ
04.10 Àáçàö
08.50 Õ/ô “Çàìáåçiÿ”
06.00 Ì/ñ “Ïðèãîäè êîòà â ÷îáîòÿõ”
10.35 Õ/ô “Ñîííà ëîùèíà”
12.40 Õ/ô “Êðàáàò ó÷åíü ÷àêëóíà”
06.59, 08.44 Kids Time
15.00 Õ/ô “Øðåê 3”
07.00 Ì/ñ “Ëóíòèê i éîãî äðóçi”
16.45 Õ/ô “Ó÷åíü ÷àðiâíèêà”
½Ó,½¾º¼LÚº¸¬L²±¼¼LÔ
½Ó¼¿³LÔ
19.00 Ðåâiçîð
12.00 Ò/ñ “Âiä÷àéäóøíi äîìîãîñïîäàðêè”
21.40 Ñòðàñòi çà Ðåâiçîðîì
%Q^N}zwQ^QKg
01.00 Õ/ô “Òåìíèé ëiñ”
¤\gK~~~KzzK~~
9
¤Çzz|Q~}Kz~\U
³KK~y²\zQ}}
06.00, 10.00 Ò/ñ “Áåðêëiñêâåð”
nK|\^v^K~\y 23.00 Çiðêè ïiä ãiïíîçîì
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30,
9
³^\zU~Uv~UzUN}U
06.00, 10.00, 18.00 Ò/ñ “Òðàâìà”
±UNyK^K|KU~\^wÉ
nK|\^v^K~\y
08.00 Âiêíî â Àìåðèêó
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30,
È|~Ky^KÇ~K
³^\zU~Uv~UzUN}U
¹KN<Kvw
(UNyvyKQ~|K^
(u^Kz~U~K
¶y^KÇ~NyU}^K|UÇ
q\x^U}^K|UÇ
µ²+¶yKQv|\Ny\uu\|Uv
11.00, 16.10 Äèòÿ÷à ãîäèíà
+y\\{U~\N}Q}}
±QKu^Kz|
¹KN<Kvw
13.10, 02.30 Õiò-ïàðàä
14.00, 01.00 Õ/ô “Ìié òàòî, ìîÿ
·QÉ^UwK~|^Uz
¸¬¸¬¸ºÚ¼¬¾´L½±½¾¼´Ô
11.00, 16.10 Äèòÿ÷à ãîäèíà
·QÉ^UwK~|^Uz
qu¨¹K^Uz~vyy©
17.30 Ïðî íàñ
q\x^U}^K|UÇ
18.00 Ò/ñ “Òðàâìà”
12.15 Ïðî êiíî
19.30, 21.00 Íàøi âiòàííÿ
Èz^\wKyN
µ²+¶yKQv|\Ny\uu\|Uv
14.00, 01.00 Õ/ô “Êîìiñàð”
20.40 Äiì êíèãè
17.30 Ñìà÷íà ìàíäðiâêà
(UNyvyKQ~|K^
19.30, 21.00 Íàøi âiòàííÿ
22.40, 04.00 Õ/ô “Ìîâ÷è â
Èz^\uK\yNU
ãàí÷iðî÷êó”
22.35, 04.00 Õ/ô “Ïëåì’ÿ ïiòüìè”

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

9

ËÈÑÒÎÏÀÄÀ

×ÅÒÂÅÐ

Ï’ßÒÍÈÖß
10 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ

ËÈÑÒÎÏÀÄÀ

ÑÓÁÎÒÀ
11 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ

ÍÅÄ²Ëß
12 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ
UA: ÏÅÐØÈÉ

UA: ÏÅÐØÈÉ

UA: ÏÅÐØÈÉ

UA: ÏÅÐØÈÉ

UA: ÏÅÐØÈÉ

06.00, 06.35, 07.05, 08.25 Ì/ñ
“Ëåãåíäà ïðî Áiëîñíiæêó”
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25,
13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 01.55
Íîâèíè
oU|uQ^ \Ç\N\x
08.07 Åðà áiçíåñó
08.10 Àãðî-åðà
08.15 Ñïîðò
09.05, 00.00 Ä/ñ “Ïiâäåííà Êîðåÿ
ñüîãîäíi”
09.30 Ò/ñ “Áîäî”
11.05 Ò/ñ “Åïîõà ÷åñòi”
13.10 Ðàäiî. Äåíü
13.55 Íàøi ãðîøi
14.30 52 âiêåíäè
15.15 Äî ñïðàâè
µzUv|Uw
16.45 Ì/ñ “Êíèãà äæóíãëiâ”
17.50, 01.10 Íîâèíè. Ñâiò
18.20, 21.30, 01.25, 02.35 Òåìà äíÿ
18.35, 01.40 Íîâèíè. Êóëüòóðà
19.00, 23.30 Êóëüòóðíà àôiøà
|\^\z\Ç|~
19.25 Ä/ñ “Âàãàñi - ÿïîíñüêi ñìàêîëèêè”
20.25 Ñëiäñòâî. Iíôî
21.50, 02.20 Íîâèíè. Ñïîðò
22.15 Ñâiòëî
qN¨6^Q{\~Nyvu}Uz~y©
02.55 Ä/ñ “Ñåðåäçåìíîìîð”ÿ”
03.55 Ä/ñ “Íüþ-Éîðê”

06.00, 06.35, 07.05, 08.25 Ì/ñ
“Ëåãåíäà ïðî Áiëîñíiæêó”
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25,
13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 01.55
Íîâèíè
oU|uQ^ \Ç\N\x
08.07 Åðà áiçíåñó
08.10 Àãðîåðà
08.15 Ñïîðò
09.05 Ä/ñ “Ïiâäåííà Êîðåÿ ñüîãîäíi”
09.30 Ò/ñ “Áîäî”
11.05 Ò/ñ “Åïîõà ÷åñòi”
13.10, 14.30 Ðàäiî. Äåíü
13.55 Ñëiäñòâî. Iíôî
15.15 Íàäâå÷ið’ÿ. Äîëi
16.45 Ì/ñ “Êíèãà äæóíãëiâ”
17.50, 01.10 Íîâèíè. Ñâiò
18.20, 21.30, 01.25, 02.35 Òåìà äíÿ
18.35, 01.40 Íîâèíè. Êóëüòóðà
q¨rzUv~QNy\^Q~U©
q¨³K^K\UwuUvUz©
19.25, 23.30 Ä/ñ “Âàãàñi - ÿïîíñüêi
ñìàêîëèêè”
20.25 “Ñõåìè” ç Í. Ñåäëåöüêîþ
21.50, 02.20 Íîâèíè. Ñïîðò
22.15 Êíèãà.ua
22.50 Ä/ñ “Äèêi òâàðèíè”
02.50 Ðàäiîäèêòàíò. Äî Äíÿ
y^KÇ~Ny\ÇuNQw~\N}U}Kw\z
03.55 Ä/ñ “Íüþ-Éîðê”

06.00, 06.35, 07.05, 08.25 Ì/ñ
“Ëåãåíäà ïðî Áiëîñíiæêó”
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25,
13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 01.55
Íîâèíè
oU|uQ^ \Ç\N\x
08.07 Åðà áiçíåñó
08.10 Àãðîåðà
08.15 Ñïîðò
09.05 Ä/ñ “Ïiâäåííà Êîðåÿ ñüîãîäíi”
09.30 Ò/ñ “Áîäî”
11.05 Ò/ñ “Åïîõà ÷åñòi”
13.10, 14.30 Ðàäiî. Äåíü
13.55 “Ñõåìè” ç Í. Ñåäëåöüêîþ
15.15 Ñâiòëî
16.45 Ì/ñ “Êíèãà äæóíãëiâ”
17.50, 01.10 Íîâèíè. Ñâiò
18.20, 21.30, 01.25, 02.35 Òåìà äíÿ
18.35, 01.40 Íîâèíè. Êóëüòóðà
µzUv|Uw
19.25 Ä/ñ “Äèêi òâàðèíè”
20.25 Ïåðøà øïàëüòà
21.50, 02.20 Íîâèíè. Ñïîðò
¹Q^Q»^ 2JbPZUSTbaT[e
22.50 ßê äèâèòèñÿ êiíî
23.15 Õ/ô “Ìîÿ Áàáóñÿ - Ôàíi
Êàïëàí”
02.55 Ä/ñ “Ñåðåäçåìíîìîð”ÿ”
03.55 Ä/ñ “Íüþ-Éîðê”
q¨»Q|^yQ|^y©
1+1

