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Революція Гідності кардинально змінила на-
прямок розвитку держави та суспільства, згур-
тувала свідомих, зрілих громадян — справжніх 
патріотів Батьківщини. Але шанс на зміни дістав-
ся нам дорогою ціною — ціною людських втрат. 
Вічною раною на серці кожного українця буде 
пам'ять про Героїв Небесної сотні та воїнів АТО, 
кожен із яких віддав за свої переконання найви-
щу ціну — власне життя. 21 листопада вся кра-
їна відзначає День Гідності і Свободи, адже 
саме з цього дня у 2013-му році почався но-
вий відлік абсолютно іншої України, для якої 
Євромайдан став символом боротьби людей 
за світле майбутнє та власну свободу. 

Напередодні четвертої річниці подій, що назавжди 
змінили життя України, пропонуємо пригадати кіль-
ка фактів про Революцію Гідності в цифрах:

Євромайдан розпочався 21 листопада 2013 •	
року та тривав 93 дні — до 22 лютого 2014 
року. Протести розпочалися після рішення 
Кабміну призупинити процес підготовки до 
підписання Угоди про асоціацію між Україною 
та Євросоюзом.
24 листопада хвиля масових протестів про-•	
котилася всією країною, а після силового 
розгону студентів у ніч на 30 листопада, масові 
протести набули нової сили.
1 грудня, після побиття студентів, обурені •	
українці зібралися на Всеукраїнське віче. Хода 
розтяглася від парку Шевченка до майдану 
Незалежності. За даними ВВС, до акції долучи-
лося до 500 тис. протестувальників. Цього ж 

дня на Михайлівській площі в Києві з ініціати-
ви протестувальників почали формуватися 
загони Самооборони. Громадське формування 
було створене, аби забезпечувати безпеку 
учасників протестів, а також підтримувати 
громадський порядок на території, яку контр-
олювали активісти.
Наприкінці грудня 2013 року на Майдані було •	
17 сотень Самооборони, сформованих із май-
же 5 тис. добровольців. До лютого чисельність 
зросла до 12 тис. осіб, тому її розбили на 39 
сотень.
14 грудня на центральну площу Києва вийшло •	
понад 200 тисяч українців. Того вечора люди 
на Майдані заспівали гімн України одним ве-
ликим хором — без жодної допомоги зі сцени. 
Під час співу 200-тисячний натовп запалив 
ліхтарики.
Найзапеклішими днями Євромайдану став за-•	
вершальний етап Революції Гідності — про-
тистояння між силовиками та протестуваль-
никами (18–21 лютого 2014 року). За цей час 
загинули 82 особи, ще 622 особи постраждали.
Ввечері 21 лютого один із сотників Самообо-•	
рони Майдану Володимир Парасюк зі сцени 
заявив про те, Майдан не терпітиме Янукови-
ча, відтак якщо до ранку він не піде у відставку, 
підуть на штурм. У ніч на 22 лютого Віктор Яну-
кович залишив Адміністрацію Президента та 
поїхав до Харкова. Цього ж дня Верховна Рада 
України підтримала постанову про усунення 
його з посади Президента України.
На Майдані було організоване наметове міс-•	
течко, за перший місяць тут звели 84 намети. 

Крім того, для захисту від силовиків українці 
звели 8 барикад, а обігрівати Майдан доводи-
лося за допомогою 700 діжок із дровами.
Останній намет демонтували 11 серпня 2014 •	
року.

Революція Гідності завершилася перемогою. 
А потім почалася війна з Росією… 

Час гоїть рани, але ця надто болюча. Скільки 
невинних життів було безжалісно знищено, у 
кожного із загиблих Героїв Майдану – були свої 
мрії, плани на життя, а ще - незламна віра в те, 
що революція змінить нашу країну. Серед тих, 
хто приєднався до «небесної варти», були і шес-
теро хлопців з Тернопільщини, які покинули рід-
ний дім та поїхали в столицю здобувати краще 
майбутнє для України. Це — Олександр Капі-
нос, Устим Голоднюк, Назарій Войтович, Ва-
силь Мойсей, Ігор Костенко і Тарас Слободян. 
Назад їх привезли вже у трунах, але їх смерть не 
була марною, адже змінила хід історії.

Відтоді щороку в пам'ять про них проводять 
спортивні турніри, організовують виставки, їм 
присвячують вірші та картини, на їх честь ініцію-
ють перейменування вулиць, називають школи, 
їм зводять пам’ятники, відкривають стели, при-
своюють почесні звання тощо. Вони заслужили, 
аби пам'ять про них жила у віках! Кожен із них 
був Героєм, справжнім патріотом та ідейником, 
вони не боялися померти за Україну, яку люби-
ли понад усе. Тернопільщина пам’ятає їх, схиляє 
голову перед їхнім безцінним подвигом, вшано-
вуючи їх по-особливому, як найдорожчих…

Продовження на стор. 8

Минає чотири роки важких втрат,  
болю і випробувань для України.  
Минає чотири роки від подій, які 
назавжди змінили країну і кожного 
українця. Подій, які залишили в мину-
лому мирне розмірене життя. Осінь 
2013 – зима 2014 років закарбувалися 
в історичній пам’яті нашого наро-
ду назавжди. Весь світ став свідком 
холодної жорстокості катів і щирого, 
чистого, світлого, відчайдушного по-
риву повстанців. Людей з дерев’яними 
щитами, які гинули від снайперських 
куль професійних вбивць. Такою є ціна 
нашої свободи. Кривава жертва мирних 
людей, принесена на жертовник заради 
майбутніх поколінь. Небесна сотня – це 
найсвятіший образ новітньої України, 
і ми у вічному боргу перед її найсвітлі-
шою пам’яттю.

Хто вмирає в боротьбі — в серцях живе повік!
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Реформи 

У територіальних громадах  
на Тернопільщині відкриватимуть ЦНАПи

Здати аналізи або пройти рентген можна буде в селі

Кабмін ухвалив план впровадження медреформи
15 листопада своїм розпорядженням Кабінет Міністрів України затвердив план за-
ходів щодо реалізації концепції реформи фінансування системи охорони здоров'я на 
період до 2020 року. Так, документом передбачається реалізація 10 заходів.
Першим із них вказано створен-

ня правових засад для нової сис-
теми фінансування сфери охоро-
ни здоров'я. Наприклад, у рамках 
цього пункту передбачається після 
набуття чинності законопроекту 
«Про державні фінансові гарантії 
надання медпослуг і лікзасобів» 
(Верховна Рада ухвалила цей до-
кумент 19 жовтня, — ред.) подан-
ня в Кабмін нормативно-правових 
актів щодо обсягів надання медич-
ної допомоги за рахунок держбю-
джету. Другим пунктом зазначене 

створення єдиного національного 
замовника послуг з медобслугову-
вання населення. Раніше чиновни-
ки заявляли, що новий держорган 
буде називатися Національною 
службою здоров'я. Його планують 
створити протягом місяця після 
набуття чинності законопроекту. 
Крім того, у рамках заходів про-
ведуть автономізацію бюджетних 
установ охорони здоров'я, ство-
рення єдиної електронної системи 
обміну медичною інформацією, 
здійснять перегляд уніфікованих 

клінічних протоколів, впрова-
дження нової моделі фінансування 
медичної допомоги на первинному, 
вторинному (спеціалізованому) і 
третинному (високоспеціалізова-
ному) рівнях медичної допомоги, 
забезпечать створення госпіталь-
них округів, впровадження націо-
нальної системи реімбурсації ліків 
(часткове або повне відшкодуван-
ня вартості ліків з держбюджету, 
— ред.), а також проведення моні-
торингу реалізації реформи фінан-
сування системи охорони здоров'я.

Звернення
Міжнародний день інвалідів, який відзначають 3 грудня, нагадує 

суспільству про турботу та обов’язок перед людьми з обмеженими 
можливостями.

На сьогодні для України проблема захисту інвалідів набуває зна-
чення у зв’язку з постійним зростанням їх частки серед населення 
держави.

Усім нам потрібно зробити усе можливе для формування гідних 
умов життя людей, скривджених долею, переосмислити все, що зро-
блено на підтримку людей з особливими потребами.

Звертаємося до всіх людей доброї волі, до колективів установ, 
організацій, підприємств, релігійних і громадських організацій,  
голів сільських та селищних рад, об’єднаних територіальних 
громад не обминути жодної людини, внести свій внесок у благо-
дійну справу. Адже саме ми створюємо умови для того, щоб вони не 
почувалися відчужено та змогли реалізувати себе у цьому житті!

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

На Тернопільщині розширюють 
лікувальний корпус для реабілітації 
учасників АТО 

За несплату аліментів можуть 
заборонити їздити за кордон, 
сідати за кермо та пoлювaти
Тих мешканців Тернопілля, які ухиляються від сплати 
аліментів, чекають покарання. Про це заявив міністр 
юстиції Павло Петренко. 
«Понад півмільйона українських дітей є жeртвaми ухилення від 

сплати аліментів з боку їхніх батьків», — зауважив Петренко. Він по-
відомив, що Мін’юст ініціює низку новацій, які зроблять жорсткішою 
відповідальність батьків перед дітьми і перед державою за ухилення, а 
це, зокрема, обмеження виїзду за кордон, права на водіння автомобі-
лем, заборона на пoлювaння, на носіння збpoї. 

«І ще одна новація, яку ми будемо пропонувати, це дозвіл матері або 
тому з батьків, який проживає з неповнолітньою дитиною, мати мож-
ливість виїхати за кордон на відпочинок або на лiкyвaння зі своєю ди-
тиною без згоди недобросовісного батька, який ухиляється від сплати 
аліментів понад 6 місяців», — уточнив Павло Петренко. 

Окрім того, очолюване ним міністерство пропонуватиме Верховній 
Раді посилити кримінальну відповідальність для тих, хто понад 1 рік не 
сплачує аліменти. 

Уряд шукає шляхи підвищення пенсії тим, 
хто працював за «трудодні»

Депутати ухвалили в другому читанні президент-
ський законопроект №7117 про підвищення до-
ступності та якості медичного обслуговування в 
сільській місцевості. "За" проголосували 280 народ-
них обранців. Законопроект передбачає залучення 
кваліфікованих фахівців до роботи в сільській міс-
цевості, а також забезпечення працівників житлом і 
службовим транспортом, можливостями для отри-
мання освіти і підвищення кваліфікації.
Медсанчастини, фельдшерсько-акушерські пунк-

ти та медпункти обладнають комп'ютерами, сучас-
ним медобладнанням та Інтернетом. Медзаклади 
відремонтують і забезпечать сучасним обладнанням, 
а також побудують дороги до лікарень. На все це пла-
нують спрямувати 5 млрд грн впродовж двох років.

Крім того, законопроект передбачає створення 
умов для проведення щорічних виїзних прийомів 
лікарями-фахівцями, а також впровадження сучас-
них технологій, зокрема з використанням засобів 
телемедицини.

Медична допомога із застосуванням телемедици-
ни передбачає можливість надання пацієнту медич-
них послуг з консультування, діагностики, лікуван-
ня з використанням засобів дистанційного зв'язку 
у вигляді обміну інформацією в електронній формі, 
у тому числі шляхом передачі електронних повідо-
млень, проведення відеоконференцій (далі – теле-
медичні послуги).

Телемедичні послуги надаються з метою забез-
печення пацієнту вчасного доступу до медичної до-
помоги належної якості, в тому числі, коли відстань є 
критичним чинником її надання.

При проведенні телемедичних консультацій, кон-

силіумів, телеметрії, домашнього телеконсультуван-
ня, виконання маніпуляцій та операцій за допомогою 
електронних та програмних засобів може проводи-
тися запис, у тому числі аудіо, відео, а також запис 
інших параметрів медичного обладнання в порядку, 
визначеному центральним органом виконавчої вла-
ди, що забезпечує формування та реалізує державну 
політику у сфері охорони здоров’я.

Порядок надання телемедичних послуг визнача-
ється центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізує державну полі-
тику у сфері охорони здоров’я.

Також передбачається розвиток транспортної 
інфраструктури, створення умов для застосування 
авіаційних, водних, автомобільних спеціальних сані-
тарних транспортних засобів, в тому числі обладна-
них реанімаційними засобами для надання медичної 
допомоги в сільській місцевості.

Здати аналізи або пройти рентген можна буде в 
селі. У законопроекті йдеться, що медустанови забез-
печать міні-лабораторіями, портативними діагнос-
тичними пристроями та рентген-апаратами. Центри 
первинної медицини також забезпечать стоматоло-
гічним обладнанням. 

В обласній державній адміністрації під головуванням заступника голови облдержад-
міністрації Юрія Юрика відбулася нарада з питань створення та забезпечення функ-
ціонування центрів надання адміністративних послуг, у тому числі послуг соціально-
го характеру, в форматі «Прозорий офіс». 
У нараді взяли участь дирек-

тор департаменту економічного 
розвитку і торгівлі облдержад-
міністрації Галина Воляник, 
директор департаменту соці-
ального захисту населення об-
лдержадміністрації Вадим Бо-
ярський, а також представники 
Байковецької, Великогаївської, 
Великодедеркальської сіль-
ських та Мельнице-Подільської 
і Скала-Подільської селищних 
об’єднаних територіальних гро-
мад.

Директор департаменту еко-
номічного розвитку і торгівлі 
облдержадміністрації Галина 
Воляник повідомила, що розпо-
рядженням Кабінету Міністрів 
України від 11 жовтня 2017 р. 
№ 736-р затверджено пере-
лік міст обласного значення та 
об’єднаних територіальних гро-
мад, що мають намір створити 
та забезпечити функціонування 
центрів надання адміністратив-
них послуг, у тому числі послуг 
соціального характеру, в форматі 
«Прозорий офіс».

У цьому переліку також Бай-
ковецька, Великогаївська, Ве-
ликодедеркальська сільські та 
Мельнице-Подільська і Скала-
Подільська селищні об’єднані 
територіальні громади.

Вказаним розпорядженням 

рекомендовано органам місце-
вого самоврядування міст об-
ласного значення, об’єднаних 
територіальних громад:

- визначити приміщення 
для створення та забезпечення 
функціонування центрів на-
дання адміністративних послуг, 
у тому числі послуг соціального 
характеру, в форматі «Прозорий 
офіс»;

- забезпечити розроблення 
проектно-кошторисної доку-
ментації для проведення робіт 
(зокрема капітального ремонту, 
реконструкції, будівництва, рес-
таврації), отримання письмово-
го звіту експертної організації 
за результатами експертизи про-
екту будівництва, а також інших 
необхідних документів;

- забезпечити проведення 
робіт (у тому числі капітального 
ремонту, реконструкції, будів-
ництва, реставрації), пов’язаних 
зі створенням і забезпеченням 
функціонування центрів надан-
ня адміністративних послуг, у 
тому числі послуг соціального 
характеру, в форматі «Прозорий 
офіс».

Відповідно до Порядку та умов 
надання субвенції з державного 
бюджету, будівництво центру 
здійснюватиметься на умовах 
співфінансування за рахунок 

субвенції та власних коштів від-
повідного місцевого бюджету. 
Частка коштів місцевого бюдже-
ту не може бути меншою, ніж 
10 відсотків загальної вартості 
будівництва, згідно з проектно-
кошторисною документацією.

Міністерство соціальної по-
літики разом із Міністерством 
фінансів під час підготовки 
проекту Закону про Державний 
бюджет України на відповід-
ний рік передбачить видатки 
для співфінансування прове-
дення робіт (у тому числі капі-
тального ремонту, реконструк-
ції, будівництва, реставрації), 
пов’язаних зі створенням і за-
безпеченням функціонування 
центрів надання адміністратив-
них послуг, а також у подаль-
шому забезпечить відповідним 
обладнанням створені центри 
надання адміністративних по-
слуг.

Директор департаменту со-
ціального захисту населення 
облдержадміністрації Вадим 
Боярський розповів про участь 
працівників соціального захисту 
населення в роботі центрів на-
дання адміністративних послуг, 
а також про вимоги до примі-
щення в частині доступності до 
них осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення.

Кабінет Міністрів працює над тим, щоб збільшити рівень 
пенсій громадянам, які мають великий стаж роботи, але 
через економічну ситуацію впродовж усього життя отриму-
вали низькі зарплати. Про це повідомив міністр соціальної 
політики Андрій Рева.
Це люди, які все життя важко працювали в колгоспах за «трудодні», 

санітарки та фельдшери, й ті, у кого трудовий стаж — тридцять і більше 
років. Ми обов’язково забезпечимо їхнє право на гідну пенсію», —  за-
явив Рева.

Нагадаємо, в 3 жовтня Верховна Рада ухвалила Закон про пенсійну 
реформу, і з 1 жовтня мінімальний розмір пенсії зріс із 1312 до 1452 грн, 
а розмір середньої пенсії збільшився майже на 700 грн і становить по-
над 2500 грн проти 1890 грн. Усі пенсії перерахували автоматично, без 
звернень громадян. Індексація відбуватиметься щороку.

Обласний наркологічний диспансер, який функціонує в 
Тернопільській області, обслуговує не тільки людей, котрі 
потребують цього, а й здійснює реабілітацію учасників 
бойових дій, учасників АТО та демобілізованих бійців. 
Про це зазначив голова Тернопільської ОДА Степан Барна під час 

огляду лікувального корпусу №2 КУТОР «Тернопільський обласний 
наркологічний диспансер». Реконструкція корпусу здійснюється за ра-
хунок коштів Державного фонду регіонального розвитку.

«Для нас важливо забезпечити повноцінне функціонування закла-
ду, створити комфортні умови перебування бійців і здійснити технічне 
переоснащення закладу. Саме тому ми поставили за мету цього року 
розпочати реконструкцію корпусу. Наразі головне завдання – це при-
будова третього поверху, що дасть можливість розгорнути додаткових 
30 ліжко-місць для учасників АТО», – поінформував Степан Барна.

Водночас він наголосив, що не менш важливим є питання прибу-
дови приймального відділення. Загальна вартість проекту становить 
майже 11 млн грн, понад 8 мільйонів із яких скеровано з Державного 
фонду регіонального розвитку.

«Дуже важливо, що до цього процесу долучається також Тернопіль-
ська обласна рада. Цього потребують учасники АТО, і з цього приводу 
звертаються спілки учасників антитерористичної операції, які потре-
бують відповідних умов. Тому працюємо над тим, щоб наші воїни по-
чувалися впевнено та комфортно», – зауважив Степан Барна.

Принагідно, головний лікар наркологічного диспансеру Василь Гала-
нов поінформував, що відділення для реабілітації демобілізованих та 
учасників АТО створили два роки тому. В його структурі відкрито 30 
ліжок. На сьогодні на реабілітації перебувають 4 особи, які проходять 
курс медичного лікування. Загалом за 2016 рік, як повідомив Василь 
Галанов, пролікували 175 осіб. За десять місяців 2017 року лікування 
отримали уже понад 160 осіб. 

Актуально
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Пенсійний фонд інформує
Світовий банк сприятиме проведенню реформ в Україні, зокре-
ма, у побудові нової системи охорони здоров’я. Про це розповів 
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман на брифінгу за результатами 
зустрічі з президентом групи Світового банку Джим Йонг Кімом. «Ми 
говорили про земельну реформу, про реформу охорони здоров’я, 
і я дуже радий, що домовилися об’єднати зусилля в побудові нової 
якісної системи охорони здоров’я в Україні», — зазначив Гройсман. У 
Світовому банку вважають, що наступним кроком, який має здійснити 
Україна в контексті проведення реформ, має стати створення Анти-
корупційного суду. 

Оборонні відомства Кувейту зацікавилися українським багато-
цільовим транспортним літаком Ан-178. Про це розповів перший 
заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Олег Глад-
ковський за результатами візиту до Кувейту. «Радий констатувати, що 
представники оборонних відомств Кувейту виявили жвавий інтерес 
до нашого літака Ан-178. Українська сторона готова розпочати пе-
ремовини щодо співпраці у цьому напрямку, як щодо продажу, так і 
спільного виробництва», - зазначив Гладковський. 
Посадовець наголосив, що ринок Кувейту є «надзвичайно перспек-
тивним» для розвитку співробітництва у військово-технічній сфері, 
починаючи із бронетанкової галузі та високоточного озброєння і 
закінчуючи масштабними авіаційними проектами. Представникам 
оборонних відомств Кувейту було продемонстровано, зокрема, 
безпілотний багатофункціональний бронетранспортер «Фантом-2», 
ПТРК «Скіф» з керованими ракетами та легкий переносний ракетний 
комплекс «Корсар». Відбувся також демонстраційний політ багатоці-
льового транспортного літака Ан-178.

Після виходу зі складу ЄС Великобританія продовжуватиме про-
тидіяти агресивним діям РФ у Європі. Про це заявила прем'єр-
міністр Великобританії Тереза Мей. За її словами, Лондон готовий до 
налагодження відносин із Москвою, якщо у Кремлі вирішать підтри-
мувати мир у світі.
«Росія може обрати інший шлях і, сподіваюся, одного дня зробить 
це. Однак, поки цього не сталося, ми спільно відстоюватимемо наші 
інтереси й міжнародний устрій, від якого вони залежать», — наголо-
сила прем'єр-міністр.
Вона додала, що Великобританія і надалі допомагатиме державам, які 
стали жертвою агресії. 

Президент Росії Володимир Путін поговорив телефоном з ватаж-
ками самопроголошених «ДНР» та «ЛНР» щодо питання обміну 
полоненими на Донбасі. Ватажок «ДНР» Олександр Захарченко й 
«ЛНР» Ігор Плотницький підтримали ініціативу обміну заручниками, 
однак додали, що «належить ще опрацювати це питання з представ-
никами української сторони». У свою чергу представниця України в 
гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи щодо врегулю-
вання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко повідомила, що українська 
сторона «давно готова обміняти всіх, кого дозволяє українське зако-
нодавство, аби забрати підтверджених українців. Але ми не підемо 
на шантаж і не можемо відпустити на волю тих, хто жодним чином не 
підпадає під дію Мінських угод», — сказала Геращенко.

Верховна Рада ухвалила у першому читанні проект Закону «Про 
Державний бюджет України на 2018 рік». «Це — бюджет економіч-
ного розвитку, в якому повністю враховані інтереси децентралізації. 
Ми вважаємо, що розвиток економіки - це пріоритет номер один», 
- сказав присутній на засіданні парламенту Прем'єр-міністр Володи-
мир Гройсман. Він подякував депутатам за підтримку.

Народні депутати внесли до переліку святкових і неробочих днів 
у Трудовому кодексі України католицьке Різдво, 25 грудня, вилу-
чивши з цього переліку вихідний день 2 травня. Згідно з ухвале-
ним рішенням, вихідним залишається тільки 1 травня. «З ухваленням 
цього законопроекту Різдво Христове буде відзначатися в Україні дві-
чі: за Григоріанським календарем — 25 грудня і за Юліанським — 7 
січня», — сказала глава Комітету з питань соціальної політики Людми-
ла Денисова під час розгляду законопроекту. 

