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Реклама

Поспішайте!
Передплата  
завершується!!!

Запросіть «районку» у свій дім! 

Вартість передплати  у 2018:
на 12 місяців — 166,40 грн;
на 6 місяців — 84,50 грн.
Передплатний індекс 61357

Свято  розпочалося із виконання Державно-
го Гімну України, спільної молитви та благосло-
вення військових капеланів В’ячеслава Кізілова 
та Володимира Андрухіва, які побажали військо-
вим гідно і з честю надалі боронити нашу країну, 
над якою щоб було мирне небо. Привітав при-
сутніх із професійним святом і тимчасово ви-
конуючий обов'язки командира військової 
частини підполковник Олександр Машков-
ський, який зазначив, що у 44-й ОАБ служать 
справжні патріоти та справжні герої України, 
якими пишаються і командування, і рідні.

Чимало запрошених дарували теплі слова. 
Гості вручали подарунки як від дітей, так і не-
байдужих громадян. Так, голова Тернопільської 
районної державної адміністрації Олександр 
Похилий прийшов до військових із дитячими 
листами та відзнаками. Також грамотами ра-
йонної державної адміністрації за відмінне 
виконання службових обов’язків, самовід-
даність, професіоналізм, бездоганну вій-
ськову дисципліну та з нагоди святкування 

Дня Збройних сил України були нагородже-
ні шестеро військовослужбовців військової 
частини А3215. 

Серед них: механік-радіотелефоніст польо-
вого вузла зв’язку військової частини А3215, 
старший солдат Наталія Пилипчук, опера-
тор інформаційно-телекомунікаційного вузла 
зв’язку військової частини А3215, старший сол-
дат Ганна Лобода, відповідальний виконавець 
стройової частини штабу військової частини 
А3215, молодший сержант Марія Бригідир, 
помічник начальника служби військової час-
тини А3215 Богдан Антонюк, головний стар-
шина дивізіону артилерійської розвідки вій-
ськової частини А3215, сержант Володимир 
Фецович, а також офіцер відділення морально-
психологічного забезпечення військової час-
тини А3215, молодший лейтенант Вадим Мо-
роз.

— Ці два дні не лише зближені датами, а й 
споріднені ментально. Війна на сході — це ре-

зультат діяльності попередньої влади, адже над 
національною ідеєю ніхто не працював. І ваша 
заслуга сьогодні в тому, що Україна, попри всі 
намагання країни-агресора, піднімається на 
ноги та вливається у європейське суспільство й 
мужньо протистоїть ворогу. Наші Збройні сили 
є гордістю країни, бо за кілька років відновили 
бойову міць держави, об’єднали її. За останні 
чотири роки Україна досягла того неймовірного 
і потужного потенціалу, якого не могла здобути 
за весь попередній період незалежності. Тож 
прийміть щиру дяку від громади Тернопільсько-
го району за вашу службу. Нехай Господь Бог 
оберігає вас та ваші родини. Низький уклін вам, 
військовослужбовці, адже ваш внесок у сього-
дення неоціненний, — звернувся до присутніх 
під час вітального слова Олександр Похилий, 
який також вручив командуванню частини, 
над якою районна влада здійснює шефство, 
подяку з нагоди відзначення Дня ЗСУ.

Продовження на стор. 5

Мабуть, недаремно Міжнародний день волонтера, що відзначають 5 грудня, передує Дню 
Збройних сил України, який святкуємо 6 грудня. Волонтери і армія між собою нерозривно пов’язані, 
адже, як доводять події останніх років, без волонтерів українські солдати давно фізично і морально занепали 
б, воюючи проти агресора на сході. Страшно й уявити, що могло б бути, якби не підтримка людей, добрих 
серцем, які відчайдушно день у день збирали допомогу туди, на передову, в той час, як наші захисники боро-
нили країну, відчуваючи міцну і надійну підтримку в тилу. В українських реаліях ці дві дати недаремно стоять 
пліч-о-пліч —все, як у житті.

А свято Дня Збройних сил України на державному рівні відзначають вже 26 років поспіль. 
Україна успадкувала від СРСР одне з найпотужніших угруповань військ у Європі, оснащене ядерною зброєю та 
відносно сучасними зразками озброєння і військової техніки. Але ні для кого не секрет, що за понад 20 років 
незалежності українська армія була майже знищена. Впродовж десятиліть відбувалися масові скорочення ка-
дрових військовослужбовців, дехто з військових у відчаї кидав службу, не бачачи в армії жодної перспективи.

Крім внутрішніх чинників, додалися й зовнішні: увесь цей час Україні доводилося долати шалений тиск 
Москви, яка всіляко противилися створенню в нашій країні дієздатних Збройних сил. Усі ці роки Москва діяла 
по-різному, залежно від внутрішньополітичної ситуації як в Україні, так і в Росії. Спочатку це були дипломатич-
ні засоби (часом зовсім неприйнятні), а потім дійшло і до відкритої збройної агресії. Після Революції Гідності та 
початку воєнних дій на сході нашої країни, розпочалася нова сторінка літопису українських Збройних сил.

Попри тотальну руїну в армії, корупцію, зради, втрати і підступність ворога, українським 
військовим вдалося відстояти незалежність Батьківщини, захистити власний народ від агресора, 
а також відновити обороноздатність держави. Саме вони — українські воїни, віддані до остан-
нього присязі, є обличчям нової української армії з її незнищенним духом мужності, пам’яттю про 
героїчне минуле та орієнтацією на майбутнє.

Благословенна та держава,  
що має відданих синів
З нагоди відзначення цих особливих свят у 44-й окремій артилерійській бригаді відбулися урочисті 
заходи, які тернопільські армійці військової частини А3215 провели разом із волонтерами. 

Представники 
місцевого само-
врядування від-
значили профе-
сійне свято

Ігровицькій 
школі — 
славних 80!
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Товстолугу 
— 535 років

А в дитячих 
очах сяє  
іскринка щастя
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Щороку 7 грудня в Україні відзначають 
День місцевого самоврядування — саме 
цього дня Верховна Рада України ухвалила 
Закон України «Про місцеве самоврядуван-
ня» у 1990 році.

З нагоди свята в обласній філар-
монії відбувся урочистий захід. 
Він зібрав представницьку еліту 
області — депутатів місцевих рад 
усіх рівнів, очільників районних і 
міських рад, голів ОТГ, селищних 
та сільських рад. Обласними від-
знаками були нагороджені пред-
ставники Тернопільського ра-
йону: Євген Грицишин — голова 
Плотицької сільської ради, Ірина 
Крупа — депутат Тернопільської 
районної ради та Валентина 
Вітрук — головний спеціаліст 
Тернопільської районної ради з 
питань кадрової роботи. 

Звертаючись із вітальним словом до 
представників органів місцевого самовря-
дування, голова Тернопільської обласної 
ради Віктор Овчарук зазначив, що лише 
за наявності широкої соціальної бази міс-
цеве самоврядування може стати ефектив-
ним і впливовим інститутом суспільного 
розвитку: «Аналізуючи рік, що минув, 
переконуємося, що спільними зусиллями 
вдалося розробити і закріпити принци-
пово нову ідеологію розвитку регіону, яка 
базується на трьох позиціях: планування 
соціально-економічних процесів, зміцнен-
ня фінансових і політичних основ місцевого 
самоврядування й формування іміджу Тер-
нопільської області. Попри існуючі труд-
нощі, наша область за темпами зростання 
економічних і соціальних показників дося-
гла помітних позитивних зрушень і посідає 
провідні місця серед регіонів України. 2017 
рік ми завершуємо з позитивними резуль-
татами у різних напрямках розвитку». 

Обласна влада спільно зі структурами 
самоврядування й виконавчої влади пра-
цюють над забезпеченням сталого еконо-
мічного зростання та підвищення добро-
буту жителів Тернопільщини, реалізують 

прийняті рішення щодо розвитку основних 
галузей виробництва та соціальної сфери, 
підтримки вітчизняного товаровиробни-
ка, створення додаткових робочих місць та 
сприятливого інвестиційного клімату для 
впровадження новітніх технологій.

«Хочу подякувати колегам за спільну ро-
боту для громади, області та всієї України. 
Сьогодні ми маємо чим пишатися. Ні для 
кого не буде новиною, якщо я скажу, що ра-
ніше якісь якісні зміни відбувалися хіба що 
в містах і містечках області, а сьогодні ми 
маємо безліч прикладів того, як у малень-
ких селах реалізовуються різного масштабу 
проекти, — зауважив у своєму вітальному 
слові голова Тернопільської ОДА Степан 
Барна. — Найкраще про це говорить суб-
венція на розвиток інфраструктури тери-

торіальних громад. Для прикладу, у 2016-му 
ми мали 145 млн грн, а цього року ще плюс 
115 млн грн. А це — більше як три сотні ре-
алізованих проектів у територіальних гро-
мадах нашої області. Процес децентраліза-
ції буде продовжуватися і надалі, адже час 
показав, що це було правильне рішення». 

Урочистості в обласній філармонії за-
вершилися святковим концертом за участю 
провідних творчих колективів області. 

Однак, свято мало продовження вже 
на районному рівні. Вітаючи колег із про-
фесійним святом, голова Тернопільської 
районної ради Андрій Галайко зауважив: 
«Реалії сьогодення ставлять перед нами 
завдання — спільними зусиллями побу-
дувати Українську державу європейського 
зразка. Країна, поруч із економічними ре-
формами, потребує і подальшого розвитку 
органів місцевого самоврядування. За та-
кими змінами — майбутнє держави. Тому й 
надалі залишаються актуальними питання 
вдосконалення та розширення повнова-
жень самоврядних органів. Адже майбутнє 
нашої держави неможливе без розвитку 
місцевого самоврядування. Самоврядні ор-
гани в демократичному суспільстві є важ-

Професійні свята

Представники місцевого самоврядування 
відзначили професійне свято 

Шановні працівники 
органів місцевого 
самоврядування!
Прийміть найщиріші вітання з 
нагоди професійного свята — Дня 
місцевого самоврядування.
 На вас покладена велика відповідаль-
ність за соціально-економічний стан 
громад, за благополуччя їх жителів, за 
створення комфортних умов для про-
живання мешканців нашого району. Бо 
саме через органи самоврядування гро-
мадяни реалізують своє право брати 
участь у вирішенні питань місцевого 
значення, відстоювати інтереси своєї 
громади. 
Сьогодні, завдяки злагодженій роботі 
представницької і виконавчої гілок вла-
ди і тісному співробітництву з грома-
дами, вдається вирішувати чимало не-
простих питань, реалізовувати багато 
перспективних планів та задумів. 
Тож нехай цей урочистий день до-
дасть усім вам сил і наснаги на добрі 
справи, впевненості у майбутньо-
му нашої держави, порозуміння і 
єдності задля добра і благополуччя 
нашого народу. Нехай щира людська 
вдячність та повага будуть вашою 
нагородою за нелегку працю!

Олександр ПОХИЛИЙ, 
голова Тернопільської  

райдержадміністрації

Андрій ГАЛАЙКО, 
голова Тернопільської 

районної ради

Напередодні Міжнародного дня людей з обмеженими функціональними можливостями 
в приміщенні відділення денного перебування Територіального центру соціального об-
слуговування (надання соціальних послуг) Тернопільського району зібралися підопічні, 
яких об’єднують спільні потреби, турботи та переживання. 

Щороку на початку грудня відзначають Міжнародний день інвалідів — 
не як свято, а як нагадування всім про обов’язок перед людьми з обме-
женими фізичними можливостями, котрі потребують постійного захисту 
і підтримки. Важливим заходом, приуроченим цьому дню, стало відвіду-
вання потерпілих від нещасних випадків на виробництві за місцем їхнього 
проживання. 

Працівники Тернопільського 
відділення управління вико-
навчої дирекції Фонду соці-
ального страхування України в 
Тернопільській області відвіда-
ли потерпілих від нещасних 
випадків на виробництві І та 
ІІ групи інвалідності в Терно-
пільському та Зборівському 
районах. Потерпілим вручено 
продуктові набори та надано 
консультації з питань забезпе-
чення їхніх потреб відповідно 
до медичних призначень.

Висловлюємо щиру подяку за надану допомогу в організації захо-
дів до Міжнародного дня інвалідів таким соціальним партнерам, як 
ТОВ «ОСП КОРПОРАЦІЯ ВАТРА» (м. Тернопіль, керівник В. В. Щирен-
ко), ПП «МАТЛА»  (м. Тернопіль, керівник А. М. Матла), ВАТ «ТЕРА» (м. 
Тернопіль, керівник О. В. Мамай), Тернопільська районна організація 
профспілки працівників освіти і науки (м. Тернопіль, керівник І. С. Ра-
кочий).

Подяка

У дружній, затишній атмосфе-
рі люди спілкувалися, ділилися 
спогадами, чаювали. Директор 
Терцентру Надія Бойко вручила 
присутнім подарункові набори. 
Щоб підопічні з особливими по-
требами почувалися потрібними у 
суспільстві, працівники Терцентру 
залучили їх до виготовлення під-

ставок під кружки. 
Крім цього, було проведено 

тренінг на тему «Побажай добра 
ближньому». Мета заходу — вста-
новлення довірливих стосунків 
між людьми, об’єднаних спільни-
ми проблемам. Адже кожна люди-
на важлива у цьому суспільстві. 

Завдяки великому сприянню 

німецької компанії благодійно-
го фонду «GAIN» через БО «БФ» 
«Тепло сонця» та БО «БФ» «Сфе-
ра доброти» люди з обмежени-
ми можливостями одержали 
засоби особистої гігієни  та тех-
нічні засоби реабілітації. Допо-
мога була доставлена адресно 
соціальними робітниками в 
села району. 

Керівництво Територіаль-
ного центру висловлює щиру 
подяку за сприяння, підтримку 
та допомогу, за розуміння лю-
дей із особливими потребами 
керівникам вищезгаданих ор-
ганізацій, головам сільських, 
селищних рад, об’єднаних те-
риторіальних громад та при-
ватним підприємцям району. 
Адже саме ви не залишили без 
уваги людей, які найбільше цього 
потребують, та своїм благодійним 
вчинком принесли радість і надію 
в їхні оселі.

мацій місцеве самоврядування без пере-
більшення розглядається вже як єдино 
можлива і найбільш раціональна форма 
влади на місцях, як базис, що визначає усю 
суспільну надбудову.