06.00, 06.35, 07.05, 08.30, 09.40 Ì/ñ
“Ëåãåíäà ïðî Áiëîñíiæêó”
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 01.10
Íîâèíè
07.34 Íà ñëóõó
(zU}\~Kv~
09.05 Ä/ñ “Ïiâäåííà Êîðåÿ ñüîãîäíi”
10.30 Ïîêîëiííÿ Z
11.00 Ôîëüêmusiñ. Äiòè
¥KvgKyy^KÇ~Ny\
A}\z|\wUgKÇ~"
12.55 Õ/ô “Ìàëåíüêà Ôàäåò òà”
15.05 Ä/ñ “Ñìàê Äçÿííàíÿ”
15.35 Ò/ñ “Îïîâiäàííÿ ÕIÕ ñòîëiòòÿ”
20.25 Ðîçäÿãàëêà
21.35 Ðîçñåêðå÷åíà iñòîðiÿ
oUv~KUw^
±Q{K\}
qN¨n±K^}U~(y\^NQQ
u^Q|N}KzÉ©
01.35 Ñâiòëî
qN¨¤^Qw~UÉzK|\~K©
03.55 Ä/ñ “ÍüþÉîðê”

1+1

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
16.45, 19.30, 00.00 ÒÑÍ
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê
ç 1+1”
ç 1+1”
09.30, 10.50 “×îòèðè âåñiëëÿ “
09.30, 10.50 “×îòèðè âåñiëëÿ “
¨±U~U~y¨
15.05, 20.45 Ò/ñ “Ñâàòè 5”
¨±U~U~y¨
16.05 Ò/ñ “Âåëè÷íå ñòîëiòòÿ. Ðîêñîëàíà”
15.00, 20.45 Ò/ñ “Ñâàòè 5”
17.10 Ò/ñ “Íåñêií÷åííå êîõàííÿ”
16.05 Ò/ñ “Âåëè÷íå ñòîëiòòÿ.
20.20 Ò/ñ “Ñëóãà íàðîäó. Âiä ëþáîâi
Ðîêñîëàíà”
äî iìïi÷ìåíòó”
17.10 Ò/ñ “Íåñêií÷åííå êîõàííÿ”
20.20 Ò/ñ “Ñëóãà íàðîäó. Âiä ëþáîâi 22.00 “Ñâiò íàâèâîðiò - 9”
äî iìïi÷ìåíòó”
23.00 “Ïðàâî íà âëàäó 2017”
¨±U~U~y© 00.40 Õ/ô “Êàïîòå”
01.15 Ò/ñ “Ïîí÷èê Ëþñÿ”
04.50 Ò/ñ “Ïîí÷èê Ëþñÿ”

×

ICTV
05.25, 10.05 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà
06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê
²K|zKv~U~\z~
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
11.05, 17.30 Ò/ñ “Íåâèïðàâíi”
12.00, 13.25, 16.15 Õ/ô “Îáëè÷÷ÿ çi
øðàìîì”
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið
(Qy^Q}~v^\~}
21.25 Ò/ñ “Íåâèïðàâíi”
22.25, 01.50 Ò/ñ “Æèòòÿ i ïðèãîäè
Ìèøêà ßïîí÷èêà”
23.25 Õ/ô “Ìîðå êîõàííÿ”
02.40 Ò/ñ “Ìîðñüêà ïîëiöiÿ. ËîñÀíäæåëåñ”
(yK^x~KUÇ
04.00 Åâðèêà!
04.10 Ñòóäiÿ Âàøèíãòîí
04.15 Ôàêòè
04.35 Ò/ñ “Âiääië 44”


06.30, 15.30 “Âñå áóäå äîáðå!”
08.30 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”
09.30 “Áèòâà åêñòðàñåíñiâ 14”
¨±KN}Q^ºQ©
17.30, 22.00 “ÂiêíàÍîâèíè”
18.00 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà. Íîâà
iñòîðiÿ”
¨±KN}Q^ºQ©
01.00 “Îäèí çà âñiõ”


03.00, 02.50 Çîíà íî÷i
05.10 Àáçàö
06.59, 08.59 Kids Time
07.00 Ì/ñ “Ëóíòèê i éîãî äðóçi”
½Ó,½¾º¼LÚº¸¬L²±¼¼LÔ
½Ó¼¿³LÔ
11.15 Ò/ñ “Âiä÷àéäóøíi äîìîãîñïîäàðêè”
³KK~y²\zQ}}
%Q^N}zwQ^QKg
19.00 Âàð’ÿòè
¤Çzz|Q~}Kz~\U
s\^~Uv
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06.00, 10.00, 18.00 Ò/ñ “Òðàâìà” +16
nK|\^v^K~\y
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30,
³^\zU~Uv~UzUN}U
Èz^\uK\yNU
Èz^\wKyN
+y\\{U~\N}Q}}
q\x^U}^K|UÇ
¹KN<Kvw
·QÉ^UwK~|^Uz
11.00, 16.10 Äèòÿ÷à ãîäèíà
±KvN}Q^yKNU²·U
13.00, 02.30 Õiò-ïàðàä
14.00, 01.00 Õ/ô “Çàãóáëåíèé ñâiò”
qu¨¹K^Uz~vyy©
¶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
22.40, 04.00 Õ/ô “×îëîâiêè íà ìåæi”

×

06.00 Ì/ô
06.20 “Ñëiäñòâî âåëè... ç Ëåîíiäîì
06.00 Ì/ô
Êàíåâñüêèì”
06.20, 22.45 “Ñëiäñòâî âåëè... ç
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Ëåîíiäîì Êàíåâñüêèì”
Íîâèíè
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
07.10, 08.10, 09.20 “Ðàíîê ç Iíòåðîì”
10.15, 12.25 Ò/ñ “Ëiíiÿ ñâiòëà”
Íîâèíè
07.10, 08.10, 09.20 “Ðàíîê ç Iíòåðîì” ¨r}}~KwQU©
10.15, 12.25, 20.40 Ò/ñ “Ëiíiÿ ñâiòëà” ¨oQ|\y©
¨r}}~KwQU©
µ\y \¨(}\NÉ}Ny\~\{\©
¨oQ|\y©
¨³\|^\xU}~©
½¼±¸ÒÜ¼¬ÓL¸±ÃÃ´¹¬Ô
¨(}\NÉ}N
00.00 Ä/ï “Ñòiíà”
y\~\{\©
01.00 Õ/ô “Ëîê”
20.00, 02.30, 05.15 “Ïîäðîáèöi”
00.30 Ò/ñ “Ùî ðîáèòü òâîÿ äðóæèíà?” ¨¹QyKv~KwQ~Q©
03.10 “Ñêåïòèê 3”
ICTV
¨qK~vu^\Qy}©
¨p\}Éw\^K\w©
05.25 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà
06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi
ICTV
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê
05.25 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà
²K|zKv~U~\z~
06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê
/~NKv|Q^
²K|zKv~U~\z~ 10.55, 17.30 Ò/ñ “Íåâèïðàâíi”
11.50, 13.25 Õ/ô “Âçâîä”
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü
(Qy^Q}~v^\~}
14.50 Ñêåò÷øîó “Íà òðüîõ”
10.55, 17.30 Ò/ñ “Íåâèïðàâíi”
15.05, 16.15 Ò/ñ “Ìàéîð i ìàãiÿ”
11.55, 13.25 Õ/ô “Ìîðå êîõàííÿ”
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü
²K|zKv~U~\z~
14.45 Ñêåò÷-øîó “Íà òðüîõ”
15.05, 16.15 Ò/ñ “Ìàéîð i ìàãiÿ”
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið
20.20 Àíòèçîìái
/~NKv|Q^
qQ \³^Qw«É^K
21.25 Ò/ñ “Íåâèïðàâíi”
¤\wUy~KwUv\~
22.25, 02.00 Ò/ñ “Æèòòÿ i ïðèãîäè
02.10 Ôàêòè
Ìèøêà ßïîí÷èêà”
02.30 Ò/ñ “Ìîðñüêà ïîëiöiÿ. Ëîñ23.25 Õ/ô “Âçâîä”
Àíäæåëåñ”
02.50 Ò/ñ “Ìîðñüêà ïîëiöiÿ. Ëîñ04.30 Ò/ñ “Ñëiä÷i”
Àíäæåëåñ”