Половину голосувань за три роки пропустили 188 народних де-
путатів. Такі дані оприлюднив у вівторок Комітет виборців України, 
проаналізувавши участь народних депутатів у голосуваннях парла-
менту за три роки. Всього за цей період відбулося 10 945 голосувань. 
Загалом статистика є такою: 188 народних депутатів взяли участь у 
менше 50% голосувань, 80 депутатів – у 51-60%, 75 депутатів – 61-70%, 
47 депутатів – 71-80%, 23 депутати – 81-90% та 8 депутатів – у 91-99% 
голосувань.
За даними КВУ, у списку 43 депутатів, що пропустили майже всі голо-
сування ВР (90%), найбільше членів фракції «Опозиційний блок» – 18 
осіб, 10 депутатів від «Відродження», 9 – позафракційних, 4 – «Волі на-
роду» і по 1 – НФ та БПП.

За даними Державної служби статистики України індекс спожив-
чих цін по Тернопільській області, як і по Україні загалом, у жовтні 
2017 року по відношенню до вересня 2017 року становив 101,2%, з 
початку року:  по області – 111,7%, по Україні – 111,5%.

Стипендії Президента України призначено шістьом мешкан-
цям Тернопільщини — переможцям всеукраїнських учнів-
ських олімпіад і Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт членів Малої академії наук 2016/2017 
навчального року.  Стипендії отримають: учень 10 класу Бережан-
ської загальноосвітньої школи №2 Юрій Лучка; випускниця Терно-
пільської Української гімназії ім. І. Франка, а сьогодні – студентка 
Львівського національного медуніверситету ім. Данила Галицького 
Софія Чолач; випускниця Бучацької гімназії ім. М. Гнатюка, а відне-
давна – студентка Києво-Могилянської академії Юлія Ольхова; ви-
пускниця Тернопільської спеціалізованої школи № 3, а нині – сту-
дентка Київського національного університету ім. Т. Шевченка Юлія 
Гончар; учень Тернопільської Української гімназії ім. І. Франка Євген 
Томчук; випускниця Завалівської загальноосвітньої школи Підгаєць-
кої районної ради, а сьогодні – студентка Національного медичного 
університету ім. О.О. Богомольця Надія Шпак.

Новини | Коротко про головне

Кошти на бізнес — не оподатковуються
Податкові новини

У Тернопільській ОДПІ надали роз’яснення щодо оподаткування коштів, наданих цен-
тром зайнятості фізичній особі на розвиток власного бізнесу. 
Так, підпунктом 165.1.1 По-

даткового кодексу визначено, 
що до складу загального місяч-
ного або річного оподатковува-
ного доходу платника податку 
не включаються такі доходи, як 
сума державної та соціальної 
матеріальної допомоги, держав-
ної допомоги у вигляді адресних 
виплат та надання соціальних 
і реабілітаційних послуг відпо-
відно до закону, житлових та ін-
ших субсидій або дотацій, ком-
пенсацій (включаючи, зокрема 
суми допомоги по вагітності та 
пологах), винагород і страхових 
виплат, які отримує платник 

податку з бюджетів та фондів 
загальнообов’язкового держав-
ного соціального страхування 
згідно із законом.

Тому, податківці зазначили, 
що сума грошових коштів, ви-
даних центром зайнятості на 
розвиток підприємництва, згід-
но з нормами Порядку надання 
допомоги з безробіття, у тому 
числі одноразової її виплати для 
організації безробітним підпри-
ємницької діяльності, не вклю-
чається до доходу громадянина 
та не оподатковується податком 
на доходи фізичних осіб та вій-
ськовим збором.

Докладніше – у Центрі об-
слуговування платників, теле-
фон для довідок: 43-46-10.

Графік виїзного прийому громадян спеціалістами Тернопільського об’єднаного управління Пенсійно-
го фонду України Тернопільської області щодо інформування громадян про зміни в пенсійному забез-
печенні відповідно до Закону України від 3 жовтня 2017 року №2148-VIII «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» в об’єднаних громадах, сільських та селищних ра-
дах Тернопільського району 

Об’єднані громади, сільські та 
селищні ради

Дата виїзного 
прийому

Спеціаліст, який 
проводить прийом

Година

1 1 Великогаївська ОТГ 17.11.2017 Гумницька Г. Ю.
Лебідь І. О.

10.00

2 2 Малоходачківська сільська рада 20.11.2017 Прудивус М. В. 14.00
3 3 Гаї-Шевченківська сільська рада 21.11.2017 Гуменна Л. Р. 14.00
4 4 Довжанська сільська рада 23.11.2017 Гумницька Г. Ю. 12.00

5 Домаморицька сільська рада 23.11.2017 Гумницька Г. Ю. 14.00
5 6 Байковецька ОТГ 24.11.2017 Глух Т. Г.

Лебідь І. О.
10.00

6 7 Івачеводолішнівська сільська рада 29.11.2017 Костецька О. А. 12.00
8 Ігровицька сільська рада 29.11.2017 Костецька О. А. 14.00

7 9 Підгороднянська сільська рада 30.11.2017 Гуменна Л. Р. 12.00
10 Почапинська сільська рада 30.11.2017 Гуменна Л. Р. 14.00

Виїзний прийом 

08.11.2017 р. до Тернопільського РВП ТВП ГУНП у Тернопільській області звернувся житель м. Терно-
піль із заявою про те, що 29.10.2017 р. невідома особа із належного йому магазину, що на ринку «Київський» 
по вул. 15 Квітня, таємно викрала пухову куртку.

Працівники СКП Тернопільського РВП ТВП ГУНП у Тернопільській області встановили, що цей злочин 
вчинив раніше судимий громадянин 1976 року народження, житель м. Тернопіль, який неодноразово вчи-
няв крадіжки на ринку «Київський». Злочинець у скоєному зізнався. Речові докази вилучено.

Подія внесена в ЄРДР за ч.1 ст.185 КК України (крадіжка). За даним фактом ведеться досудове розслі-
дування.

Кримінал

14.11.2017 р. зі служби «102» 
надійшло повідомлення від жи-
теля м. Тернопіль, про те, що на 
ринку «Західний» невідомі осо-
би намагаються вчинити кра-
діжку із автомобіля. Працівники 
сектору кримінальної поліції та 
СОГ Тернопільського районного 
відділення поліції ТВП ГУНП у 
Тернопільській області затри-
мали громадянина Грузії, 1985 
року народження, який викрав 
із автомобіля марки «ВАЗ 21013» 
сумку, в якій були два мобільних 
телефони марки «SAMSUNG GT-

S6810», «SAMSUNG GT- S5610», 
гаманець коричневого кольору, 
в якому було 100 доларів США, 
швейцарський ніж та мобільний 

телефон марки «LENOVO VIBE 
P1WA40». За даним фактом по-
рушено ЄРДР за ст. 186 КК Украї-
ни (грабіж), відповідно до ст. 208 
КПК України. Цей громадянин 
поміщений в ізолятор тимчасо-
вого тримання Теребовлянсько-
го ВП ГУНП у Тернопільській 
області та йому оголошено про 
підозру.

Також встановлено, що співу-
часником злочину є ще один гро-
мадянин Грузії, проводяться захо-
ди щодо встановлення його місця 
перебування.

Аграрії мають бути відповідальнішими  
та не забруднювати автошляхи

Проблема

Вирішення проблеми забруд-
нення автошляхiв автомобілями, 
які вивозять із полів цукрові бу-
ряки і, як наслідок, створюють 
аварійну ситуацію, шукали під час 
«круглого столу» перший заступ-
ник голови Тернопільської ОДА 
Іван Крисак, головний інженер 
Служби автомобільних доріг 
Володимир Хімій, т. в. о. началь-
ника відділу безпеки дорожньо-
го руху управління патрульної 
поліції Андрій Петрук, заступ-
ник начальника превентивної 
діяльності-начальник відділу 
груп реагування патрульної по-
ліції ГУ НП у Тернопільській об-
ласті Ігор Кучер.

«Ми займаємося цією пробле-
мою та шукаємо вихід із ситуації, 
яка склалася. Для того, щоб її  ви-

рішити, потрібна злагоджена робо-
та з працівниками поліції, а також 
Службою автомобільних доріг, аби 
ліквідувати небезпеку на дорогах та 
донести до аграріїв, наскільки важ-
ливою є їхня відповідальність», — 
наголосив Іван Крисак.

Голови РДА також не байдужі до 
ситуації, яка склалася на дорогах, і 
стараються вирішити проблему на 
місцевих рівнях, виїжджають без-
посередньо на автошляхи та допо-
магають ліквідовувати наслідки.

«Щороку робимо об’їзди та 
виявляємо місця, де найбільше 
розповсюджують бруд із полів, 
розмовляємо з представниками 
агропромислових підприємств, але 
вони не завжди ідуть назустріч. 
Один із варіантів вирішення про-
блеми – біля місця вивозу буряків 

зробити 50 метрів твердого покрит-
тя, перед виїздом машини на дорогу 
мити колеса», — зазначив головний 
інженер Служби автомобільних до-
ріг Володимир Хімій.

Наразі в області зафіксовано 46 
випадків забруднення автошляхів 
землею.

Про те, що сума штрафів неве-
лика, зазначив Андрій Петрук. За 
його словами, водії сплачують 340 
гривень, посадові особи – 510 гри-
вень.

«Машини на дорогу мають ви-
їжджати чистими. Тому прохання 
до аграріїв, щоб зверталися за до-
помогою до Служби автомобіль-
них доріг. На дорогах потрібно 
зробити достатню кількість з’їздів, 
де водії змогли б почистити коле-
са», — наголосив Іван Крисак.
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Сільськогосподарська галузь для України завжди була од-
нією з пріоритетних. Господь наділив нашу державу багатими 
на чорнозем, родючими землями, а головне — працьовитими 
людьми, які плекають найсвятіший з усіх скарбів — хліб. Наша 
держава була і залишається осередком міцних та усталених 
сільськогосподарських традицій. Завдяки золотим рукам та 
мудрості аграріїв живе українська нива.

Після розпаду Радянського Союзу аграрний сектор отри-
мав нове дихання, доступ до найбільш ефективних закордон-
них технологій і методів обробки землі. Це дало змогу органі-
зувати агропромислову галузь — один із найбільш важливих 
стратегічних напрямків економіки, політичну та геополітичну 
складову життєдіяльності українського суспільства. 

Українське село споконвіку було і залишається взірцем пра-
цьовитості, виваженості, мудрості і терпіння, оберегом кращих 
якостей та чеснот народу. Тут — корінь його духовності та куль-
тури, давніх і добрих традицій. Сьогодні ми складаємо щиру 
подяку працівникам полів та ферм, ветеранам праці, механі-
заторам, тваринникам, фермерам, спеціалістам сільського гос-
подарства, всім, хто своєю наполегливою працею забезпечує 
урожай на багатій та щедрій землі Тернопільського району.

— Україна за показниками збору 
сільгосппродукції виходить нині на 
лідируючі позиції, що не може не ті-
шити. Наші сільгоспвиробники за-
стосовують передові світові техно-
логії на всіх етапах своєї діяльності, 
тож коли приїжджають делегації з 
Європи, США, Бразилії, ми можемо з 
гордістю демонструвати власні до-
сягнення. Тепер уже в наших аграріїв 
переймають досвід, адже показники 

врожайності у нас одні з найкращих. Звісно, це важка робота, 
що заслуговує на найвищу похвалу і такі результати отри-
мані завдяки натхненній праці наших аграріїв, їхнім знанням 
та вмінням, використанню новітніх технологій на нашій 
родючій землі. Відрадно, що наші виробники цьогоріч зібрали 
рекордні врожаї. Приємно, що сільгоспвиробництво в районі 
розвивається та процвітає, — каже голова Тернопільської 
районної державної адміністрації Олександр Похилий. — 
Працювати є над чим, хотілося б, щоб підприємці інвестували 
кошти і у створення переробної галузі, адже первинний збір 
урожаю — це лише перша ланка у піраміді заробітку коштів, 
а переробка — це нові робочі місця, збільшення прибутків під-
приємств і зростання економіки. 

В День працівників сільського господарства щиро дя-
кую нашим хліборобам за щоденну роботу, за те, що 
створюють сотні робочих місць, за те, що виплачу-
ють за паї тисячам наших громадян, за те, що году-
ють родини, піднімають нашу економіку. Миру, добра, 
достатку та щедрих врожаїв вам! І нехай Господь та 
Матінка Божа оберігають вас, дають сили і натхнен-
ня працювати та розбудовувати країну.

Мовою цифр: сільськогосподарські підприємства лише за 
період січня-серпня 2017 р. реалізували аграрної продукції 
на суму 693,9 млн грн, що на 10,8% більше ніж за аналогічний 
період 2016 р. Обсяг реалізації продукції рослинництва збіль-
шився на 24,8%, тваринництва — скоротився на 0,4%. За раху-
нок значного приросту врожайності в районі збільшилось ви-
робництво зернових культур. Щодо виробництва м’яса триває 

позитивна тенденція завдяки господарствам, що ефективно 
ведуть виробництво свинини, які, взявши на озброєння пере-
довий досвід Європи з утримання поголів'я на сухих кормах 
з використанням високобілкових добавок, лізину, метіоніну 
й інших високоенергетичних кормів, одержують високі і ста-
більні результати та нарощують поголів'я. 

Утім, реалії не є безхмарними, зізнаються фермери. Зо-
крема, аграрна політика не сприяє розвитку молочного тва-
ринництва. Сільськогосподарський товаровиробник не заці-
кавлений у виробництві молока та яловичини  через низьку 
прибутковість.  Як наслідок, поголів’я ВРХ утримують сьогодні 
тільки 5 господарств, пункти заготівлі молока діють лише в од-
ній сільській раді.

— Нам непросто, але ми не здає-
мося. Візьму на себе ризик і скажу від 
імені фермерів, які, я впевнений, мене 
підтримають: сільгоспвиробники 
виживають не завдяки законам, а 
всупереч їм, тому що деякі з них  не 
дають можливості фермеру «роз-
правити крила». Підприємство, яке 
я очолюю (ФГ «Бучинський»), працює 
на теренах району з 2000 року. Нині 
обробляємо близько 700 га землі. Сі-

ємо пшеницю, ячмінь, сою, ріпак. Залежно від рентабельності 
продукції намагаємося коригувати кількість посівів, щоб, як і 
кожен мудрий підприємець, не втратити, а отримати при-
буток. Техніку доводиться брати в кредит на виплату, інак-
ше працювати в сучасних умовах було б неможливо — земля 
потребує догляду, якісного обробітку, а час вимагає новітньої 
техніки, — ділиться думками очільник ФГ «Бучинський» 
Анатолій Бучинський. — Щодо перспектив розвитку сіль-
ського господарства в районі, то, переконаний, потрібно від-
новити тваринницьку галузь. Стимуляція розвитку малого 
бізнесу відсутня, завжди переваги, дотації та відшкодування 
мають великі підприємства, а дрібніші існують в умовах ви-
живання. Владі варто зрозуміти, що без села не буде України, а 
без аграрної галузі — конкурентоспроможної економіки. Втім, 
ми не опускаємо руки, а готові працювати на благо країни до 
останнього поту, аби тільки нам не перешкоджали обмежен-
ня новими законами та паперова бюрократія.

Та яким би непростим для працівників землі не був час, вони 
ніколи не відмовляють людям і дбають про соціальну сферу 
— відбудовують храми, допомагають школам, дитсадкам, мо-
лодіжним футбольним командам, підтримують потребуючих, 
вкладають кошти в ремонт доріг та інші соціальні проекти. 

— Господарники працюють са-
мовіддано, незважаючи на те, що 
це доволі ризикова галузь, адже на 
результати можуть вплинути чи-
мало зовнішніх факторів. Однак, 
хоча підсумки підбивати ще рано, 
прогнози врожайності цьогоріч не-
погані, й аграрії Тернопільського 
району демонструють кращі по-
казники в області, — розповідає 
голова Тернопільської районної 

ради Андрій Галайко. — Та дбають вони не лише, щоб зерно 
було в засіках. Без їхньої допомоги було б дуже сутужно, вони 

всюди, де потрібна фінансова допомога — чи це освіта, чи 
культура, чи інша сфера. Ми вдячні їм за постійну підтримку 
села та за розуміння. З огляду на недофінансування різних сфер 
життєдіяльності, сприяння, яке надають сільгоспвиробники 
населеним пунктам, де вони орендують землі, вкрай потрібне 
— мало не всі ініціативи в селах втілюють завдяки їхній мате-
ріальній підтримці. 

Тож хвала вашим роботящим рукам та добрим сер-
цям. Ви — дбайливі господарі, праця яких неоціненна. 
Зі святом вас, шановні працівники сільського господар-
ства!

Петро Михайлович Костик день 
у день працює на полях району ще 
з 1994-го. Його фермерське госпо-
дарство має в обробітку 253 га, на 
нивах щороку сіють пшеницю, горох, 
кукурудзу, ячмінь, ріпак тощо. Фер-
мер зізнається, що збирає хороші 
врожаї, але без фінансових вливань 
на закупівлю якісних сортів насіння, 
міндобрив та потужної техніки всьо-
го цього досягти було б не реально. 

Ми запитали у нього про те, що потрібно аграріям сьогодні.
— Хочеться рівних умов праці як для малого, так і для се-

реднього та великого бізнесу. Якби всім надавали однакову 
кількість коштів на розвиток с/г підприємства, то й конку-
ренція була б здоровою. Ми, люди, які працюють у цій сфері, не-
рідко стикаємося з проблемами взаємодії держави та бізнесу, 
оскільки назустріч йдуть рідко, натомість обкладають нас 
податками та новими «правилами гри», — каже директор 
ФГ «Костик Петро Михайлович». — Пригадую, як за колгоспу 
я працював бригадиром тракторної бригади, після чого ви-
рішив взяти землю для обробітку з думкою, що все піде, як по 
маслу. Але на практиці виявилося, що ця копітка праця займає 
весь вільний час, думки про неї не дають можливості відволік-
тись. Так і минули роки, а я й досі працюю на землі, вона мене 
годує, за що вдячний Богу. Втім, не хлібом єдиним живе людина. 
Потрібно думати не лише про земне, а й про духовне, що гріє 
душу і серце, бо ж який слід ти залишиш після себе на Землі? 
При нашій церкві я є старшим братом. Храм Різдва Пресвятої 
Богородиці у селі Мар’янівка будував від фундаменту і продо-
вжую офірувати у цю справу і сьогодні. Особливо приємно, що 
на фасаді церкви встановив мозаїчну ікону Матінки Божої За-
рваницької з Ісусом та портрет патріарха Йосифа Сліпого зі 
смальти. Це коштувало великих грошей, але того варте. Тож 
дякую Богу за день нинішній, нарікати не хочеться ні на що, 
адже я жодного разу не пошкодував, що обрав таку непросту 
стежину в житті.

День працівників сільського господарства, який цього-
річ припадає на 19 листопада,  — це свято всіх, хто розу-
мом, руками та серцем щодня долучається до важливих 
аграрних справ. Це свято дбайливих та мудрих господа-
рів, людей, сильних духом та багатих душею. Тож нехай і 
надалі рясно колосяться щедрими врожаями ваші ниви, 
хай втілюються у життя ваші плани на благо та для роз-
квіту краю й піднесення добробуту всього українського 
народу. Хай обходять стороною ваші поля природні 
стихії, а ваші сім’ї живуть у затишку, щасті, благополуччі 
та в доброму здоров’ї многая літа.

Лілія КУЛЕНИЧ.

Професійні свята  |  День працівників сільського господарства Восени, у третю неділю листопада, коли зем-
лю вкриває жовте листя, зібрано врожай, а 
комори та стодоли заповнені збіжжям, ми від-
значаємо День працівників сільського госпо-
дарства — невтомних трударів полів і ферм, 
які, не шкодуючи власних сил та здоров’я, з 
ранку до ночі, у дощ і спеку, не покладаючи 
рук працюють на рідній землі.

Свято поля, хліба і душі

Тепло своїх долонь
віддаю кожній зернині

Микола Мельник
Агроном

Третя неділя  
листопада —  

День працівників  
сільського  

господарства. 

Агрохолдинг 
"МРІЯ" щиро вітає 

всіх зі святом!

Голова підприємства СПП «Мричко» Надія 
Ярославівна МРИЧКО та голова господарства 
СФГ «Аванто» Іван Васильович МРИЧКО щиро і 
сердечно вітають своїх працівників та пайо-
виків сіл Баворів, Застав’я Тернопільського 
району та Магдалівка Підволочиського району 
з Днем працівників сільського господарства.

Це — день, коли ми віддаємо пошану людям, 
що взяли на себе найважчу і найважливішу турбо-
ту — працювати на землі і годувати країну. Адже з 
маленького хлібного зернятка починається потуж-
ність і сила нашої держави. Ваша праця — свята і 
благородна, вона безперервна, як саме життя. У 
цей святковий день ми маємо нагоду вклонитися 
матінці-землі і тим, для кого важка селянська пра-
ця була і залишається сенсом життя, хто попри всі 
негаразди чесно і сумлінно робить свою справу. 
Бажаємо всім сільським трудівникам міцного 
здоров’я, радості. Хай щедра осінь обдарує вас 
своїми плодами, принесе в кожну родину мир і 
спокій, достаток і велике людське щастя. Нехай усі 
дні вашого життя завжди будуть ясними, ниви — 
рясними, а дощі — вчасними.

З Днем працівників сільського господарства вітаємо 
голову ФГ «Березовського» Юрія Романовича БЕРЕ-
ЗОВСЬКОГО і директора ПП «Агрон» Наталію Григорів-
ну БЕРЕЗОВСЬКУ та трудівників їхнього господарства. 
Бажаємо міцного здоров’я, щастя, добра та наснаги. Хай 
втілюються в життя ваші плани, задуми та сподівання на 
радість рідним. Нехай під сонячним небом на українських 
ланах завжди колосяться щедрі врожаї, а в кожній оселі 
буде духмяний хліб на столі та добробут!

З повагою — Юрій ПРИСЯЖНИЙ,  
староста села, за дорученням жителів сіл Товстолуг і Застінка.

Колектив комунального закладу 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступе-
нів с. Товстолуг» Великогаївської 
сільської ради Тернопільської об-
ласті щиро вітає з Днем працівників 
сільського господарства голову ФГ 
«Березовського» Юрія Романови-

ча БЕРЕЗОВСЬКОГО і директора 
ПП «Агрон» Наталію Григорівну 
БЕРЕЗОВСЬКУ.

Щастя вам, усмішок, щедрої долі,
Серце хай гріє людська доброта,
Втоми не знайте ні в чому й ніколи
І будьте здорові на довгі літа.

Щирі вітання з нагоди Дня працівників сільського гос-
подарства надсилаємо директору ФГ «Березовського», 
заслуженому працівнику сільського господарства 
України Юрію Романовичу БЕРЕЗОВСЬКОМУ та дирек-
тору ПП «Агрон» Наталії Григорівні БЕРЕЗОВСЬКІЙ.