Лілія КУЛЕНИЧ.

«Немає щастя без свободи, свободи без самоврядування, 
 самоврядування — без конституційності, конституційності 
 — без моралі, й жодного з цих великих благ — без сталості й ладу»

Клінтон Россистор, американський політолог

ливим інститутом реального народовладдя 
та засобом реалізації інтересів територі-
альної громади. Цей день справді стає на-
родним святом, бо місцеве самоврядуван-
ня сьогодні — найближча до людей і їхніх 
турбот владна самоорганізація».

На святі грамотами районної ради і ра-
йонної адміністрації відзначили кращих 
сільських голів: Сергія Чапрака (с. Під-
городне), Богдана Піщатіна (с. Острів), 
Ігоря Радецького (с. Ступки), Миколу 
Злонкевича (с. Настасів) та Іллю Костюка 
(смт Велика Березовиця). Також почесні 
грамоти отримали працівники райради: 
начальник загального відділу Олена Фе-
ренц, начальник оргвідділу Тетяна Кирик 
та начальник фінансово-господарського 
відділу, головний бухгалтер Наталія Ві-
трова.

На завершення голова Тернопільської 
РДА Олександр Похилий побажав усім, хто 
працює на благо територіальних громад, 
відстоює їх потреби та інтереси, міцного 
здоров’я, щастя і непохитної віри у щасли-
ве майбутнє рідного Тернопілля та України: 
«Нехай день 7 грудня об’єднає нас у спіль-
ному прагненні зробити наші міста, села і 
всю Україну щасливими й багатими. Нехай 
цей урочистий день додасть усім вам сил 
і наснаги на добрі справи, впевненості у 
майбутньому нашої держави, порозуміння 
і єдності задля добра і благополуччя укра-
їнського народу».

Сьогодні місцеве самоврядування стало 
основою народовладдя, одним із головних 
чинників розвитку громадянського сус-
пільства, дійовим інструментом вирішення 
не лише регіональних, а й загальнодержав-
них завдань. Після численних трансфор-
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Президент Петро Порошенко наполягає на підготовці Верхо-
вною Радою проекту Закону про Вищий антикорупційний суд. 
Глава держави наголосив, що внесе у парламент свій варіант цього 
законопроекту, якщо депутати до початку наступного тижня не за-
пропонують такий документ.

Набули чинності умови вступу до вищих навчальних закладів на 
2018 рік. Про це повідомляється на сайті Міністерства освіти та нау-
ки. Зокрема, наступного року для вступу після 11 класів на бакалавра 
чи магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спря-
мувань два конкурсні предмети будуть фіксованими. Третій вступник 
зможе обрати з двох альтернативних варіантів. Перелік предметів до-
ступний на сайті Міністерства освіти та науки. Документ також містить 
список спеціальностей, з яких, замість творчих конкурсів, проводити-
муть творчі заліки. Це буде етап доконкурсного відбору, під час якого 
вступники заздалегідь отримають можливість підтвердити свої твор-
чі здібності. Творчі заліки виші можуть проводити вже з 1 лютого 2018 
року й до 26 липня. Окрім результатів ЗНО 2018-го, вступники також 
зможуть використати результати 2017 та 2016 років з усіх предметів, 
окрім іноземних мов. Це пов’язано зі зміною формату проведення 
тестування з іноземних мов у 2018-му. Зокрема, на ЗНО з англійської, 
іспанської, німецької та французької мов тести включатимуть аудію-
вання і матимуть 2 рівні складності – академічний і профільний.

«Щороку не менше 30 тисяч українських посадовців проходи-
тимуть нову тренінгову програму, розроблену спільно з офісом 
Ради Європи», — повідомив голова Національного агентства з пи-
тань державної служби Костянтин Ващенко. За його словами, навчан-
ня стосуватиметься широкого спектру питань, передусім: управління 
бюджетом, планування діяльності територіальних громад, управлін-
ня людськими ресурсами.

Президент України Петро Порошенко ініціює підвищення у 2018 
році рівня мінімальної заробітної плати до 4100 гривень. Про це 
він заявив під час виступу на форумі об'єднаних громад 4 грудня. «Два 
роки тому ми майже вдвічі знизили єдиний соціальний внесок. Нині 
можемо говорити про об’єктивний і очевидний позитивний ефект. Як 
і від збільшення вдвічі мінімальної зарплати. Пам’ятаєте, як нас кри-
тикували? Казали, що це зажене бізнес в тінь, навпаки – вивело з тіні», 
– заявив Президент. За словами глави держави, таке рішення можна 
прийняти в 2018 році за підсумками покращення інвестклімату та 
надходжень до бюджету. Нагадаємо, з 1 січня 2017 року мінімальна 
заробітна плата становить 3200 гривень. Також у проекті держбюдже-
ту України на 2018 рік заплановано чергове підвищення мінімальної 
заробітної плати. При чому її рівень має становити більше 3700 гри-
вень.

З нового року посадовий оклад військових залежатиме від про-
житкового мінімуму. Відтак, це забезпечить щорічне зростання 
розміру грошового забезпечення військовослужбовців залежно від 
підвищення соціальних стандартів у державі. Відповідне рішення 
ухвалив уряд. Крім того, в середньому у 4,5 раза збільшать посадові 
оклади та підвищать оклади за військові звання. Так, за звання «сол-
дат» з 1 січня 2018-го року отримуватимуть не 30, а 560 гривень, а 
за звання «майор» виплати зростуть із 125 до 1420 гривень. Згідно 
з новою постановою, основні виплати військовослужбовцям буде 
збережено, зокрема — надбавки за службу в умовах режимних об-
межень та за кваліфікацію, залишається надбавки за особливості про-
ходження служби військовослужбовцями в розмірі до 100% посадо-
вого окладу з урахуванням окладу за військове звання та надбавки за 
вислугу років. 

Відповідно до Стратегії розвитку Тернопільської області та за 
ініціативи голови обласної державної адміністрації Степана Бар-
ни на Тернопільщині продовжується відновлення військових 
частин. Сьогодні робота над цим триває у Чорткові та Тернополі. 
На завершальному етапі – будівельні та ремонтні роботи у Теребов-
лянській військовій частині. Там, після здачі об’єкта в експлуатацію, 
можна буде розмістити близько двох тисяч військовослужбовців. У 
вівторок, 5 грудня, під час відкриття контрольно-пропускного пунк-
ту у Теребовлянській в/ч очільник Тернопільщини вкотре оглянув, як 
виконуються будівельні роботи в приміщенні казарми. Зроблено там 
уже чимало, й підрядники запевняють: якщо не виникне затримки з 
необхідними для ремонту й облаштування матеріалами, то намагати-
муться здати об’єкт якнайшвидше. 

В Україні з'явилася нова суїцидальна гра. Про це повідомив упо-
вноважений Президента з прав дитини Микола Кулеба у мережі 
Facebook. «В Україні набирає обертів нова суїцидальна гра «Черво-
на сова». Принцип гри такий самий, як і у сумнозвісних «Синіх китів». 
Спочатку дітей заманюють у гру. Надсилають їм посилання, за яким 
потрібно перейти (воно ніби викидає помилку). Але завдяки цьому 
посиланню «куратори» дізнаються орієнтовну адресу, де проживає 
учасник. А потім, якщо дитина відмовляється виконувати якесь за-
вдання, її шантажують, що знають адресу і приїдуть до неї на «роз-
бірки», — написав Кулеба. «Гравці» мусять постійно бути в онлайні, 
моментально відповідати на повідомлення «кураторів», які ті надси-
лають цілодобово, а також дивитись уночі психоделічні відео. Упо-
вноважений Президента закликав батьків стежити за поведінкою 
дітей і у разі ознак долучення до подібних ігор і спільнот в Інтернеті 
допомогти вийти з гри, або звернутися до психолога. Основними по-
ведінковими ознаками участі дитини у «групах смерті» є відчуженість, 
утома, сонливість, постійна присутність у мережі, порізи на руках.

З 1 грудня 2017 до 14 січня 2018 року у Тернополі проходить 
міський конкурс на кращий макет Різдвяної шопки «Різдвяне 
диво». Участь у щорічному конкурсі не має вікових обмежень. Це 
можуть бути як колективні, так й індивідуально виготовлені шопки. 
Розмір шопки — не  більше 70 см.  Необхідно прикріпити інформацію 
про учасника конкурсу.
Виставка макетів Різдвяних шопок відбудеться у січні 2017 року. По-
дати заявку на участь потрібно за адресою: бульвар Шевченка, 1, ка-
бінет 31. Контактні телефони: 42-06-72, 52-67-32.
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Тернопільщина матиме  
чотири госпітальні округи
Такою є необхідність в рамках втілення у життя реформи медичної галузі. Актуальність 
та шляхи впровадження ініціатив обговорювали на відкритому засіданні «Перспективи 
реформування закладів охорони здоров’я спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Тернопільської області», що відбулося в стінах ОДА.

Вчасна діагностика —  
запорука здоров’я
Для клініко-діагностичного відділення стаціонарно-
поліклінічного комплексу Тернопільського районного 
територіального медичного об’єднання (ТРТМО) за 
кошти, спрямовані з районного бюджету (1,5 мільйона 
гривень), придбано апарат ультразвукового дослідження 
(УЗД). З його допомогою можна буде проводити якісну 
діагностику захворювань внутрішніх органів, судинної 
системи, здійснювати обстеження вагітних тощо. 

— На теренах нашої області 
тема реформування медицини 
первинного та вторинного рів-
нів найбільш актуальна. Відтак, 
створення госпітальних округів 
— функціональних об’єднань за-
кладів охорони здоров’я, які роз-
міщуватимуться на відповідній 
території та забезпечуватимуть 
надання вторинної спеціалізова-
ної медичної допомоги населен-
ню, — важливий крок. До них на-
лежатимуть лікарні інтенсивного 
лікування першого і другого рів-
нів, соціального напряму, лікарні 
планового лікування, хоспіс, ме-
дичний заклад, який надає екстре-
ну медичну допомогу, — зазначив 
начальник управління охорони 
здоров’я облдержадміністрації 
Володимир Богайчук.

За його словами, наразі в об-
ласті передбачається створення 
чотирьох госпітальних округів: 
Тернопільського, Бережанського, 
Кременецького та Чортківського. 
Чому саме такий поділ? Та тому, 
що були враховані радіус зони об-
слуговування багатопрофільних 

лікарень інтенсивного лікування 
(60 км) та своєчасність прибуття. 
Також межі госпітальних окру-
гів визначали, орієнтуючись на 
створені об’єднані територіальні 
громади, проте їх можуть зміню-
вати, адже процес утворення ОТГ 
триває.

Таким чином, поки орієнту-
ються на проект, який, на думку 
фахівців, є максимально опти-
мальним для Тернопільщини. 
Отож, як розділять на госпітальні 
округи область?

Тернопільський госпітальний 
округ: м. Тернопіль, Тернопіль-
ський, Підволочиський, Збаразь-
кий, Зборівський, Гусятинський 
райони та частина Теребовлян-
ського.

Бережанський госпітальний 
округ: Бережанський, Козівський, 
Монастириський, Підгаєцький 
райони, частина Зборівського і 
Теребовлянського.

Кременецький госпітальний 
округ: Кременецький, Шумський, 
частина Зборівського та Збаразь-
кого районів.

Чортківський госпітальний 
округ: Чортківський, Борщів-
ський, Заліщицький, Бучацький 
райони, частина Гусятинського і 
Теребовлянського.

Буде створена госпітальна 
рада — дорадчий орган, який 
спрямовуватиме медичну галузь 
у потрібне русло. Її представники 
розроблятимуть проект 5-річного 
плану розвитку свого округу, ви-
значатимуть функції медичних за-
кладів, розмір інвестицій для виве-
дення лікарні на сучасний рівень.

Рада буде складатися з пред-
ставників міст обласного зна-
чення, районів, ОТГ, науковців, 
медиків, громадських активістів. 
Кількість таких керівників для 
кожного госпітального округу 
різна, бо ж її визначають за спе-
ціальною формулою (відповідно 
до кількості населення). До по-
вноважень госпітальної ради на-
лежатимуть: рекомендація щодо 
реорганізації та перепрофілю-
вання медичних закладів; підго-
товка 5-річного плану розвитку 
госпітального округу; визначен-
ня трансфертів між бюджетами 
учасників госпітального округу; 
призначення або ж звільнення ке-
рівників медичних закладів тощо.

Зрештою, головне, що мають 
пам’ятати люди, що саме від них 
залежатиме, чи діятимуть міс-
цеві лікарні і надалі та чи змі-
нюватимуться межі госпіталь-
них округів. Медзаклад ніхто не 
утримуватиме, якщо лікувати там 
не буде кого, бо, як уже казано-
переказано, гроші «ходитимуть» 
за пацієнтами… І не інакше.

Лілія КУЛЕНИЧ.

Як повідомив в. о. головного лікаря ТРТМО Іван 
Трач, безкоштовно на новому апараті УЗД матимуть 
змогу обстежуватися пацієнти за направленням сі-
мейного лікаря, хворі, які лікуються у стаціонарному 
відділенні, вагітні жінки.

Доцент кафедри загальної хірургії Тернопіль-
ського медичного університету ім. І. Я. Горбачев-
ського Андрій Махніцький зазначив, що завдяки 
новітньому апарату вдасться розширити спектр об-
стеження, особливо венозної системи та артерій, чого 
не було у Тернопільському районі раніше. Таким чи-
ном, вдасться якісніше діагностувати та лікувати ате-
росклероз, варикозну хворобу, різні види тромбозів.

30 листопада, після наради щодо роботи ТРТМО 
в умовах медичної реформи, голова Тернопільської 
районної ради Андрій Галайко та голова районної 
державної адміністрації Олександр Похилий огля-
нули апарат УЗД, поспілкувалися з медиками та па-
цієнтами.

«У клініко-діагностичному центрі не вистачає ще 
одного апарата — фіброгастроскопа та колоноско-
па для якісного обстеження шлунково-кишкового 
тракту, — зауважив голова районної ради Андрій 
Галайко, — адже кожен знає про важливість ранньо-
го діагностування тих чи інших хвороб. Розуміємо, 
що вартість новітнього обладнання надзвичайно 
велика, але здоров’я наших людей — безцінне. Тому 
плануємо скерувати кошти на придбання і цього 
апарата, щоб кожен житель Тернопільського району, 
не виходячи за межі ТРТМО, мав можливість зроби-
ти повне та якісне обстеження».