(yK^x~KUÇ
04.05 Åâðèêà!
07.10 Õ/ô “Êðîê íàçóñòði÷”
04.15 Ñòóäiÿ Âàøèíãòîí
08.55, 23.20 Õ/ô “Íå ïiäãàíÿé
04.20 Ôàêòè
êîõàííÿ”
04.40 Ò/ñ “Âiääië 44”
11.05 Õ/ô “Ïðîâiäíèöÿ”
17.30, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”

18.00 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà. Íîâà
iñòîðiÿ”
06.45, 15.30 “Âñå áóäå äîáðå!”
20.00, 22.45 “Ñþðïðèç, ñþðïðèç!”
08.45 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”
09.45 “Áèòâà åêñòðàñåíñiâ 14”

¨±KN}Q^ºQ©
03.00, 01.45 Çîíà íî÷i
17.30, 22.00 “ÂiêíàÍîâèíè”
05.10 Àáçàö
18.00 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà. Íîâà
iñòîðiÿ”
06.59, 08.14 Kids Time
¨szKQ~U}KKNzU© 07.00 Ì/ñ “Ëóíòèê i éîãî äðóçi”
08.15, 22.40 Ïîëîâèíêè
23.25 “Îäèí çà âñiõ”
¤\gK~~~KzzK~~

¤Çzz|Q~}Kz~\U
16.15, 19.00 Òîï-ìîäåëü
03.00, 02.45 Çîíà íî÷i
u\y^KÇ~Ny
05.10 Àáçàö
00.40 Ò/ñ “Òàòóñåâi äî÷êè”
06.59, 08.59 Kids Time
(xK^\ y|U}Qv
07.00 Ì/ñ “Ëóíòèê i éîãî äðóçi”
½Ó,½¾º¼LÚº¸¬L²±¼¼LÔ
9
½Ó¼¿³LÔ
11.50 Ò/ñ “Âiä÷àéäóøíi äîìîãîñïîäàðêè” 06.00, 10.00, 18.00 Ò/ñ “Òðàâìà” +16
³KK~y²\zQ}}
nK|\^v^K~\y
%Q^N}zwQ^QKg
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30,
s\^~Uv
³^\zU~Uv~UzUN}U
¤Çzz|Q~}Kz~\U
07.30, 15.50, 18.50 Îãîëîøåííÿ.
(uQ^U~}ÇU
Áþðî çíàõiäîê
07.35 Ñëiäñòâî. Iíôî
9
08.00 Ïðàâî íà óñïiõ
06.00, 10.00, 18.00 Ò/ñ “Òðàâìà” +16 ±KvN}Q^yKNU
nK|\^v^K~\y
Íàòàëêîþ Ôiöè÷
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30,
¹KN<Kvw
³^\zU~Uv~UzUN}U
·QÉ^UwK~|^Uz
07.35 Ôîðìóëà çäîðîâ’ÿ
11.00, 16.10 Äèòÿ÷à ãîäèíà
+y\\{U~\N}Q}}
q}Ku^\{^KwK¨¹K^Uz~v
¹KN<Kvw
êëþ÷èê”
·QÉ^UwK~|^Uz
12.10 “Ãàë-êëiï”
11.00, 16.10 Äèòÿ÷à ãîäèíà
¶y^KÇ~NyU}^K|UÇ
12.10 Ïðî êiíî
13.00, 02.30 Õiòïàðàä
¶y^KÇ~NyU}^K|UÇ
14.00, 01.00 Õ/ô “Âåëèêèé äóá”
13.00, 02.30 Õiò-ïàðàä
19.30, 21.00 Íàøi âiòàííÿ
14.00, 01.00 Õ/ô “Çàáåðè ìåíå
µ²+¶yKQv|\Ny\uu\|Uv
äîäîìó”
(UNyvyKQ~|K^
19.30, 21.00 Íàøi âiòàííÿ
20.40 Åòèêåòêà
20.00 Ñëiäñòâî. Iíôî
21.25, 22.30, 00.55 Îãîëîøåííÿ.
20.35 Ïðàâî íà óñïiõ
Áþðî çíàõiäîê
±KvN}Q^yKNU²·U
µzUv|Uw
22.35, 04.00 Õ/ô “Áóäèíîê äëÿ
q\x^U}^K|UÇ
âiäïî÷èíêó”
22.35, 04.00 Õ/ô “Îäåðæèìiñòü”

×

06.00 Ì/ô
06.20, 22.45 “Ñëiäñòâî âåëè... ç
Ëåîíiäîì Êàíåâñüêèì”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Íîâèíè
07.10, 08.10, 09.20 “Ðàíîê ç
Iíòåðîì”
10.15, 12.25, 20.40 Ò/ñ “Ëiíiÿ ñâiòëà”
¨r}}~KwQU©
¨oQ|\y©
¨(}\NÉ}N
y\~\{\©
20.00, 02.30, 05.15 “Ïîäðîáèöi”
00.30 Ò/ñ “Ùî ðîáèòü òâîÿ äðóæèíà?”
03.10 “Ñêåïòèê 3”
¨qK~vu^\Qy}©
¨p\}Éw\^K\w©
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06.00, 06.35, 07.05, 08.30 Ì/ñ
“Ëåãåíäà ïðî Áiëîñíiæêó”
06.30, 07.30, 08.05, 08.25, 08.50,
09.30, 16.25, 20.45, 23.20 Ïîãîäà
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 01.10
Íîâèíè
07.34 Íà ñëóõó
(zU}\~Kv~
09.05 Ä/ñ “Ïiâäåííà Êîðåÿ ñüîãîäíi”
09.40 Ä/ñ “Äèêà ïëàíåòà”
10.05 Ä/ñ “Ñóïåðâiä÷óòòÿ”
10.50 Õ/ô “Ìàëåíüêà Ôàäåòòà”
13.00 Ä/ô “Ñìàê Äçÿííàíÿ”
13.30 Ôîëüêmusiñ. Äiòè
14.25 Ôîëüêmusiñ
³Q^ v~KNQU
16.35 Ä/ñ “Âàãàñi - ÿïîíñüêi ñìàêîëèêè”
17.35 Ò/ñ “Áîäî”
¨# DF"±Kvy\w»^\w
¹Q^Q»^ 2JbPZUSTbaT[e
¥KvgKyy^KÇ~Ny\
22.50 Êíèãà.ua
23.30 Áîãàòèðñüêi iãðè
00.10 Ðîçäÿãàëêà
1+1
qN¨6^Q{\~Nyvu}Uz~y©
01.35 Íàäâå÷ið’ÿ. Äîëi
06.00, 19.30 ÒÑÍ
qN¨n±K^}U~(y\^NQQ
06.50 “Ãðîøi”
u^Q|N}KzÉ©
¨(~U|K~\yogU|~v©
09.45, 05.20 “Æèòòÿ áåç îáìàíó 2017” 03.55 Ä/ñ “Íüþ-Éîðê”
¨(zU}NyQ}}©
1+1
¨±\|QfX©
14.15 Ò/ñ “Ñëóãà íàðîäó. Âiä ëþáîâi 06.05 ÒÑÍ
äî iìïi÷ìåíòó”
¨¶y^KÇ~NyUNQ~NKUÇ©
¨oQU^~UvyzK^}K© ¨(~U|K~\yogU|~v©
18.30 “Ðîçñìiøè êîìiêà 2017”
09.00 “Ëîòî-çàáàâà”
¨¶y^KÇ~NyUNQ~NKUÇ©
09.40 Ì/ô “Ìàøà i âåäìiäü”
¨oQU^~Uv¤Çz©
10.00 “Ðîçñìiøè êîìiêà”
11.00 “Ñâiò íàâèâîðiò - 9”
×
12.05, 13.20 “Ñâiò íàâèâîðiò 6”
06.20 Ì/ô
14.25, 15.45 Ò/ñ “Ñâàòè 5”
07.00 Õ/ô “Ñîëäàò Iâàí Áðîâêií”
¨¥U{KNwUgºg|\U~K
09.00, 02.30 Õ/ô “Iâàí Áðîâêií íà
2017”
öiëèíi”
¨µ(²µ|Q~©
¡ÀÓ¬Ã¹¬»ºÚ³°¶¬
21.00 “Ãîëîñ. Äiòè 4”
ñåðæàíòà Öèáóëi”
23.20 Õ/ô “Òðè òåëåïíi”
12.20 Õ/ô “Ìàêñèì Ïåðåïåëèöÿ”
01.10 “Àðãóìåíò êiíî”
14.15 Ò/ñ “Ñiëüñüêèé ðîìàíñ”
¨(zU}NyQ}}©
¡ÀÓ®¬,®¬¹´Ô
×
20.00, 02.00, 05.10 “Ïîäðîáèöi”
¡ÀÓ®¬,®¬¹´Ô
05.40 Ì/ô
22.00 Ò/ñ “Íiìå÷÷èíà 83”
06.10 Õ/ô “Ìàêñèì Ïåðåïåëèöÿ”
00.00 Õ/ô “Îáëàñòi òåìðÿâè”
¨qK~vu^\Qy}©
¨p\}Éw\^K\w©
ICTV
¨6^QU^Q yK8KvUuQy\©
(yK^x~KUÇ
11.00 “Îðåë i ðåøêà.
05.20, 04.15 Åâðèêà!
³Q^QKzK~}KQ~~©
05.25, 04.25 Ôàêòè
¨6^QU8Q yK¾zUQv~v©
nU Q~Uu^Kz|K
13.00 Õ/ô “Ïðèáîðêóâàííÿ
07.20 ß çíÿâ!
íîðîâëèâîãî”
09.15, 13.15 Äèçåëüøîó
¤\~Q^}¨±UNQN}^UU©
6N\xz\N}U~KU\~K~\Ç
16.20 Ò/ñ “Ïîâåðíåøñÿ ïîãîâîðèìî”
ðîáîòè
20.00 “Ïîäðîáèöi”
6N\xz\N}U~KU\~K~\Ç
20.30 Õ/ô “Âîêçàë äëÿ äâîõ”
^\x\}³^Qw«É^K
23.20 Ä/ï “Ëþäìèëà Ãóð÷åíêî.
12.45 Ôàêòè. Äåíü
Äîíüêè ìàòåði”
13.00 Ñêåò÷øîó “Íà òðüîõ”
¡ÀÓ±Â±»¾ÚÚ¸º·º°º½¾LÔ
¤\wUy~KwUv\~
02.15 “Ïîäðîáèöi”
16.45 Õ/ô “ß ëåãåíäà”
ICTV
18.45 Ôàêòè. Âå÷ið
²K|zKv~U~\z~³U|Nwy 06.15 Ò/ñ “Ñëiä÷i”
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
08.20 Ò/ñ “Âiääië 44”
20.05 Õ/ô “Øàëåíèé Ìàêñ”
12.10, 13.00 Õ/ô “ß ëåãåíäà”
22.35 Õ/ô “Íàéìàíèé âáèâöÿ”
12.45 Ôàêòè. Äåíü
00.30 Õ/ô “Ñóäíèé äåíü”
14.25 Õ/ô “Íàéìàíèé âáèâöÿ”
02.25 Ïðîâîêàòîð
16.15 Õ/ô “Øàëåíèé Ìàêñ”
·Ky}}~gz~