Щоб небо завжди дарувало радість,
І сонечко світило, і дощик поливав.
Щоб урожаї славні кожен рік вдавались,
Примножуючи статок на благо і життя.

З повагою — працівники культури с. Товстолуг.
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Пенсійний фонд інформує

Актуально

Що варто знати про лікування в реабілітаційних 
відділеннях санаторно-курортних закладів
За результатами аналізу щотижневого моніторингу видачі листків непрацездатності, який проводиться з 2009 року, за 10 місяців 2017 року медични-
ми закладами області видано 61 519 листків непрацездатності на 672 977 календарних днів. На виплату допомоги з тимчасової непрацездатності за 
цими ЛН витрачено кошти Фонду соціального страхування України в Тернопільській області в сумі 59,2 млн грн.
Серед працюючих жителів об-

ласті є чимало таких, термін тим-
часової непрацездатності в яких 
перевищує 60 і більше днів – аж 
до визнання їх інвалідами. З ме-
тою попередження виходу на ін-
валідність, відновлення здоров’я 
застрахованої особи та повер-
нення її до праці, а також змен-
шення витрат на оплату листків 
непрацездатності за рахунок 
коштів Фонду здійснюється від-
новлювальне лікування в реабілі-
таційних відділеннях санаторно-
курортних закладів України. В 
2017 році в області за путівками 
оздоровлено лише 192 особи, 
водночас можливості Фонду та 
кількість осіб, що потребують 
такого лікування, значно переви-
щують цю цифру.

Поточного року реабілітацій-
не лікування хворих за путівка-
ми здійснюється за 10 профіля-
ми медичної реабілітації:

- після гострого інфаркту міо-
карда, пролікованої нестабільної 
стенокардії, операцій на серці та 
магістральних судинах;

- після гострих цереброваску-
лярних порушень (інсульти, тран-

зиторні ішемічні атаки);
- після оперативних втручань 

на органах травлення;
- після операцій на органах руху 

(ортопедичних, травматологіч-
них при дефектах та вадах розви-
тку хребта, ендопротезуванні та 
реендопротезуванні, реплантації 
кінцівок);

- з порушенням обміну речовин 
та захворюваннями ендокринної 
системи;

- після перенесених опіків;
- після перенесених операцій на 

легенях, у т.ч. з приводу гнійних 
процесів нетуберкульозного ха-
рактеру;

- після хірургічного втручання 
на органах сечостатевої системи 
і після оперативного та інстру-
ментального видалення каменів з 
нирок та сечових шляхів, ударно-
хвильової літотрипсії;

- жінок із порушеннями перебігу 
вагітності;

- а також медико-психологічна 
реабілітація постраждалих учас-
ників АТО.

Відбір хворих та направлення 
їх на лікування в реабілітаційні 
відділення санаторно-курортних 

закладів проводиться відбіркови-
ми комісіями медзакладу, в якому 
хворий перебуває на стаціонарно-
му лікуванні, за наявності пока-
зань та відсутності протипоказів 
до такого лікування. Рішенням 
цієї комісії видається безоплатна 
путівка терміном на 24 дні. На пе-
ріод лікування в реабілітаційному 
відділенні медзаклад видає хворо-
му листок непрацездатності, який 
оплачується з коштів Фонду.

Крім того, Фонд забезпечує ре-
абілітаційним лікуванням дітей 
віком від 4 до 18 років, які хворі-
ють цукровим діабетом. Діти на-
правляються в санаторій (курорт 
Трускавець, Моршин, Миргород) 
у супроводі одного із працюючих 
батьків. Листки непрацездатності 
за період догляду на час лікування 
в санаторії матері чи батькові не 
видаються — їм у санаторії нада-
ють безкоштовно послуги із про-
живання та харчування.

Вагітні жінки з порушеним пе-
ребігом вагітності в термін вагіт-
ності з 12 до 32 тижнів направля-
ються жіночою консультацією в 
період відпустки — без видачі їм 
листка непрацездатності.

Слід зазначити, що кожен 
санаторій має розроблене Поло-
ження про порядок відбору та 
направлення застрахованих осіб 
на лікування.

Особа, яку направляють у ре-
абілітаційне відділення, має на-
дати до медзакладу документ, що 
підтверджує особу, довідку з міс-
ця роботи «Для отримання пу-
тівки в реабілітаційне відділення 
санаторно-курортного закладу за 
рахунок коштів Фонду», завіре-
ну в територіальному відділенні 
управління виконавчої дирекції 
Фонду у Тернопільській області. З 
собою в санаторій має мати запо-
внену путівку, виписку з медкар-
ти стаціонарного хворого та від-
критий листок непрацездатності. 
Після повернення із санаторію 
має надати за місцем отримання 
путівки зворотний талон до пу-
тівки, а листок непрацездатності 
за період перебування в санаторії 
здати за місцем роботи для отри-
мання допомоги з тимчасової не-
працездатності.

Наразі опрацьовують питання 
щодо надання послуг із медичної 
реабілітації за вільним вибором 

застрахованої (працюючої) осо-
би реабілітаційного відділення 
санаторно-курортного закладу 
безпосередньо застрахованою 
особою (за принципом «гроші хо-
дять за людиною»).

Після самостійного вибору 
хворим реабілітаційного відді-
лення управління Фонду укладає 
тристоронній договір, на підставі 
якого застрахована особа отри-
має належне відновлювальне лі-
кування, а санаторій отримає від 
Фонду відшкодування витрат за 
фактично надані послуги із реабі-
літаційного лікування.

Хворі, яким лікарі рекомен-
дують реабілітаційне лікування 
в санаторії, мають розуміти, що 
здоров’я – це неоціненний скарб, 
який за допомогою Фонду можна 
зміцнити і примножити. Жодні 
побутові чи виробничі проблеми 
не мають бути на заваді до віднов-
лення здоров’я та продовження 
працездатного віку.

Тернопільське відділення управ-
ління виконавчої дирекції Фонду 

соціального страхування України в 
Тернопільській області.

Достроковий вихід  
на пенсію за віком
Законом України «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України 
щодо підвищення пенсій» № 2148-VІІІ 
збережено право дострокового виходу 
на пенсію та умови призначення пенсій 
окремим категоріям громадян, визна-
чені статтею 115 розділу XIV «Пенсійне 
забезпечення окремих категорій гро-
мадян» Закону 1058. Право на призна-
чення дострокової пенсії за віком, як і 
раніше, мають:

— особи, хворі на гіпофізарний нанізм 
(ліліпути), диспропорційні карлики — піс-
ля досягнення чоловіками 45 років, жінка-
ми 40 років та за наявності страхового ста-
жу не менше як 20 років 
у чоловіків і не менше як 
15 років у жінок;

— особи з інвалідніс-
тю по зору І групи – сліпі 
та особи з інвалідністю з 
дитинства І групи – після 
досягнення чоловіками 
50 років, жінками 40 ро-
ків та за наявності стра-
хового стажу не менше як 
15 років у чоловіків і не менше як 10 років 
у жінок;

— жінки, які народили п’ятьох або біль-
ше дітей та виховали їх до шестирічного 
віку, матері осіб з інвалідністю з дитинства, 
які виховали їх до зазначеного віку, - після 
досягнення 50 років та за наявності стра-
хового стажу не менше як 15 років. При 
цьому до осіб з інвалідністю з дитинства 
належать також діти з інвалідністю віком 
до 16 років.

За вибором матері або в разі її відсут-
ності, якщо виховання п’ятьох або більше 
дітей чи дитини з інвалідністю здійснював 
батько, йому призначається дострокова 
пенсія за віком після досягнення 55 років 
та за наявності страхового стажу не менше 
як 20 років;

— військовослужбовці, особи началь-
ницького і рядового складу органів вну-
трішніх справ, поліцейські, які брали участь 
у бойових діях, в антитерористичній опе-
рації в районах її проведення, а також ті, 
які стали інвалідами внаслідок поранення, 
контузії, каліцтва, отриманих під час захис-
ту Батьківщини або під час виконання інших 
обов’язків військової служби (службових 
обов’язків) або внаслідок захворювання, 

пов’язаного з перебуванням на фронті, ви-
конанням інтернаціонального обов’язку 
чи безпосередньою участю в антитерорис-
тичній операції в районах її проведення, 
дружини (чоловіки), якщо вони не взяли по-
вторний шлюб, і батьки військовослужбов-
ців, осіб начальницького і рядового складу 
органів внутрішніх справ, поліцейських, які 
померли (загинули) у період проходження 
військової служби (виконання службових 
обов’язків) чи після звільнення із служби, 
але внаслідок поранення, контузії, каліцтва, 
отриманих під час виконання обов’язків 
військової служби (службових обов’язків), 
захворювання, пов’язаного з перебуванням 

на фронті, ліквідацією на-
слідків Чорнобильської 
катастрофи, виконан-
ня інтернаціонального 
обов’язку чи безпосе-
редньою участю в анти-
терористичній операції 
в районах її проведення, 
особи, яким надано ста-
тус учасника бойових 
дій відповідно до пункту 

20 статті 6, особи з інвалідністю внаслідок 
війни відповідно до пунктів 12 та 13 статті 
7 Закону України «Про статус ветеранів ві-
йни, гарантії їх соціального захисту», особи 
з резервістів і військовозобов’язаних, яким 
надано статус учасника бойових дій відпо-
відно до пункту 19 статті 6, особи з інвалід-
ністю внаслідок війни відповідно до пункту 
11 статті 7 Закону України «Про статус вете-
ранів війни, гарантії їх соціального захисту», 
дружини (чоловіки), якщо вони не взяли 
повторний шлюб, і батьки, яким надано 
статус особи, на яку поширюється чинність 
Закону України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту», відповід-
но до абзаців шостого і сьомого пунктів 1 
статті 10 зазначеного Закону, а також абза-
цу восьмого пункту 1 статті 10 зазначено-
го Закону серед членів сімей резервістів і 
військовозобов’язаних, — після досягнен-
ня чоловіками 55 років, жінками – 50 років 
та за наявності страхового стажу не менше 
25 років у чоловіків і не менше 20 років у 
жінок.

Ольга ДОЛІШНА, начальник відділу з 
питань призначення, перерахунку та ви-

плати пенсій №2 у м. Тернополі 
ТО УПФУ Тернопільської області.

Валерій Волинець: 
«Воювали діди — воюють онуки»

Служу народу України!

Валерій Волинець із селища Велика Бе-
резовиця був одним з перших, призва-
них захищати Україну від сепаратистів 
та московських зайд на сході України. 
«30 липня 2014 року отримав повістку 
з військкомату, пройшов навчання 
і — на фронт», — так просто розпо-
відає про себе цей гарний, ще молодий 
чоловік.

Народився Валерій погідного липневого дня 
1972 року в Тернополі. Після закінчення школи 
№8 навчався у СПТУ №9 за спеціальністю «мон-
тажник телерадіоапаратури». Потім була дворіч-
на служба у десантних військах, яку проходив у 
Каунасі (Литва). «Далі розвалився Радянський 

Союз, позакривались майже усі заводи, які діяли у Тернополі та давали людям можливість 
заробляти на життя, — усміхається Валерій, — треба було думати, як гідно жити у цих 
умовах, і я зайнявся приватним підприємництвом. Одружився. Народились діти…»

Змалку Валерій знав історію своєї славної родини. Його дідусь, Григорій Гемський, ра-
зом із братом були бійцями УПА і загинули у 1946 році у бою під селом Прошова. Мати 
Валерія Волинця, Ірина Григорівна (з дому Гемських), разом зі своєю сестрою Лесею була 
вислана у Сибір за те, що їх батько був членом ОУН та бійцем УПА…»

Валерій ніколи не думав, що, подібно до свого славного дідуся, стане колись зі зброєю 
на захист України. «Та і ніхто, напевне, не міг уявити, що на початку ХХІ століття у росіян 
прокинуться ординсько-імперські замашки, що вони підуть війною на нашу землю, — 
каже Валерій. — Тому через півстоліття і мені, як і моєму дідусеві, довелося взяти до рук 
смертоносну зброю та боронити свою землю.  До демобілізації у жовтні 2015 року воював 
у складі 80-тої Львівської десантної бригади. Луганськ, Лисичанськ, Щастя… Ці мирні на-
зви розповідають українцям про біль від втрат наших побратимів…»

Повернувшись із фронту, Валерій Волинець зайнявся справою свого життя, виховує 
дітей та бажає для них мирного неба.

Галина ЮРСА – ТРР «Джерело».
Фото автора.

Рада надала пораненим учасникам Революції 
Гідності право на отримання статусу УБД
На засіданні у вівторок, 14 листопада, народні обранці ухвалили у другому 
читанні і в цілому законопроект №5697, який надає постраждалим учасни-
кам Революції Гідності право на статус учасника бойових дій. 
У закон «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» внесли новий 

розділ про статус постраждалих учасників Революції Гідності. Нововведення набуває 
чинності через три місяці з дня опублікування закону.

Йдеться про учасників Революції Гідності, які отримали тяжкі, середньої тяжкості 
чи легкі поранення, які не призвели до інвалідності, якщо люди звернулися за медич-
ною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року. Згаданим 
особам мають видати посвідчення «Постраждалий учасник Революції Гідності».

Таким особам надали пільги та соціальні гарантії, передбачені для учасників бойо-
вих дій. Однак ця норма не стосується міліціонерів, спецпризначенців, військовослуж-
бовців внутрішніх військ та представників ЗСУ, яких було поранено під час Революції 
Гідності.

Свято поля, хліба і душі
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Будьте здорові!

Гіркі наслідки «солодкої» хвороби 
На своїй сторінці у соціальній мережі доктор Комаровський поділився 
інформацією щодо лікування кашлю — точніше, методів, які застосову-
вати в лікуванні не можна, і дав кілька дієвих порад.

Чи правильно лікуємо кашель

«Протягом години я пе-
ребував у кімнаті з працюю-
чим телевізором. Протягом 
години я 8 разів бачив ре-
кламу ліків, які слід негайно 
ковтати при появі кашлю. 
Нерви вже не витримують 
слухати цей «розвод» дер-
жавного масштабу!

1. Абсолютна більшість 
рекламованих ліків «від 
кашлю» — це всього лише 
відхаркувальні засоби і/або 
т. зв. муколітики: препара-
ти, що збільшують обсяг 
мокротиння (утворений у 
легенях слиз) і роблять його 
рідшим, текучим (що тео-
ретично полегшує відкаш-
лювання).

2. Якщо є нежить, ка-
шель і підвищення тем-
ператури, це — хвороби 
верхніх дихальних шляхів: 
риніт, фарингіт, ларингіт. 
Навіщо приймати відхар-
кувальні засоби, які збіль-
шують кількість мокротин-
ня в легенях, якщо у вас 
нежить або болить горло? 
Навіщо? Бо так сказали по 
телевізору?

3. Відхаркувальні засо-
би іноді (досить рідко) по-
трібні при деяких захворю-
ваннях нижніх дихальних 
шляхів – бронхітах, пнев-
монії. Їх лікують лікарі, а 
не люди, які створюють ре-
кламні ролики.

4. Відхаркувальні за-
соби не зменшують, а по-
силюють кашель, активізу-
ючи відходження мокроти. 
Але при дефіциті рідини в 

організмі і/або при сухості 
повітря в приміщенні від-
харкувальні засоби не мо-
жуть проявити свою дію: 
кашель підсилюють, але 
полегшення не приносять! 
Водночас, якщо ви бага-
то п’єте, а в кімнаті чисте, 
прохолодне і вологе пові-
тря, відхаркувальні засоби 
не потрібні: мокрота в та-
ких умовах не стає в’язкою 
і легко відкашлюється без 
всяких ліків.

5. У дітей кашель (сила 
кашльового поштовху) 
значно слабкіший, ніж у до-
рослих. Після прийому від-
харкувальних засобів діти 
часто не в змозі відкашляти 
збільшеної кількості мокро-
тиння. Вона накопичується 
в нижніх дихальних шля-
хах, і це головна причина 
обструктивного бронхіту і 
запалення легенів.

Дати муколітик і вклас-
ти дитину спати в теплій і 
сухій кімнаті (а таких кім-
нат у нас 90%) – найпро-
стіший спосіб організувати 
ускладнення. А якщо на до-
дачу до цього закладений 

ніс і підвищена температу-
ра тіла — шанси перетво-
рити тижневий нежить на 
місячне лікування пневмо-
нії максимальні.

Не дивно, що в багатьох 
країнах муколітики не реко-
мендовані дітям перших 5 
років життя, а дати їх дітям 
до 2 років — це кримінал. 
Але нам «пощастило»! У нас 
(на шляху до Європи) мож-
на всім і без рецепта.

6. Для тих, хто ще не 
зрозумів: телевізор не має 
заміняти мозок. Це пра-
вило працює і в політиці, 
і у разі кашлю. Не купуйте 
відхаркувальні засоби, бо 
їх рекламують по телевізо-
ру, а зверніться до лікаря. 
Якщо лікар призначив від-
харкувальні засоби дитині, 
молодшій 5 років, шукайте 
іншого лікаря, а якщо ди-
тині менше до 2 років — 
терміново шукайте іншого 
лікаря.

7. Хочете якнайшвид-
ше позбутися кашлю?

• одягніться тепліше;
• зробіть все, щоб у при-

міщенні було чисте, прохо-
лодне (16-20°С) і вологе по-
вітря (відносна вологість 
40-70%);

• стежте за носовим ди-
ханням (воно має бути!): 
часте промивання сольо-
вими розчинами і, якщо зо-
всім не під силу, судинозву-
жувальні засоби;

• пийте багато теплої 
рідини;

• вимкніть телевізор!»

Щорічно 14 листопада відзначаємо Всесвітній день діабету. Саме цього дня 
народився Фредерік Бантінг — один із першовідкривачів інсуліну.           
Цукровий діабет — важке хронічне захво-

рювання, яке потребує медичної допомоги 
протягом усього життя хворого. Поширеність 
цукрового діабету в світі і в Україні невпинно 
зростає. Згідно з українською статистикою, 
близько 1,3 млн жителів нашої країни хворі 
на цукровий діабет. Однак багато українських 
лікарів-ендокринологів переконані, що діа-
бетиків серед українців у 2 рази більше.  

За поширеністю захворювання посідає 
третє місце після серцево-судинних і онколо-
гічних захворювань. Воно невпинно молод-
шає, кожен рік вражаючи все більше людей 
працездатного віку. Цукровий діабет за від-
сутності якісного лікування характеризуєть-
ся розвитком серйозних ускладнень (ура-
жень судин ніг, сітківки ока, нирок), є однією 
з основних причин передчасної смертності.      

Загалом цукровий діабет поділяється на 
два типи: інсулінозалежний (І тип) і інсуліно-
незалежний (ІІ тип).  Діабет І типу виникає час-
тіше у віці до 30 років, на нього страждають в 
середньому 10-15 % від загальної кількості 
хворих. На діабет ІІ типу страждає переваж-
на більшість хворих (близько 85%).  При цу-
кровому діабеті першого типу відбувається 
руйнування клітин підшлункової залози, що 
синтезують інсулін.   При цукровому діабеті 
другого типу  інсулін виробляється, але його 
недостатньо. 

Симптоми цукрового діабету: постійне 
відчуття невгамовної  спраги; часте сечови-
пускання; швидка втрата ваги; відчуття слаб-
кості або втоми; свербіж шкіри; погіршення 
зору; дратівливість.

Причинами виникнення цукрового 
діабету є спадковість, стрес, ожирін-
ня, зловживання солодощами, шкід-
ливі звички, перенесені інфек-
ційні захворювання, запалення 
підшлункової залози.

Для ранньої діагностики цу-
крового діабету другого типу 
важливо знати не тільки рівень 
цукру в крові натще, а й необхід-
но вимірювати глікемію (рівень 
цукру)  після прийому їжі. Усі хворі, 
які страждають на цукровий діабет І 
типу, та частина хворих з ІІ типом цукро-

вого діабету для лікування використовують 
препарати інсуліну. Наразі в районі кількість 
хворих, яким проводять інсулінотерапію, ста-
новить близько 300 осіб. Як відомо, препара-
ти інсуліну хворі отримували безкоштовно. 
З 2018 р. стартує програма реімбурсації (ви-
плата компенсацій) препаратів інсуліну. 

Яким чином хворих на цукровий діабет за-
безпечуватимутьпрепаратами інсуліну? Що 
необхідно зробити, щоб отримати ліки? Пер-
ший крок — відвідати лікаря-ендокринолога 
поліклінічного відділення,  укласти угоду, 
згідно з якою можна отримувати препарати 
інсуліну в аптечному закладі. Другий крок 
— лікар-ендокринолог поліклініки  випи-
сує електронний рецепт, який відправляє в 
аптечний заклад, з яким ТРТМО уклали від-
повідну угоду. Третій крок — хворий іде в 
аптечний заклад і отримує препарати інсулі-
ну безкоштовно або з частковою доплатою. 
Вартість ліків повністю або частково оплачує 
держава. Безкоштовно можна отримати пре-
парати інсуліну, які випускають у флаконах. 
У разі, якщо хворий захоче отримати пре-
парати в картриджних формах, треба опла-
тити різницю вартості між флаконною та 
картриджною формами. Зазначимо також, 
що хворі на цукровий діабет, які отримують 
інсулінотерапію, двічі на рік мають визначати 
так званий глікований гемоглобін. У випадку, 
якщо показник глікованого гемоглобіну буде 
на рівні 8% і нижчим, хворий отримуватиме 
препарати інсуліну імпортного виробництва 
безкоштовно, якщо ж більше 8% — з частко-
вою оплатою.  

При цукровому діабеті (незалежно 
від типу захворювання) потрібно  

дотримуватись  правильного  і  
здорового  харчування,   часті-

ше перебувати на свіжому по-
вітрі, займатись оздоровчою 
гімнастикою, контролювати  
рівень  цукру у крові.  Успіх 
лікування хвороби залежить 

не тільки від лікаря, а й від 
пацієнта.

Ірина СмІЛьСьКА, 
лікар-ендокринолог ТРТмО.

Переваги е-медицини
Інструментом реалізації медичної реформи є Націанальна  електронна система охорони здоров’я (e-Health). Її запровадження полегшить роботу ліка-
рів і гарантує пацієнтам своєчасну якісну медичну допомогу. Електронізація медицини дає позитивні результати в провідних європейських країнах. 
В Україні цей процес відбувається поступово. Влітку 2017-го запроваджено перший етап, на якому центральний компонент (єдина загальнонаціо-
нальна база лікувальних закладів, лікарів і пацієнтів) надає можливість зберігати поки що персональні дані (медичні можна буде зберігати згодом).
«Кожен лікар чи лікувальний 

заклад на власний розсуд без-
коштовно обирає сертифіковану 
Медичну інформаційну систему 
(МІС). Сьогодні в нашій країні 
їх налічується 8. МІСи збирають 
інформацію з різних медустанов 
і передають для зберігання на 
центральному рівні, — зазначила 
керівник напрямку роз’яснення 
та підтримки e-Health Світлана 
Котляревська під час нещодав-
ньої зустрічі з медиками Терно-
пільщини і Львівщини у Львові. —  
Це дасть змогу створити в Україні 
перше захищене централізоване 
сховище медичних даних».