Голова Тернопільської РДА Олександр Похилий 
наголосив: «Реформа у медичній галузі проводить-
ся не для того, щоб держава заробляла кошти на 
хворобах громадян. Важливо створити такі умови, 
щоб люди дорожили своїм здоров’ям, а медики не 
лікували вже запущені хвороби, а більше займалися 
профілактикою. Лікування не лише сьогодні дорого 
коштує. Так було завжди і буде надалі, якщо людина 
не вестиме здоровий спосіб життя, харчуватиметься 
неякісно, не чергуватиме працю зі здоровим відпо-
чинком на природі. Вважаю, що з людьми треба про-
водити велику роз’яснювальну роботу. Це прямий 
обов’язок лікарів. А кошти потрібно вкладати не 
стільки в лікування, скільки у профілактику. Осно-
вним показником високої кваліфікації сімейного лі-
каря, гадаю, з часом стане не кількість заповнених 
медичних карток про історію хвороби, а відсутність 
хворих людей, збільшення тривалості життя грома-
дян. Над цим треба працювати всім».     

Галина ЮРСА – ТРР «Джерело». 
Фото автора.
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Зареєструватися платникам 
податків можна швидше

Змінено порядок обліку платників єдиного внеску

Володимир СТАХІВ: «Берімо приклад із бджіл»
2 грудня у Тернополі відбувся одноденний Всеукраїнський форум пасічників. Основна мета заходу — обговорити перспективи кооперації в галузі 
бджільництва. Під час форуму йшлося також про створення сприятливих умов для розвитку цієї галузі, зокрема, у Тернопільській області, та можли-
вості виходу на зовнішні ринки.
На форумі виступив виробни-

чий директор ПП «Агрон» Юрій 
Березовський, який на прикладі 
власного господарства довів, що 
бджільництво — найбільш пер-
спективний напрямок сільського 
господарства.

Директор департаменту аг-
ропромислового розвитку Тер-
нопільської ОДА Володимир 
Стахів розповів про створення, 
розвиток та фінансову підтрим-
ку обслуговуючих кооперативів у 
галузі бджільництва. Володимир 
Миронович наголосив, що станом 
на 1 січня 2017 року в усіх кате-
горіях господарств області утри-
мується 55,7 тисяч бджолосімей, 
в тому числі в сільгосппідприєм-
ствах — 0,5 тисячі. Виробництво 
меду за 2016 рік становило 867 
тонн,  сільгосппідприємствами 
— 8 тонн. Минулого року з об-
ласного бюджету для підтримки 
галузі бджільництва спрямовано 
близько 600 тисяч гривень, цього 
року — майже 700 тисяч. Проте ця 
фінансова допомога передбачена 
лише для обслуговуючих коопе-
ративів, а не для розрізнених од-

ноосібних бджологосподарств.  В 
області є лише один обслуговую-
чий кооператив «Медовик», який 
у 2017 році створено в селі Бонівка 
Кременецького району. «Берімо 
приклад із бджіл, — констатував 
Володимир Стахів, — вони орга-

нізувались, дають нам продукт 
здоров’я та довголіття. Об’єднання 
пасічників Тернопілля дасть мож-
ливість не лише отримати вагому 
фінансову підтримку, а й вийти на 
зовнішній ринок, зайняти гідну 
нішу в економічному ланцюгу «ви-

робництво – продаж – експорт», 
отримувати додаткові прибутки, 
створювати нові робочі місця, що 
для села нині дуже актуально». 

Зібрання, у якому взяли участь 
понад 150 пасічників України, ві-
тав голова Тернопільської РДА 
Олександр Похилий, який зазна-
чив, що основним у роботі влади 
є не пошук іноземних інвестицій, 
а підтримка вітчизняного това-
ровиробника. «Галузь сільського 
господарства — пріоритетна не 
лише в Тернопільській області, а й 
в Україні загалом, — сказав Олек-
сандр Ігорович. — Є багато про-
грам відшкодування сільськогос-
подарським товаровиробникам. 
Про них треба знати кожному, хто 
нині живе в селі та хоче розвивати 
сільське господарство. Це вигідно, 
це підніме країну та дасть можли-
вість стати світовим експортером 
сільськогосподарської продукції. 
Важливо зрозуміти, що маємо 
бути не сировинним придатком, 
а займатися переробкою, створю-
вати свої бренди. Тоді з’являться 
робочі місця, люди не покидати-
муть села в пошуках заробітку, а 

матимуть гарно оплачувану робо-
ту. Щодо бждолярства, то україн-
ський мед визнаний в світі як най-
еклогічніший, найсмачніший та 
найякісніший продукт. Створен-
ня об’єднання бджолярів дасть 
можливість отримати дієвий ва-
жіль для подальшої співпраці та 
розвитку».

На форумі пасічники поді-
лилися досвідом, взяли участь 
в обговоренні проблем. Захід 
організували департамент агро-
промислового розвитку ТОДА та 
Спілка пасічників України. Гене-
ральні партнери — ПП «Агрон» 
та «Пасіка Березовських».

Галина ЮРСА – ТРР «Джерело».
Фото автора. 

Директор Департаменту агропромислового розвитку ОДА Володимир 
Стахів, голова Тернопільської РДА Олександр Похилий, виробничий дирек-
тор ПП «Агрон» Юрій Березовський та президент Спілки пасічників України 
Володимир  Стретович.

Податкові новини

Державна фіскальна служба України про-
довжує вдосконалювати сервіси та процедури 
реєстрації платників податків. Про це повідо-
мляють у Тернопільській ОДПІ.

Так, з 21 листопада 2017 року скорочено 
строк реєстрації фізичних осіб у Державно-
му реєстрі фізичних осіб-платників податків 
(ДРФО) з 5 до 3 днів з дня подання заяви. 
Крім того, громадяни України, які тимчасово пе-
ребувають за межами населеного пункту про-
живання, мають можливість подати документи 
для реєстрації або внесення змін до ДРФО че-
рез будь-який контролюючий орган.

Також удосконалено процедуру отриман-
ня фізичними особами відомостей з Дер-
жавного реєстру фізичних осіб-платників 
податків про суми виплачених доходів та 
утриманих податків. Заява може бути подана 
до контролюючого органу у паперовому вигля-
ді або засобами електронного зв’язку в елек-
тронній формі з використанням електронного 
цифрового підпису. За результатами обробки 
запиту на електронну адресу платника надхо-
дить відповідь, що містить відомості про суми 
доходів.

Інформацію щодо електронного сервісу 
можна отримати на веб-порталі ДФС у рубри-

ці: Фізичним особам/
Отримання відомостей 
із Державного реєстру 
фізичних осіб–платників 
податків про суми виплачених доходів та утри-
маних податків у електронному вигляді http://
sfs.gov.ua/fizichnim-osobam/vidomosti-doxid/.

Отримати інформацію про суми виплачених 
доходів та утриманих податків з Державного 
реєстру можна й у приватній частині (особис-
тий кабінет) Електронного кабінету платника: 
cabinet.sfs.gov.ua

Цей електронний сервіс надає можливість 
громадянам отримувати відомості про себе з 
Державного реєстру в електронному вигляді, 
не звертаючись до органу ДФС. 

Зміни, ініційовані ДФС, вже набули чинності. 
З текстом наказу Міністерства фінансів України 
від 29.09.2017 № 822 «Про затвердження Поло-
ження про реєстрацію фізичних осіб у Держав-
ному реєстрі фізичних осіб–платників податків», 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
25.10.2017 за № 1306/31174, можна ознайоми-
тися за посиланням sfs.gov.ua.

Докладніше проконсультуватись можна 
у Центрі обслуговування платників Терно-
пільської ОДПІ та за телефоном 43-46-10.

З 10 листопада 2017 року набули чинності 
зміни до порядку обліку платників єдиного 
внеску на загальнообов’язкове державне со-
ціальне страхування, затверджені наказом 
Мінфіну від 25.09.2017 № 803. Про це повідо-
мили у Тернопільській ОДПІ.

Документом врегульовано порядок дій та 
обліку платників єдиного внеску, на яких не по-
ширюється дія Закону України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб–
підприємців та громадських формувань» (далі – 
Закон №755) у разі ухилення від взяття на облік 
або несвоєчасного подання заяви про взяття на 
облік.

Зокрема, встановлено, якщо юридична осо-
ба, відокремлений підрозділ юридичної особи, 
фізична особа–підприємець, фізична особа, яка 
провадить незалежну професійну діяльність, має 
стан такої, що провадить діяльність та при цьому 
не перебуває на обліку чи знята з обліку у відпо-
відному контролюючому органі, то такий орган 
проводить заходи щодо отримання відповідних 
відомостей від державного реєстратора або по-
дання заяв платниками єдиного внеску, на яких 
не поширюється дія Закону №755, для взяття її 
на облік як платників єдиного внеску. При цьо-
му такі фізичні особи, які провадять незалежну 
професійну діяльність, обліковуються в реєстрі 

страхувальників з позначкою «платник не подав 
заяви для взяття на облік».

Слід звернути увагу, що, згідно з частиною 
четвертою статті 5 Закону України «Про збір та 
облік єдиного внеску на загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування», обов’язки 
платників єдиного внеску виникають:

- у осіб, на яких поширюється дія Закону № 
755, — з дня їх державної реєстрації відповідно 
до Закону № 755;

- у осіб, на яких не поширюється дія Закону № 
755, у тому числі фізичних осіб, які провадять не-
залежну професійну діяльність, — з початку про-
вадження відповідної діяльності.

З наказом Міністерства фінансів України 
від 24.11.2014 № 1162 «Про затвердження По-
рядку обліку платників єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне стра-
хування та Положення про реєстр страхувальни-
ків» зі змінами і доповненнями, внесеними нака-
зом  Міністерства фінансів України від 25.09.2017 
№ 803, можна ознайомитися за посиланнями:

http://sfs.gov.ua/yuridichnim-osobam/derjavna-
reestratsiya-ta-obl/normativno-pravovi-akti/67819.
html,

http://sfs.gov.ua/samozaynyatim- osobam/
derjavna-reestratsiya-ta-obl/normativno-pravovi-
akti/67819.html.

В аграрника з понад 35-річним стажем, 
заслуженого працівника сільського госпо-
дарства України, директора ПП «Агрофір-
ма «Медобори», депутата Тернопільської 
районної ради Володимира Григоровича 
Крупніцького завжди була мрія мати гар-
ний, просторий та сучасний офіс. Щоб 
було де спокійно попрацювати, прийняти 
партнерів по бізнесу, відвідувачів, які при-
ходять із проблемами, проханнями. Щоб за-
тишно і комфортно працювалося людям, без 
яких робота сучасного підприємства просто 

не можлива, — економісту, бухгалтерам, ка-
сиру, менеджерам, програмістам, логістам. 

І от 4 грудня, у свято Введення у Храм 
Пресвятої Богородиці, мрія реалізувала-
ся. Новозбудоване приміщення із сучасним 
ремонтом, обладнане всім необхідним для 
комфортної і продуктивної роботи, освя-
тили отці Ігор та Михайло. Привітати із 
новосіллям працівників і керівника ПП 
«Агрофірма «Медобори» приїхали голова 
Тернопільської РДА Олександр Похилий, 
голова Великогаївської об’єднаної терито-
ріальної громади Олег Кохман, місцевий 
староста Ігор Прус.

Чимало слів подяки на свою адресу по-
чув Володимир Григорович за меценатську 
діяльність, яку здійснює у Скоморохах, Про-
шовій, Теофілівці, Смолянці та інших навко-
лишніх селах. Для прикладу, вже наступного 
дня в Скоморохах відбулося освячення при-
міщення дитячого садочка, на реконструк-
цію якого частина коштів була надана агро-
фірмою «Медобори». 

На завершення гості побажали керівнику 
та працівникам підприємства гарних врожа-
їв, сприятливої погоди і мирного неба над 
головою.

Галина ЮРСА – ТРР «Джерело».
Фото автора.

Новосілля в «Медоборах»
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Служу народу України!

Благословенна та держава, що має відданих синів
Продовження, початок на стор. 1

Представники волонтерів і військо-
вих, які від початку збройного конфлікту 
об'єдналися заради спільної мети і сьогодні 
не втрачають віри та продовжують робити 
спільну справу, вкотре нагадуючи про те, 
що разом вони — єдина армія, у якої і мета 
одна — перемога. За той неймовірний 
труд з нагоди Міжнародного дня волон-
терів подяки вручили волонтерам Спілки 
бійців і волонтерів АТО «Сила України» та 
її керівнику Зеновію Гладчуку, Логістич-
ному центру допомоги бійцям АТО (м. 
Тернопіль) та її координатору Христині 
Феціці, а також керівнику «Схід та Захід 
Єдині» Василю Коньку.

Крім того, нагрудними знаками нагоро-
дили тринадцятьох військовослужбовців. 
Ще десятки кращих бійців отримали подя-
ки за добросовісне виконання службових 
обов’язків, ініціативність і військову дисци-
пліну.

Після урочистої частини свою твор-
чість дарували присутнім артисти будин-
ку культури Тернопільського району. Їхні 
дзвінкі та мелодійні голоси, зворушливе ви-
конання музичних композицій створювали 
гарний настрій. На сцені — і маленькі, і до-
рослі, і заслужені, й аматорські — своїм ви-
конанням радували винуватців свята, викли-
каючи у них лише позитивні емоції та щирі 
посмішки. Військові та волонтери віддячува-
ли виконавцям гучними оплесками. 

І хай би що там казали, як важко не було 
б, усе ж залишається ще порох у порохівни-
цях, ще горить той вогник у серцях, який на 
Майдані запалили добровольці і звичайні 
українці, який зігріває до цих пір, вселяє віру 
і любов до України, до рідної землі. Справжні 
бійці, згадуючи про загиблих побратимів, за-
вжди кажуть: «Там залишилися найкращі, а 
ми повернулися». Тож дякуємо всім вам, 
що повертаєтеся додому і мужньо, не жа-
ліючи себе, бороните нашу країну. Слава 
героям!

Лілія КУЛЕНИЧ.