Îêñàíîþ Ñîêîëîâîþ
¡ÀÓL®Ã´¹¬±³¬°¼±½´Ô
20.35 Õ/ô “Åëiçióì”
¨¤K^K\yQ~K±Kv|K~U©
¤\wUy~KwUv\~³^Qw«É^K
09.00 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”
01.05 Õ/ô “Ñóäíèé äåíü”
11.40 “Ñþðïðèç, ñþðïðèç!”
03.00 Ïðîâîêàòîð
¨szKQ~U}KKNzU©

17.00 “Õàòà íà òàòà”
19.00 “Õ-Ôàêòîð - 8”
06.55 “Õàòà íà òàòà”
21.25, 23.35 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà.
09.00 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”
Íîâà iñòîðiÿ”
¨¤K^K\yQ~K±Kv|K~U©
22.35 “Õ-Ôàêòîð - 8. Ïiäñóìêè
¨±KN}Q^ºQ©
ãîëîñóâàííÿ”
19.00 “Áèòâà åêñòðàñåíñiâ 17”
21.15 “Îäèí çà âñiõ”

22.30 “Õ-Ôàêòîð - 8”
03.00, 01.40 Çîíà íî÷i

04.44, 06.29 Kids Time
04.45 Õ/ô “Çàìáåçiÿ”
03.00, 02.30 Çîíà íî÷i
06.30 Äåøåâî òà ñåðäèòî
04.44, 05.59 Kids Time
07.50 Ðåâiçîð
04.45 Ì/ñ “Ïðèãîäè êîòà â ÷îáîòÿõ”
10.30 Ñòðàñòi çà Ðåâiçîðîì
µ\uw\|Qu\y^KÇ~Ny
13.45 Âàð’ÿòè
08.45 Õ/ô “Õðîíiêè Ñïàéäåðâiêà”
s\^~Uv
¡ÀÓ»¬°¶ºÜ¸ÂLÔ
17.40 Õ/ô “Ïiðàòè Êàðèáñüêîãî ìîðÿ: 12.50 Ì/ô “Øðåê íàçàâæäè”
Íà êðàþ ñâiòó”
14.45 Õ/ô “Ïiðàòè Êàðèáñüêîãî ìîðÿ:
21.00 Õ/ô “Ïiðàòè Êàðèáñüêîãî ìîðÿ:
Íà êðàþ ñâiòó”
Íà äèâíèõ áåðåãàõ”
18.00 Õ/ô “Ïiðàòè Êàðèáñüêîãî ìîðÿ:
23.50 Õ/ô “Êîðàáåëü ïðèâèä”
Íà äèâíèõ áåðåãàõ”
21.00 Õ/ô “Àëåêñàíäð”
9
¡ÀÓµ®ºÚ¹Ô
06.00 Ïðî êiíî
9
06.15, 11.00 Ïðî íàñ
06.00 Õ/ô “Âi÷íà ïiâíi÷” +16
nK|\^v^K~\y
¶y^KÇ~NyU}^K|UÇ
³^\zU~Uv~UzUN}U
nK|\^v^K~\y
07.30, 11.50, 14.20, 16.50
È|~Ky^KÇ~K
Îãîëîøåííÿ. Áþðî çíàõiäîê
07.35 Õ/ô “Âi÷íà ïiâíi÷”
¹KNµKvw
q\x^U}^K|UÇ
³\z~\}K^K|\N}U}}
¹KN<Kvw
(u^Kz~U~K
È|~Ky^KÇ~K
³^wK}^K~NUn\QN}zQ~~\Ç
10.00 Ñëiäñòâî. Iíôî
(z}\Ç¥U}^{UÇ%^gyK}Q|^K~\{\
10.30 Áëàãà çâiñòêà ç Ðiêîì Ðåííåðîì
Ñîáîðó ÓÃÊÖ ì.Òåðíîïîëÿ
±KvN}Q^yKNU²·U
11.40 Äiì êíèãè
¡À´¾ËÃ±¶L¹ºÔ¡·º»Ã´½È¶¬Ü
11.55, 14.25, 16.55, 20.05, 00.05
õëîï÷èñüêà”
Òåðíîïiëüñüêà ïîãîäà
qu¨¹K^Uz~vyy©
Èz^\wKyN
14.00 Ïîãëÿä çáëèçüêà
12.30, 00.30 Õ/ô “Ïiøå: Ìiæ íåáîì
i çåìëåþ”
14.30 Ôîðìóëà çäîðîâ’ÿ
14.30 Ì/ô
Èz^\wKyN
¡À´¾ËÃ±¶L¹ºÔ¡·º»Ã´½È¶¬Ü 16.00 Åòèêåòêà
õëîï÷èñüêà”
16.20 Ñëiäñòâî. Iíôî
16.30 Äiì êíèãè
q\x^U}^K|UÇ
17.00 Õiòïàðàä
17.00 Âiêíî â Àìåðèêó
µ²+¶yKQv|\Ny\uu\|Uv
17.30, 20.30 Ïðî íàñ
18.00 Íàøi âiòàííÿ
18.00 Íàøi âiòàííÿ
¶\yNUÈz^\uK
³^\zU~Uv~UzUN}U
19.40 Åòèêåòêà
µ|Q~
20.00, 00.00 Îãîëîøåííÿ. Áþðî
±UNyK^K|KU~\^wÉ
çíàõiäîê
6{|NzU}\zgu\|Uv
20.10, 02.30 Â. Ïàâëiê “OVERDRIVE” 22.15, 04.15 Õ/ô “Iñòîðiÿ Óåíäåëëà
21.30, 04.00 Õ/ô “Òðåòÿ ï’ÿòíèöÿ”
Áåéêåðà”
Èz^\wKyN
¹KN}Kvw
¹KNµKvw
01.30 Â. Ïàâëiê “OVERDRIVE”
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Сторінками історії