З її слів, наразі електронна сис-
тема охорони здоров’я працює в 
тестовому режимі (реєстрація є 
добровільною), обов’язковою на 
первинній ланці медицини вона 
стане з початку осені наступного 
року. На основі її інформації Наці-
ональна служба охорони здоров’я 
України, створення якої передба-
чене на законодавчому рівні, здій-
снюватиме виплати лікарям/ме-
дичним установам відповідно до 
кількості пацієнтів, котрим вони 
надаватимуть послуги («гроші хо-
дять за пацієнтом»).

У цей перехідний період дер-
жавне фінансування отриму-
ватимуть пацієнти так званого 
кількісного «червоного списку» 
(зареєстровані на дільниці, згід-
но з територіальним принципом) 

і персоніфікованого «зеленого 
списку» (пацієнти, які уклали 
контракт із лікарем). Станом на 
16 листопада в електронній систе-
мі охорони здоров’я загалом заре-
єструвалися 605 медичних закла-
дів, 2487 лікарів і 4994 пацієнти, 
котрі вже обрали сімейного лікаря 
і підписали з ним декларацію.

Е-Health має впорядкувати ме-
режу лікувальних закладів, забез-

печити моніторинг, облік і контр-
оль надання медичних послуг, 
можливість достовірного відсте-
ження їхнього обсягу. У перспек-
тиві вона дасть можливість  легко 
оперувати та швидко отримувати 
медичну інформацію і правильно 
ставити діагноз із урахуванням 
цілісної картини здоров’я, адже 
система об’єднуватиме всю ме-
дичну історію пацієнта.

Таким чином, відпаде потреба 
в паперових медичних картках і 
друкованих довідках, що часто гу-
блять і забувають. Лікарям не до-
ведеться витрачати багато часу 
на обтяжливе ведення паперо-
вої документації. Вони випису-
ватимуть електронні рецепти, 
які не можна буде ні загубити, ні 
підробити, а пацієнти матимуть 
можливість зручного плануван-
ня візитів до лікаря.

Єдиний реєстр міститиме всі 
документи, процеси в галузі охо-
рони здоров’я. Крім цього, систе-
ма гарантує прозорість у викорис-
танні фінансів і дасть можливість 
стежити за якістю наданих ме-
дичних послуг, оскільки все буде 
як на долоні. E-Health дасть змогу 
українцям отримувати належне 
лікування в будь-якому місті без 
особистої медичної картки. Вод-
ночас електронна система охоро-
ни здоров’я забезпечить зворот-
ний зв’язок із пацієнтами.

Щоправда, ще необхідно за-
твердити єдину форму декларації 
співпраці лікаря і пацієнта (наразі 
її проект можна переглянути на 
сайті ehealth-ukraine.org), відпо-
відні нормативно-правові акти, 
чітко прописати і гарантувати ме-
ханізм безпеки особистих даних 
пацієнтів, доступ до яких матиме 
лише лікар. Усі інші — лише за 
згодою пацієнта, крім випадків 
загрози життю людини або не-

можливості проходження систе-
ми ідентифікації.

Активну участь у впроваджен-
ні електронної медицини бере 
Тернопільщина. За даними офі-
ційного сайту e-Health, наразі в 
єдиній електронній системі охо-
рони здоров’я в Тернопільській 
області зареєструвалися 9 медич-
них закладів, 1 лікар, але поки що 
жодного пацієнта. За інформацією 
директора департаменту охорони 
здоров’я Тернопільської облдер-
жадміністрації Володимира Богай-
чука, на Тернопільщині всі амбула-
торії забезпечені комп’ютерами 
(95% із них підключено до Інтер-
нету), сформовано електронний 
реєстр пацієнтів, триває впрова-
дження електронної медичної кар-
ти пацієнта.

Важливо наголосити, що ме-
дична реформа не відбудеться, 
якщо належним чином не запро-
вадити електронну систему охо-
рони здоров’я. Водночас потрібно 
пам’ятати: з 1 січня 2018-го всьо-
го одразу не буде, адже це довго-
тривалий процес, який потребує 
зміни психології лікарів і пацієн-
тів, до того ж необхідно ще багато 
чому навчитися. Тому, вочевидь, 
буде чимало незадоволених, але 
щоб вийти на якісно новий рі-
вень надання медичної допомоги, 
необхідно подолати цей нелегкий 
шлях.

Андрій ОмЕЛьНИЦьКИЙ.
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Оголошення

Підгороднянська сільська рада Тернопільського району Тернопільської області проводить громадське об-
говорення містобудівної документації детального плану території земельної ділянки, площею 0,0800 га, для будів-
ництва індивідуального житлового будинку гр. Твердохлєбова Ігоря Михайловича в с. Підгородне.

Громадські слухання відбудуться 20 грудня 2017 р. о 15 год. в приміщенні клубу с. Підгородне Тернопіль-
ського району, вул. Бережанська, 1. Тел. для довідок: 55-04-97, 55-03-50.

Острівська сільська рада Тернопільського району (вул. Кордуби, 63) проводить конкурс суб’єктів оціноч-
ної діяльності на проведення експертної оцінки земельної ділянки площею 0,0400 га, — землі промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення за адресою: с. Острів, вул. Польова, 2 Г, Тер-
нопільський район.

Почапинська сільська рада проводить громадські обговорення містобудівної документації на розроблен-
ня Детального плану території земельних ділянок:

гр. Будзинського Романа Васильовича, площею — 0,2476 га, призначеної для ведення особистого селянсько-
го господарства, щодо зміни цільового призначення під садівництво, що розташоване в селі Почапинці Терно-
пільського району Тернопільської області (кадастровий номер земельної ділянки 6125287000:02:001:0276);

гр. Личак Галини Григорівни, площею — 0,1893 га, призначеної для ведення особистого селянського госпо-
дарства, щодо зміни цільового призначення під садівництво, що розташоване в селі Почапинці Тернопільсько-
го району Тернопільської області (кадастровий номер земельної ділянки 6125287000:03:001:0467).

Громадські слухання відбудуться 18 грудня 2017 p. о 16 год. в приміщенні Почапинської сільської ради,  
вул. Жовтнева, 3.

Підгороднянська сільська рада Тернопільського району Тернопільської області проводить громадське 
обговорення містобудівної документації «Детальний план території для будівництва багатоквартирного 
житлового будинку на вул. Пасічна в с. Підгородне Тернопільського району.

Громадські слухання відбудуться 20 грудня 2017 р. о 15:30 год. в приміщенні клубу с. Підгородне, Терно-
пільського району, вул. Бережанська, 1. Тел. для довідок: 55-04-97, 55-03-50.

Колектив ПП «Агрон» вітає з днем 
народження начальника рибохоро-
ни Євгена Степановича РОМАН-
ЧУКА, працівника їдальні Галину 
Богданівну МУЛЯР, мельника Воло-
димира Романовича ПРОЦИКА.

Нехай для вас квітує білий цвіт,
Життям стають найкращі ваші мрії,
І доля посилає многая літ,
 Здоров’я, щастя, радості, надії.

Педагогічний колектив Велико-
глибочецької ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Я. Стець-
ка вітає з 55-річчям вчителя геогра-
фії Галину Богданівну ФЕДЮК.

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!

Педагогічний колектив Вели-
коглибочецької ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Я. 
Стецька вітає з 20-річчям вчителя 
інформатики Дмитра Вікторовича 
ЛЕВИЦЬКОГО  та з днем народжен-
ня вчителя хімії Галину Ярославів-
ну МИЦ, водія шкільного автобуса 
Петра Володимировича МИХАЛЬ-
СЬКОГО.

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.

Колектив Великоберезовиць-
кої селищної ради, депутатський 
корпус,члени  виконавчого  комітету 
вітають з 25-річчям Великоберезо-
вицького селищного голову Іллю-
Михайла Ігоровича КОСТЮКА.

Прийміть найкращі наші побажання,
Яскравих квітів незабутній цвіт,
Нехай це добре, щире привітання
Звучить для Вас ще сотню літ.
Хай над Вами небо буде завжди чистим,
Радісно — на серці, повно — на столі.
Щоб були завжди Ви дужі та здорові,
А душею й серцем вічно молоді!

Колектив Великоберезовицької 
селищної ради, депутатський кор-
пус, члени  виконавчого  комітету ві-
тають з днем народження рахівника 
Наталію Теодозіївну НОСЕВИЧ.

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!

Працівники відділу культури Тер-
нопільської РДА, районного будин-
ку культури та районна організація 
профспілки працівників культури 
щиро вітають з 55-річчям керівника 
народного аматорського хору с. Ве-
лика Лука Любов Євгенівну БОЙ-
КО. Сердечно від усієї душі зичимо 
здоров’я, тепла, любові і благопо-
луччя. Хай творча нива буде безкі-
нечною і плідною. Хай очі плачуть 
тільки від щастя. Божого благосло-
вення, приємних сюрпризів від долі, 
радості від життя, многая літа!

Колектив комунального закладу 
НВК «Довжанківська ЗОШ І-ІІІ ступе-
нів – ДНЗ» вітає з днем народження 
працівника дитячого садочка Любов 
Миколаївну МАРТИНОВИЧ.

Прийміть найкращі наші побажання,
Яскравих квітів незабутній цвіт,
Нехай це добре, щире привітання
Звучить для вас ще сотню літ.

Колектив дичківської філії 
навчально-виховного комплек-
су  «Загальноосвітня школа І-ІІІ  
ст.-дошкільний навчальний заклад   
с. Великі Гаї» Великогаївської сіль-
ської ради Тернопільської області 
щиросердечно вітає з днем наро-
дження вчителя початкових класів 
Галину Борисівну ГАЙДУКЕВИЧ.

Нехай цвітуть під небом синьооким
Ще довго-довго дні й літа,
А тиха радість, чиста і висока,
Щоденно хай до хати заверта!
Бажаємо здоров’я, сонця у зеніті,
Любові, доброти і щастя повен дім,
Нехай у серці розкошує літо
І соняхом квітує золотим.

З днем наро-
дження та з днем 
ангела щиросер-
дечно вітаємо 
заслуженого пра-
цівника будинку 
культури с. Буцнів 
Михайла Адамо-
вича ЮРЕЧКА, 
який доклав бага-
то зусиль, щоб відродити дім Просвіти 
в своєму селі. Він бере активну участь 
в художній самодіяльності, його чарів-
ний голос звучить в церковному хорі, 
а також на районних оглядах. Михайло 
Адамович —  депутат сільської ради. У 
будинку культури зробив капітальний 
ремонт даху, перекрив його бляхою, 
за що йому вдячні. Зичимо такі поба-
жання:

За Українським звичаєм, 
Здоров’я і добра бажаємо,
Щоб ти був такий багатий, 
Як прадавня земля-мати,
Щоб ти був такий здоровий, 
Як  зелений дуб в діброві,
Що добро квітло розмаєм,
І завжди був ти з короваєм,
Хай Господь благословляє за кожним кроком,
А Буцнівська чудотворна матір Божа, 
Цариця свята, 
Хай благословить тебе 
І твою родину на многії літа. 

З повагою — жителі села Буцнів 
Тернопільського району.

Іменинники Тернопільського ра-
йонного територіального медично-
го об’єднання – завідувач ФАПу с. 
Товстолуг, акушерка Інна Сергіївна 
МАЛЕЦЬКА, сестра медична Тетя-
на Миколаївна СИДЯГА, масажист 
Роман Володимирович ГАЛЯН, 
прибиральник територій Ярослав 
Миколайович МАТУШЕВСЬКИЙ, 
лікар-невропатолог Володимир 
Олександрович ВОЛОТОВСЬКИЙ, 
фельдшер з медицини невідкладних 
станів Володимир Ігорович ПОХИ-
ЛА, молодша медична сестра (санітар-
ка палатна) Наталія Володимирівна 
КРАМАР,  молодша медична сестра 
(санітарка палатна) Любомира Іванів-
на ГОЛОВЕЦЬКА, лікар-невропатолог 
Віктор Володимирович ВОВЧУК, 
завідувач ФАПу с. Забойки, фельдшер 
Тетяна Ярославівна БОГОНІС, сестра 
медична загальної практики — сімей-
ної медицини АЗПСМ смт Велика Бере-
зовиця Надія Теодорівна ПЛЕСКУН.

Хай звучать найщиріші вітання!
«З днем народження!» — скажуть усі.
Хай здійсняються всі побажання,
Буде радісно хай на душі.
Хай здоров’я не зрадить завчасно.
Мир і злагода будуть в сім’ї.
На душі хай весна буде ясна
Навіть в сірі, нахмарені дні.

Колектив навчально-виховного 
комплексу  «Загальноосвітня школа  
I-II ст. – дошкільний навчальний за-
клад с. Скоморохи» щиро вітає з днем 
народження  вчителя географії та біо-
логії Галину Романівну КАЛІНСЬКУ. 

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.

Колектив працівників відділу осві-
ти Тернопільської РДА та районного 
методичного кабінету щиро вітає з 
днем народження начальника госпо-
дарської групи Михайла Андрійовича 
СП’ЯКА.

Бажаємо світлої радості й сили, 
Ласкавої долі, добра і тепла,
Щоб ласку Вам слало небесне світило,
Здоров’ям наповнила рідна земля!

Колектив Івачеводолішнівської 
сільської  ради, депутатський  кор-
пус, члени виконавчого  комітету 
щиро вітають з днем народження 
голову сільської ради Михайла  
Федоровича ГУКА.

Хай ладиться скрізь: на роботі, в родині,
Щоб радісний настрій у серці не згас,
Все світле, гарне, що треба людині,
Нехай неодмінно приходить до вас!
Хай щастя приходить і ллється рікою,
Хай горе обходить завжди стороною,
Хай доля дарує вам довгі літа,
А в серці завжди хай живе доброта!

Громадяни, дотримуйтесь правил 
пожежної безпеки!
З початком похолодання виникає небезпека зростання кількості пожеж через необе-
режне використання електрообігрівачів та опалювальних печей, їхню несправність, 
короткі замикання внаслідок перевантаження електромереж тощо. В середньому під 
час опалювального сезону пожежно-рятувальні підрозділи щодоби ліквідовують до 
чотирьох таких пожеж. Переважно вони виникають з вини домовласників.
Підготовка печей, котлів і ди-

моходів, обігрівальних приладів 
до безпечної роботи залежить 
безпосередньо від мешканців бу-
динків. Особливе занепокоєння 
викликають люди похилого віку, 
самотні пенсіонери, інваліди та 
неблагополучні родини. Саме у їх-
ніх помешканнях пожежі стають-
ся найчастіше, адже утримання 
такого виду опалення в належно-
му стані дуже клопітка справа, що 
вимагає пильності та сил.

Щоб не сталося лиха, перед 
початком, а також протягом 
усього опалювального сезону 
необхідно:

– очищати димоходи та печі 
від сажі, щоб не виникло її за-
ймання, опалювальні печі періо-
дичної дії на твердому та рідкому 
паливі – не рідше одного разу на 
три місяці, а кухонні плити – що-
місяця; 

— біля кожної печі перед отво-
ром на легкозаймистій підлозі 
прибити металевий лист, розмі-
ром не менше 50 на 70 см; 

— заштукатурити та побілити 
всі димові труби і стіни на гори-
щі, через які прокладено димові 
канали; 

— попіл і шлак заливати во-
дою та виносити в спеціально 
відведені місця.

 
Під час експлуатації пічного 

опалення забороняється: 
— залишати запалені печі без 

нагляду або доручати нагляд за 
ними малолітнім дітям; 

— користуватися печами й 
осередками вогню, які мають трі-
щини; 

— розміщати паливо й інші 
займисті речовини і матеріали 
безпосередньо перед топковим 
отвором; 

— зберігати непогашені вугли-
ни та попіл у металевому посуді, 
встановленому на дерев’яній під-
лозі або легкозаймистій підстав-
ці; 

— сушити й складати на печах 
одяг, дрова, інші легкозаймисті 
предмети та матеріали; 

— застосовувати для розпалю-
вання печей легкозаймисті речо-
вини, палити вугіллям, коксом і 
газом печі, непристосовані для 
цієї мети; 

— використовувати дрова, до-
вжина яких перевищує розміри 
пальника; 

— здійснювати паління печей 
з відкритими дверцятами паль-
ника;

— використовувати вентиля-
ційні та газові канали як димо-
ходи; 

— прокладати димоходи опа-
лювальних печей поверхнею лег-
козаймистих основ; 

— здійснювати паління печей 

під час проведення у приміщен-
нях масових заходів; 

— закріплювати на димових 
трубах антени телевізорів, радіо-
приймачів тощо; 

— зберігати у приміщенні за-
пас палива, який перевищує до-
бову потребу;

— використовувати для димо-
вих труб азбестоцементні й мета-
леві труби, влаштовувати глино-
плетені та дерев’яні димоходи.

Тернопільський РВ У ДСНС 
України у Тернопільській облас-
ті закликає громадян підвищи-
ти свою увагу щодо дотримання 
правил пожежної безпеки під 
час експлуатації печей, користу-
вання обігрівальними прилада-
ми, розпалювання вогню, аби не 
допустити нещасних випадків у 
своїй домівці.

Бережіть життя своє та 
близьких, суворо дотримуйтесь 
правил пожежної безпеки!

Пам’ятайте, що ці прави-
ла – прості та легкі. А от їх не-
виконання може призвести до 
трагічних наслідків. Життя всім 
дається лише один раз.

Конкурсна комісія Тернопільської районної ради з відбору суб’єктів оціночної діяльності для прове-
дення незалежної оцінки майна у Тернопільському районі оголошує конкурс з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності – юридичних осіб, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єкта комунальної 
власності територіальних громад Тернопільського району, а саме: приміщення ТРТМО площею 31,6 кв.м за 
адресою: вул. Шевченка 30, с. Великий Глибочок Тернопільського району Тернопільської області.

Для участі у конкурсі претенденти подають такі документи:
- заяву на участь у конкурсі;
- копію установчого документа претендента;
- копію кваліфікаційних документів оцінювачів;
- копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності юридичної особи, виданого Фондом державного майна 

України;
- інформацію про претендента щодо його досвіду роботи.
Конкурсну документацію приймають упродовж 15 календарних днів після опублікування оголошення, за 

адресою: м. Тернопіль, майдан Перемоги 1, Фонд комунального майна у Тернопільському районі.
Конкурс відбудеться о 10 год. 05 грудня 2017 року. Телефон для довідок (0352) 43-60-19.
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Продовження, початок на стор. 1

Назарій ВойтоВич 
(02.06.1996–20.02.2014)
Похований у с. Травневе. На його 

честь у Тернопільському кооперативному 
торговельно-економічному коледжі, де він 
навчався, облаштували Куток пам'яті Наза-
рія Войтовича, де відтворили символічні 
елементи Майдану: шини, ялинку, бруківку, 
на стендах розмістили світлини Назара під 
час навчання, а також графічні роботи його 
авторства.

До річниці загибелі хлопця у школі від-
крили музей пам'яті Героя, де зібрали його 
картини, атрибути з київського Майдану: 
бруківку, каски, щити, протигази, коктейлі 
Молотова, прапори, шини та інше. Батько 
Назара намалював на всю стіну картину про 
Майдан.

Також школа села Травневе носить ім'я 
Назарія Войтовича, на фасаді навчального 
закладу встановлено барельєф убитого снай-
пером хлопця, а поблизу школи односельці 
звели Пагорб Гідності Героя Небесної сотні.

24 лютого 2015 року на фасаді Терно-
пільського кооперативного торговельно-
економічного коледжу відкрили пам'ятну до-
шку, яку освятив архієпископ Нестор. Автор 
барельєфа — скульптор Роман Вільгушин-
ський.  19 травня 2017 року у Збаразькому 
замку встановили погруддя наймолодших 
Героїв Небесної сотні Назарія Войтовича та 
Устима Голоднюка.

Назару присвоїли звання Герой України 
з удостоєнням ордена «Золота Зірка» (21 
листопада 2014, посмертно). Його рідним у 
червні 2015-го року також вручили пам’ятну 
медаль «За жертовність і любов до України» 
від УПЦ КП.

Крім того, на початку серпня у Збаражі що-
року відбуваються спортивні турніри з фут-
болу, волейболу і гирьового спорту «Героям 
— слава!», присвячений пам'яті Устима Голо-
днюка та Назара Войтовича. Перший турнір 
провели 12 серпня 2014 року у 20-річчя від 
дня народження Устима. Другий турнір — 12 
серпня 2015.

Устим ГолодНюк 
(12.08.1994–20.02.2014)
Похований у Збаражі. У 20-річчя від дня 

народження Устима збаражани впродовж 
трьох днів вшановували його пам'ять. Серед 
нагород - звання Герой України з удостоєн-
ням ордена «Золота Зірка» (21 листопада 
2014, посмертно). Відзнаку отримав батько 
Устима, Володимир Голоднюк, 20 лютого 
2015 року з рук Петра Порошенка в річницю 
подій на вулиці Інститутській. Також посмерт-
но йому присвоєно медаль «За жертовність і 
любов до України» (УПЦ КП, червень 2015). А 
27 березня 2014 року 24 сесія Бережанської 

міської ради присвоїла йому звання «Почес-
ний громадянин міста Бережани».

Також депутати проголосували за те, щоб 
міський сквер, який розташований між вули-
цями Вірменська та Академічна, переймену-
вати у «Сквер Устима Голоднюка» і встанови-
ти там меморіал. На його честь названо 38 
сотню Самооборони Майдану імені Устима 
Голоднюка, бійцем якої він був.

31 серпня 2014 року на фасаді відокремле-
ного підрозділу Національного університету 
біоресурсів і природокористування України 
«Бережанський агротехнічний інститут» від-
крили пам'ятну дошку Устимові Голоднюку.  
А 1 вересня 2014 року відбулося урочисте 
відкриття меморіальної дошки на його честь 
на стіні Збаразької загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 2 імені Івана Франка та екс-
позиції, приуроченої Героям Небесної сотні у 
шкільному музеї. Пам'ятний знак виготовле-
ний львівськими майстрами на добровільні 
пожертви студентів і викладачів навчально-
го закладу.

18 лютого 2015 року на могилі Устима 
Голоднюка відкрили та освятили пам'ятник 
у вигляді козацького хреста, оскільки його 
улюбленою піснею була «Мій лицарський 
хрест» Сашка Положинського. 