Сильніший за ворожі кулі

З повагою до 
колишніх воїнів
Лише з часом люди усвідомлюють, що найцінніше 

у стосунках з друзями — це щирі та живі зустрічі з 
ними. 

У Тернопільській районній спілці ветеранів війни в 
Афганістані зареєстровано 101 особу. Не часто зустрі-
чаються воїни-афганці. І причина не лише у якихось 
побутових труднощах. Справа в тому, що не всі мають 
змогу приїхати на зустріч через інвалідність, яку отри-
мали на війні 1979-1989 років. Таких у Тернопільсько-
му районі 32 особи. 

У Міжнародний день людей з обмеженими 
можливостями вони отримали подарунки 
від Тернопільської районної організації 
Товариства Червоного Хреста. Голова 
районної спілки ветеранів афганської ві-
йни Василь Брицький, інформував, що до 
воїнів-афганців з І-ю групою інвалідності, 
які проживають у селах Буцнів та Дубівці 
,навідаються з подарунками особисто.

Ветеран афганської війни, житель села Гаї-
Гречинські Михайло Тимош розповідає, що благодій-
на організація Червоного Хреста завжди відгукується 
на потреби воїнів-афганців. «Часто ці люди потребу-
ють уваги та розуміння, — каже Михайло Тимош. Ба-
гато ветеранів війни в Афганістані ведуть нині актив-
ну громадську діяльність, брали участь у Революції 
Гідності, боронять кордони на сході України у складі 
добровольчих батальйонів, стали волонтерами, адже, 
що таке війна, знають не з розповідей, а пережили її 
тягар. Щиро вдячні голові Тернопільської район-
ної організації товариства Червоного Хреста Ользі 
Нижник за увагу та посильну допомогу».

Галина ЮРСА.  

Героям слава!Благодійність

На Микулинецькому кладовищі  
вшанували пам'ять загиблих воїнів АТО

У День Збройних сил України на Микулинецько-
му кладовищі вшанували пам'ять героїв, загиблих 
під час російсько-української війни. До їхніх 
могил представники влади, духовенство, вій-
ськові поклали квіти. Також на цвинтарі відбувся 
молебень за упокій їхніх душ.
6 грудня, до могил своїх рідних, чоловіків, синів, 
батьків прийшли їхні родичі. Разом зі священ-
нослужителями вони вкотре нагадали про їхню 
неймовірну жертву, про те, що Україна сьогодні 
незалежна лише тому, що вони заплатили за це 
високу ціну — своє життя.

15-21 січня 2015 року. Остан-
ні бої за Донецький міжнародний  
аеропорт. Колись там буде меморіал, а 
поруч люди вирушатимуть у подорож 
на літаках...

А тоді мужність і відданість армій-
ців була сильнішою за кулі ворога. 
Майже шість діб бійці відбивали най-
інтенсивнішу атаку ворога. Серед них 
був Іван Вітишин, який уперше по-
бачив білий світ у селі Велика Лука, 
що поблизу Тернополя. Дитинство, 
навчання у школі. Потім здобув про-
фесію столяра-теслі. Але найбільше 
пишався своєю службою у військах 
спеціального призначення, яку про-
ходив у Криму. Коли влітку 2014 року 
Іван отримав повістку, одразу подав-
ся до військкомату. Сім’я відмовляла 
його йти в те пекло. Але він був непо-
хитним. «Якщо не я, то хто захища-
тиме Україну?» — сказав матері.

Іван Вітишин був старшим сержан-
том 80-ї окремої аеромобільної брига-
ди, яка захищала Донецький аеропорт. 
Телефонував матері та сестрі востаннє 
17 січня 2015 року. Був дуже спокій-
ний, розказував, що з ним усе добре. 
А далі почав усіх заспокоювати, ніби 
передчуваючи щось погане.

Тиждень від нього не було жодної 
звістки. Це був кривавий тиждень. Во-
рог не переставав поливати свинцем 
кожен метр території. Незважаючи на 
щільний вогонь, наші бійці не втрача-

ли силу духу. Навпаки — дали гідну 
відсіч бойовикам. Але вибухи зруйну-
вали бетонні перекриття і обвалилися 
конструкції терміналу. Багато бійців  
не зустріли тоді схід сонця… Іван 
був серед них.

Унаслідок вибуху він опинився під 
завалами, його ноги притиснула пли-
та, тож вибратися надії не було. Ви-
тягнув із кишені світлину. Три доне-
чки, як ангелики, дивилися на нього. 
Софія, Олександра, Марія... Скупа чо-
ловіча сльоза покотилася по обличчю. 
Невже ніколи вже їх не побачить, не 
пригорне до грудей? Іван мучився 12 
годин. Він чекав на допомогу, біль був 
нестерпний... Уночі прийшов у сон до-
нечки. Розпитував, як удома, як бабу-

ся. Казав, що скучив за ними і що хоче 
помитися, щоб чистим бути.

Рідні і друзі мали надію і вперто 
шукали Івана серед поранених і поло-
нених. А згодом упізнали його на фо-
тографії, яку оприлюднили бойовики: 
мертвий Іван тримав у руці світлину, 
на якій були зображені його доньки.

Мати саме вишивала для нього со-
рочку червоними й чорними нитка-
ми: червоне — то любов, а чорне — то 
журба... Син не встиг одягнути виши-
ванку, її поклали йому в труну.

Поховали героя в рідному селі. 
Односельці бережуть світлу пам'ять 
про Івана Вітишина. Меморіальні до-
шки на його честь урочисто відкрили 
у селищі Велика Березовиця, де він 
жив, і в Тернопільській загальноос-
вітній школі №8, яку закінчив. Указом 
Президента України Івана Вітишина 
посмертно нагороджено орденом «За 
мужність».

Він був добрим, роботящим хлоп-
цем, хорошим сином та батьком. І став 
кіборгом.  Сьогоднішнє і наступні по-
коління називатимуть Івана Вітишина 
героєм, його звитяга — приклад само-
відданої любові до України.

Полеглим захисникам — вічна 
пам’ять, тим, хто вижив, — велика 
шана. Слава героям Небесної гвар-
дії!

Наталія ГНАТЬО,  
учениця Тернопільської ЗОШ №8.
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Вітаємо! Оголошення

Великогаївська сільська рада проводить громадське обговорення 
містобудівної документації «Детальний план території  земельної ділян-
ки Швалюк Л.М. для будівництва індивідуального  житлового будинку, 
господаських будівель і споруд в с. Великі Гаї Тернопільського району».

Громадське слухання відбудеться  05.01.2018 року об 11 год. у при-
міщенні Великогаївської сільської ради за адресою: Тернопільська обл., 
Тернопільський район, с. Великі Гаї, вул. Галицька, 44 Г.   

Білецька сільська рада Тернопільського району Тернопільської області оголошує конкурс суб'єктів 
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки мереж вуличних водопроводів 
села Біла Тернопільського району Тернопільської області.

Претендентам потрібно подати до сільської ради конкурсну документацію в запечатаному конверті, а 
саме: заяву про участь в конкурсі; копію установочного документа претендента; копії кваліфікаційних до-
кументів оцінювачів; копію сертифіката суб'єкта оціночної діяльності; інформацію про претендента.

Конкурсну пропозицію претендета подають в запечатаному конверті, вона має містити пропозиції щодо 
ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов'язаних з виконанням робіт, а також строки виконання робіт.

Конкурс відбудеться через 30 днів після опублікування цієї інформації в районній газеті. Конкурсну до-
кументацію приймають за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адре-
сою: вул. Мазепи, 27, с. Біла Тернопільського району Тернопільської області.

«Петриківська сільська рада має намір провести громадські слухання містобудівної документації «Де-
тальний план території будівництва та обслуговування групи блокованих гаражів у селі ІІетриків Тернопіль-
ського району Тернопільської області».

Громадські слухання відбудуться 10 січня 2018 р. о 16 год. у приміщенні сільської ради села ІІетриків. 
Пропозиції та зауваження до містобудівної документації подають до Петриківської сільської ради з 9 до 16 
год. за адресою: с. Петриків, вул. Шептицького, 118 А.

Набір до вищих навчальних закладів МВС
Тернопільське районне відділення поліції ТВП ГУНП у Тернопільській області оголошує відбір кандида-

тів на навчання за денною формою до вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які 
здійснюють підготовку поліцейських з числа учнів 11 класів загальноосвітніх шкіл, учнів ПТУ, коледжів. До 
вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, 
приймають осіб, яким до 31 грудня року вступу виповниться 17 років.

Перелік вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку 
поліцейських: 

1. Національна академія внутрішніх справ (м. Івано-Франківськ).
2. Львівський державний університет внутрішніх справ.
За довідкою та більш детальною інформацією звертатися за телефоном (098) 6184503.

До уваги власників автотранспорту
Тернопільська районна державна адміністрація (організатор перевезень) оголошує конкурс на право здій-

снювати перевезення пасажирів на внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування в 
звичайному режимі руху.

Перелік об'єктів конкурсу:
№№ рейсів 

номер 
маршруту

Назва маршруту
Протяжність  

маршруту 
(км)

Час відправл. з 
пунктів

к-сть 
обор. 
рейс.

мін. 
к-сть 
авт.почат. кінцев.

15-22/1 Тернопіль – Острів – 1 11 6-40 21-40 11 2
15-22/2 Тернопіль – Острів – 2 11 7-10 22-10 11 2
15-23/1 Буцнів (Серединки) – Тернопіль 12,5 6-15 20-20 10 2
15-23/3 Буцнів (Серединки) – Тернопіль 12,5 7-00 21-15 10 2
15-32/2 Горішній Івачів (Чистилів) – Тернопіль 18 6-30 19-20 8 2

Періодичність виконання рейсів — щоденно.

Виконавчий комітет Чистилівської сільської ради оголошує кон-
курс на визначення виконавця послуг з вивезення рідких побутових 
відходів на території села Чистилів Тернопільського району.

Організатор конкурсу: виконавчий комітет Чистилівської сільської 
ради, Тернопільська обл., Тернопільський р-н., с.Чистилів, вул. Галицька, 52.

Підстава для проведення конкурсу: рішення виконавчого комітету 
сільської ради №44 від 28.11.2017 р. «Про умови проведення конкурсу з 
визначення виконавця послуг на вивезення рідких побутових відходів 
на території села Чистилів».

Місце і час проведення конкурсу: приміщення Чистилівської сіль-
ської ради, вул. Галицька, 52, с.Чистилів; 10 січня 2018 о. 14 год. Сіль-
ський голова Полотнянко Ігор Миколайович, тел. (0352) 296748.

Кваліфікаційні вимоги: наявність ліцензії на провадження діяль-
ності у сфері поводження з відходами; наявність матеріально-технічної 
бази; наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації; до-
свід роботи, прийнятна вартість надання послуг, обов’язкова наявність 
договору на скидання стоків у каналізаційні мережі.

Характеристика території: територія села Чистилів, площею 240,9 
га; населення — 1050 чол. Характеристика об'єктів утворення побутових 
відходів: житлові будинки — 352, підприємства та організації — 25.

Конкурсну пропозицію подають особисто або надсилають поштою 
протягом 30 днів від дня оголошення конкурсу.

Умови конкурсу
Конкурси на перевезення паса-

жирів на автобусному маршруті за-
гального користування проводяться 
відповідно до Закону України «Про 
автомобільний транспорт» та По-
рядку проведення конкурсу з пере-
везення пасажирів на автобусному 
маршруті загального користування, 
затвердженого Постановою Кабінету 
Міністрів України від 3 грудня 2008р. 
№1081 (зі змінами), Правил надання 
послуг пасажирського автомобіль-
ного транспорту, затверджених По-
становою Кабінету Міністрів України 
від 18.02.1997 №176 (зі змінами).

Для забезпечення належної якос-
ті та безпеки перевезень пасажирів 
на автобусних маршрутах, згідно з 
Порядком визначення класу ком-
фортності автобусів, сфери їхнього 
використання за видами сполучень 
та режимів руху, затвердженого на-
казом Мінтрансзв’язку України від 12 
квітня 2007 р. № 285, на маршрутах 
протяжністю до 150 км допускається 
використання автобусів категорій 
М2 (повна маса до 5 т) та М3 (повна 
маса більше 5 т). Клас автобусів: на 
приміських маршрутах І, ІІ, ІІІ.

Обов’язкове надання як кон-
курсної пропозиції на кожен об’єкт 
конкурсу, що містить приміські 
маршрути, щонайменше одного 
транспортного засобу, пристосова-
ного для перевезення осіб з обмеже-
ними фізичними можливостями.

Наявність у перевізника-

претендента необхідної кількості 
резервного рухомого складу відпо-
відної місткості згідно з підпунктом 4 
п.12 Порядку проведення конкурсу з 
перевезення пасажирів на автобус-
ному маршруті загального користу-
вання, затвердженого Постановою 
Кабінету Міністрів України від 3.12.08 
№1081 (зі змінами).

Забезпечення державних соціаль-
них нормативів у сфері транспортно-
го обслуговування пасажирів.

Перевезення громадян пільгових 
категорій згідно з чинним законо-
давством.

Забезпечення виконання вимог 
чинного законодавства, що регулює 
роботу автомобільного транспорту.

Дотримання трудового законо-
давства України, забезпечення на-
лежних умов праці. 

Документи для участі у конкурсі 
приймають у закритому конверті з 
позначкою №1 та конверті з позна-
чкою №2, який містить докумен-
ти з інформацією про те, на який 
об’єкт конкурсу надає документи 
перевізник-претендент. Документи 
на конкурс приймають до 22 грудня 
2017 року включно з 9 до 17 год. за 
адресою: м. Тернопіль, вул. Галицька, 
38, філія «Тернопільавтотранссервіс» 
Українського державного підприєм-
ства з обслуговування іноземних та 
вітчизняних автотранспортних засо-
бів «Укрінтеравтосервіс».

Увага! З питань щодо номерів 
рейсів та розкладів руху автобусів 

на маршруті, бланків документів 
для участі в конкурсі, а також за до-
відками звертайтеся за телефонами: 
52-15-79, 52-45-90, за адресою: м. 
Тернопіль, вул. Галицька, 38 з 9 до 17 
год. у робочі дні. Філія «Тернопільав-
тотранссервіс» Українського держав-
ного підприємства з обслуговування 
іноземних та вітчизняних автотран-
спортних засобів «Укрінтеравтосер-
віс» (робочий орган конкурсного 
комітету) та 43-58-74, за адресою: м. 
Тернопіль, майдан Перемоги, 1, з 8 
до 17 год. 15 хв. у робочі дні, відділ 
розвитку інфраструктури та з питань 
цивільного захисту Тернопільської 
районної державної адміністрації.