Розстріляне відродження
Цьогоріч минає 80 років з часу масових розправ комуністичного режиму з цвітом українського
літературно-мистецького покоління 20-30-х років минулого століття. «Розстріляне відродження» — так назвали представників духовно-культурної еліти України, які створили високохудожні
твори у галузі літератури, філософії, музики, театру, живопису. За десять років (1921-1931 рр.)
завдяки митцям-патріотам українська культура спромоглася компенсувати трьохсотрічне відставання й навіть переважити вплив інших культур, російської зокрема. Однак сталінська влада
оголосила їх контрреволюціонерами і розпочала винищення носіїв національного духу.
Початком масових розправ з українською інтелігенцією вважається травень
1933 року, коли відбулися арешт Михайла
Ялового і самогубство Миколи Хвильового. Кульмінацією дій радянського репресивного режиму стали масові розстріли
«контрреволюціонерів», вчинені напередодні 20-річчя жовтневого перевороту. Так,
3 листопада 1937 року в урочищі Сандармох (Карелія) було страчено велику групу
в'язнів Соловецької тюрми — до 9500 людей, серед них 290 українців.
За архівними даними, розстріли тут тривали майже півтора року: з 11 серпня 1937го по 24 грудня 1938 року. Розстрілювали
росіян, фінів, білорусів, євреїв, українців,
карелів, татар, ромів, німців. Встановлено
імена 4514 розстріляних в’язнів, а також
900 мешканців навколишніх сіл.
Ув’язнених таємно вивозили з островів
на баржах наприкінці жовтня 1937-го, далі
сліди губилися. Їхня доля тривалий час лишалася невідомою. Припускали, що в’язнів
утопили в Білому морі. І лише в середині
1990-х пошуковцям вдалося встановити, де
закінчилася їхня трагічна історія.
Розстріл такого масштабу проводили
вперше. Щоб уникнути розголосу, місцем
виконання операції обрали віддалений полігон «Белбалтлагу» в урочищі Сандармох.
Засуджених доправляли в Медвежогорськ
партіями. Перед розстрілом їх роздягали до білизни, зв’язували, затикали рота і
штабелями в кузовах вантажівок вивозили
на місце страти, далі ставили на коліна на
краю ями і розстрілювали. Декого добивали якоюсь залізною колотушкою. Забитих
підручні скидали в яму. Трупи присипали
вапном і засипали землею. Тож їх тепер не
ідентифікувати.
Склад етапу був неординарним: туди
потрапили представники культурної, наукової інтелігенції та партійної еліти союзних республік. Серед них — українці:
поет-неокласик професор Микола Зеров,

творець театру «Березіль» Лесь Курбас,
драматург Микола Куліш, історики Матвій Яворський, Володимир Чеховський і
Сергій Грушевський (небіж Михайла Грушевського), науковці Степан Рудницький, Микола Павлушков, Василь Волков,
Петро Бовсунівський, Олексій Вангенгейм, міністр фінансів УССР Михайло
Полоз, письменники Валер'ян Підмогиль-

капітана Михаїла Матвеєва — виконавця
волі чужої, глибоко ворожої нам комуністичної влади — змінили хід нашої історії...
Вважається, що народ, який утратив 2-3%
найактивніших людей, — переможений.
Ми ж, українці, в 30-40-х роках ХХ століття
втратили третину населення (голод, репресії, депортації, війни), причому найактивнішого. Від того удару ми не оговталися досі.

ний, Григорій Епік, Мирослав Ірчан, Марко Вороний, Олекса Слісаренко, Михайло
Яловий. Було розстріляно чимало священиків, у тому числі – представник Ватикану, отець Петер Вейґель, посланий
для перевірки даних про переслідування
віруючих в СССР. Закоцюблий від холоду
(швидше б кінець!), в одній білизні, ступаючи останні кроки й промовляючи слова молитви, він на власному досвіді переконався,
що царство Сатани, імперія зла існує...
Це були люди, які могли б створити неоціненні духовні скарби, володіючи якими,
ми, українці, стали б урівень з іншими
цивілізованими народами. Власне присутність таких людей у суспільстві робить
його кращим. Але постріли малограмотного, але кваліфікованого розстрільника,

Процесу інтелектуального і морального занепаду українського суспільства та подальшого зросійщення не змогло зупинити навіть проголошення незалежності. Усі наші
сучасні біди — це наслідок сатанинської
селекції, під час якої була фізично знищена
найкраща частина українського народу.
За деякими даними, число репресованих
українських інтелігентів у часи сталінських
репресій періоду Розстріляного відродження сягало 30000 осіб. Вдалося визначити
приблизну кількість репресованих осіб
серед письменників за наявністю їх публікацій на початку і наприкінці 1930-х. Так,
за оцінкою Об'єднання українських письменників «Слово» (організації українських
письменників у еміграції), 1930 року друкувалися 259 українських майстрів пера,

Поради до часу | Скарби зеленої аптеки

а вже після 1938 року — лише 36 (13,9%).
За даними організації, із 223 «зниклих» 192
письменника були репресовані (розстріляні чи заслані в табори з можливим подальшим розстрілом чи смертю), 16 — зникли
безвісти, 8 — вчинили самогубство.
Мартиролог (список мучеників) українських письменників «Олтар скорботи»
налічує 246 письменників-жертв сталінського терору. Це число більш ніж удвічі
перевищує загальну кількість згаданих у
ньому українських письменників, репресованих іншими режимами, зокрема в період нацистської окупації (55), брежнєвської епохи (29), російської імперії (11),
Австро-Угорщини (3) та ін.
Як і все радянське минуле, історію Сандармоху в путінській Росії скрупульозно переглядають. Улітку 2016-го пропагандистський
телеканал «Звєзда» з посиланням на матеріали ФСБ розповсюдив інформацію про те, що
в Сандармоському лісі є поховання 20 тисяч
радянських військовополонених, померлих у
фінських таборах в роки «великої вітчизняної». Отже, путінська влада ретельно приховує інформацію про злочини «героїчних
чекістів» і вміло переводить фокус суспільної
уваги на інші трагічні сторінки.
У наші дні Сандармох — меморіальне
кладовище. Розстрільні ями позначені
стовбцями. 1998-го біля входу на кладовище встановили пам’ятник — кам’яну
глибу з написом «Люди, не вбивайте один
одного». В 2004 році тут звели козацький
хрест, який виконали українські скульптори Назар Білик і Микола Малишко.
Українці Карелії щороку вшановують
пам’ять про загиблих в урочищі. 5 серпня
2017-го відбулася церемонія вшанування
пам’яті жертв масових убивств в СРСР. На
захід прибули генконсул України в Петербурзі Леся Лозинська, а також генконсули
Литви, Латвії, Естонії, Польщі.
Пам’ятаймо свою історію і будьмо
вдячні її творцям!

Айва — плід здоров’я і краси

Плоди цього дерева не надто популярні серед українців, мабуть тому, що недостатньо соковиті, тверді,
мають терпкий із помітною кислинкою смак. Зате вони дуже запашні. Недарма давньогрецький політичний діяч Солон видав закон, який наказував нареченим у день весілля споживати ці плоди, аби їх життя
було таким же приємним, як аромат айви.

Зрілі плоди добре зберігаються і після 4-місячного зберігання
стають м’якими і придатними
для вживання в свіжому вигляді. Хоча стародавній лікар Діоскорид стверджував, що варена айва корисніша.
У народній медицині айву використовують для лікування різних захворювань, а також як косметичний засіб, що
пом'якшує шкіру. Цілющі властивості айви обумовлені високим вмістом біологічно активних речовин. З лікувальною
метою використовують плоди, насіння і листя.
Плоди містять фруктозу, глюкозу, органічні кислоти
(яблучну, лимонну, винну, кавову й інші), а також амінокислоти, дубильні, пектинові речовини, вітаміни С, групи В, Р, РР,
комплекс мікроелементів (калій, залізо, кобальт, бор, нікель,
мідь), ефірну олію. Відвар плодів має сечогінні, в'яжучі, антисептичні, кровоспинні властивості, тож його вживають при
проносах і кровотечах, для полоскання порожнини рота при
запаленні слизової, для примочок у випадку очних хвороб.
Пюре з варених плодів айви корисне при хворобах печінки.
Воно є ефективним протиблювотним засобом. Із сушених
плодів готують слизові відвари, які рекомендують при хворобах шлунка. Чай із плодів айви вживають як сечогінний засіб
у разі набряків серцево-судинного походження.
Із насіння отримують слиз для лікування захворювань органів дихання у дітей: сприяє відділенню мокротиння. Відвар
насіння використовують як пом'якшувальний, обволікаючий,
протизапальний засіб. Його використовують у разі проносів і

кровотеч із внутрішніх органів. Чай з насіння айви п'ють
при кашлі та гострих респіраторних захворюваннях.
Сік з айви має протизапальну, сечогінну, в'яжучу,
зміцнювальну, жовчогінну, антибактеріальну дію. Рекомендується пити при туберкульозі і бронхіальній астмі,
проносах, захворюваннях серця, печінки і дихальних
шляхів, недокрів’ї та інших захворюваннях.