іГор костеНко 
(31.12.1991–20.02.2014)
Ігоря Костенка поховали в рідному селі 

Зубрець на Бучаччині 23 лютого 2014 року. 
27 квітня 2014 року в пам'ять про Ігоря 

Костенка спільнотою української Вікіпедії та 
ГО «Вікімедіа Україна» було проведено Вікіф-
лешмоб — конкурс, у рамках якого в певний 
день якнайбільша кількість користувачів пи-
сатимуть статті до Вікіпедії. Ідею цього кон-
курсу було запропоновано Ігорем за півроку 
до загибелі

15 травня 2014 року на географічному фа-
культеті Львівського національного факуль-
тету імені Івана Франка відбулось урочисте 
відкриття меморіальної аудиторії імені Героя 
Небесної сотні Ігоря Костенка.

10 серпня 2014 у Лондоні на церемонії 
закриття щорічної конференції «Вікіманія» 
співзасновник Вікіпедії Джиммі Вейлз ого-
лосив Ігоря Костенка вікіпедистом року.13 
вересня 2014 Джиммі Вейлз вручив цю наго-
роду рідним Ігоря Костенка в Києві на Між-
народній щорічній конференції YES.

29 січня 2015 року Ігор Костенко став лау-
реатом відзнаки «У твоєму імені живу» за «са-
мопожертву в ім'я України» та став найкращим 
освітянином року (посмертно) за версією Все-

українського громадсько-політичного тиж-
невика «Освіта». 18 лютого 2015 року на стіні 
Бучацького колегіуму імені святого Йосафата 
йому відкрили меморіальну дошку.  

Також 21 листопада 2014 року Ігор Костен-
ко посмертно отримав звання Герой України 
з удостоєнням ордена «Золота Зірка».

Громада села Зубрець за підтримки укра-
їнської діаспори в США планує встановити у 
селі пам'ятник Ігорю Костенку та іншому уро-
дженцю села з Небесної сотні Василю Мой-
сею, а також перейменувати на честь Ігоря 
вулицю, на якій він жив.

олексаНдр капіНос 
(10.03.1984-19.02.2014) 
10 березня 2014 року в Куликові Креме-

нецького району відбулося урочисте відкрит-
тя меморіальної дошки жителю села Олексан-
дрові Капіносу, яку встановили на клубі. 

На День Незалежності, 24 серпня 2014 
року, в Дунаєві відкрили пам'ятник Герою Не-
бесної сотні. На пам'ятнику Олександр Капі-
нос зображений у повен зріст зі стягом у ру-
ках. Біля його ніг лежить бандура (улюблений 
музичний інструмент).  На честь О. Капіноса  
названо вулицю в рідному селі Дунаїв. 

21 листопада 2014 року йому присвоєно 
звання Герой України з удостоєнням орде-
на «Золота Зірка» (посмертно). Посмертно 
Олександра нагородили і медаллю «За жер-
товність і любов до України» (УПЦ КП, чер-
вень 2015).

Василь мойсей 
(27.03.1992–20.02.2014)
Похований 23 лютого 2014 року в Луцьку, 

хоч сам був родом із села Зубрець Бучацько-
го району. 

24 березня 2015 року на фасаді школи 
№21 в Івано-Франківську відкрили анотацій-
ну дошку Герою Небесної сотні Василю Мой-
сею, де він навчався з 10-го по 11-й клас. 27 
березня 2015 року було відкрито меморіаль-
ну дошку у  Луцьку.

На честь В. Мойсея перейменували части-
ну проспекту Перемоги у Луцьку.

За громадянську мужність, патріотизм, 
героїчне відстоювання конституційних за-
сад демократії, прав і свобод людини, са-
мовіддане служіння українському народу, 
виявлені під час Революції Гідності, Василь 
Мойсей отримав посмертне звання Герой 
України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» 
(21 листопада 2014). Як і інші його побратими 
з Небесної сотні, у червні 2015-го року його 
посмертно нагородили медаллю «За жертов-
ність і любов до України» від УПЦ КП. 

26 березня 2014 року Луцька міська рада 
присвоїла Василю звання «Почесний грома-
дянин міста Луцька» (посмертно).

тарас слободяН 
(10.12.1982–кінець 2013-початок 2014)
Точну дату смерті тернополянина досі на-

звати не можуть, адже загинув він не на Май-
дані — його знайшли аж на Сумщині, в лісі, 
зі слідами катувань, зокрема, без кисті руки.  
5 березня 2014 Тараса поховали на Микули-
нецькому цвинтарі в Тернополі.

7 вересня 2017 року на фасаді Центру 
євростудій Тернопільського національного 
економічного університету на бульварі Та-
раса Шевченка, 15 відкрили пам'ятну дошку 
Тарасові Слободяну.

Серед нагород — присвоєні 21 листопада 
2014 року звання Герой України з удостоєн-
ням ордена «Золота Зірка» (посмертно) та 
посмертна медаль «За жертовність і любов 
до України» (УПЦ КП, червень 2015).

Тим часом Президент України Петро По-
рошенко обіцяє прискорити відкриття му-
зею Майдану, про який йдеться вже четвер-
тий рік поспіль. Він розташовуватиметься 
у Києві на Алеї Героїв Небесної сотні — на 
вулиці Інститутській, де 18-20 лютого 2014 
року загинуло найбільше учасників Революції 
Гідності. Так, у рамках відзначення Дня Гід-
ності та Свободи 21 листопада буде симво-
лічно означено територію, на якій розташо-
вуватиметься Національний меморіальний 
комплекс Героїв Небесної сотні — Музей Рево-
люції Гідності, революції, що залишила глибо-
кий, визначальний і незабутній слід в історії. 

Ні, мова зараз не в прийнятих доку-
ментах — папір все стерпить, не в пріз-
вищах лідерів — вони змінювалися і 
будуть змінюватися. Ідеали революції, 
її надії й рішення разюче змінили нашу 
ментальність, розпочали і продовжують 
формувати нову політичну ідентичність 
українців. Процес все ще триває, перед 
нашою країною постають все нові викли-
ки, втім вони лише роблять цю державу 
міцнішою. І з кожною новою річницею Ре-
волюції Гідності ми маємо змогу осягнути 
щораз повнішу картину того, що сталося. 
Та, щоб повністю скласти пазл, має мину-
ти ще чимало часу… Пам’ятаймо ж нашу 
«небесну сторожу», згадуймо їх не лише 
кілька разів у рік, а й в щоденних молит-
вах при запалених свічках. 

Герої не вмирають, бо хто вмирає в бо-
ротьбі — в серцях живе повік!

Лілія КУЛЕНИЧ.

Героям слава!

Хто вмирає в боротьбі — в серцях живе повік!
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Професійні свята

Як працівники культури 
професійне свято відзначали

«Літературний
листопад» 
у Великих Гаях
У центральній бібліотеці Великогаївської 

об’єднаної територіальної громади залишили свої 
книги з автографами тернопільські письменники 
та поети Олександра Кара, Галина Шулим, Васи-
лина Вовчанська, Надія Тарасюк, Тамара Гнатович, 
Ганна Назарків, Ольга Атаманчук, Ніна Фіалко, Те-
тяна Дігай, Валентина Семеняк, Арсен Вікарук, Ва-
силь Глемба, Богдан Кушнірик, Володимир Бойко, 
Орест Чоловічок, Віктор і Богдан Насипані, Зено-
вій Кіпибіда. 

На запрошення директора бібліотеки Надії 
Прийми та завідуючої шкільною бібліотекою 
Ольги Новосад вони прибули на бібліотечні по-
сиденьки «Літературний листопад». Митці роз-
повіли про свою творчість, відповіли на запитан-
ня присутніх, а ще читали уривки зі своїх творів. 
Зустріч залишила неповторні враження, як буває, 
коли спілкуєшся з людьми, які люблять слово та 
життя.

Галина ЮРСА.   Фото Валентини Семеняк.

Осінній карнавал

«Осінь щедра, осінь золота»
Виблискуючи золотими 

фарбами, іде нашим краєм 
чарівниця-осінь. Її ледь по-
мітні сліди зникають за пеле-
ною білого холодного туману. 
І щороку ця пора неповторна 
у своїй красі і витівках.  

11  листопада в Поча-
пинській бібліотеці-філії 
відбулося дуже цікаве і 
незабутнє свято «Осінь ще-
дра, осінь золота». На сцені 
розгорнулося захоплююче 
дійство. Поетичні персона-
жі — Вересень (Софія Яндо-
вич), Жовтень (Вікторія 
Кріль), Листопад (Хрис-
тина Скоренька) описали 
красу різнобарв’я осені. 
До них приєдналися інші 
— фрукти і овочі, яких 
зобразили наймолодші 
учасники заходу Софія і 
Стасик Кріль, Анастасія 
Баран, Артем Кріль.

Далі дітям було цікаво 
розгадувати різноманіт-
ні загадки, пригадувати 
прислів’я і приказки про 
золоту пору року.

Особливе пожвавлення було під час ве-
селого осіннього ярмарку. А ще учасники і 
гості переглянули книжково-ілюстративну 
виставку «Ой там, на веселім ярмарку», ор-

ганізовану бібліотекарем 
Христиною Баран і актив-
ними читачами.

Кожен мав змогу 
спробувати свої сили у 
майстер-класі із техніки 
орігамі. Скільки радості 
світилося в очах, які ми-
лувалися власним витво-
ром з паперу — осінніми 
квітами. 

На завершення свята 
присутні виконали пісні 

«Диво-осінь», «Наша осінь щедра, наша 
осінь мила».

Христина БАРАН, бібліотекар  
бібліотеки-філії с. Почапинці

Дихне вітерець, і листячко зірветься,
Щоб політати в синяві небес.
А я дивлюся — і мені здається,
Що я іду у казку, в світ чудес.

Осінь, ніби справжня художниця-
казкарка, без  пензлика, без олівця роз-
фарбувала дерева, кущі, трави. Запросила 
всіх на свій прощальний бал.

Вихователь дитячої групи школи-
садка «Ромашка»  в селі Забойки   Іван-
на Степанівна Хабарова разом із своїми 
вихованцями та музичним керівником 
Світланою Михайлівною Чимбарджи 
провела веселе свято «Осінь, проща-
вай».

Лагідне  осіннє сонечко  заглядало че-
рез віконечка до святкової зали і раділо 
разом з дітками. Скільки тут, на святі, тепла, 

любові і осінніх чар! Яскраво прибраний 
зал, чудові костюми у дітей, веселі пісні та 
запальні танці вихованців запам’яталися 
всім присутнім. 

Бібліотечні посиденьки

Професійне свято — це нагода зустрітися з колегами, щоб не лише підбити підсумки, 
порадіти успіхам інших, а й поспілкуватися. Працівники культури колись відзначали 
своє професійне свято навесні, коли лише оживала природа. Нині ж цей день перене-
сено на 9 листопада — пізню осінь.

Напередодні Всеукраїнського дня 
працівників культури та майстрів на-
родного мистецтва відбулася колегія 
управління культури ОДА, де пра-
цівників культури Тернопільського 
району, зокрема Ларису Корчинську, 
Ольгу Василюк, Оксану Вергун, Ро-
мана Винника, Ліну Горбунову, Юрія  
Ліского та Любов Шарган відзначено 
грамотами ОДА,  обласної ради та 
управління культури ОДА, які вру-
чили Степан Барна, Віктор Овчарук та 
Григорій Шергей. 

Опісля відбулися концерт з участю 
гурту «Тріода» та  вистава Тернопіль-
ського обласного театру актора і ляль-
ки «Василина».

9 листопада в Тернопільсько-
му академічному обласному  
драматичному театрі імені 
Тараса Шевченка відбулися 
районні святкові урочистості 
з нагоди Всеукраїнського дня 
працівників культури та май-
стрів народного мистецтва. 

З вітальним словом виступили  пер-
ший заступник голови Тернопільської 
РДА Володимир Осядач, голова  район-
ної ради Андрій Галайко, начальник 
відділу культури РДА Віктор Наволь-
ський, голова профспілки організації 

працівників культури Тернопільсько-
го району Любов Бик. Працівників 
культури привітали й  начальник від-
ділу освіти РДА Василь Цаль та в. о. 
головного лікаря Тернопільського ра-
йонного територіального медичного 
об’єднання Іван Трач.

Як приємний дарунок сприйняли 
працівники культури району  можли-
вість переглянути  музичну комедію 
за мотивами повісті Миколи Гоголя 
«Сорочинський ярмарок», яку пре-
зентували актори Тернопільського 
академічного обласного драматичного 
театру імені Тараса Шевченка. 

Галина ЮРСА – ТРР «Джерело».
Фото Ярослава СТАРЕПРАВО. 

Світ малечі
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Програма місцевих телеканалів
Тернопільський академічний обласний 
український драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка    
м. Тернопіль, бульвар Т. Шевченка, 6 

18. 11 (субота) — мала сцена, «Рятуйте, мене женять!», комедія (60+).
21.11 (вівторок) — ДО ДНЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГІДНОСТІ ТА З НАГОДИ 

145-річчя Б. ЛЕПКОГО «Мазепа», сповідь перед людьми і 
часом.

19,22, 23.11 — прем’єра «Гормон кохання, або Тестостерон»,  
занадто відверта комедія (18+). 

25.11 (субота) — «За крок до тебе», ілюзії життя. Тривалість — 2 год 10 хв.
 Початок вечірніх вистав о 19:00.

Для дітей
26.11 (неділя) — «Котигорошко», за мотивами української народної казки. 

Тривалість — 1 год.
Початок вистав для дітей о 13:00.

Тернопільський академічний обласний театр 
актора і ляльки
м. Тернопіль, вул. Січових Стрільців, 15 

19.11 (неділя) — «Бременські музиканти» — казка-мюзикл (5+).  
Тривалість — 1 год. 10 хв.

26.11 (неділя) — «Сестриця Оленка та братик Івасик» — чарівна казка (4+), 
Тривалість — 45 хв.

Початок о 12:00 та о 14:30. 

Тернопільська обласна філармонія 
м. Тернопіль, вулиця Князя Острозького, 11

23.11 (четвер) — Великий концерт колективів та солістів Тер-
нопільської обласної філармонії. На підставі рішення трудового 
колективу філармонії кошти будуть перераховані на лікування заслу-
женого артиста України Левка Корженевського. 

29.11 (середа)—  Австро-угорський вечір. Концерт симфонічно-
го оркестру Тернопільської обласної філармонії та лауреата міжна-
родних конкурсів Лідії Футорської (скрипка, м. Львів). Головний дири-
гент — заслужений діяч мистецтв України Мирослав Кріль. Програма 
концерту:

Ф. Зуппе. Увертюра до оперети "Поет і селянин"
Е. В. Корнгольд. Концерт для скрипки з оркестром
Е. В. Корнгольд. Сюїта "Робін Гуд"
Ф. Ліст. Угорська рапсодія № 2
Початок о 18:30. Вартість квитка: 40, 50, 60, 80 грн.

Афіша

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ
20 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Ò/ñ “Òðàâìà”

07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 

07.45, 15.50, 18.50 Îãîëîøåííÿ. 

08.00 Âiêíî â Àìåðèêó

11.00, 16.10 Äèòÿ÷à ãîäèíà

13.10, 02.30 Õiò-ïàðàä

17.30 Ïðî íàñ

19.30, 21.00 Íàøi âiòàííÿ

20.40 Äiì êíèãè

06.50, 12.13 Àíîíñè.Ïîãîäà

06.55 “Âåëåòè äóõó i ñëàâè. 

09.55 Òåëåçàìàëüîâêà

10.56, 11.13, 16.13, 17.13, 19.26, 

22.26 Ïîãîäà. Àíîíñè
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10.00 Ñëiäñòâî. Iíôî

10.30 Áëàãà çâiñòêà ç Ðiêîì Ðåííåðîì

ïîêîëiííÿ

14.00 Iñòîðiÿ òà àðõåîëîãiÿ. Çèìà 

16.30 Äiì êíèãè

17.00 Áîãäàíà Ïiâíåíêî. Êîíöåðò ó 

Òåðíîïîëi

19.40 Åòèêåòêà

02.30 Õiò-ïàðàä

06.50, 12.40, 22.55 Àíîíñè.Ïîãîäà

06.55 “Âåëåòè äóõó i ñëàâè. 

ÍÅÄ²Ëß
26 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ

08.30, 11.55, 15.50, 19.55, 22.00, 

08.35, 15.55, 22.05 Òåðíîïiëüñüêà 

ïîãîäà

10.15 Ïðÿìà òðàíñëÿöiÿ 

Àðõèêàòåäðàëüíîãî Ñîáîðó ÓÃÊÖ 

ì.Òåðíîïîëÿ

11.40 Äiì êíèãè

14.00 Ïîãëÿä çáëèçüêà

14.30 Ôîðìóëà çäîðîâ’ÿ

16.00 Åòèêåòêà

16.20 Ñëiäñòâî. Iíôî

17.00 Âiêíî â Àìåðèêó

17.30, 20.30 Ïðî íàñ

18.00 Íàøi âiòàííÿ

06.50 Àíîíñè. Ïîãîäà

06.55 “Âåëåòè äóõó i ñëàâè. 

17.45 Ñîöiàëüíà ðåêëàìà

20.58, 21.55, 22.56 Ïîãîäà. Àíîíñè

ÀÍÎÍÑÈ 
ÒÈÆÍß

Íîâèé êàíàë, 

Óñüîãî îäèí ñïàëàõ äèâíîãî ïðåäìåòà, 

ðèçèêîâàíå ïîãðàáóâàííÿ êàçèíî 

çà ñåêðåòíîãî ñóïåðàãåíòà. 
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ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ
20 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ

Â²ÂÒÎÐÎÊ
21 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ

ÑÅÐÅÄÀ
22 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ

×ÅÒÂÅÐ
23 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ

Ï’ßÒÍÈÖß
24 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ

ÑÓÁÎÒÀ
25 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ

ÍÅÄ²Ëß
26 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ

UA: ÏÅÐØÈÉ 
06.00 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

06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Äîáðîãî 

11.15 Ò/ñ “Åïîõà ÷åñòi”
13.10, 14.30 Ðàäiî. Äåíü

13.55 Ïåðøà øïàëüòà

15.15 Ðîçñåêðå÷åíà iñòîðiÿ

16.30, 23.20 Ïîãîäà

17.20, 02.50 Âiêíî â Àìåðèêó

17.50, 01.10 Íîâèíè. Ñâiò

18.20, 21.30, 01.25, 02.20 Òåìà äíÿ

18.35, 01.40 Íîâèíè. Êóëüòóðà

19.00 Äî ñïðàâè

21.50, 02.35 Íîâèíè. Ñïîðò

22.15 Ðîçäÿãàëêà

04.50 Ò/ñ “×îðíà Ðàäà”

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê 

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 00.00, 05.20 ÒÑÍ

14.45 Ò/ñ “Ñâàòè - 6”
15.45 Ò/ñ “ß çíîâó òåáå êîõàþ” 
17.10 Ò/ñ “Íåñêií÷åííå êîõàííÿ” 

21.00 Ò/ñ “Ñåëî íà ìiëüéîí 2” 

06.20, 23.25 “Ñëiäñòâî âåëè... ç 

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Íîâèíè

01.15 Ò/ñ “Æåðåá äîëi”

ICTV

08.45, 12.45, 15.45, 18.45, 21.05 Ôàêòè

21.25 Ò/ñ “Íþõà÷ - 3”
22.10 Ñâîáîäà ñëîâà

02.20 Ò/ñ “Ñëiä÷i” 

04.25 Ôàêòè

04.45 Ò/ñ “Âiääië 44” 

18.00 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà. Íîâà 
iñòîðiÿ”

03.00, 02.45 Çîíà íî÷i

04.40 Àáçàö

06.55, 08.13 Kids Time

19.00 Ðåâiçîð

21.40 Ñòðàñòi çà Ðåâiçîðîì

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 01.30 Ñüîãîäíi

11.35, 03.15 Ðåàëüíà ìiñòèêà

13.35, 15.30 Ò/ñ “Âåñåëêà â íåái”
18.00 Ò/ñ “Ëiêàð Êîâàëü÷óê” 

04.00 Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñòi 

05.00, 19.30 Ò/ñ “Êóëàãií òà ïàðòíåðè”

ïîçíàéîìèòèñü”
08.35 Ò/ñ “×åðãîâèé àíãåë - 2”

13.35, 15.05 Ò/ñ “CSI: áåçñìåðòÿ” 

23.45 Ò/ñ “Êîìiñàð Õåëüäò”

UA: ÏÅÐØÈÉ 
06.00 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

06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Äîáðîãî 

11.10 Ò/ñ “Åïîõà ÷åñòi”
13.10, 14.30 Ðàäiî. Äåíü

13.55, 22.15 Ñêëàäíà ðîçìîâà

15.15 Ôîëüê-musiñ

16.45 Ïîêîëiííÿ Z

17.15 Ì/ñ “Êíèãà äæóíãëiâ”
17.50, 01.10 Íîâèíè. Ñâiò

18.20, 21.30, 01.25, 02.20 Òåìà äíÿ

18.35, 01.40 Íîâèíè. Êóëüòóðà

ÃIÄÍÎÑÒI òà ÑÂÎÁÎÄÈ

20.25 Íàøi ãðîøi

21.50, 02.35 Íîâèíè. Ñïîðò

23.20 Ïîãîäà

02.50 Ðîçñåêðå÷åíà iñòîðiÿ

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê 

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 00.00, 05.20 ÒÑÍ

13.40, 21.00 Ò/ñ “Ñåëî íà ìiëüéîí 2”
14.40 Ò/ñ “Ñâàòè - 6”
15.45 Ò/ñ “ß çíîâó òåáå êîõàþ”
17.10 Ò/ñ “Íåñêií÷åííå êîõàííÿ”

06.20, 23.20 “Ñëiäñòâî âåëè... ç 

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Íîâèíè

03.25 “Ñêåïòèê “

ICTV
05.30, 20.20 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà

06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi

08.45, 12.45, 15.45 Ôàêòè

11.10 Ò/ñ “Íåâèïðàâíi” 

16.30 Ò/ñ “Ìàéîð i ìàãiÿ” 
17.25, 21.25 Ò/ñ “Íþõà÷ - 3” 
18.45, 21.05, 04.25 Ôàêòè

22.30, 02.05 Ò/ñ “Âèíèùóâà÷i. 