Конкурс відбудеться 11 січня 2018 
року о 10 год. у приміщенні Терно-
пільської районної державної адмі-
ністрації, каб. 310.

Плата за один об’єкт конкурсу 
внутрішньорайонного приміського 
автобусного маршруту становить 
1241 грн.

Реквізити для перерахування 
коштів філії «Тернопільавтотранс-
сервіс» Українського державного 
підприємства з обслуговування 
іноземних та вітчизняних автотран-
спортних засобів «Укрінтеравтосер-
віс»: код 38916338, ПАТ АКБ «Львів», 
р/р 2600459804 МФО 325268.

Конкурсний комітет з перевезення 
пасажирів на автобусних маршру-
тах загального користування, що 

не виходять за межі Тернопільського 
району.

Педагогічний колектив Петриківь-
кої ЗОШ І-ІІ ст. щиросердечно вітає 
з 40-річчям педагога-організатора  
Лілію Мар’янівну ШТОЙКО.

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.

Працівники будинку культури 
та бібліотеки с. Великий Глибочок  
щиросердечно вітають з днем на-
родження односельчанина, депу-
тата Тернопільської районної ради  
Євгена Євгеновича ГРИЦИШИНА.

З днем народження сердечно Вас вітаємо,
Розум Ваш і доброту ми добре знаємо,
Залишайтесь гарним і розумним,
Хай не буде Вам ніколи сумно!
У родині будуть всі здорові, дружні,
Енергія у серці надпотужна.
В роботі буде успіхів немало,
Щоб Вас усі любили й поважали!

Колектив Територіального центру 
соціального обслуговування (надан-
ня соціальних послуг) щиро вітає з  
днем народження  соціального  ро-
бітника с. Гаї-Шевченківські Наталію 
Вікторівну КОРОЛЬЧУК.

Нехай завжди тобі всміхається доля,
Несуть тільки радість з собою роки.
Хай щастя й здоров'я не зрадять ніколи,
Хай збудуться мрії, бажання й думки!

Педагогічний колектив Велико-
глибочецької ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. 
Я. Стецька  вітає з днем народження 
вчителя трудового навчання Євгена 
Євгеновича ГРИЦИШИНА, вчителя 
початкових класів Ганну Павлівну 
ПРОКОПИК.

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

9 грудня святкуватиме 70-річчя 
Леся Вікторівна ЗЕЛЕНА із с. Козівка 
Тернопільського району. Щирі вітан-
ня надсилаємо їй з нагоди ювілею.

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!

З повагою – сім’я Олега Конопки  
із м. Теребовля.

Колектив, депутатський  корпус, 
члени  виконавчого  комітету Велико-
березовицької селищної  ради  віта-
ють з днем  народження паспортиста-
діловода Уляну Іванівну ДЖУГЛУ.

В святковий день 
Прийміть вітання 
Та найщиріші побажання: 
Здоров'я, щастя та добра, 
Наснаги, успіхів, тепла. 
І повсякденно, повсякчас 
Хай буде все у Вас гаразд!

Іменинники Тернопільського ра-
йонного територіального медичного 
об’єднання — лікар-кардіолог Ольга 
Миколаївна ЦАРЕНКО, сестра ме-
дична з дієтичного харчування Марія 
Олександрівна ТУРЧИН, реєстратор 
медичний Галина Василівна БОГАЧ, 
лікар-офтальмолог Вікторія Ігорівна 
ШАЙНЮК, оператор комп’ютерного 
набору Світлана Василівна БІЛІН-
СЬКА, технік зубний Марія Вікто-
рівна ПІХ, молодша медична сестра 
(санітарка) Оксана Степанівна СЄ-
ІДОВА,  дезінфектор Антоніна По-
тапівна СУМ, медсестра Уляна Во-
лодимирівна ВОРОНА, підлітковий 
лікар-терапевт Галина Степанівна 
САРАПУК, зубний технік Галина Пе-
трівна АТАМАНЕЦЬ, сестра медична 
стаціонару Ірина Петрівна ПОБЕ-
РЕЖНИК, сестра медична Ірина Во-
лодимирівна БОЙКО, сторож Зіновій 
Зіновійович БАЛИК.

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!

З повагою — працівники ТРТМО.

Колектив ДНЗ «Світ малечі» із с. 
Ігровиця щиро вітає з днем наро-
дження прибиральницю Надію Оле-
гівну ЗЕЛЕЦЬКУ.

На довгий вік, на многії літа,
На шану від людей, тепло родинне,
Стелися, доле, крізь усе життя
Лише добром для доброї людини.

Колектив навчально-виховного 
комплексу «Загальноосвітня школа 
I-II ст. – дошкільний навчальний за-
клад с. Скоморохи» щиро вітає з днем 
народження прибиральницю Надію 
Богданівну ПІДДАНЮК.

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

Великогаївська сільська рада проводить громадське обговорення 
містобудівної документації «Детальний план території  для будівни-
цтва об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського 
харчування в с. Великі Гаї Тернопільського району Тернопільської об-
ласті» (земельна ділянка гр. Палубяк С.Я.).

Громадське слухання відбудеться  05.01.2018 року об 11 год. у при-
міщенні Великогаївської сільської ради за адресою: Тернопільська обл., 
Тернопільський р-н,  с. Великі Гаї, вул. Галицька, 44 Г.   

7 грудня минає 40 днів, як передчасно відійшов у засвіти Андрій Йосипович Салабай – 26-річний 
єдиний син старости сіл Баворів та Застав’я Великогаївської об’єднаної територіальної громади Надії 
Ярославівни Салабай. Сумуємо разом із нею у цей тяжкий для неї час. 

Друзі та колеги.

Мамі…
Мамо, знаєш: життя коротке.
Мамо, це – всього лише мить. 
Твоє серденько материнське
Через мене, люба, все болить.

Перестань, матусю, гірко плакать,
Сльози обітри з свого лиця.
Ти згадай усе лиш тільки добре,
Бо журба тобі не до лиця.

Люба мамо, ти моя єдина,
Найрідніша в світі тільки ти.

Я тебе благаю щиро і востаннє:
Якщо можеш, все мені прости.

Тільки ти могла мене любити,
Ти для мене одного жила.
Ти прости мені, моя матусю,
Що пішов, а ти залишилась сама.

Я запізно зрозумів ту силу,
Що вела мене все по житті.
Я цілую, мамо моя мила,
Твої руки працьовиті, золоті.

Скільки горя ти в житті зазнала,
Скільки раз ти плакала вночі.
Ти прости, прости, тебе я прошу
І благаю: будь щаслива у житті.

Я прийду до тебе ніжним вітром,
Пташкою співатиму тобі.
Я любив тебе, моя матусю,
Не сказав тобі це при житті.
Прости…
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Ігровицькій школі — славних 80!
У кожній дитині світить 
сонце
Професор кафедри української 

мови ЛНУ ім. Івана Франка Любомир 
Сеник, старший науковий співробіт-
ник історичного музею у Львові, ар-
хеолог Володимир Сович, полковник 
запасу, нині менеджер з електроус-
таткування у місті Мінськ (Білорусь) 
Володимир Голик, сільський голова 
села Ігровиця Галина Голик, дирек-
тор ПОП «Золотий колос» Ярослав 
Симак, лікар-педіатр Олександра 
Камінська, головний інженер корпо-
рації «Київ-метробуд», заслужений 
будівельник України Микола Зага-
люк, професор, викладач ТНЕУ Воло-
димир Каплун, викладач Прикарпат-
ського національного університету 
ім. В. Стефаника Надія Біловус, про-
фесор, викладач Тернопільського 
кооперативно-торгівельного еконо-
мічного коледжу Ольга Шульган  та 
сотні інших людей свого часу навча-
лися у школі в селі Ігровиця. Багато 
з них досягли висот у науці, галузях 
промисловості, сільського господар-
ства, культури, багато стали, може, і 
не настільки іменитими, зате сумлін-
ними трударями. І всі пам’ятають сво-
їх перших учителів, які навчили три-
мати ручку, писати літери та цифри, 
були вимогливими й безкорисливи-
ми. Випускників розкидала доля, без 
перебільшення, по всій планеті, проте 
вони навідуються до рідного села, де 
збереглися їхні отчі домівки, також 
приходять до школи. Зустрічаються зі 
своїми вже літніми посивілими вчите-
лями, забувають про ранги, здобутки 
та стають хоч на годинку дітьми.

Скільки приємних зустрічей, сліз 
радості було недільного дня 3 грудня 
у селі Ігровиця на урочинах з нагоди 
святкування 80-літнього ювілею шко-
ли! Зібралися нинішні учні та вчите-
лі, педагоги, які колись працювали 
у школі, випускники різних років. 
Когось упізнавали, а до когось довго 
приглядались: хто це? «Та й не дивно, 
- лунало у відповідь, — я ж не був у 
селі більше 30 років!» Але зворушені, 
що про них пам’ятають, обіцяли на-
відуватись у село дитинства та юності 
частіше.

Сторінками історії 
У 80-х роках ХІХ століття село 

Ігровиця належало польському по-
міщику Онуфрію Туркулу. Саме він 
надав землю та кошти на побудову 
народного дому, церкви й школи, 
яка у 1937 році прийняла перших 
учнів. Навчання, звичайно, прово-
дили польською мовою. Першим ди-
ректором був Тадей Сеник. Під час 
Другої світової війни приміщення 
навчального закладу було переоб-
ладнане на військовий госпіталь. З 
1958 по 1962 роки у школі здобува-
ли повну середню освіту також учні 
з Івачева Долішнього та Івачева Го-
рішнього сучасного Тернопільсько-
го та Хомівки, Іванківців, Мшанця 
Зборівського районів. У класах, як 
згадують старші учителі, навчалося 
по 30 та більше учнів. З 1962 року і 
по нині школа має статус навчаль-
ного закладу  І-ІІ ст. У 1980 році 
було побудовано шкільну їдальню, 
а у 1998-му – паливну та проведе-
но до школи газ. Влітку 2005 року 
у корпусі №1 зробили капітальний 
ремонт, а через три роки відкрили 
комп’ютерний клас. 

Директорами школи свого часу 
були Віктор Володимирович Ло-
бас, Галина Юхимівна Неліпа, Ми-
хайло Прокопович Станюк, Петро 
Емануїлович Ковальчук, Ростислав 
Іванович Сікора, Віра Казимирів-
на Криськів, Андрій Володимиро-
вич Каплун, Петро Данилович Со-
кіл, Ігор Михайлович Матвіїшин. 
З липня 1999 року на цю посаду 
призначено Ігоря Володимировича 
Пелішка, учителя англійської мови, 
який очолює педагогічний колектив 
дотепер.

Традиції та досягнення
Кожен навчальний тиждень у цій 

школі починають і закінчують вшану-
ванням державної символіки, прово-
дять День відкритих дверей для дітей, 
які підуть у 1 клас, і їх батьків, посвя-
ту в козачата, заохочують учнів, які 
зайняли призові місця в олімпіадах, 
конкурсах, змаганнях.

Багато випускників закінчили 
школу зі свідоцтвами з відзнакою. 
Дирекцію школи неодноразово наго-
роджували грамотами відділу освіти 
Тернопільської РДА, обласного управ-
ління освіти, райдержадміністрації та 
Тернопільської районної ради, Мініс-
терства освіти України.

Традиційною стала участь учнів 
школи у всеукраїнських та міжнарод-
них конкурсах «Кенгуру», «Колосок», 
«Бобер», «Sunflower» («Соняшник»), 
в яких вони гідно продемонстрували 
знання, уміння та навички з відповід-
них шкільних предметів.

Протягом року в школі проводили 
цікаві позакласні заходи:  «Свято Осе-
ні»,  «Посвята в козачата», конкурс 
патріотичної прози та поезії «Свята 
Покрова»,  День рідної мови «Дзве-
ни струмочком, рідна мово», лінійку 
пам’яті «Лицарство Крут», виховні 
години «Тарасовими шляхами», «Рід-
на матінко — ясне сонечко», флешмоб 
та лінійку пам’яті до річниці голодо-
мору  «Як страшно це звучить», свято 
пам’яті Січових стрільців, День Со-
борності України, флешмоб до Дня 
Перемоги «Маки пам’яті», волонтер-
ські акції до Міжнародного дня людей 
похилого віку, тиждень толерантності, 
конкурсну програму до Міжнародно-
го жіночого дня «Краса врятує світ», 
екологічні акції «Зробимо планету 
чистою», «Заквітчаймо рідну школу», 
«Посади дерево», конкурс малюнків 
«Квіти – очі землі», конкурс «Замість 
ялинки – зимовий букет»,  вечорниці 
«Ой хто, хто Миколая любить», свято 
до дня народження Тараса Шевченка 
«Наш митець і пророк». Словом, ні 
дітям, ні учителям сумувати не дово-
диться.

За останній рік було зроблено чи-
мало щодо поліпшення та поповне-
ння матеріальної бази школи — обла-
штовано подвір’я початкових класів, 
зроблено капітальний ремонт в акто-
вій залі, придбано дві шкільні дошки, 
мультимедійний телевізор, проведено 
швидкісний Інтернет. За сприяння ра-
йонної організації Товариства Черво-
ного Хреста школа придбала 5 комп-
лектів парт. 

Святкування ювілею
У місцевому клубі відбувся великий 

святковий концерт. Дійство благосло-
вили отці Роман та Віталій. З вітання-
ми виступили голова Тернопільської 
районної ради Андрій Галайко, на-
чальник відділу освіти РДА Василь 
Цаль, директор Ігровицької ЗОШ 
І-ІІ ст. Ігор Пелішко, сільський голо-
ва села Ігровиця Галина Голик,  ви-
пускники школи, учителі, меценати 
дійства – директор ПОП «Золотий 
колос» Ярослав Симак, директор 
Ігровицького цегельного заводу Ві-
талій Підлісний та інші. Захоплююче 
про історію школи розповіла заступ-
ник директора з навчально-виховної 
роботи Стефанія Романишин. Пе-
дагог також написала багато пісень, 
які прозвучали в концерті. Хвилиною 
мовчання пом’янули вчителів, які віді-
йшли у засвіти. Подякували випускни-
кам школи, які брали участь в АТО та 
продовжують захищати мир і спокій 
українців на сході нашої держави – Ві-
ктору та Юрію Біловусам, Ярославу За-
галюку, Володимиру Папурі та іншим.