Використання айви з лікувальною метою

Для поліпшення роботи шлунка, кишечнику: 100
г плодів айви залити 4 склянками води, довести до кипіння,
кип'ятити 5 хвилин, охолодити. Пити по 1 склянці 3-4 рази на
день перед їжею.
При бронхіальній астмі, захворюваннях серця, печінки,
кровотечі у внутрішніх органах, кровохарканні пити по 0,5-1
скл. соку айви перед їжею.
При недокрів'ї, цукровому діабеті: 2 ст. л. очищеної від насіння, дрібно порізаної айви покласти в термос, залити 2 склянками окропу, настоювати 2 години, пити по 0,5 склянки 3 рази
на день між прийомами їжі.
Або 1 ст. л. нарізаних сухих плодів айви залити 1 склянкою
окропу, настоювати 20 хвилин, потім кип'ятити на слабкому вогні 10 хвилин, настоювати ще 30 хвилин, процідити. Відвар приймати по 1/3 склянки 3 рази на день перед їжею.
При розладах шлунка, проносі: 200 г свіжої нарізаної айви
з насінням залити 1 літром води, варити на слабкому вогні 20
хвилин, пити по 0,5 склянки щогодини до покращення стану.
При гастроентериті, спастичному коліті і метеоризмі,
бронхіті і трахеїті: 10 г насіння айви залити 1 склянкою теплої
кип'яченої води, струсити кілька разів, добре розмішати, процідити (насіння не подрібнювати, оскільки воно містить отруйний
глікозид амігдалин), приймати по 1/4 склянки 3-4 рази на день
перед їжею. Цей засіб усуває подразнення унаслідок дії інших
лікарських засобів, сповільнює їх всмоктування.

При недокрів'ї: 50 г свіжих нарізаних плодів айви без кісточок залити 400 мл горілки або 40% спирту, настоювати в темному місці при кімнатній температурі 6-8 годин, приймати по 1 ч. л.
3 рази на день перед їжею.
Увага! Вживати сік айви і свіжі плоди потрібно з обережністю при виразці шлунка й ентероколіті, щоб не спричинити
подразнення слизової шлунка і спазми. Свіжі плоди айви і насіння плодів мають сильну закріплюючу дію, тож їх кількість
потрібно обмежити людям, які мають закрепи. Дуже корисна
айва варена, тушкована, а також варення, компотів, приправи
з її плодів, насіння і листя.

Використання айви у косметології

В'яжучу, обволікаючу, пом'якшувальну властивості соку,
м'якоті, відварів і настоїв плодів і листя айви використовують
для догляду за волоссям, потрісканими губами, у разі висипу на
шкірі, при опіках і обмороженнях, кон'юнктивітах, екземі рук.
При випадінні волосся: 4 ст. л. свіжого подрібненого листя айви залити 1 л води, кип'ятити 10 хвилин, настоювати 1
годину, процідити. Обполіскувати волосся після миття.
Маска з айви для нормальної і сухої шкіри обличчя:
2 ч. л. м'якоті айви натерти на дрібній тертці, змішати з 2 ч.
л. вершків і 1 жовтком. Накласти маску на обличчя на 15-20
хвилин, змити водою. Така процедура освіжає, очищає, злегка відбілює і тонізує шкіру.
Маска для в'янучої шкіри: 1 ч. л. соку айви змішати з 1
ч. л. меду, 1 жовтком, 1 ч. л. олії. Нанести на обличчя на 15-20
хвилин, потім змити. Пом'якшує шкіру, розгладжує зморшки.
Курс: 2-3 рази на тиждень протягом 1- 1,5 місяця.
Для жирної шкіри обличчя: протирати свіжим соком
айви. Сприяє очищенню шкіри обличчя, загоєнню ранок у
разі висипу, відбілює і тонізує.
Продовження на стор. 12

слово
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Важка атлетика

Спортивний калейдоскоп

З нагоди Дня захисника України на стадіоні у Великих Гаях
відбулася спартакіада із силових видів спорту, яку започаткували Тернопільська районна рада ФСТ «Колос» і відділ
молоді та спорту Тернопільської райдержадміністрації.

У неділю, 5 листопада, в Шляхтинцях
о 10:00 відбудеться фінал футбольного Кубка імені Івана Вишневського. У
вирішальному двобої зійдуться Великі
Бірки, які у півфіналі здолали Івачів 3:0, і
Велика Березовиця (перемогла Прошову 4:1). Запрошуємо вболівальників підтримати команди!

Тріумф сили і міцності

У змаганнях узяли участь найсильніші команди Почапинської
сільської ради, Великогаївської та Байковецької об’єднаних територіальних громад. У кожному виді спорту розігрувалася командна першість. Учасники змагалися в гирьовому спорті (поштовх
двох гир вагою 24 кг), армспорті, перетягуванні линви, метанні
16-кілограмової гирі, естафеті з перенесення вантажу.
В гирьовому спорті перемогла команда Великих Гаїв (Євген

Семеняк, Віталій Караба, Віктор Подуфалий). 2-ге місце виборола
команда з Почапинців, 3-тє — з Товстолуга. В армспорті переможцями стали брати Дмитро і Микола Піговські з Почапинців. Товстолузькі спортсмени - другі, великогаївські -треті. В метанні гирі виграла команда Почапинців (брати Піговські і Василь Вольницький),
на 2-й сходинці – спортсмени з Великих Гаїв, з Товстолуга - на 3-й.
У перетягуванні линви перемогла великогаївська команда —
Євген Семеняк, Віталій Караба, Віктор Подуфалий, Ярослав Караба і Тарас Тимочко. На 2-му місці розташувався Товстолуг, на 3-му
— Почапинці. В естафеті з перенесення вантажу (мішок вагою 20
кг) перемогла команда Товстолуга (Андрій Базарніцький, Роман
Кобилко, Андрій Клех, Мар’ян Матушевський, Тарас Бошкевич).
2-ю стала Почапинська, 3-ю — Великогаївська сільські ради.
В загальнокомандному заліку перемогу святкували спортсмени з Почапинців, «срібло» отримали Великі Гаї, «бронзу» —
Товстолуг. Переможці командних видів спорту нагороджені грамотами та медалями, в загальнокомандному заліку — кубками
відділу молоді та спорту Тернопільської РДА. Сподіваємося, ця
спартакіада стане традиційною.
Іван КУЛЬБІЦЬКИЙ, голова райради ФСТ «Колос».

Легенди футболу

Легендарний «канонір» Тьєррі Анрі

Цього року 40-річчя відзначив екс-футболіст лондонського «Арсеналу» та національної збірної Франції Тьєррі
Анрі на прізвисько «Король». Чемпіон світу 1998-го і Європи 2000-го 3 роки тому почепив бутси на цвях. Його
останньою командою був американський «Нью-Йорк Ред Булс», з яким він виборов чемпіонство. З двох десятків років професійної кар’єри Анрі 8 присвятив «Арсеналу», забив 175 голів, завоював 2 чемпіонські титули
англійської Прем’єр-ліги і 3 Кубки Англії. Справжній джентльмен на полі і в житті — таким його знає весь світ.
За життя вдячні фанати поставили Анрі пам’ятник поблизу арени «Арсеналу» «Emirates Stadium».

Талановитий гравець
і футбольний експерт

Устиг пограти за туринський «Ювентус»,
каталонську «Барселону» і французький «Монако». Щойно француз оголосив про розставання з «Ред Булс», поширилися чутки, що він
знову повернеться в «Арсенал» як гравець або
тренер. Однак Анрі вирішив працювати на телебаченні, приєднавшись до зоряного колективу футбольних експертів телеканалу «Sky
Sports», серед них -Гарі Невіл, Джеймі Карагер
і Джеймі Реднап.