Àíäæåëåñ”

04.20 Ñòóäiÿ Âàøèíãòîí

04.45 Ò/ñ “Âiääië 44”

18.00 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà. Íîâà iñòîðiÿ”

03.00, 02.50 Çîíà íî÷i

04.40 Àáçàö

06.59, 08.13 Kids Time

23.00 Âàðüÿòè

00.55 Çiðêè ïiä ãiïíîçîì

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

23.50, 02.40 Ñüîãîäíi

11.30, 04.00 Ðåàëüíà ìiñòèêà

13.30, 15.30, 04.45 Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñòi

16.00 Iñòîðiÿ îäíîãî çëî÷èíó 

18.00 Ò/ñ “Ëiêàð Êîâàëü÷óê” 

05.20, 19.30 Ò/ñ “Êóëàãií òà ïàðòíåðè”

14.20, 15.05, 01.25 Ò/ñ “Åëåìåíòàðíî  4”

17.20 Ò/ñ “Ñóòî àíãëiéñüêi âáèâñòâà”
23.45 Ò/ñ “Êîìiñàð Õåëüäò” 

UA: ÏÅÐØÈÉ 
06.00 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

06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Äîáðîãî 

11.05 Ò/ñ “Åïîõà ÷åñòi”
13.10 Ðàäiî. Äåíü

13.55 Íàøi ãðîøi

14.30 52 âiêåíäè

15.15 Äî ñïðàâè

16.45 Ì/ñ “Êíèãà äæóíãëiâ”

17.50, 01.10 Íîâèíè. Ñâiò

18.20, 21.30, 01.25, 02.20 Òåìà äíÿ

18.35, 01.40 Íîâèíè. Êóëüòóðà

19.00, 23.30 Êóëüòóðíà àôiøà 

20.25 Ñëiäñòâî. Iíôî

21.50, 02.35 Íîâèíè. Ñïîðò

22.15 Ñâiòëî

02.50 Ðîçñåêðå÷åíà iñòîðiÿ

03.45 Ò/ñ “×îðíà Ðàäà”

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê 

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 00.00, 05.20 ÒÑÍ

13.45, 21.00 Ò/ñ “Ñåëî íà ìiëüéîí 2” 
14.45 Ò/ñ “Ñâàòè  6”
15.45 Ò/ñ “ß çíîâó òåáå êîõàþ” 
17.10 Ò/ñ “Íåñêií÷åííå êîõàííÿ” 

06.20, 23.15 “Ñëiäñòâî âåëè... ç 

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Íîâèíè

ICTV
05.30, 09.55 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà

06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi

08.45, 12.45, 15.45 Ôàêòè

10.50, 17.25, 21.25 Ò/ñ “Íþõà÷ - 3” 

15.00, 16.15 Ò/ñ “Ìàéîð i ìàãiÿ” 
18.45, 21.05, 04.25 Ôàêòè

22.20, 02.10 Ò/ñ “Âèíèùóâà÷i. 

Àíäæåëåñ”

04.20 Ñòóäiÿ Âàøèíãòîí

04.45 Ò/ñ “Âiääië 44” 

18.00 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà. Íîâà 
iñòîðiÿ”

03.00, 02.55 Çîíà íî÷i

04.40 Àáçàö

06.59, 08.13 Kids Time

19.00 Âàðüÿòè

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 03.00 Ñüîãîäíi

11.30, 03.50 Ðåàëüíà ìiñòèêà

13.30, 15.30, 04.45 Àãåíòè 

ñïðàâåäëèâîñòi

16.00 Iñòîðiÿ îäíîãî çëî÷èíó 

18.00 Ò/ñ “Ëiêàð Êîâàëü÷óê” 

05.15, 19.30 Ò/ñ “Êóëàãií òà ïàðòíåðè”

14.20, 15.05, 01.30 Ò/ñ “Åëåìåíòàðíî 4”

17.20 Ò/ñ “Ñóòî àíãëiéñüêi âáèâñòâà”
23.45 Ò/ñ “Êîìiñàð Õåëüäò” 

UA: ÏÅÐØÈÉ 

06.30, 07.00, 08.00, 09.05, 09.25, 

13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 01.55 

Íîâèíè

06.35, 07.05, 08.00, 09.05 Äîáðîãî 

11.05 Ò/ñ “Åïîõà ÷åñòi”
13.10, 14.30 Ðàäiî. Äåíü

13.55 Ñëiäñòâî. Iíôî

15.15 Íàäâå÷ið’ÿ. Äîëi

17.50, 01.10 Íîâèíè. Ñâiò

18.20, 21.30, 01.25, 02.20 Òåìà äíÿ

18.35, 01.40 Íîâèíè. Êóëüòóðà

21.50, 02.35 Íîâèíè. Ñïîðò

22.15 Êíèãà.ua

02.50 Ðîçñåêðå÷åíà iñòîðiÿ

03.45 Ò/ñ “×îðíà Ðàäà”

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê 

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 00.30, 05.20 ÒÑÍ

13.55, 21.00 Ò/ñ “Ñåëî íà ìiëüéîí 2”
15.00 Ò/ñ “ß çíîâó òåáå êîõàþ” 
17.10 Ò/ñ “Íåñêií÷åííå êîõàííÿ” 

06.20, 23.25 “Ñëiäñòâî âåëè... ç 

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Íîâèíè

ICTV
05.30 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà

06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi

08.45 Ôàêòè. Ðàíîê

10.50, 17.25, 21.25 Ò/ñ “Íþõà÷ - 3” 

12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü

15.00, 16.15 Ò/ñ “Ìàéîð i ìàãiÿ”
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið

22.30, 02.05 Ò/ñ “Âèíèùóâà÷i. 

Àíäæåëåñ”

04.20 Ñòóäiÿ Âàøèíãòîí

04.25 Ôàêòè

04.45 Ò/ñ “Âiääië 44” 

18.00 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà. Íîâà 
iñòîðiÿ”

03.00 Çîíà íî÷i

04.40 Àáçàö

06.59, 08.13 Kids Time

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

00.00, 02.50 Ñüîãîäíi

11.30, 04.00 Ðåàëüíà ìiñòèêà

13.30, 15.30, 04.45 Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñòi

16.00 Iñòîðiÿ îäíîãî çëî÷èíó 

18.00 Ò/ñ “Ëiêàð Êîâàëü÷óê” 

05.20, 19.30 Ò/ñ “Êóëàãií òà 
ïàðòíåðè”

14.20, 15.05, 01.55 Ò/ñ “Åëåìåíòàðíî  4”

17.20 Ò/ñ “Ñóòî àíãëiéñüêi âáèâñòâà”
23.45 Ò/ñ “Êðèìiíàëiñò” 

UA: ÏÅÐØÈÉ 

06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 

13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 01.55 

Íîâèíè

06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Äîáðîãî 

11.05 Ò/ñ “Åïîõà ÷åñòi” 

13.10, 14.30 Ðàäiî. Äåíü

15.15 Ñâiòëî

16.30 Ïîãîäà

17.50 Íîâèíè. Ñâiò

18.20, 21.30, 01.25, 02.20 Òåìà äíÿ

18.35, 01.40 Íîâèíè. Êóëüòóðà

20.25 Ïåðøà øïàëüòà

21.50, 02.35 Íîâèíè. Ñïîðò

02.50, 05.35 Ðîçñåêðå÷åíà iñòîðiÿ

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê 

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 

19.30 ÒÑÍ

13.55 Ò/ñ “Ñåëî íà ìiëüéîí 2” 
15.00 Ò/ñ “ß çíîâó òåáå êîõàþ”
17.10 Ò/ñ “Íåñêií÷åííå êîõàííÿ” 

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Íîâèíè

07.10, 08.10, 09.20 “Ðàíîê ç 

22.00 Ò/ñ “Áþðî ëåãåíä” 

ICTV
05.30 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà

06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi

08.45 Ôàêòè. Ðàíîê

10.55, 17.30 Ò/ñ “Íþõà÷ - 3” 

12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü

15.00, 16.15 Ò/ñ “Ìàéîð i ìàãiÿ” 
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið

20.20 Àíòèçîìái

02.25 Ôàêòè

Àíäæåëåñ”
03.30 Ò/ñ “Ñëiä÷i”

18.00 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà. Íîâà 
iñòîðiÿ”

03.00, 02.45 Çîíà íî÷i

05.05 Àáçàö

06.59, 08.13 Kids Time

08.15 Ïîëîâèíêè

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 03.25 Ñüîãîäíi

11.30, 04.10 Ðåàëüíà ìiñòèêà

13.30, 15.30 Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñòi 

16.00 Iñòîðiÿ îäíîãî çëî÷èíó

18.00 Ò/ñ “Ëiêàð Êîâàëü÷óê”

21.00, 00.00 Ò/ñ “ß ïîðó÷”
23.20 Ñëiäàìè

05.25 Ò/ñ “Êóëàãií òà ïàðòíåðè”

14.20, 15.05 Ò/ñ “Åëåìåíòàðíî -4”

17.20 Ò/ñ “Ñóòî àíãëiéñüêi âáèâñòâà”
19.30 Ò/ñ “Êóëàãií òà ïàðòíåðè”
23.45 Ò/ñ “Êðèìiíàëiñò”
01.55 Ò/ñ “Åëåìåíòàðíî -4”

UA: ÏÅÐØÈÉ 
06.00 Ðîçñåêðå÷åíà iñòîðiÿ

07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 01.10 

Íîâèíè

08.10, 16.45, 00.55 Ïîãîäà

(ïðîäîâæåííÿ) 

Ãîëîäîìîðiâ

21.35 Ðîçñåêðå÷åíà iñòîðiÿ

Ãîëîäîìîðiâ

02.20 Ñâiòëî

03.50 Ò/ñ “×îðíà Ðàäà”

1+1
06.10, 19.30 ÒÑÍ

àâàíòþð”

êîíòðîëåì”

âèïðîáóâàëüíèì òåðìiíîì”

âèïðîáóâàëüíèì òåðìiíîì” 

ICTV

05.35, 03.55 Ôàêòè

07.35 Ò/ñ “Âiääië 44” 

12.45 Ôàêòè. Äåíü

18.45 Ôàêòè. Âå÷ið

02.10 Ïðîâîêàòîð

22.35 “Õ-Ôàêòîð - 8 Ïiäñóìêè 

03.00, 02.00 Çîíà íî÷i

05.49, 07.05 Kids Time

05.50 Ì/ñ “Ëóíòèê i éîãî äðóçi”
07.10 Äåøåâî i ñåðäèòî

08.15 Ðåâiçîð

11.00 Ñòðàñòi çà Ðåâiçîðîì

ïîëóì’ÿ”

07.00, 15.00, 19.00, 04.50 Ñüîãîäíi

11.50, 15.20 Ò/ñ “ß ïîðó÷” 
16.00 Ò/ñ “Åêñïðåñâiäðÿäæåííÿ”
19.40 Ò/ñ “Åêñïðåñâiäðÿäæåííÿ”

00.20 Ðåàëüíà ìiñòèêà

03.10 Ò/ñ “Ëèñò î÷iêóâàííÿ” 

ñåáå” 

UA: ÏÅÐØÈÉ 

06.30, 07.10, 08.05, 09.10 Äîáðîãî 

07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 01.10 

Íîâèíè

09.30, 11.55, 23.20 Ïîãîäà

12.40 Ôîëüêmusiñ. Äiòè

13.40 Ôîëüêmusiñ

15.10 Áiàòëîí. Êóáîê ñâiòó. I åòàï. 

åñòàôåòà

19.30, 02.25 Áiàòëîí. Êóáîê ñâiòó. I 

åòàï. Çìiøàíà åñòàôåòà

22.50 Êíèãà.ua

23.30 Áîãàòèðñüêi iãðè

00.10 Ðîçäÿãàëêà

01.35 Áiàòëîí. Êóáîê ñâiòó. I åòàï. 

åñòàôåòà

03.45 Ò/ñ “×îðíà Ðàäà”

1+1

àâàíòþð”

13.20, 14.20, 15.20, 16.35 Ò/ñ 
“Ñâàòè - 6”

11.00 “Îðåë i ðåøêà. 

÷îðíîìó ÷åðåâèêó”

áëîíäèíà”

18.00 Ò/ñ “Áàòüêiâñüêèé iíñòèíêò” 

20.30 Ò/ñ “Áàòüêiâñüêèé iíñòèíêò” 

ICTV
06.00 Ò/ñ “Ñëiä÷i” 
08.10 Ò/ñ “Âiääië 44” 

12.45 Ôàêòè. Äåíü

02.45 Ïðîâîêàòîð

03.00 Çîíà íî÷i

04.33 Kids Time

04.35 Ì/ñ “Ëóíòèê i éîãî äðóçi”
05.39 Kids Time

ïîëóì’ÿ” 

06.50 Ñüîãîäíi

11.10 Ò/ñ “Åêñïðåñâiäðÿäæåííÿ”

17.15, 21.00 Ò/ñ “Êîðîëåâà Ìàðãî” 

20.00 Ãîëîâíà òåìà

03.45 Ò/ñ “Ëèñò î÷iêóâàííÿ” 
05.30 Iñòîðiÿ îäíîãî çëî÷èíó 

07.30 Ò/ñ “×åðãîâèé àíãåë - 2”

Öèáóëi”
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НерухомIсть
Продам

Гуртожиток,  Злуки,  3\5ц,  18м, косме-
тичний ремонт 0686921537
Гуртожиток, Східний, 4\5ц,  27м,  є\р  
0686921537
Гуртожиток,  Дружба,  4\5ц, 18м, ре-
монт, меблі  0686921537
1к. вул.Лучаківського 4/5ц/б 35/19/6 
ремонт, пл. вікна, кімната з нішою, 
балкон засклений, не кутова, нова 
сантехніка, всюди плиточка, мож-
ливий продаж з меблями, 18000 
0964736766
1кім. Східний, 1/5ц, 24м, звичайний стан    
0686921537
1кім. Східний,  2/10, 40м, сира, будинок 
зданий 0686921537
1к . Центр 38м. кв , і/о, є/р, меблі, 33000  
0966774724
1к. Ст.Бандери, 4/9ц, 47м, розводка, і/о, 
лоджія засклена, квартира не кутова, 
23000 0966774724 
1к. БАМ, 7/9ц, 45м  і/о, є/р, балкон 
засклений, кондиціонер, паркет, меблі, 
техніка, 33000 0966774724 
1к. Дружба, 4/5ц, 35м, є/р, балкон за-
склений, меблі 18000 0966774724 
1к. Сонячний, 8/9ц, 43м, сира, 20000 
0966774724
2к. м-н Канада 4/5, п/б 51/30/9 не куто-
ва, кім. окремі, 24000 0964736766  
2кім. Дружба, 4\5ц,  46 м, є/р, меблі  
0686921537
2кім. Ст. Бандери,  2/9ц,  50 м, і/о,  косм. 
ремонт 0686921537
2кім. Дружба, 1/5ц, 46 м, звичайний 
стан 0686921537
2кім. Аляска,  2/10п, 53 м, і/о, є/р 
0686921537
2к. Аляска, 52м, є/р, меблі, техніка, 
27000 0966774724 
2к. Дружба, 4/5, п/б, 46м, косм рем., 
колонка, 21500 096 6774724 
3к. Новий Світ, 57м, 2пов, і/о, є/р, меблі, 
техніка +(гараж-5000) біля будинку, 
33000  0966774724 
3кім. БАМ, 3/10п, 64 м 0686921537
3к. Микулинецька, 60 м, і/о, ремонт, 

РЕКЛАМА
ОГОЛОШЕННЯ

добудова, 19000 0966774724
3к. Сонячний, 3/9ц, 82м, сира, буд. 
зданий, 47000 0966774724 
3к. Східний, 2/5, п/б, 60м, кім. окр. 
хороший стан, 25000 0966774724 
3кім. Сонячний, 8/10ц, 84 м, сира 
0686921537
3кім. Дружба, 5/9п., 78 м,  і/о, ремонт 
0686921537
3кім. Аляска, 4/9п, 63 м, і/о, ремонт 
0686921537
4к. Оболонь, 110м, 2рівні, і/о, є/р 2 
санвузли, 60000 0966774724
Будинок, с.Малий Ходачків, 350м, 3пов., 
гараж, в буд стяжка, штукатурка, м/п ві-
кна, двері, проведено і/о, 40сот., 40000 
0966774724 
Буд., Кутківці, 250м, 8сот, комунікації, 
розводка, і/о, мп/вікна, двері, 80000  
0966774724  
Зем. ділянка, с.Біла, 6сот, комунікації, 
8000 0966774724  
Будинок дача с. Петрики,  2 пов., 63 м,   
6 сот 0686921537
Будинок с. Петрики, 450 м, 2 пов. +  ді-
лянка 14 сот 0686921537

Оренда
Винайму квартиру  для порядних 
людей розглянемо усі пропозиції 
423436,0964736766
Здам в оренду 3к. на Бамі 5/9, ц/б, інди-
відуальне опалення,євроремонт,сучасні 
меблі,техніка 0964736766
2 кім. Східний, і/о, новобудова, є меблі 
та побутова техніка  0686921537
3 кім. Дружба, новобудова, меблі та 
побутова техніка, і/о,  можливо для іно-
земців 0686921537
 3 кім. Центр, і/о, ремонт, меблі, техніка        
0686921537
Здам в оренду дві кімнати під офіс по  
20 кв. м за адресою м. Тернопіль, вул. 
15 Квітня 0677005502

Куплю
Будинок біля Тернополя, ділянку, дачу 
розглянемо усі пропозиції  423436, 
0964736766; 0662929348
Квартиру сиру у новобудові або обжиту, 
різні варіанти 423436, 0964736766

Куплю 1кім. квартиру, малосімейку, 
кімнату в гуртожитку, хрущовку, чешку, 
новобудову, різні варіанти  423436, 
0964736766

Дорого 
землю, городи від 1 га.

Допомагаємо 
в оформленні 

документів на землю:
спадщина, сертифікати.

(068) 862-24-29

ТехнIКа
Продам ВаЗ-2103 з газовою установ-
кою, дешево  0677005502
ГБО на авто для всіх типів бензино-
вих двигунів 428220, 0673517555, 
0673510352, www.gaz.te.ua

Ремонт автомобілів, ходова, 
рихтовка на стенді, заміна скла, 
поклейка тріщин 
 0503776023, 0966021987

Продаж та ремонт велосипедів 
з Європи з сервісним 
обслуговуванням 
 0503776023, 0966021987

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

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

ПІДШИПНИКИ

ПАСИ КЛИНОВІ
Для імпортних комбайнів

САЛЬНИКИ

Для легкових та вантажних  
автомобілів

Для промислової 
та сільськогосподарської техніки

СТО «Спектр», вул.15 квітня, 44а: 
ремонт двигунів, коробок передач, 
ходової частини, охолоджувальної і 
паливної систем, комп’ютерна діа-
гностика автомобілів, чистка форсу-
нок, ремонт інжекторів, рихтувальні 
і зварювальні роботи, фарбування 
0677005502, 510097
Трактори, мототрактори, мотоблоки, дви-
гуни різних потужностей, обладнання до 
них. Гарантія, з/ч, безкоштовна доставка. 
Знайдете дешевше — віддамо ще дешев-
ше 0985989484, 493000, 0982591958, 
0666653606, www.tractor_c.com.ua

БудIВницТВо, РемонТ
Вікна, двері, ворота, ролети. Ціни 
виробника. www.alp-vikno.te.ua 
524239, 526999, 0676755984
Ворота, огорожі, перила, ковані ви-
роби. Від простих до дорогих елітних 
зразків 0971322950, www.fk.te.ua

Жалюзі, ролети (горизольтальні, вер-
тикальні), римські штори 254897, 
0986208224
Водоочищувачі для питної води (філь-
три) гурт, роздріб, картриджі 432676, 
0673491313
Електричні водонагрівачі,  продаж, 
встановлення, технічне обслуговування, 
404100,  0673533170

Опалювальна техніка, монтаж 522317

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

м. Тернопіль (ринок «Західний»), 
вул.Об’їзна, 12/5Б

(0352)53-86-36,  
(098)1277011, (050)8673324

Все для дому
Меблі

Елітні меблі провідних світових вироб-
ників (Iталія, Iспанія, Китай, Чехія, Сло-
ваччина, Польща, Бельгія, Малайзія). 
Широкий асортимент від класики до 
модерну 0676780095, 0660032822
Виготовлення меблів, продаж мебле-
вої фурнітури 433993, 0674019806, 
0631286858
Шафи-купе, безкоштовний замір, 
434714, 0674878484, 0958752424
Виготовлення шаф-купе 429969, 
0685233332

Купон безкоштовного оголошення

Щоб ваше оголошення було надруковане в черговому номері "Подільського слова", треба заповнити купон  
і надіслати або принести в редакцію в СЕРЕДУ до 12 год. Наша адреса: 46002, м. Тернопіль, вул. Бродівська, 17.

Текст оголошення + телефон

Рубрики:             Куплю            Продам             Послуги            Вважати недійсним

ОБЛИЦЮВАЛЬНА
ДЕКОРАТИВНА

(067) 352-51-54
с. Плотича, 
вул. Грушевського, 9

www.cegla-plotycha.com.ua

Реклама і оголошення в нашій газеті

Будинок-дача біля Тернополя, 2 пов., 
жилий, 0,06 га, 28500. 0968509583
Мотоблоки нові (потужністю від 4 до 
15 к. с.), трактори (від 12 к. с.), мото-
трактори, двигуни різних потужностей, 
навісне обладнання. Гарантія, з/ч, 
безкоштовна доставка. 0985989484, 
493000, www.tractor_c.com.ua
Пшеницю, ячмінь насіннєвий першої ре-
продукції. 0973171523, 0974400604, 
0686067067

Комп’ютерна діагностика авто-
мобілів, усунення помилок, чистка 
фурсунок.  0974351918

лікування на бджолиних вуликах, 
бджолоужалення, інгаляція, пилок, 
перга, прополіс, мед, воскова міль, 
мертві бджоли. 
с. Чернелів-Руський. 0679455186

Блочна реклама:
1 см2 на 1 сторінці 

1 см2 на 16 сторінці

72 грн

5 грн
або купон

20 грн

8 грн
6 грн
3 грн+2 грн

30 грн

+5 грн

+10 грн

Мінімальне оголо-
шення — 2 рядки,  
до 70 символів

Оголошення в рамці  
— 3 рядки,  
до 100 символів

Кожен  
додатковий рядок

Кожен  
додатковий рядок

Оголошення в рамці   
— 5 рядків,  
до 150 символів

1 позиція у бізнесовому  
довіднику (2 рядки)

На темному фоні

Виділення
напівжирним 
шрифтом

Ціни дійсні з 8.11.2017р.528830, 097 7947546

КЛАСИЧНІ МЕБЛІ ВІД ВИРОБНИКА 0673542064
вул. С. Бандери, 47 (м-н «Київ»)35 грн

+5 грн

Мінімальний блок 
49х49 мм (24 см2)
на чорнобілій сторінці

1 см2 на чорнобілих 
сторінках

Діє система знижок, залежно від площі та кількості виходів
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БІЗНЕСОВИЙ 
ДОВІДНИК
БУДІВНИЦТВО, РЕМОНТ

ВІКНА, ДВЕРІ
«АЛЬПІЙСЬКЕ ВІКНО»   524239, 526999, 0676755984
вул. Острозького, 45
«ВІТРАЖ» 235060, 0964457936
вул. Микулинецька, 3а, 404 оф.
ПП «ВІКТОР» 254897, 0986208224
вул. Микулинецька, 46-Б
«АГАТА БУД» 513688, 513888, 0673512280
вул. С.Бандери, 33 (1 пов.)