Щирими оплесками супроводжува-
ли присутні на дійстві кожен виступ 
учнів та учителів Ігровицької школи. 
Цікаво, що на святі звучало багато гу-
моресок. Це зрозуміло, адже веселий 
народ – це здоровий і гарний народ. А 
таких людей ніякий ворог не подолає!

Галина ЮРСА – ТРР «Джерело».

До уваги власників автотранспорту
Тернопільська районна державна адміністрація (організатор перевезень) оголошує конкурс на право здій-

снювати перевезення пасажирів на внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування в 
звичайному режимі руху.

Перелік об'єктів конкурсу:
№№ рейсів 

номер 
маршруту

Назва маршруту
Протяжність  

маршруту 
(км)

Час відправл. з 
пунктів

к-сть 
обор. 
рейс.

мін. 
к-сть 
авт.почат. кінцев.

15-22/1 Тернопіль – Острів – 1 11 6-40 21-40 11 2
15-22/2 Тернопіль – Острів – 2 11 7-10 22-10 11 2
15-23/1 Буцнів (Серединки) – Тернопіль 12,5 6-15 20-20 10 2
15-23/3 Буцнів (Серединки) – Тернопіль 12,5 7-00 21-15 10 2
15-32/2 Горішній Івачів (Чистилів) – Тернопіль 18 6-30 19-20 8 2

Періодичність виконання рейсів — щоденно.

Учні 6 класу,1985 рік.

Учні 4 класу Ігровицької школи з учителем 
Тетяною Іванівною Пушкін, 1985 рік.

Учні 8 класу та педагоги,1983 рік.

Учні 1 класу з учителями початкових класів Надією Пе-
трівною Бурмакою та Алою Зіновіївною Сямро, 1991 рік.

8 клас, 1981 рік.
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Згадайте предків своїх, щоб історія перед вами не згасла
Краєзнавство є одним із провідних на-

прямків діяльності бібліотек. Комплексні 
форми поширення краєзнавчих знань біблі-
отеки проводять для своїх читачів-школярів 
у співпраці з усіма зацікавленими установа-
ми й організаціями, які також здійснюють 
краєзнавчу роботу, — музеями, школами, 
архівами. 

За підтримки директора Мишко-
вицької ЗОШ I-III ст. Андрія Ігорови-
ча Чернеця учні 5-х класів 
мали змогу поїхати на 
екскурсію в Тернопільський 
обласний краєзнавчий 
музей. Це – найдавніший 
заклад культури і просвіт-
ництва області, знаний в 
Україні та за кордоном.
До екскурсії долучилися: вчи-

тель історії Марія Михайлівна 
Сирник, класний керівник Ольга 
Йосипівна Дзюбак, зав. бібліотекою-філією 
Галина Богданівна Дудас, батьки учнів — Ан-

дрій Степанович Льох, Марія 
Ярославівна Шимчук.

Радо нас зустріли праців-
ники музею Ольга Муйсіїв-
на Карплюк і Наталя Богда-
нівна Українець.

Експозиція відділу природи знайомить 
відвідувачів з рослинним і тваринним світом, 

кліматом, природними багатствами Терно-
пільської області.

Експозиційний відділ стародавньої історії 
відтворює період від найдавніших часів до 
Першої світової війни.

Відділ новітньої історії охоплює період від 
Першої світової війни (1914-18 рр.) до сього-
дення. 

Гордістю музею є численні колекції 
декоративно-ужиткового мистецтва. Це — 
художня кераміка, народний одяг і вишивка, 
художня обробка шкіри і дерева. Унікальну 
мистецьку вартість мають «борщівські» со-
рочки, які вражають різноманітною техні-
кою вишивання. Серед експонатів музею є 
твори професійного малярства і пластики, 
килими, порцеляна, монети, оригінальні до-
кументи. 

Відвідавши цей музей, ми дізналися 
про історичне минуле наших земель, по-
бачили прекрасні картини та скульптури 
талановитих українських митців. 

Галина Дудас,  
зав бібліотекою-філією с. Мишковичі. 

Видатні земляки Шкільний меридіан

У ляльковому театрі «Первоцвіт»
30 листопада 2017 року на базі НВК «Мишковицька ЗОШ І-ІІІ ст. — ДНЗ» відбулася прем’єра 
вистави «Бабусин коровай», створеної на сучасний лад за мотивами мультфільму «Сонячний 
коровай». Виставу успішно зіграли вихованці лялькового театру «Первоцвіт», керівник якого 
— Волинець Марія Михайлівна. 

«Ярослав Павуляк 
у слові»
28 листопада в актовому залі 
обласного краєзнавчого музею 
відбулися «Павуляківські схо-
дини», приурочені 7-й річниці 
з дня смерті відомого поета-
шістдесятника, номінанта на 
здобуття Шевченківської пре-
мії, першого директора Терно-
пільського історико-меморіального музею політичних 
в’язнів, уродженця Настасова Ярослава Павуляка. 

5 грудня в школі с. Дичків Великогаївсьгої ОТГ відбувся солодкий ярмарок. Безліч тортів, тіс-
течок, пампушків, фруктових композицій, різноманітних канапок приготували учні разом із 
батьками. Ярмарок вдався на славу, менше як за годину всі столи спорожніли. Кошти, зібрані 
від продажу смаколиків, будуть використані для купівлі необхідних речей для воїнів АТО.
Дякуємо всім, хто долучився до цієї доброї і смачної справи!

Організатором і модератором за-
ходу став науковець, земляк поета, 
популяризатор його творчості та 
упорядник книги «Ярослав Паву-
ляк у споминах» Олег Смоляк, який 
влучно розбавляв виступи учасників 
«круглого столу» поетичним словом 
настасівського шістдесятника. До 
речі, подібні заходи Олег Степанович 
проводить у музеях та різних навчаль-
них закладах області по кілька на рік. 
Благословив дійство письменник о. 
Василь Погорецький.

«Круглий стіл» «Ярослав Павуляк у 
слові» зібрав шанувальників таланту 

поета, велич якого нам ще належить осягнути. Для видатного мит-
ця сучасності Івана Марчука він — другий після Тараса Шевченка. 
Його творча спадщина налічує лише трохи більше сотні віршів, та 
кожна строфа, кожен рядок так і вдаряють метафорами. Ярослав 
Павуляк — поет-модерніст, його слово важке для сприйняття. У 
кількох рядках йому вдавалося вмістити стільки, що іншим для 
цього бракувало й прозового твору. На цьому акцентували увагу 
всі учасники «круглого столу».

Глибокий лінгвістичний аналіз Ярославової поезії провела фі-
лолог Марія Крупа. Зокрема, вона зупинилася на тих його творах, 
в яких є образ дороги, детально проаналізувала усі синоніми цього 
поняття, які автор використав у віршах. Літературний  критик Те-
тяна Дігай нагадала присутнім, що рецензію поезій Павуляка опу-
блікувала в «Літературній Україні» ще за життя Ярослава, коли об-
ласна організація спілки письменників висунула його на здобуття 
Шевченківської премії. Виступили також поетеса Ірина Дем’янова, 
письменниця Валентина Семеняк, режисер Орест Савка, худож-
ник Богдан Ткачик, бібліограф Марія Пайонк, які розповіли про 
власне сприйняття поетичної творчості Павуляка. А краєзнавець 
Казимир Ярема висунув ідею звернутися до письменницької орга-
нізації з пропозицією заснувати обласну літературну премію імені 
Ярослава Павуляка. 

Ігор МИКОЛІВ, член НСЖУ, с. Настасів
Фото автора. 

Казкові герої вистави: звірята (заєць — Олег Воло-
шин; їжак — Денис Сисак; білка — Катерина Дудар; ли-
сиця — Вікторія Беспалько; мишка — Діана Балицька; 
жабка — Богдана Зіньків); метелики — Ніна Ващук та 
Вікторія Федірко), пташки (зяблик — Соломія Щурко; 
сорока — Лілія Будай), баба — Дарина Чайка. Ляль-
ководами були Вероніка Комар, Арсен Льох, Богдан 
Венгер та Олександра Парубейко.

Глядачі мали можливість насолодитися не лише ак-
торською майстерністю юних артистів, а й їхнім співом 
(пісні на слова керівника гуртка Марії Волинець, музи-
ка із репертуару Наталії Май).                                  

Юні глядачі разом з казковими звірятами й пташ-
ками поринули у світ добра, поваги, взаємодопомоги, 
любові та дружби.

 За сценарієм, бабуся роздала печений коровай 
тваринкам, а вони їй допомогли зустріти двох онуків, 

які повернулись зі сходу героями. Казкові персонажі 
пригощали їх яблуками, горішками, медом та солодо-
щами. 

 Бажаємо аматорам успіхів у наступних прем’єрах та 
виставах.          

Зліва направо: Валентина Семеняк, Марія Крупа, 
Олег Смоляк, Марія Пайонк, Орест Савка.

Олег 
Смоляк.
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Добрі справи

А в дитячих очах сяє іскринка щастя
5-те грудня жителі села Скоморохи Тернопільського району чекали з особливим нетерпінням, адже цього дня розпочав діяти дитячий садок на базі 
школи. Відтепер навчальний заклад матиме назву «Навчально-виховний комплекс ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ». Ця довгоочікувана подія стала справжнім 
святом для дітвори та їх батьків.

Різнокольорові повітряні куль-
ки, весела музика, схвильовані 
батьки, почесні гості і величезна 
кількість подарунків — все свід-
чило про те, наскільки значимим 
є відкриття дитячого садка для 
жителів села. 

Розділити радість з мешкан-
цями громади та привітати їх з 
чудовою подією завітали: голова 
Тернопільської РДА Олександр 
Похилий, голова районної ради 
Андрій Галайко, голова Вели-
когаївської ОТГ Олег Кохман, 
представник відділу освіти ОТГ 
Ігор Глива, директор агрофірми 
«Медобори» Володимир Круп-
ніцький, методист дошкільної 
освіти Оксана Королюк, старо-
сти сіл громади, депутати сіль-
ради. Їх діти зустрічали хлібом і 
сіллю. 

— У нашій 
школі навчають-
ся 60 дітей. Те-
пер цю дружню 
родину попо-
внили ще 30 до-
шкільнят ДНЗ. 
Ще донедавна 
у селі функці-
онував інший 
дитсадок, у від-
даленому приміщенні, що ство-
рювало дискомфорт для місцевих 
жителів. Тож з метою економії та 
акумуляції бюджетних коштів у 
рамках реформи децентралізації 
було прийнято рішення про обла-
штування в стінах школи дитсад-
ка. Тим більше, що для цього тут 
достатньо місця, адже приміщен-
ня розраховане на 450 місць, — 
розповідає директор «НВК ЗОШ 
І-ІІ ст. - ДНЗ» с. Скоморохи Леся 
Бонзюх. 

Раніше у крилі, де відкрили 
дитсадок, навчались початкові 
класи. Тепер тут усе пристосу-
вали для дошкільнят. Перебуду-
вали, зробили ремонт, закупили 
нові меблі, іграшки, постіль, по-
суд тощо. Реконструкція була 
справді масштабною, роботи роз-
почали ще влітку, і не всі вірили, 
що хороший задум вдасться вті-
лити в життя так скоро. 

Варто зауважити, що гроші 
на впровадження ідеї створення 
дитсадка були надані з бюджету 
Великогаївської ОТГ. Депутати 
одностайно підтримали це рі-

шення. Окрім того, у школі вста-
новили систему опалення, усі 
роботи встигли завершити ще до 
початку опалювального сезону. 

За словами Лесі Євгенівни, 
усіх працівників з попереднього 
ДНЗ було прийнято на роботу в 
новий дитсадок, отже, жоден не 
був звільнений.  Тепер тут функ-
ціонують дві групи — старша і 
ясла. Працюють два вихователі, 
два помічники вихователя, кухар 
та робітник з обслуговування на-
вчального закладу. 

Гості привітали дітей, 
їх батьків та колектив 
працівників із отриман-
ням нового затишного 
садочка, побажали всім 
здоров’я, добра, миру, 
злагоди і доброї долі. 

— На цю подію ми чекали 
давно. Сподіваємося, що з кож-
ним роком діток буде все більше. 
Нам радісно, що виконали дору-
чення громади. 

Відкриваючи цей дитсадок, 
вкотре доводимо, що зробили 
правильний вибір, об’єднавшись 
два роки тому в ОТГ, адже за 
цей проміжок часу вже встигли 
зробити багато хороших справ, 
завдяки яким наші села процві-
тають. Так буде і надалі, адже 
працювати ще є над чим, — за-
значив голова Великогаївської 
ОТГ Олег Кохман.

Цього дня на подвір’ї НВК від-
крили і дитмайданчик, кошти на 
який були спрямовані з районного 
бюджету на фонд депутата рай-
ради Володимира Крупніцького. 
Відтак, завдяки спільним зусил-
лям ОТГ, депутатського корпусу 
та районної влади вдалося домог-
тися позитивного результату. 

— Приємно бачити стрімкий 
розвиток ОТГ завдяки впро-

вадженню адміністративно-
територіальної реформи. Впев-
нений, це помітно і людям, які 
проживають в громадах. Дошкіль-
на освіта є важливою сходинкою 
до здобуття якісних знань, фун-

даментом, на якому будується 
вся система освіти. Вітаю малечу 
з тим, що сьогодні вона відчиняє 
двері у нову й незвідану країну 
знань. Божого благословення та 
щасливого дитинства! — сказав 
під час вітального слова голова 
Тернопільської РДА Олександр 
Похилий.

Приєднався до теплих поба-
жань на адресу малюків і очіль-

ник районної ради Андрій Га-
лайко.

— Оновлений дитсадок і май-
данчик радує не лише малечу, а й 
нас, дорослих. Адже витрачені на 
цю ініціативу кошти — це інвес-

тиція у майбутнє с. Скоморохи, 
Великогаївської ОТГ та України. 
Бажаю дітям зростати здоровими 
і розумними на радість батькам, 
— мовив Андрій Васильович.