проте вилучення Марселя Десаї позбавило
Тьєррі можливості грати у фіналі мундіалю.
Згодом Анрі виграв Євро-2000, тричі забивши в 5-ти поєдинках. Загалом за головну команду Франції відзначився 51-м голом.
До речі, 2009-го у стиковому матчі проти
ірландців найкращий бомбардир «триколірних» підіграв собі рукою, після чого його
команда забила переможний гол і вийшла на
чемпіонат світу в Південній Африці. Шквал
критики з боку преси та громадськості, до
якої Анрі зовсім не звик, був немов грім серед
ясного неба. Капітан збірної просив вибачення у всіх ірландців і пропонував переграти
матч. «Джентльмена» почали називали «шахраєм», а французи, які несправедливо потрапили на мундіаль, з тріском його провалили.

Забивний «канонір»

Тьєррі Даніель Анрі народився 17 серпня
1977-го в південному передмісті Парижа ЛесУліс. Змалку займався футболом, хоча спочатку його захоплення не викликало схвалення у
батьків, а татусь навіть забороняв йому грати
у спорт номер один. Але побачивши гру сина,
Антуан Анрі змінив свою думку. Умови паризького передмістя, де виросла майбутня
футбольна зірка, зазвичай описують, як досить жорсткі, які можуть або сформувати
характер, або зламати молоду людину. Цей
район не схожий на сяючий Париж. У ЛесУлісі є два хороших футбольних поля, де 11річний Анрі виступав за місцеву команду.
Його перший тренер Клод Шезель згадував, що навіть у такому віці хлопчина дивував
усіх швидкістю. Нестачу рішучості компенсувала наполегливість його батька. У Тьєррі був
талант, у його тата — амбіції. Анрі ніколи не
забував тренера і назвав його своїм учителем
в інтерв’ю відомому французькому журналу
«L’Equipe». Перш аніж дебютувати в «Монако», юний талант навчався у національній
французькій академії футболу «Клерфонтен».
Потім Тьєррі виступав за молодіжний склад
монегасків. Дебютний матч у вищому французькому дивізіоні провів 31 серпня 1994-го
проти «Ніцци». В сезоні 1996/1997 виграв із
«Монако» титул чемпіона Франції.
11 жовтня 1997-го Анрі дебютував за національну збірну Франції проти ПАР (2:1 на
користь французів). На Чемпіонаті світу-1998
став кращим бомбардиром «триколірних»,
забивши 3 голи. У фіналі тренер французів
Еме Жаке мав випустити Анрі на заміну,

У «Ювентусі», куди він перейшов із «Монако» 1999-го, справи не пішли, тренери не
розгледіли його покликання бути нападником. Тож Тьєррі залишив Італію і перейшов
у «Арсенал». Після переїзду до Англії гравець
відразу вивчив англійську і показав, що вміє
цінувати відданість уболівальників і командний дух: «Постійно думав про те, щоби залишити слід в історії. «Арсенал» — це мій рай».
Тут його тренував співвітчизник Арсен Венгер. Людина, котра чимало для нього значила,
під керівництвом якої Анрі розпочав шлях у
великий футбол. У лондонському клубі він
доріс до рівня світової зірки. Незважаючи на
сумніви фахівців у доцільності трансферу,
Венгер був переконаний, що перехід гравця
вартував витрачених коштів.

Вдячні фанати за життя поставили Тьєррі
Анрі пам’ятник поблизу стадіону «Emirates
Stadium» у Лондоні.

Спочатку Тьєррі розчаровував уболівальників, адже за 8 повних матчів не забив жодного м’яча. Вперше він відзначився в дуелі з
«Саутгемптоном», більш аніж через місяць
після переходу в новий колектив. Після закінчення сезону форвард показав вражаючу статистику — 26 голів. Команда Венгера посіла в
чемпіонаті 2-гу сходинку і дійшла до фіналу
Кубка УЄФА, де в серії післяматчевих пенальті
поступилася турецькому «Галатасараю».
Успішним вийшов сезон 2001/02. «Каноніри» вибороли титул чемпіона Англії, а у
фіналі національного Кубка з рахунком 2:0
перемогли «Челсі». Анрі став найкращим
бомбардиром, забивши 32 м’ячі у всіх турнірах. Наступного сезону він забив 32 голи
і віддав 23 гольові передачі. «Арсенал» утратив чемпіонство, але знову виграв Кубок
Англії. Впродовж усього сезону форвард лідирував у списку бомбардирів Прем’єр-ліги,
але в підсумку поступився одним голом нідерландцю Руду ван Ністелрою.
2004-го лондонці повернули собі чемпіонське звання. Анрі був одним із лідерів команди разом із Денісом Бергкампом, Патріком
Вієйра і Робером Піресом. Підопічні Венгера
домоглися феноменального досягнення, жодного разу за весь сезон не поступившись у
чемпіонаті. Футболіста номінували на гравця
року за версією ФІФА, але за підсумками голосування він знову опинився на другій позиції — його обійшов бразилець Роналдіньо.
2006 став для Анрі неоднозначним. З «Арсеналом» він дійшов до фіналу Ліги чемпіонів,
зі збірною Франції — до фіналу Чемпіонату
світу, але обидва програв. Також Тьєррі не дістався «Золотий м’яч» — він посів 3-тє місце
за підсумками голосування, поступившись
Фабіо Каннаваро і Джанлуїджі Буффону. Того
ж року його вп’яте визнали найкращим французьким футболістом. Після 2-х чудових сезонів, які він провів як капітан, і 8-ми загалом
Анрі залишив Лондон, прийнявши в червні
2007-го пропозицію «Барселони». У складі каталонців він під керівництвом молодого Хосепа Гвардьоли виграв Лігу чемпіонів.
«Немає нічого такого, чого я боявся б у
футболі», — казав Анрі. Фахівці пов’язують
успіхи Тьєррі з умінням холоднокровно обігрувати суперників у поєднанні з високою швидкістю. Француз завжди із задоволенням пасував партнерам, виконавши
за 3 сезони АПЛ півсотні результативних
передач. В «Арсеналі» француз зазвичай
виконував усі стандарти — чимало м’ячів
він забив зі стандартних положень. Анрі
однаково добре володіє обома ногами, але
під час стандартів використовував праву.
Своєю феноменальною грою він уписав
своє ім’я у футбольну історію
Підготував Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Чемпіоном Тернопільського району з
футболу 2017-го року стала команда
Плотичі. У «золотому матчі» плотицькі
футболісти в серії післяматчевих пенальті здолали минулорічного чемпіона з рахунком 5:4 — Великі Бірки (основний час
завершився внічию 1:1).

Британський пілот «Мерседеса» Льюїс Гемілтон дочасно гарантував собі
4-те чемпіонське звання в кар’єрі. В
гонці Формули-1 на автодромі в Мексиці
його одразу відкинуло у хвіст пелотону
через контакт із головним конкурентом
— німецьким гонщиком Себастьяном
Фетелем із «Феррарі». У підсумку німець
фінішував 4-им, британець — 9-им, чого
йому вистачило для здобуття титулу.
Вдруге в сезоні перегони виграв Макс
Ферстапен, також на подіумі опинилися
Валтері Ботас із «Ред Була» і Кімі Райконен
із «Феррарі». Раніше на автодромі у США
команда «Мерседеса» достроково вчетверте поспіль здобула Кубок конструкторів. Завершальні етапи цьогорічної гонки
(12 листопада в Бразилії і 26 листопада в
Об’єднаних Арабських Еміратах) перетворюються у формальність, адже тепер
незначні зміни можуть відбутися хіба що
в низах загального заліку.
У 4-му турі Ліги чемпіонів донецький
«Шахтар» переміг у Харкові роттердамський «Фейєноорд» 2:1. Голи: Ферейра, 15 хв; Малос, 17; 68 – Йоргенсен,
12). Наступний поєдинок донеччани зіграють 21 листопада на виїзді з «Наполі».
Турнірне становище команд: «Манчестер
Сіті» — 12 очок, «Шахтар» — 9, «Наполі»
— 3, «Фейєноорд» — 0.
Лідери української Прем’єр-ліги донецький «Шахтар» і київське «Динамо»
втратили очки в зустрічах із командами з низів турнірної таблиці, зігравши
внічию 1:1. Кияни не змогли у Львові обіграти «Карпати», а донеччани в Харкові
— кам’янську «Сталь». Результати інших
зустрічей 14-го туру: «Зірка» – «Ворскла»
1:0, «Зоря» – «Олександрія» 2:2, «Верес»
– «Олімпік» 1:1, «Чорноморець» – «Маріуполь» 0:0. Трійка лідерів: «Шахтар» — 33
бали, «Динамо» — 26, «Олімпік» — 24.
У 2-му турі Ліги чемпіонів Тернопільщини «Лісма» зі Шляхтинців Тернопільського району поступилася на
власному полі лідеру «Стрипі» з Козівського району з рахунком 2:3 і з 3-ма
очками займає 2-гу сходинку турнірної
таблиці. У цій групі «Млинівці-Прісівці» зі
Зборівського району здолали 1:0 «Збруч»
із Підволочиського району.
Тернопільська «Нива» зіграла в Моршині «суху» нічию зі стрийською
«Скалою». За 10 хвилин до свистка на
перерву тернополяни залишилися в
меншості — другу жовту картку за зрив
атаки суперника отримав Тарас Мороз.
Четвірка лідерів: «Агробізнес» — 45 балів, «Прикарпаття» (Івано-Франківськ)
— 38, «Нива» (Тернопіль) — 27, «Нива»
(Вінниця) — 24.
Результати жеребкування чвертьфіналу Кубка України з футболу:
«Десна» – «Динамо», «Шахтар» – «Верес», «Ворскла» – «Маріуполь», «Львів»
– «Дніпро-1». Базовий день проведення
матчів 29 листопада.
Підготував Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.
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Все буде смачно