ШТОРИ, ГАРДИНИ, ЖАЛЮЗІ
САЛОН ШТОР «ОКРАСА ОСЕЛІ» 514131, 0672560482
вул. Слівенська, 22;  ТРЦ «Подоляни», 2 пов. 
САЛОН ГАРДИН «ОЛЯ» 431151, 257839, 0671727558
вул. Шептицького, 3а; вул. Оболоня, 11
САЛОН ШТОР «ДИЗАЙН» 0501411607
вул. Руська, 44 (Євроринок), 2 пов., відділ 27

ОПАЛЕННЯ, ВОДОПОСТАЧАННЯ
СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР «ТЕПЛОЦЕНТР»  420012, 0673540110, 0504314282
Обслуговування газових котлів, колонок
вул. Микулинецька, 64
«ІТАКА» 434378, 0973377582, 0661184158
вул. Збаразька, 33
ПП «ГАЛ ТЕР» 522317, 0964285461, 0501411664
Монтаж та продаж опалювальної техніки. Сонячні колектори для гарячого 
водопостачання, сонячні електричні станції
вул. За Рудкою, 33,  5 пов., оф. 503

МЕБЛІ
СВІТ МЕБЛІВ «СОФІЯ» 550940, 0676780095
вул. Тролейбусна, 17
РЕМОНТ, ОББИВКА М’ЯКИХ МЕБЛІВ 420307, 0976759094
вул. Будного, 13
ФАБРИКА МЕБЛІВ «ЛІСМА» 515750, 297188
с. Гаї-Гречинські, вул. Зелена, 3а
МЕБЛІ ДЛЯ ВАС (ВИРОБНИЦТВО) 295183, 287275
вул. 15 Квітня, 37а
КРІСЛА ВИГОТОВЛЕННЯ ТА РЕМОНТ 525521, 0977219177
вул. Гайова, 30
КЛАСИЧНІ МЕБЛІ ВІД ВИРОБНИКА 0673542064
Матраци, дивани, ліжка, термінова перетяжка меблів 
вул. С. Бандери, 47 (м-н «Київ»)
ГУРТОВНЯ МЕБЛЕВИХ ТКАНИН 424455, 425757, 0974642324
вул. Будного, 1
МЕБЛЕВИЙ САЛОН «ДЕКО» 550580, 0983203014
вул. Шептицького, 21 А (навпроти воріт в-ва «Збруч»)
«ВСЯ ХАТА В МЕБЛЯХ» 235352, 0673542143
вул. Живова, 11

АВТО, СЕРВІС, ЗАПЧАСТИНИ
АВТОДРАЙВ 525440, 0962162529
вул. Князя Острозького, 52 
TIR СЕРВІС 0970709709, 0673508872, 0681476728, 0957319393
вул. Микулинецька, 27 А (навпроти заводу Ватра біля АЗС) 
АВТОЦЕНТР КАМАЗ 528084, 0673502910, 0672084115
с. Біла, вул. Бродівська бічна, 8 
АВТО ГАЗ, МАГАЗИН ГБО 0973573522, 0507603338
вул. 15 Квітня, 6 (ринок Оріон) 
ГУРТОВНЯ ВСЕ ДЛЯ АВТОМОБІЛЯ 435064, 435063, 521959
вул. Микулинецька бічна, 10 
МЕГААВТО, АВТОЗАПЧАСТИНИ 400450, 0981268595, 0507333232
просп. Злуки, 35 
КАМАЗ-ЗАПЧАСТИНА, ТОВ  246297, 0672882061, 0977032017
вул. Гайова, 60 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДИСТРИБУЦІЙНИЙ ЦЕНТР – ТМ «РАЙЗ»  
 0976701151, 0961306868
Насіння, засоби захисту рослин, міндобрива, с/г техніка та запчастини
с. Острів, вул. Промислова, 13а

ПОБУТОВА ТЕХНІКА
СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ, РЕМОНТ
«ЄВРОТЕРМ ТЕРНОПІЛЬ» 521835, 0673504400 
Системи фільтрації води 
вул. Танцорова, 20
MaX seRVIce 0961951509, 0996497767 
Ремонт та профілактика ноутбуків, комп’ютерів та офісної техніки
вул. Шептицького, 4а (2 пов., оф.5)
МАЙСТЕР НА ВИКЛИК, АВС СЕРВІС 421037, 0970750750, 0958147777
РЕМОНТ ТЕЛЕ-, РАДІОАПАРАТУРИ 
 0660471228, 0672934289, 0673543246, 0937274841
комп’ютерів, телевізорів, планшетів
ЗАПРАВКА КАРТРИДЖІВ, РЕМОНТ ПРИНТЕРІВ,   
КОМП’ЮТЕРІВ, НОУТБУКІВ 0679846754
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ, ВИКЛИК, ГАРАНТІЯ  
 0967806575, 0989541450

СУПУТНИКОВІ АНТЕНИ
DVI  0673507151
ремонт супутникових тюнерів та цифрової техніки
вул. Живова, 9
ВСТАНОВЛЕННЯ СУПУТНИКОВОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ  0976684118
ремонт планшетів, телевізорів
вул. 15 квітня, 9
СУПУТНИКОВІ АНТЕНИ 0673047962, 0667770331
Встановлення, налаштування, ремонт. Виїзд на район

ХІМЧИСТКА, КЛІНІНГ
«КЛІНІНГ АКВА» 422624, 0673518380
«ЧИСТКА КИЛИМІВ» 420620, 0506703044, 0966703044
ковролінів, м’яких меблів  
ХІМЧИСТКА «ФРАТЕЛЛІ» 436205
Чистка килимів, прання білизни, одягу, чистка пір’я

РУКОДІЛЛЯ
«ШВЕЙНА МАЙСТЕРНЯ» 0677803919
біля в-ва «Збруч»
«ГАЛЕРЕЯ ВИШИВАНОК» 0969574890, 0686767300
вул. Живова, 9, центральний ринок, к. 60;  
вул. Шептицького, 6 (на зупинці) 
МАГАЗИН-АТЕЛЬЄ «МОДНИЦЯ» 0685515332, 0685156121
бульвар Д. Галицького, 28
МАГАЗИН «ШВЕЙНА КРАМНИЦЯ» 43-42-26, 0999198422
вул. Острозького, 1

ГРАНІТНІ ВИРОБИ
ПАМ’ЯТНИКИ, ОПАЛУБКИ 0964961336, 0503771558
оформлення в кольорі
«ВИРОБИ З ГРАНІТУ» 521956, 0672087269
пам’ятники, сходи, фотокераміка, монтажні роботи
вул. Руська, 21, 6 пов.
«СВІТ ГРАНІТУ» 0673502224
вул. Живова, 19/26
ВИРОБИ З ГРАНІТУ 428378, 0964645914, 0501728502
Вироби з граніту різного кольору. Надгробні споруди, реставрація 
вул. Живова, 18а
«АРТ ГРАНІТ»  424070, 0979074962, 0978645989
гранітні пам’ятники
смт. В. Березовиця, вул. С. Бандери, 41
ГРАНІТНІ ПАМ’ЯТНИКИ, БЕТОННІ ЗАЛИВКИ 428115, 0673700769
с. Шляхтинці
ПАМ’ЯТНИКИ З ДЕКОРАТИВНОГО БЕТОНУ ТА ГРАНІТУ 0984162095
вул. Подільська, 37а

Шкіряні меблі для дому та офісу, 
297188, 0508597119
Стільці, парти, 269692, 0679363100
Меблева тканина та фурнітура, 
0673517791, 0666737401

Iндивідуальні та фабричні меблі, 
безкоштовна доставка по Західній 
україні, 0987939176

Меблі, шафи-купе, кухні, офісні, го-
тельні 0674324111

Побутова техніка
Аудіотехніка 0352434323, 0673511511
Запчастини до пиловсмоктува-
чів, пральних машин та ін. техніки, 
436043, 0970109717
Комп’ютер Celeron 1700. можливий об-
мін 0681478109
Ноутбук, нетбук, недорого 
0952504306
Кондиціонери провідних фірм світу, 
257478, 427237

сIльсьКе ГосПодаРсТВо
саджанці та живці високопродуктив-
ної чорної смородини. Під час посадки 
надаємо консультації 0973944257
Закуповуємо ВРХ, коней, свиней, телят 
0977270253

Закуповуємо мед
 0991426622, 0983098787

Тварини
Віддаю в добрі руки цуценят з достав-
кою 0982266977

ПослуГи
Побутові

Чистка подушок і перин 0974089466, 
0685154025
Ремонт пральних машин, іншої техніки, 
0970083248
Ремонт телевізорів 0976056826
Весільна відео-, фотозйомка 
0971269353

Медичні
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)

Медичний центр
«НАДІя-2002»

ЕФЕКТИВНЕ 
ІНДИВІДУАЛЬНЕ 
ЛІКУВАННЯ  

алкоголізму•	
куріння•	
гральної  •	
залежності

Лікування проводять досвідчені спеціалісти 
з м. Києва (лікар В.І. Антоненко)

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

Курси масажу  
та домашньої медсестри

Ліцензія МОЗУвід 18.08.2010 №554423

ультра-звукова діагностика, медичний 
центр уЗд 0352263717
ЛОР-центр слуху. 404748, 
0955747373, 0673174127

Юридичні
Адвокат Рукавець Олександр Володими-
рович 0980362508
Приватний нотаріус Салій О. В. (Тер-
нопільський районний нотаріальний 
округ) 231249
Нотаріус Кравець Тетяна Володимирівна 
520752, 0503770609
Адвокатське об'єднання Ліга, вул. 
Князя Острозького, 33 0984631350, 
0977009003, 0966942968

РоБоТа
Прийму на роботу сТо автослюсаря, 
моториста. офіційне працевлаштування 
0677005502, 510097
Швейне підприємство  Мода-Текс  
набирає працівників. м. Тернопіль; 
мкр-н Центр; вул. Текстильна, 4 А 
0682895998, 0635450101 
Робота: “АВ метал груп” потрібні 
працівники: бухгалтер, менеджер. м. 
Тернопіль, вул. Поліська, 14, пов. 2 (на-
впроти Епіцентру) 0673535618

РIЗне
Бажаєш припинити пити? Анонімні 
Алкоголіки 0683663538



Подільське слово | №46 (5253)
п'ятниця, 17 листопада 2017 14 Подільське

Сканворд

Далеко в горах жив один старий пус-
тельник. До нього приходили в пошуку 
мудрості бідні і багаті, чоловіки і жінки, 
старі і молоді. Кожен, хто підходив до його 
скиту, мав перейти через висячий міст, під 
яким — величезне провалля. Іншої дороги 
не було. Часом люди доходили до початку 

мосту і розверталися геть. Дехто доходив 
навіть до середини. Але через вітер, страх 
висоти повертали назад. Хто ж доходив до 
кінця мосту, тому залишалося пройти кіль-
ка десятків метрів до невеличкого скиту, де 
жив пустельник, який радів кожному. 

Цього дня він прийняв сивочолого чоло-
віка. Все його навчання, як і завжди, поля-
гало в тому, що він підводив гостя до вікна 
і показував на юрбу людей на другому кінці 
провалля. "Більшість із них не хочуть сюди 
прийти, — неголосно твердив мудрець. — 
Вони не шукають нічого. Ті ж, що пустили-
ся в дорогу, мають дуже багато запитань і 

велике бажання потрапити сюди. Але страх 
не дає їм можливості ступити на цей міст. 
Бачиш, дехто зробив кілька кроків, поди-
вився вниз і повернувся. Величина провал-
ля — більша за його бажання мудрості. А   
дехто насмілився дійти до середини. Вітер, 
розхитавши міст, розхитав і його самого. 
Тож сумніви разом зі страхом змусили його 
повернути назад". 

Чоловік уважно слухав. "Тобі, — звернув-
ся пустельник до гостя, — вдалося подола-
ти те все, отже, питай мене, про що хочеш". 
Той помовчав трохи і сказав: "Шкода, що ти 
так захопився розповіддю, що не впізнав 
мене. Я — твій молодший брат. Прийшов 
сюди, щоб повідомити про смерть нашого 
батька. Похорон завтра. Якщо вирушимо 
негайно, ти встигнеш із ним попрощатися". 
Пустельник негайно зібрався і підійшов до 
провалля. Брат швидкими і впевненими 
кроками ступив першим. А пустельник не 
міг зробити й кроку. Він раптом усвідомив, 
що, проживши десятки років на одному 
місці, не ходив по мосту ні разу. Побачив 
зблизька провалля, міст, що струхлявів за 
стільки років, і відчув сильний порив вітру. 
Дочекавшись, поки брат дійде до іншого 
кінця, взяв сокиру й обрубав канати, що 
підтримували міст. Брат не оглядався. Він 
та інші чули ридання чоловіка, який усві-
домив те, що все, чого він навчав, було ве-
ликою оманою. Навчати можна тому, через 
що пройшов сам.

О. Олег КОБЕЛь.

Що вже тільки не придумають, скажете ви. 
Проте уявіть, яким було б наше життя без 
ґудзиків. Це ж так незручно! Щоправда, у давні 
часи якось обходилися без них: одяг шнуру-
вали, окремі деталі зв'язували, закріпляли 
шнурівками, шпильками, брошками. 
Але ж скільки це потребувало часу, не кажучи 
вже про комфорт! Що не кажіть, а без ґудзиків 
було би сутужно. 

16 листопада — Всесвітній день ґудзиків 

А й справді, це — дуже важливий аксе-
суар, на який  ми навіть уваги не звертаємо, 
поки він не відірветься. Ось тоді усвідом-
люємо його необхідність у повсякденному 
житті. І хоча тепер як застібки часто при-
шивають замки, липучки, гаплики, кнопки, 
люверси тощо, однак ґудзики ще довго 
слугуватимуть не тільки для користі, а й для 
краси. 

Мало хто знає, що цей елемент одягу має 
вельми давню історію. Його використовува-
ли ще в Стародавній Греції і Стародавньому 
Китаї. На Русі він з’явився значно пізніше, 
оскільки там користувалися пасками і шили 
одяг доволі нехитрого крою. 

Впродовж свого існування ґудзики були 
і пристосуванням для застібання одягу, і 
розпізнавальними знаками певних верств 
суспільства, і справжніми витворами мисте-
цтва, і військовими відзнаками. У наші дні їх 
використовують як за безпосереднім при-
значенням, так і як декоративний елемент 
одягу.

Цікавинки про ґудзики
найбільша колекція ґудзиків — 100 тис. •	
шт. — належить американцю стівенсу, 
що проживає в містечку Бішопвіль (штат 
Південна Кароліна). Є чимало унікальних ек-
земплярів і в музеях світу, зокрема в швеції, 
сша, Польщі та Чехії.
слово «ґудзик» походить від •	
праслов'янського «ґудзь» («вузол», «шишка»). 
І справді, ще 150 років тому ґудзики були 
важкими й об'ємними і нагадували ялинову 
шишку. 
Ґудзики, як велику цінність (адже їх виготов-•	
ляли зі срібла, дорогоцінних каменів і перлів), 
передавали у спадок. 
Понад сто років тому в англії існував зви-•	
чай: дівчатка змалку починали збирати 
найкрасивіші ґудзики, нанизуючи їх на стру-
ну або міцну нитку. Коли кількість сягала 
999, дівчата вірили, що зустрінуть свого 
судженого.
наші прабабусі, ще будучи дітьми, любили •	
бавитись великими ґудзиками з 4-ма дірка-
ми, крізь які пропихали міцні нитки, скручу-
вали їх. Під час розтягування та стягування 
руками чути було приглушений свистячий 
звук, подібний до співу цвіркуна. 
традиція пришивати на жіночому одязі ґу-•	
дзики зліва з'явилася тому, щоб служницям, 
з допомогою яких одягалися багаті жінки, 
зручно було їх застібати. а чоловіки пере-
важно одягалися самостійно, тоді ґудзики 
зручніше застібати, якщо вони розташо-
вані справа. 
Популярні види ґудзиків: цурочка (продовгас-•	
тий, з петелькою); із 2-4 наскрізними отво-
рами; джинсовий, що прикріплюється до 
одягу за допомогою ніжки-заклепки; в'язаний, 
зазвичай гачком із вовняних ниток; мідний із 
вушком для оздоблення; запонка — застіб-
ка для манжетів; кнопка — ґудзик-заскочка 
з двох асиметричних елементів тощо.
Виготовляють ґудзики скляні, дерев'яні, •	
пластмасові, з коштовного каміння, пер-
ламутрові, металеві, кістяні, комбіновані, 
шкіряні, керамічні...
для одностроїв ґудзики були відзнакою чину •	
і свідченням належності до певного роду 
військ. а із зображенням тризуба були запро-
ваджені в українській Галицькій армії та у 
війську унр. 

Ґудзики — дешевий 
матеріал для 
творчості 
Творча робота з ґудзи-

ками особливо корисна для 
дітей, оскільки розвиває мото-
рику рук, розум і художні нахили, піднімає 
самооцінку. Пропонуємо створити шедевр 
на картоні, вибравши нехитрий сюжет — 
майстер-клас дивіться на стор. 16.

прикмети і повір’я, пов’язані з 
ґудзиками
Ґудзикам приписують магічні властивос-

ті, вважаючи їх своєрідним оберегом, що за-
хищає тіло і душу. Зазвичай, людина, яка по-
чувається спокійно, не застібає одяг на всі 
ґудзики, якщо цього не вимагає погода або 
етикет. Якщо ж вона відчуває дискомфорт, 
наприклад, в незнайомій ситуації, то підсві-
домо намагатиметься застібнутися. 

Якщо примудрилися застібнутися непра-
вильно, рекомендується розстібнути весь 
ряд і застібнути заново, щоб цього дня не 
пішло все навкосяка.

Відірвався ґудзик — це сигнал, що в 
близькому оточенні з'явилася людина з ко-
рисливими намірами, а недоброзичливці за 
спиною поширюють плітки, намагаючись зі-
псувати вашу репутацію. 

Якщо ґудзик відірвався у руках або роз-
ламався на частини, значить, сьогодні не 
ваш день: не варто сподіватися на удачу, а в 
справах необхідно бути обережним. 

Загублений ґудзик — попередження про 
те, що потрібно уважніше ставитися до того, 
що відбувається навколо, щоб інші люди й 
обставини не змогли зашкодити. У давнину, 
якщо не вдавалося знайти відірваного ґу-
дзика, побоювалися наведення поробів. 

А ось знайти ґудзик (особливо з чо-
тирма дірочками) — хороша прикмета: 
слід чекати на гарні новини або приємні 
події. 

Ґудзики не можна пришивати, не зняв-
ши з себе одяг, щоб розум і здібності або 
пам’ять не зашити. Якщо ж дуже треба щось 
зашити або пришити, не знімаючи з себе 
речі, рекомендується взяти в рот шматочок 
нитки і мовчати протягом всього процесу. 

Існує застереження, що не можна приши-
вати ґудзики напередодні Нового року, інак-
ше можна «пришити» до себе всі старі про-
блеми і забрати їх із собою в наступний рік.

Якщо дорогу перед вами перебігла 
чорна кішка, то, щоб захиститися від не-
приємностей, треба взятися за ґудзик.

Народна мудрість каже, що чоловікові, 
у якого не вистачає ґудзиків на одязі, тре-
ба йти до шлюбу, якщо він неодружений, 
і розлучитися, якщо він одружений. Так 
що, любі жінки, не відкладайте надовго 
обіцянку пришити відірваний ґудзик на 
сорочці. Якщо жінка пришиє чоловікові 
ґудзик, то вона може «пришити» його і до 
себе. Якщо пришити чоловікові на одяг з 
виворітного боку (ближче до серця) «ма-
гічний» ґудзик (бажано червоного кольо-
ру) з чотирма дірочками особливим спо-
собом (нитку протягнути так, щоб вийшов 
квадрат, а потім ще й хрестик всередині 
квадрата), кажуть, можна розпалити в 
ньому вогонь кохання. Не завадить і собі 
пришити парний ґудзик. 

На весільному платті повинна бути пар-
на кількість ґудзиків, звісно, якщо вони пе-
редбачені.

Існують різні способи пришивання 
«магічних» ґудзиків. Наприклад, для 
поліпшення здоров’я рекомендується 
пришивати ґудзик хрестиком, а для до-
сягнення гармонії з навколишнім світом 
— квадратом. У разі творчої кризи як 
амулет краще вибрати ґудзик фіолетово-
го або бузкового кольору і пришити його 
так, щоб нитки утворили букву «И». Тим, 
хто хоче покращити фінансовий добро-
бут і успішність, рекомендується взяти 
ґудзики жовтого або зеленого кольору 
і пришити так, щоб з ниток вийшла ан-
глійська літера «Z». 

Ось такі ґудзикові прикмети та повір’я. А 
вірити в них чи ні — вирішувати тільки вам! 
Як кажуть: на ґудзики надійся, а сам не зі-
вай!

Притча 

Мудрість без досвіду  
не варта нічого

Усміхніться


Інспектор зупиняє жінку за переви-
щення швидкості.

Вона, заграючи:
— Я що, дуже швидко їхала?
— Ні, ви дуже повільно летіли!


Два мисливці сидять у лісі на вишці. 

Раптом один, побачивши оленя, каже:
— Попався, тепер він може писати 

заповіт!
Постріл — олень стрибає в кущі і 

тікає.
Другий мисливець:
— Мабуть, до нотаріуса побіг!


— Любий! Подаруй мені на день на-

родження щось таке, щоб я легенько так 
правою ніжкою натиснула, і р-р-раз - 
стрілка від 0 до 100 за три секунди...

— Ваги підійдуть?


На вулиці до чоловіка підходить 
гарненька дівчина:

— Вибачте, але мені здається, що 
ви батько одного з моїх дітей...

Чоловік перелякано:
— Я?
— Та заспокойтеся, я вчителька!


Чоловік прийшов додому п’яний, весь 

побитий і почав заклеювати лейкоплас-
тирем рани. Вранці встав, а жінка його 
питає:

— Василю, ти вчора знову п’яний був?
— Ні.
— А яка твереза людина лейкопластир 

на дзеркало приклеює?


Чоловік — дружині:
— Зайчику, ти мене любиш?
— Звичайно, коханий!
— А зраду пробачиш?
— Звичайно, серденько, я мертвому все 

пробачу .

Відповіді на сканворд №45 від 17.11.2017 р.

Його величність... 
маленький Ґудзик
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Національна збірна України з футбо-
лу перемогла в товариському матчі 
у Львові Словаччину з рахунком 2:1. 
Українці пропустили першими — після 
подачі зі штрафного Андрій П’ятов не 
зафіксував м’яч, а Лукаш Штетіна потуж-
ним ударом під перекладину забив гол. 
На 39-й хвилині Андрій Ярмоленко від-
новив рівновагу, а в 2-му таймі Євген Ко-
ноплянка вивів «синьо-жовтих» уперед. 
До слова, це перший матч для наших 
збірників у Львові за останні 2 роки, від-
коли «Арену Львів» дискваліфікували.