Гості прийшли не з порожніми 
руками — дитсадку подарували 
нові іграшки, канцелярське об-
ладнання та оргтехніку. Дітвора 
ж дякувала людям, які допомогли 

реалізувати їхню мрію, віршами і 
хореографічними номерами. 

Далі присутніх запросили 
оглянути новий ДНЗ. Право пере-
різати синьо-жовту стрічку було 
надано голові ОТГ Олегу Кохману 
та керівнику Тернопільської РДА 
Олександру Похилому, які разом 
із дітьми першими зайшли у світ-
лий та затишний дитячий садок.

За давньою українською тра-
дицією, напередодні урочин при-
міщення дошкільного навчаль-
ного закладу освятив священик. 
Дійство закінчилося в гостинних 
стінах дитсадка, де кожен міг по-
милуватися затишними дитячими 
кімнатами. Батьки задоволені, а в 
дитячих очах не згасає іскринка 
щастя, адже тепер малеча отри-
мала свій будинок радості, де буде 
навчатися, виховуватися, спілку-
ватися й успішно готуватися до 
навчання у школі.

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

9.12. (субота) — «Летюча миша», музична комедія. Тривалість — 1 год 30 хв.
10.12. (неділя) —  «Наречена світанкової зорі», легенда про кохання. 

Тривалість — 2 год. 20 хв.
13.12. (середа) — «Гормон кохання, або Тестостерон», занадто відверта 

комедія (18+) . Тривалість — 2 год. 20 хв.
14.12. (четвер) — «Медовий місяць на всі сто», комедія. Тривалість — 2 год. 20 хв
17.12. (неділя) — «Кохання січового стрільця», музична комедія.  

З нагоди ювілею заслуженої артистки України Марії Гонти.
Тривалість — 2 год 20 хв.

Початок вечірніх вистав о 19:00.

Для дітей
10.12. (неділя) — «Рукавичка», казка. Тривалість — 2 год. 20 хв. 
Початок о 13:00.
З 16 грудня 2017 р. по 4 січня 2018 р. — Новорічне дійство у фойє театру 

«Пригоди в країні Морозива». Прем’єра «Кришталева 
туфелька», музична казка. 

Початок об 11.00, 14.00.

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

10.12. (неділя) — «День народження кота Леопольда», музична казка-
комедія (6+), ціна квитка 25 грн. Тривалість — 1 год.

Початок о 12:00 та о 14:30. 
17.12. (неділя) — дитячий ранок «Листи до Святого Миколая» та вистава 

«Незвичайний маскарад» (3+). Вартість квитка 40 грн.  
Тривалість 1 год. 10 хв.

Початок о 10:00, 12:00,14:30, 16:30.

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

11.12. (субота) — концерт академічного ансамблю танцю «Надзбру-
чанка» Тернопільської обласної філармонії. Головний 
балетмейстер – Юлія Якимчук. Керівник оркестру – Руслан 
Мищій. Солістка – Вікторія Мищій (вокал). Ведуча – заслу-
жена артистка України Адріана Онуфрійчук.

Початок о 18:30. 
Вартість квитка: 40, 50, 60, 80 грн.
18.12 (понеділок) — «Вечори на хуторі біля Диканьки», хореографічне 

дійство (за мотивами твору М. Гоголя). Постановка заслу-
женого працівника культури України Ігоря Николишина.

Початок о 18:30. 
Вартість квитка: 40, 50, 60, 80 грн.

Палац культури "Березіль" ім. Леся Курбаса
м. Тернопіль, вул. Миру, 6.

10.12. (неділя) —  «Щенячий патруль», інтерактивна дитяча вистава 
театру Київських ростових ляльок.  Початок о 16:00. 

13.12 (середа) — перше україномовне гумор-шоу «Варяти» з новою 
програмою. Керівник шоу — Сергій Притула. 

Початок о 19:00.

Афіша

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ
11 ÃÐÓÄÍß

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Ò/ñ “Òðàâìà”
06.45, 09.15, 10.45 Áàäüîðèé ðàíîê

07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 

03.30 Ïðîâiíöiéíi âiñòi

07.45, 15.50, 18.50 Îãîëîøåííÿ. 

Áþðî çíàõiäîê

08.00 Âiêíî â Àìåðèêó

09.00, 00.15 ×àñ-Tàéì

09.30 Ñïðàâæíÿ öiíà

09.45 Òâié äiì

11.00, 16.10 Äèòÿ÷à ãîäèíà

13.10, 02.30 Õiò-ïàðàä

14.00, 01.00 Õ/ô “Ñîáàêà ïðèâèä”

17.30 Ïðî íàñ

19.30, 21.00 Íàøi âiòàííÿ

20.30 ÒÍÅÓ - êàëåéäîñêîï ïîäié

20.40 Äiì êíèãè

21.25, 22.30, 00.55 Îãîëîøåííÿ.

Áþðî çíàõiäîê

21.30 Ïîãëÿä çáëèçüêà

22.40, 04.00 Õ/ô “Âòîðãíåííÿ íà 
çåìëþ”

06.45 “Ñëîâî Áîæå íà êîæåí äåíü”

06.50, 12.13 Àíîíñè.Ïîãîäà

06.55 “Âåëåòè äóõó i ñëàâè. 

07.00 “Ðàíîê ç ÒÒÁ”

09.15 “Çàãóáëåíi ó ÷àñi”

09.30 “Ìàíäðè”

09.50 Òåëåçàìàëüîâêà

10.00 “Âiäâåðòi äiàëîãè”

10.56, 11.13, 16.13, 17.13, 19.26, 

22.26 Ïîãîäà. Àíîíñè

11.00, 12.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

22.00 “Âiñòi ÒÒÁ”

11.15, 17.50 “Ïiñíi íàøîãî êðàþ”

11.30 “Ïîäîðîæíi çàìàëüîâêè”

12.15 “Ìàìèíà øêîëà”

17.15 “Óðîê: äëÿ áàòüêiâ”

17.45, 20.20 Ñîöiàëüíà ðåêëàìà

18.00 “Ìàíäðè Âåëèêèì Ëóãîì”

18.15 “Àçáóêà ñìàêó”

18.55, 20.25 “Òåðíîïiëü ñüîãîäíi”

19.30 “ßê öå”

19.45 “Ñåðöå ìiñòà”

20.00 “Êàðàþñü, ìó÷óñÿ, àëå íå êàþñü!”

20.35 “Ïiñíÿ â äàðóíîê”

20.45 “Âå÷iðíÿ êàçêà”

21.00 “Òåìà äíÿ”

21.30 “Çåìëÿ - íàø ñïiëüíèé äiì”

Â²ÂÒÎÐÎÊ
12 ÃÐÓÄÍß

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Ò/ñ “Òðàâìà” 
06.45, 09.15, 10.45 Áàäüîðèé ðàíîê

07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 

03.30 Ïðîâiíöiéíi âiñòi

07.30, 15.50, 18.50, 22.30 

Îãîëîøåííÿ. Áþðî çíàõiäîê

07.35 Ïîãëÿä çáëèçüêà

08.05 Åòèêåòêà

08.20 ÒÍÅÓ - êàëåéäîñêîï ïîäié

08.30 Ñìàêè êóëüòóð

09.00, 00.15 ×àñ-Tàéì

11.00, 16.10 Äèòÿ÷à ãîäèíà

11.45 Ä/ï “×àðiâíèé êëþ÷èê”

12.15 Ïðî êiíî

13.00, 02.30 Õiò-ïàðàä

17.30 Ìàéñòåð-êëàñ iç Íàòàëêîþ 

Ôiöè÷

19.30, 21.00 Íàøi âiòàííÿ

20.00 Ìåæà ïðàâäè

21.25, 00.55 Îãîëîøåííÿ.Áþðî 

çíàõiäîê

21.30 “Ãàë-êëiï”

22.35, 04.00 Õ/ô “Íàäîáðàíi÷ i õàé 
ùàñòèòü” 

06.45 “Ñëîâî Áîæå íà êîæåí äåíü”

06.50, 12.13 Àíîíñè.Ïîãîäà

06.55 “Âåëåòè äóõó i ñëàâè. 

07.00 “Ðàíîê ç ÒÒÁ”

09.00 “Àçáóêà ñìàêó”

09.15, 21.00 “Òåìà äíÿ”

10.00 “Ìóçè÷íèé êàëåéäîñêîï”

10.30 “Çåìëÿ-íàø ñïiëüíèé äiì”

11.00, 12.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

22.00 “Âiñòi ÒÒÁ” 

11.13, 16.13, 17.13, 19.26, 22.26, 

22.55 Ïîãîäà. Àíîíñè

11.15, 17.50 “Ïiñíi íàøîãî êðàþ”

11.45 “Ñåðöå ìiñòà”

12.15 “Ìàíäðè Âåëèêèì Ëóãîì”

12.30 “ßê öå”

17.15 “Ïðàâèëà êóõíi”

17.30 “Ðåôðåí”

18.00 “Åíåðãîìàíiÿ”

18.30 “Ëåãåíäè Çàïîðiææÿ”

18.55, 20.25 “Òåðíîïiëü ñüîãîäíi”

19.30 “Áóäüòå çäîðîâi”

20.00 “Æiíî÷èé êëóá”

20.35 “Ïiñíÿ â äàðóíîê”

20.45 “Âå÷iðíÿ êàçêà”

21.15 “Êðiçü ïðèçìó ÷àñó”

22.30 “Ñïðàâà. Îëåñü Áåðäíèê”

22.50 Òåëåçàìàëüîâêà

ÑÅÐÅÄÀ
13 ÃÐÓÄÍß

06.00, 10.00, 18.00 Ò/ñ “Òðàâìà”
06.45, 09.15, 10.45 Áàäüîðèé ðàíîê

07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 

03.30 Ïðîâiíöiéíi âiñòi

07.30, 15.50, 18.50 Îãîëîøåííÿ. 

Áþðî çíàõiäîê

07.35 Ìåæà ïðàâäè

08.30 Ñìàêè êóëüòóð

09.00, 00.15 ×àñ-Tàéì

11.00, 16.10 Äèòÿ÷à ãîäèíà

12.10 “Ãàë-êëiï”

12.35 Ãàëèöüêèé øëÿãåð, Ëüâiâ. 2÷

14.00 Õ/ô “Òiíü âåëåòíÿ”
16.40 Äèòÿ÷à ïðîãðàìà “×àðiâíèé 

êëþ÷èê”

19.30, 21.00 Íàøi âiòàííÿ

21.25, 22.35, 00.55 Îãîëîøåííÿ.

Áþðî çíàõiäîê

21.30 Ìàéñòåð-êëàñ iç Íàòàëêîþ 

Ôiöè÷

22.40 Õ/ô “Îñòàííÿ ìiøåíü” 
01.00 Õ/ô “Òiíü âåëåòíÿ”
02.30 Õiò-ïàðàä

04.00 Õ/ô “Îñòàííÿ ìiøåíü”

06.45 “Ñëîâî Áîæå íà êîæåí äåíü”

06.50, 12.13 Àíîíñè.Ïîãîäà

06.55 “Âåëåòè äóõó i ñëàâè. 

07.00 “Ðàíîê ç ÒÒÁ”

09.00 “Ïðàâèëà êóõíi”

09.15, 21.00 “Òåìà äíÿ”

09.30 “Ñïðàâà. Îëåñü Áåðäíèê”

09.50 Òåëåçàìàëüîâêà

09.55, 11.13, 16.13, 17.13, 19.26, 

22.26 Ïîãîäà. Àíîíñè

10.00 “Áóäüòå çäîðîâi”

10.30 “Æiíî÷èé êëóá”

11.00, 12.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

22.00 “Âiñòi ÒÒÁ”

11.15, 17.50 “Ïiñíi íàøîãî êðàþ”

12.15 “Ëåãåíäè Çàïîðiææÿ”

17.15 “Äiëîâèé ðèòì”

17.45 Ñîöiàëüíà ðåêëàìà

18.00 “×àñ çìií”

18.45 “Ðþêçà÷îê”

18.55, 20.25 “Òåðíîïiëü ñüîãîäíi”

19.30 “Íà ÷àñi”

20.15 “Çóïèíèñü i çäèâóéñÿ”

20.35 “Ïiñíÿ â äàðóíîê”

20.45 “Âå÷iðíÿ êàçêà”

22.30 “Öåíòð óâàãè”

22.55 Ïîãîäà. Àíîíñè

×ÅÒÂÅÐ
14 ÃÐÓÄÍß

06.00, 10.00, 18.00 Ò/ñ “Òðàâìà”
06.45, 09.15, 10.45 Áàäüîðèé ðàíîê

07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 

03.30 Ïðîâiíöiéíi âiñòi

07.30, 15.50, 18.50, 21.25, 22.30 

Îãîëîøåííÿ. Áþðî çíàõiäîê

08.30 Ñìàêè êóëüòóð

09.00, 00.15 ×àñ-Tàéì

11.00, 16.10 Äèòÿ÷à ãîäèíà

12.10 Ôîðìóëà çäîðîâ’ÿ

13.00, 02.30 Õiò-ïàðàä

14.00, 01.00 Õ/ô “Îñòàííié òàíåöü”

17.30 “Ãàë-êëiï”

19.30, 21.00 Íàøi âiòàííÿ

20.00 Ïiäñóìêè 2017 ðîêó. Ñòåïàí 

Áàðíà

21.30 Ñìà÷íà ìàíäðiâêà

22.35, 04.00 Õ/ô “Âòå÷à ç â’ÿçíèöi” 
00.55 Îãîëîøåííÿ. Áþðî çíàõiäîê

06.45 “Ñëîâî Áîæå íà êîæåí äåíü”

06.50, 12.13 Àíîíñè.Ïîãîäà

06.55 “Âåëåòè äóõó i ñëàâè. 