Смакуємо улюбленим плодом Афродіти
Сік з айви

Плоди айви витримати в кімнатних умовах близько 2-х місяців для
дозрівання. Вчавити сік, нагріти
його до 80° С, профільтрувати через
кілька шарів марлі. Потім підігріти
до 85° С, розлити в стерилізований
посуд і пастеризувати при 85° С: 0,5літрові банки — 15 хв., 1-літрові —
20 хв., 3-літрові — 30 хв. Закатати.

Айва з цукром
у власному соку

Закінчується осінь, у садах уже зібрано урожай, лише яскраво-жовті плоди айви красуються на гілках. Час заготувати і цей фрукт. Із нього можна зварити ароматне, дуже
смачне варення, джем, желе, компоти, соки, сиропи, пюре, цукати, мармелад. Його
додають до заготовок з інших плодів і ягід, що надає їм неповторного аромату.

Айвове варення

Потрібно: на 1 кг айви — 1 кг
цукру, 2 склянки відвару, у якому
варилася айва.
Плоди розрізати, вийняти серцевину, порізати скибочками,
проварити у воді 10 хвилин, остудити в холодній воді. У відвар додати 800 г цукру, прокип'ятити 3
хвилини, покласти в сироп айву,
дати настоятися протягом 8-12 годин. Поставити на вогонь, довести
до кипіння, варити 5 хвилин, зняти з вогню, знову витримати 8-12
годин. Додати решту цукру і варити до готовності (30-35 хвилин),
поки варення не стане прозорим.
Наприкінці варіння можна додати
сік лимона або лимонну кислоту.
У айвове варення за бажанням

можна додати волоські горіхи, або
мигдаль, прокип'ятити, витримати 10-12 годин перед останнім варінням. Готове варення розлити у
чисті сухі банки і закатати.

Компот з айви

Потрібно: на 1 л відвару — 300400 г цукру, 4 г лимонної кислоти.
Зрілі жовті плоди айви добре
вимити, розрізати на 4-8 частин,
вирізати серцевину. Опустити в
киплячу воду, варити 5-10 хвилин.
Укласти в банки по плічка, залити
киплячим сиропом, приготованим на відварі, накрити бляшаними кришками. Пастеризувати
при температурі 85° С: 0,5-літрові
банки — 15 хв., 1-літрові — 20
хв., 3-літрові — 30 хв. Закатати,

накрити ковдрою для повільного
охолодження.

Цукати з айви

Потрібно: на 1 кг айви —
600-700 г цукру, 2,5 склянки води.
Жовті стиглі плоди айви
очистити, розрізати на шматочки, покласти в цукровий сироп,
кип'ятити 10 хвилин, витримати в сиропі дві доби, вийняти з
сиропу. Сироп уварити, знову
прокип'ятити в ньому часточки
айви, залишити на добу. Ще раз
уварити сироп, опустити в нього
шматочки айви, прокип'ятити,
потім викласти в друшляк, дати
обсохнути. Підсушити шматочки айви в духовці — цукати готові.

Потрібно: на 1 кг айви — 1 кг
цукру.
Стиглу айву вимити, розрізати,
вирізати серцевину, порізати на
дрібні шматочки, пересипати цукром. Розкласти по вінця в простерилізовані банки, закрити кришками. Зберігати в холодному місці, в
холодильнику.

Маринована айва

Потрібно: 700 мл води, 215 г
цукру, 85 мл 9% оцту, мелені кориця
й гвоздика.
Плоди помити і порізати скибочками, які бланшувати в окропі
приблизно 8-10 хвилин. Перекласти в банки і залити гарячим маринадом. Для цього налити воду
в емальовану глибоку ємність,
додати цукор, корицю, гвоздику
і прокип'ятити 5-7 хвилин, після
чого влити оцет. Дати закипіти,
процідити. Стерилізувати: півлітрові банки — 10, літрові — 12, а
трилітрові —25 хвилин. Закатати.
Подавати апетитну мариновану
айву до різних страв із м'яса.

Варення із тертої айви

Потрібно: на 1 кг айви —
1-1,2 кг цукру, вода.
Стиглі плоди помити, вирізати
серединки, очистити від шкірки.
Шкірку та серединки не викидати, а скласти в каструлю, залити
водою так, щоб вони "плавали",
поставити на вогонь і варити 30
хв. на малому вогні під кришкою.
Дати охолонути і настоятися. Далі
злити рідину в емальовану ємність, поставити на вогонь, додати цукор і закип’ятити. Очищену
айву натерти на тертці чи за допомогою комбайна, додати у киплячий сироп.
Дати закипіти і варити на манюсінькому вогні до готовності приблизно 1 годину. Розфасувати солодку заготовку гарячою у підготовлені
заздалегідь банки, закатати.

Ароматна заготовка
айви без варіння

Потрібно: на 1 кг айви — 1 кг
цукру.
Вимиті плоди натерти на тертці,
намагаючись не пошкодити насіннєву коробку, аби зернятка не потрапили в масу. Розмішати з цукром
і залишити на 6-8 год. при кімнатній
температурі, щоб айва пустила сік і
добре розчинився цукор. Ретельно
все перемішати і розкласти в заздалегідь простерилізовані висушені
холодні банки, накрити капроновими кришками і помістити на зберігання у холодильник.
Смачного!

Дитячий майданчик
Лабіринт

Дзвіночок для кота
В одній бакалійній крамниці розвелося багато мишей, вони псували наявні в
ній продукти. Бакалійник купив кота,
який любив полювати на сірих шкідників і робив це з великим задоволенням.
Миші злякались і почали міркувати, як
урятуватися від кота. Одна мишка сказала: «У мене є ідеальний план. Якщо ми
прив'яжемо дзвіночок до шиї кота, то завжди будемо знати, де він перебуває, і
таким чином зможемо убезпечитися».
Друга запитала, хто прив'яже дзвіночок, але всі промовчали...
Мораль: непрактичні
рішення — лише марна трата часу.

Дощова осінь
Водить осінь хороводи,
Під мелодію дощів.
На прогулянку виходять
Парасолі і плащі.
Там розмову парасолі
Із плащами завели:
«Ах, як довго у неволі,
У темниці ми були.
Та вернулися тумани,
Задощило в небесах —
І ми знову у пошані,
Знов нас носять на руках…»
І прийшли тоді до згоди
Парасолі і плащі,
Що найбільша насолода —
Це коли ідуть дощі.
Анатолій Качан.

Знайди відмінності

Загадки

Одна землю прикрашала,
Друга сонцем зігрівала,
Третя сипала дощами,
Четверта віяла снігами.
Хто ж вони такі? (Пори року)
***
Хто вночі у лісі,
Полі побілив усе довкола?
Хто смереку і ялину
Вбрав у сніжну кожушину? (Зима
)
***
Він і гріє, і пече
І, як зайчик, грається
Схочеш взять його — втече.
І мерщій сховається. (Промінь сонця
)
***
На синьому килимі
Жовті зерна посіяні. (Небо, зорі)