Молодіжна збірна України (U-21) 
поступилася у кваліфікації до Євро-
2019 англійцям 0:2 і з таким же рахун-
ком перемогла шотландців, продовжу-
ючи боротьбу за 2-гу позицію в групі, 
що дає змогу вийти на континентальну 
першість.

У суботу, 18 листопада, стартує фут-
зальна ліга Тернопільщини. Змагання 
відбуватимуться в чотирьох лігах — ви-
щій, першій, другій, третій. У вищій лізі 
гратиме від 12-ти до 14-ти команд. Кіль-
кість колективів в інших лігах визнача-
тимуть від загальної кількості заявлених 
команд (щонайменше 12 учасників у 
кожній лізі). Футзальні баталії проходи-
тимуть у тернопільському спорткомп-
лексі «Політехнік», у разі необхідності 
залучатимуть спортзал Тернопільсько-
го медичного університету.

Національні збірні Хорватії, Швейца-
рії, Швеції, Данії, Австралії, Перу, які 
за сумою 2-х стикових матчів про-
йшли відповідно Грецію, Північну 
Ірландію, Італію, Ірландію, Гондурас 
і Нову Зеландію, гратимуть у фіналь-
ній частині Чемпіонату світу з фут-
болу (з 14 червня до 15 липня). Таке 
право також отримали Росія (господар 
турніру), Бразилія, Аргентина, Іран, Па-
нама, Японія, Мексика, Саудівська Ара-
вія, Південна Корея, Німеччина, Англія, 
Іспанія, Ісландія, Нігерія, Коста-Ріка, 
Польща, Бельгія, Сербія, Єгипет, Сене-
гал, Туніс, Марокко, Португалія, Фран-
ція, Уругвай, Колумбія. Жеребкування 
фінальної стадії ЧС-2018 відбудеться 1 
грудня в Москві.

Українська шахістка Ганна Музичук 
не поїде на Чемпіонат світу з шахів у 
Саудівській Аравії через місце його 
проведення та місцеві традиції. «Між-
народна шахова федерація анонсува-
ла світовий чемпіонат із рапіду і бліцу, 
який відбудеться наприкінці року в Сау-
дівській Аравії. Спочатку Іран, тепер Са-
удівська Аравія... Цікаво, де організують 
наступний жіночий чемпіонат світу з 
шахів? Незважаючи на рекордний при-
зовий фонд, я не збираюся грати в Ріяді, 
що означає втрату двох чемпіонських 
титулів. Ризикувати життям і носити 
весь час абайю? Все має свої межі і хус-
ток в Ірані було більше ніж достатньо», 
— написала Музичук на своїй Facebook-
сторінці. Нагадаємо, Ганна Музичук є 
чемпіонкою світу зі швидких (рапіду) і 
блискавичних (бліцу) шахів, який вона 
завоювала наприкінці 2016-го в місті 
Доха (Катар), срібною призеркою світу з 
шахів серед жінок.

Захисники Антон Музиченко і Павло 
Нагорний за спільною згодою сторін 
розірвали контракти з тернопіль-
ською «Нивою», яка пішла на зимову 
перерву на 3-й сходинці турнірної та-
блиці групи А другої ліги. Обидва фут-
болісти приєдналися до команди влітку 
цього року. Музиченко провів у зелено-
жовтій футболці 19 поєдинків, з яких 2 
в Кубку України. Нагорний у Кубку теж 
зіграв двічі, а в чемпіонаті взяв участь 
у 13-ти матчах. Голами ці гравці не від-
значалися. Команду також залишили 
нападники Юрій Головачук та Андрій 
Понєдєльнік.

У 4-му турі Ліги чемпіонів Тернопіль-
щини «Лісма» зі Шляхтинців Тер-
нопільського району перемогла на 
виїзді «Збруч» із Підволочиського 
району 1:0 і з 9-ма очками посідає 2-гу 
сходинку турнірної таблиці. В цій групі 
«Млинівці-Прісівці» зі Зборівського ра-
йону поступилися 0:4 «Стрипі» з Козів-
ського району.

Підготував Андрій ОмЕЛьНИЦьКИЙ.

Спортивний калейдоскоп

Футбол | Слово — не горобець

Футбол | Діти і внуки

Ігор ГАМУЛА: «Якщо пити — то красиво»
Уболівальники з досвідом пам’ятають завжди життєрадісного 57-річного уродженця Луганщини Ігоря Гамулу 
(на фото) з періоду його роботи в ужгородській «Говерлі», якої вже немає на футбольній мапі. Сьогодні він 
тренує збірну Африки в Національній футбольній студентській лізі. Гострий на язик Гамула ніколи не лізе за 
словом у кишеню. Журналісти давно розібрали його висловлювання на цитати. Згадаємо найцікавіші з них.

Яблуко від яблуні… падає далеко

«Коли він робив підкат біля мене, я міг 
заглянути в його очі. Мені здалося, що він 
просив мене: «Васильовичу, давай, я вже 
втомився. Він сам не просив заміну, але в 
його очах я прочитав, як він хотів, щоб 
його замінили».

«Та на цьому полі не в футбол треба 
грати, а кротів ловити! Я вас запевняю: 
вони там водяться».

«Якщо в Самарі ми мали можливість 
спіймати кротів на полі, то тут цілком 
могли виловити золоту рибку, яка там 
плавала».

«Раніше казали: весняний футбол, по-
гані поля. Зараз же були осінні заморозки. 
У хлопців усі пальці повідмерзали. Думали, 
не як правильно віддати м’яч, а боялися, як 
би пальці не відвалилися».

«Я людина емоційна, тому гравці в мене 
на тренуваннях не заснуть. Вони працю-
ють на повну силу. А я їх підганяю криком. 
Іноді їм перепадає на горіхи. Але хлопці мо-
лодці, все витримують».

«Як з іноземними гравцями спілкуємося? 
А ми Гобліна на посаду перекладача взяли, 
жодного непорозуміння більше не відчуває-
мо. Бразилець мені — дві пропозиції літе-
ратурною португальською, а Гоблін — де-
сять пропозицій добірним ямбом і хореєм! 
Зате я розумію, чого хоче бразильський 
хлопчина, які в нього думки в голові. Най-
частіше холодно їм, додому хочуть, але, 
знову ж таки, в команді з трьома жбанами 
«очаківського» міцного швидко відроджу-
ється дух бразильського футболу».

«Коли мої футболісти на тренуван-
нях грають у дотик, у мене голова йде 
обертом. Я думаю: може, це переодягнені? 
Може, не наша команда? А виходимо на гру 
— починають чогось боятися. Все розумію 
— психологія...».

«Я вранці прокинувся — приснилося, що 
ми виграємо Кубок».

«Випустив другого нападника, думав, 
він нам чимось допоможе. А він може допо-
могти тільки померти. Тепер не знаю, що 
з ним робити. А що з ним робити? Зібрав 
сумку — і додому».

«В мене багато близьких друзів очолю-
ють українські клуби. Луческу? А що Лу-
ческу? Я по-молдавськи не розмовляю».

«Звичайно, я вищий, аніж Заваров. Не-
хай я лисий, а Сашко досі кучерявий. Але 
в Заварова зріст 171 сантиметр, а в мене 

— 171 з половиною».
«Скільки себе пам’ятаю, весь час учуся і 

щось здаю. То аналізи, то ще що-небудь».
«Раніше я був молодий і красивий, а те-

пер тільки красивий».
«Книги? Мені зараз не до книжок. Книги 

почитаємо потім... на цвинтарі».
«Якщо пити, то так, щоби було краси-

во, два-три дні. Зараз цього дозволити не 
можу: робота постраждає, а якщо страж-
датиме робота — навіщо пити? Пивце в 
холодильнику завжди стоїть, але вживаю 
його максимум пляшечку. Якщо є можли-
вість і риба».

«Я завжди був нормальним пацаном, ні-
коли альфонсом не був. Можу подарувати 
квіти, приборкати дівчину швидко, без до-
нжуанства, тому що є певні моменти. Ну 
а якщо ще 300 грамів шампанського, то в 
неї шансів узагалі немає».

«Свого часу я почув від Віктора Про-
копенка такі слова: «Гумор як вагітність 
— або є, або немає». Я з цим слоганом по-
вністю згоден».

«Я би висловився. Але мене оштрафу-
ють. Начебто я на мопеді без каски по-
їхав».

«У момент, коли говорю, не те що не 
чую себе — просто не думаю, що це може 
бути смішно. А потім відкриєш газету — і 
самому весело стає. Мені вже начальство 
наказує: мовчи, мовчи. Добре, відповідаю. 
Але як мовчати, якщо мене несе?».

«Я не клоун, я просто відкрита людина».
Андрій ОмЕЛьНИЦьКИЙ.

Син короля футболу Пеле, Едсон Шолбі ду Насіменто, як і батько, виступав за бразильський «Сантос». Щоправда, Еді-
ньо обрав позицію голкіпера. Лаврів не удостоївся, але прославитися зумів. Проте його слава сумнівна. Едсона поса-
дили за ґрати, звинувативши в незаконному відмиванні грошей і причетності до угрупування торговців наркотиками. 
Він недовго просидів у в’язниці, однак після цього його спортивна кар’єра завершилася.
Дієго Армандо Марадона Сінагра на-

родився 1986-го року в Неаполі. Але сво-
го знаменитого батька вперше побачив 
у 17 років. Марадона-старший довго не 
хотів визнавати сина, але італійський суд 
змусив його це зробити. Дієго-молодший 
також став футболістом, довго блукав 
маловідомими клубами, такими як шот-
ландський «Клайд» й італійський «Ве-
нафро», зіграв за збірну Італії у відборі 
до чемпіонату світу з пляжного футболу. 
Хлопчина публічно зізнався в любові до 
аргентинського «Рівер Плейта», хоча його 
батько вболіває за «Боку Хуніорс».

У легендарного Франца Бакенбауера 
п’ятеро дітей, але лише один із них про-
довжив батькову справу. Штефан Бакен-
бауер розпочинав футбольну кар’єру в 
«Баварії», потім перебрався в «Мюнхен-
1860». Згодом опустився в «Гренхен», 
«Саарбрюкен». На жаль, важка травма на-
завжди змусила його забути про футбол. 
Тоді Штефан перейшов на тренерську ро-
боту. 2002-го виграв з «Баварією», у скла-
ді якої грали Міхаель Рензінг, Філіп Лам, 
Бастіан Швайнштайгер і Петр Троховскі, 
юніорський чемпіонат Німеччини U-19. 
Згодом працював із 17-річними вихован-
цями головного мюнхенського клубу.

Спортивна кар’єра сина «летючого 

нідерландця» Йорді Кройфа (на фото з 
батьком) спочатку складалася непогано 
— «Барселона», «Манчестер Юнайтед», 
збірна Нідерландів на Євро-1996. Він ні-
коли не був на передових ролях, але заби-
вав частенько. Вочевидь, впливала магія 
прізвища. Кройф-молодший засвітив-
ся і в українській першості, відбігавши 
кілька сезонів за донецький «Металург», 
який уже зник з футбольної мапи. По-
гравши на Мальті, Йорді перейшов на по-
саду спортивного директора кіпрського 
«АЕКа». Сьогодні тренує тель-авівський 
«Макабі».

У видатного голкіпера, володаря «Зо-
лотого м’яча» Льва Яшина синів не було. 
Однак одна з двох його доньок подарува-

ла йому онука — Василя Фролова. За іро-
нією долі він став воротарем. Виступав за 
дубль московського «Динамо», згодом — 
«Динамо» із Санкт-Петербурга і «Зелено-
град». Одного разу йому навіть довелося 
пограти у дублі «Кельну». 2009-го Василь 
почепив бутси на цвях і став учителем 
фізкультури.

Колишнього президента УЄФА Мішеля 
Платіні в 1980-ті роки цілком закономір-
но вважали одним із кращих футболістів 
світу. Недаремно його тричі поспіль удо-
стоїли «Золотого м’яча». У відомого фран-
цуза був син Лоран, котрий пробував піти 
стежиною батька. На свій прощальний 
матч Платіні запросив зірок спорту номер 
один, зокрема голкіпера Рината Дасаєва. 
Так от, у тій грі Лоран Платіні ледь не за-
бив легендарному стражу воріт збірної 
СРСР, вийшовши віч-на-віч із воротарем. 
Справа в тому, що Платіні-молодшому 
тоді було всього лише… 8 років. Тоді та-
тусь сказав йому: «Хто Дасаєву не забив, 
той у футболі сліду не залишив». Так і ви-
йшло — хлопець виріс, але футболістом 
не став, натомість обрав фах юриста в цій 
сфері. «Він, можна сказати, єдиний у на-
шій сім’ї, хто вирішив стати вченою люди-
ною», — казав Мішель Платіні.

Андрій ОмЕЛьНИЦьКИЙ.

Великобірківські школярі — переможці
Міні-футбол

8 листопада на футбольному майданчику НВК «Великобірків-
ська ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія ім. Степана Балея» відбулися фінальні 
змагання з міні-футболу серед юнаків за програмою ХХІІ Спор-
тивних ігор школярів. Участь у змаганнях узяли 6 найсильніших 
команд Тернопільського району: Острівська, Великоглибочецька, 
Боворівська, Лозівська, Мишковицька, Великобірківська ЗОШ 
І-ІІІ ст. Перемогу здобули великобірківські школярі (на фото). 
Друге місце виборола команда НВК «Мишковицька ЗОШ І-ІІІ 
ст.-ДНЗ», третє — Баворівська ЗОШ І-ІІІ ст. Склад команди пе-
реможців: Микола Пахолок (капітан), Олександр Чубко, Назар і 
Дмитро Касарди, Денис Чикало, Захар Маценько, Михайло Гоцко, 
Віталій Сапливий, Едуард Ковч.

Юлія РАДЕЦьКА, вчитель фізичної культури НВК «Великобірківська 
ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія ім. Степана Балея».
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Все буде смачно

Готуємо з борошна різних злаків

Гречані чебуреки з ка-
пустою
Інгредієнти на 6-8 шт.: борош-

но гречане — 250 г, борошно пше-
ничне —250 г, яйця — 3 шт., масло 
вершкове — 60 г, олія для смажен-
ня — 300 г, капуста свіжа — 500 
г, цибуля — 1 шт., вино біле —50 
мл (не обов'язково), перець чорний 
мелений, сіль. 

Змішати обидва види борош-
на. Зробити заглиблення у центрі. 
Вбити яйця, додати 30 г вершко-
вого масла, сіль. Замісити тісто 
виделкою, підливаючи гарячу 
воду, щоб тісто вийшло м'яким 
та еластичним. Загорнути його у 
плівку, залишити на 2 години. 

Тим часом нарізати капусту. 
Підсмажити на решті вершково-
го масла цибулю. Додати капусту, 
тушкувати 5 хв. Додати вино або 
воду, приправи. Капусту накри-

ти кришкою, тушкувати 30 хв. і 
остудити. Розкачати тісто, нарі-
зати кружальця, діаметром 14 см. 
У центр кожного викласти капус-
тяну начинку. Зліпити чебуреки. 
Смажити у розігрітій олії. Викла-
дати на папір, щоб він увібрав за-
йву олію. Подавати теплими.  

Рисове печиво з бана-
ном і горіхами
Інгредієнти: рисове борошно 

– 2 склянки, олія — 130 г, цукор – 
180 г, банан і яблуко — по 1 шт., 
родзинки – 200 г; горішки (які за-
бажаєте) – 100 г, кориця, сіль, сода 
— по 0,5 чайної ложки, щіпка гвоз-
дики.

Борошно просіяти, щоб воно 
наситилося кинем, змішати його з 
усіма сухими інгредієнтами, крім 
цукру. Масло, банан і цукор зби-

ти в однорідну масу. Поступово 
з'єднати її з борошняною суміш-
шю, добре перемішати. Залити 
окропом ізюм, коли стане м'яким, 
злити воду. Яблуко і горіхи по-
дрібнити. Додати ці інгредієнти 
до тіста, знову перемішати. 

Деко накрити пекарським па-
пером. Із тіста виліпити невеликі 
шайбочки, подібні до сирників. 
Розігріти духовку до 180 градусів 
і випікати 15-18 хвилин.

Гороховий кисіль
Інгредієнти: 1 склянка горо-

хового борошна (150-160 г), 2,5-3 
склянки води, 1 ч. ложка солі, 200 г 
шампіньйонів, 1 велика цибулина, 
2 ст. ложки олії для смаження.

Насипати горохове борошно в 
каструлю. Додати великими по-
рціями воду, ретельно перемішу-
вати, розтираючи грудки. Бажано 
масу протерти через сито. Додати 
сіль. Поставити каструлю на вели-
кий вогонь. Коли маса нагріється, 
вогонь зменшити до мінімуму і 
варити кисіль, постійно помішу-
ючи і проводячи ложкою по дну 
каструлі, 3-5 хвилин. Форму зма-
зати олією і вилити в неї горохову 
масу. Остудити до температури, 
яка до смаку.

Посмажити гриби, нарізані 

пластинками, і цибулю — півкіль-
цями. Посолити і зняти з вогню. 
Кисіль нарізати на порції та роз-
класти на тарілки. Зверху виклас-
ти смажені гриби з цибулею.

Вівсяні кульки
Інгредієнти на 12 штук: бо-

рошно вівсяне — 100 г, мед рідкий 
— 30 г, олія нерафінована — 30 г, 
вода — 50-60 г, насіння соняшника 
—1 ст. ложка, какао, молоко сухе.

Змішати вівсяне борошно з ме-
дом та олією, додаючи поступово 
воду. Насіння соняшника попере-
дньо підсмажити на сухій сково-
рідці, додати до вівсяно-медової 
маси. Залишити на 5-10 хвилин. 
Сформувати кульки, обкачати їх 
у суміші какао та сухого молока і 
помістити на кілька годин у холо-
дильник.

Ячмінні коржики
Інгредієнти: 1 склянка молока, 

3 склянки ячмінного борошна, 1 
пакетик дріжджів, 1 ч. л. цукру, 1 
ч. л. солі, 2 ст. л. олії, кмин.

У теплому молоці розчинити 
дріжджі, додати цукор, сіль, кмин, 
олію і борошно. Замісити тісто, 
щоб відставало від рук. Залишити 
на годину в теплому місці. Коли 
підніметься, обім’яти і залишити 
ще на півгодини. Зробити з тіста 
кульки, кожну розкачати кружеч-

ком. Коржики викласти на змаще-
не олією деко і поставити в розі-
гріту до 220 градусів духовку на 
20 хвилин. Коли коржі підійдуть, 
змастити молоком і випікати до 
готовності при температурі 200 
градусів.

Кукурудзяні млинці
Інгредієнти: молоко — 240 мл, 

кукурудзяне борошно — 200 мл, 
яйця — 2 шт., цукор — 3 ч. л., щіп-
ка солі, 2 ст. л. олії.

Змішати кукурудзяне борошно, 
цукор і сіль. Збити молоко і яйця. 
Влити яєчно-молочну суміш у бо-
рошняну. Ретельно вимішати ві-
ночком. Додати олію. Знову добре 
вимішати віночком і залишити 
на 30 хвилин. Тісто має вийти не 
густе, а доволі рідке, як на млинці. 
Якщо густе, додати трохи молока, 
але поступово, щоб не перебор-
щити. Змастити розпечену сково-
роду олією. Смажити приблизно 
1 хвилину. Як тільки на млинці 
з'явилися дірочки, а краї злегка 
підрум'янилися — перевернути 
і смажити ще близько 30 секунд. 
Оскільки кукурудзяні млинці ви-
ходять трохи сухими, змастити 
кожен вершковим маслом. Пода-
вати відразу, поки вони ще гарячі, 
з медом, сиропом, варенням, згу-
щеним молоком чи джемом. 

Смачного!

Зазвичай, борошно виготовляють із пшениці та жита. 
Останнім часом у продажу можна знайти борошно із різ-
номанітного зерна: гречки, кукурудзи, рису, ячменю, ві-
вса, пшона, льону, навіть щириці (амарантове). Виготов-
ляють його також із гороху та сої. Кожен вид борошна 
має унікальні властивості, неповторний смак і особливе 
застосування. А от що можна приготувати з нетрадицій-
ного борошна? До вашої уваги — кілька рецептів смач-
них, а головне — корисних, страв.

Чому у мавпи червоні сідниці
В одному селі, яке називалося Танцююче, 

жили хлопчики й дівчатка. Щовечора вони 
збиралися біля багаття й танцювали. Якось 
їх помітила мавпа й так захопилась тим, що 
відбувається, що вирішила приєднатися до ді-
тей. Вона вбралась у гарний костюм, одягла 
капелюх і прийшла до багаття. Із собою при-
несла банджо і відразу почала грати. Усім спо-
добалась її музика, діти пустились у танок, не 
підозрюючи, хто перед ними.

Мавпа стала частим 
гостем на танцях. Ді-
вчатка настільки по-
любили її музику, що 
дарували їй подарун-
ки. Хлопчаки поза-
здрили невідомому 
музиканту й вирішили 
дізнатися, хто він та-
кий. Після танців вони 
непомітно простежили 
за улюбленцем дівчат і 
з'ясували, що це... мав-
па! Тоді вони вирішили 
дати урок волохатому 
музиці.

Наступного дня на те місце, де зазвичай си-
діла мавпа, вони поклали розпечене вугілля з 
багаття і прикрили його листям. Не встигла 
мавпа присісти, як одразу схопилася від болю. 
Хлопці розповіли дівчаткам про те, ким на-
справді є цей невідомий музикант, і разом про-
гнали мавпу. Відтоді у мавп червоні сідниці.

Мораль: ніколи не вдавай із себе когось 
іншого, завжди залишайся собою.

Лабіринт

Дитячий майданчик

1. Вибираємо та вирі-
заємо шаблон май-
бутнього малюнка.

2. Обводимо його кон-
тури на картоні

3. Зафарбовуємо тло. 

4. Розташовуємо ґудзи-
ки на малюнку, що на 
картоні. Приклеюємо 
нижній шар ґудзиків 
по контуру шаблона. 
Зверніть увагу, ґудзи-
ки викладені двома 
шарами. Це надає зо-
браженню об’ємності 
і приховує порожнини 
між ґудзиками першо-
го шару. Якщо зали-
шити один шар, то 
можна ці порожнини 
заповнити бісером, 
намистинами і т.п. 
Далі  викладаємо на-
ступні шари.

Матеріали:  
кольоровий 
картон, багато 
різних ґудзиків, 
клей (бажано ви-
користовувати 
клей-пістолет), 
фарби (кольорові 
олівці або фломас-
тери).

1

2

3

4

Майстер-
клас

Картина з ґудзиків

Загадки
Дерево не цвіте, однак врожай 

дає.  (Інжир)

Червоненька сукня, біленьке 

серденько. (Малина)

Сам червоний, цукровий — жу-

пан зелений, оксамитовий.  (Кавун)

    
Червоний колір, винний смак,

кам’яне серце. В чому це так?  

(Вишня)

Навесні біле, влітку зелене,  

восени жовте, взимку смачне. 

(Груша)