07.00 “Ðàíîê ç ÒÒÁ”

09.00 “Íàðîäíà ñêàðáíèöÿ”

09.15, 21.00 “Òåìà äíÿ”

09.30 “Öåíòð óâàãè”

09.55, 11.13, 16.13, 17.13, 19.26 

Ïîãîäà. Àíîíñè

10.00 “Íà ÷àñi”

11.00, 12.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

22.00 “Âiñòi ÒÒÁ”

11.15 “Ïiñíi íàøîãî êðàþ”

11.45 “Ðþêçà÷îê”

12.15 “Êðiçü ïðèçìó ÷àñó”

12.30 “ß öèì æèâó”

17.15 “Ðiäíå ñëîâî”

17.20 “Ñàä.Ãîðîä.Êâiòíèê”

17.40 Ðåêëàìà.Àíîíñè

17.45 Ñîöiàëüíà ðåêëàìà

17.50 “Ïiñíi íàøîãî êðàþ”

18.00 “Ìàéñòåðíÿ ïðîôåñié”

18.55, 20.25 “Òåðíîïiëü ñüîãîäíi”

20.35 “Ïiñíÿ â äàðóíîê”

20.45 “Âå÷iðíÿ êàçêà”

21.15 “Àðìiÿ íåñêîðåíèõ”

21.45 “Äóìêè âãîëîñ”

22.26 Ïîãîäà. Àíîíñè

22.30 “ßê öå áóëî”

Ï’ßÒÍÈÖß
15 ÃÐÓÄÍß

06.00, 10.00, 18.00 Ò/ñ “Òðàâìà” 
06.45, 10.45 Áàäüîðèé ðàíîê

07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 

03.30 Ïðîâiíöiéíi âiñòi

07.30, 15.50, 18.50 Îãîëîøåííÿ. 

Áþðî çíàõiäîê

07.35 Ïiäñóìêè 2017 ðîêó. Ñ. Áàðíà

08.30 Ñìà÷íà ìàíäðiâêà

09.00, 00.15 ×àñ-Tàéì

09.15 Ðàíêîâèé ôiòíåñ

11.00, 16.10 Äèòÿ÷à ãîäèíà

11.45 Ä/ï “×àðiâíèé êëþ÷èê”

12.10 “Ãàë-êëiï”

13.00, 02.30 Õiò-ïàðàä

14.00, 01.00 Õ/ô “Åêñòðèìàëüíå 
ïîáà÷åííÿ”

17.30 Ìàéñòåð-êëàñ iç Í. Ôiöè÷

19.30, 21.00 Íàøi âiòàííÿ

20.00 ÒÍÅÓ - êàëåéäîñêîï ïîäié

20.10 Ïîãëÿä çáëèçüêà

20.40 Ñëiä

21.30 Òâié äiì

22.35, 04.00 Õ/ô “Âèñîêi ÷àñòîòè” 

06.45 “Ñëîâî Áîæå íà êîæåí äåíü”

06.50, 12.13 Àíîíñè.Ïîãîäà

06.55 “Âåëåòè äóõó i ñëàâè. 

07.00 “Ðàíîê ç ÒÒÁ”

09.00 “Ìàéñòåðíÿ ïðîôåñié”

09.15 “Òåìà äíÿ”

09.30 “ßê öå áóëî”

11.00, 12.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

22.00 “Âiñòi ÒÒÁ”

11.15, 17.50 “Ïiñíi íàøîãî êðàþ”

11.30 “Àðìiÿ íåñêîðåíèõ”

12.15, 21.15 “Äóìêè âãîëîñ”

12.30 “Æèâi ñòîðiíêè”

17.15 “Ñëiä”

17.35 “Ìàãíîëiÿ-ÒÂ. Ñëóæáà ðîçøóêó 

äiòåé”

17.40 Ðåêëàìà.Àíîíñè

17.45, 18.50 Ñîöiàëüíà ðåêëàìà

18.00 “Ñòåïîâèêè”

18.15 “Ñìàêîòà”

18.30 “Íå ïåðøèé ïîãëÿä”

18.55, 20.25 “Òåðíîïiëü ñüîãîäíi”

19.30 “Íà ÷àñi”

20.35 “Ïiñíÿ â äàðóíîê”

20.45 “Âå÷iðíÿ êàçêà”

21.00 “Íàçáèðàíå”

21.30 “Arte, viva!”

22.30 “Çåìëÿêè”

ÑÓÁÎÒÀ
16 ÃÐÓÄÍß

TV-4
06.00 Ïðî êiíî

06.15, 11.00 Ïðî íàñ

06.45, 09.15 Áàäüîðèé ðàíîê

07.00 Ïðîâiíöiéíi âiñòi

07.30, 11.50, 14.20, 16.50 

Îãîëîøåííÿ. Áþðî çíàõiäîê

07.35 Õ/ô “Ïîâiòðÿíi ïiðàòè”

09.00, 00.10 ×àñ-Tàéì

10.00 Ñëiäñòâî. Iíôî

10.30 Áëàãà çâiñòêà ç Ðiêîì Ðåííåðîì

11.30 Ìàéñòåð-êëàñ iç Í. Ôiöè÷

11.55, 14.25, 16.55, 20.05, 00.05 

Òåðíîïiëüñüêà ïîãîäà

12.00 Ñìà÷íà ìàíäðiâêà

12.30, 00.30 Õ/ô “Âîâê” 
14.30 Ì/ô
15.00 Õ/ô Äèòÿ÷å êiíî.”Ìàëåíüêà 

÷àêëóíêà”
16.30 Äiì êíèãè

17.00 Õiò-ïàðàä

17.50 ÒÍÅÓ - êàëåéäîñêîï ïîäié

18.00 Íàøi âiòàííÿ

20.00, 00.00 Îãîëîøåííÿ. Áþðî 

çíàõiäîê

20.10, 02.30 Ñâiòëà Òðèçíà. Ìóçèêà 

22.00, 04.00 Õ/ô “Âîäié”

06.45 “Ñëîâî Áîæå íà êîæåí äåíü”

06.55 “Âåëåòè äóõó i ñëàâè. 

07.00 “Ðàíîê ç ÒÒÁ”

09.00 “Óäîñâiòà”

09.30 “Íå ïåðøèé ïîãëÿä”

09.50 “Çóïèíèñü i çäèâóéñÿ”

10.00 “Íà ÷àñi”

10.45 “Äóìêè âãîëîñ”

11.00 “Íàçáèðàíå”

11.15, 17.50 “Ïiñíi íàøîãî êðàþ”

11.30 “Arte, viva!”

12.00 “Ñëiä”

12.20 “Ñòåïîâèêè”

12.30 “Ñìàêîòà”

16.00 “Âóõàòi òà õâîñòàòi”

17.00 “Êîøèê òâîð÷èõ iäåé”

17.15 “Îáåðåãè”

17.35 “Ðiäíå ñëîâî”

17.40 Òåëåçàìàëüîâêà

18.00 “Ó÷íiâñüêèé ùîäåííèê”

18.15 “Êóëiíàðiÿ âiä Àíäðiÿ”

19.00 “Ïàíîðàìà ïîäié”

19.45 “Âñÿêà âñÿ÷èíà: iíñòðóêöiÿ ç 

âèêîðèñòàííÿ”

20.00 “Ñïîðòèâíi ìåðèäiàíè”

20.15 “Ñëîâàìè ìàëå÷i ïðî öiêàâi ðå÷i” 

20.35 “Ïiñíÿ â äàðóíîê”

20.45 “Âå÷iðíÿ êàçêà”

21.00 “Ó ñâiòi çàõîïëåíü”

21.30 “Ïîêëèê òàëàíòó” 

ÍÅÄ²Ëß
17 ÃÐÓÄÍß

06.00 Õ/ô “Ïîâiòðÿíi ïiðàòè”

07.45, 09.50 Áàäüîðèé ðàíîê

08.30, 11.55, 15.50, 19.55, 00.55 

Îãîëîøåííÿ. Áþðî çíàõiäîê

08.35, 15.55 Òåðíîïiëüñüêà ïîãîäà

08.40, 23.45 ×àñ-Òàéì

09.00 Ïîâíîòà ðàäîñòi æèòòÿ

09.30 Ñïðàâæíÿ öiíà

Ñîáîðó ÓÃÊÖ ì.Òåðíîïîëÿ

11.40 Äiì êíèãè

12.00 Õ/ô Äèòÿ÷å êiíî.”Ìàëåíüêà 
÷àêëóíêà”

13.30 Ä/ï “×àðiâíèé êëþ÷èê”

14.00 Ñiëüñüêèé êàëåíäàð

14.30 Ìåæà ïðàâäè

15.30 Ñëiä

16.00 Ïiäñóìêè 2017 ðîêó. Ñ. Áàðíà

17.00 Âiêíî â Àìåðèêó

17.30, 20.30 Ïðî íàñ

18.00 Íàøi âiòàííÿ

19.00, 00.00, 03.30 Ïðîâiíöiéíi âiñòi. 

Òèæäåíü

20.00, 01.00 Îãëÿä ñâiòîâèõ ïîäié

21.00, 03.00 “Ãàë-êëiï”

22.15, 04.15 Õ/ô “Äîðîãà íà ãðåöüêå 
âåñiëëÿ” 

01.30 Ñâiòëà Òðèçíà. Ìóçèêà ïàì’ÿòi 

06.45 “Ñëîâî Áîæå íà êîæåí äåíü”

06.50 Àíîíñè. Ïîãîäà

06.55 “Âåëåòè äóõó i ñëàâè. 

07.00 “Ðàíîê ç ÒÒÁ”

09.00 “Êóëiíàðiÿ âiä Àíäðiÿ”

09.15 “Âñÿêà âñÿ÷èíà: iíñòðóêöiÿ ç 

âèêîðèñòàííÿ”

09.30 “Âóõàòi òà õâîñòàòi”

09.45 “Êîøèê òâîð÷èõ iäåé”

10.00 “Ïàíîðàìà ïîäié”

10.45 “Ñïîðòèâíi ìåðèäiàíè”

11.00 “Ó ñâiòi çàõîïëåíü”

11.30 “Ñëîâàìè ìàëå÷i ïðî öiêàâi ðå÷i” 

11.45 “Ó÷íiâñüêèé ùîäåííèê”

12.00 “Îáåðåãè”

12.20 “Ðiäíå ñëîâî”

12.25 Òåëåçàìàëüîâêà

12.30, 17.50 “Ïiñíi íàøîãî êðàþ”

16.00 “Ïîêëèê òàëàíòó “

17.30 “Õîðòèöÿ çà áðàìîþ ñëiâ”

17.45 Ñîöiàëüíà ðåêëàìà

18.45 “Íå ïåðøèé ïîãëÿä”

19.00 “Ìóçè÷íèé êàëåéäîñêîï”

19.30 “Ìàìèíà øêîëà”

20.00 “Ïîäîðîæíi çàìàëüîâêè”

20.35 “Ïiñíÿ â äàðóíîê”

20.45 “Âå÷iðíÿ êàçêà”

20.58, 21.55, 22.56 Ïîãîäà.Àíîíñè

21.00 “Âiäâåðòi äiàëîãè”

22.00 “Çàãóáëåíi ó ÷àñi”

ÀÍÎÍÑÈ 
ÒÈÆÍß

. 
, Ïí, 15.10

Àíäåðñîíà. Éîãî ïîïåðåäíÿ 

ïîäîðîæ ëèøå ðîçïàëèëà àïåòèò, 

Ñâÿòîãî Ïåòðà - ãîëîâíèé õðàì 

Cinema Citi 
м. Тернопіль, вул. Текстильна, 28ч, торговельно-розважальний центр 
«Подоляни» 

«Кіборги»
Це історія не про війну, а про сучасних героїв, які творять нашу нову Україну. 
Незважаючи на різницю у статусі, походженні та віці, їх об’єднала одна мета – 
захистити рідну землю від агресора.
Рік виходу — 2017, виробник — Україна. 

«Коматозники»
П'ятеро студентів-медиків зважуються на відчайдушний експеримент 
– вони зупиняють свої серця на кілька хвилин, щоб дізнатися, що буде 
після смерті. Поступово входячи у смак, студенти ризикують своїми ре-
альними життями, адже такі навантаження дуже небезпечні для людини. 
Крім того, їх починають переслідувати гріхи минулого...
Рік виходу — 2017, виробник — США

«Байстрюки»
Брати Кайл і Пітер Рейнольдс прожили більше 30 років під опікою матері, 
вважаючи, що батько давним-давно помер від раку прямої кишки. Але 
їх мама якось вирішила сказати правду. На жаль, вона не має поняття, 
хто є батьком Кайла і Пітера. Чоловіки вирушать у велику подорож, щоб 
знайти батька. На своєму шляху вони зустрічають багатьох чоловіків, які 
розповідають про їх матір більше, ніж хлопці знають самі.
Рік виходу — 2017, виробник — США.
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ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ
11 ÃÐÓÄÍß

Â²ÂÒÎÐÎÊ
12 ÃÐÓÄÍß

ÑÅÐÅÄÀ
13 ÃÐÓÄÍß

×ÅÒÂÅÐ
14 ÃÐÓÄÍß

Ï’ßÒÍÈÖß
15 ÃÐÓÄÍß

ÑÓÁÎÒÀ
16 ÃÐÓÄÍß

ÍÅÄ²Ëß
17 ÃÐÓÄÍß

UA: ÏÅÐØÈÉ 
06.00 ÏÐÎÔIËÀÊÒÈÊÀ!!!

14.00 Ïåðøà øïàëüòà

14.30 Ðàäiî. Äåíü

15.00, 18.05, 21.00, 01.55 Íîâèíè

15.15, 23.30 Ðîçñåêðå÷åíà iñòîðiÿ

16.35, 23.20 Ïîãîäà

17.20, 05.40 Âiêíî â Àìåðèêó

17.50, 01.10 Íîâèíè. Ñâiò

18.20, 21.30 Òåìà äíÿ

18.35, 01.40 Íîâèíè. Êóëüòóðà

19.00 Äî ñïðàâè

19.30 Ðîçâàæàëüíà ïðîãðàìà ç 

Ìàéêëîì Ùóðîì 

20.15 Âiéíà i ìèð

21.50, 02.35 Íîâèíè. Ñïîðò

22.15 Ðîçäÿãàëêà

22.50 Ä/ñ “Äèêà ïëàíåòà”

00.30 Ä/ñ “Îðåãîíñüêèé ïóòiâíèê”

01.25, 02.20 Òåìà äíÿ

02.50 Áiàòëîí. Êóáîê ñâiòó. II åòàï. 

Åñòàôåòà 4õ7,5 êì. ×îëîâiêè

04.20 Áiàòëîí. Êóáîê ñâiòó. II åòàï. 

Åñòàôåòà 4õ6 êì. Æiíêè

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

ç 1+1”

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 00.00, 05.20 ÒÑÍ

09.30 “×îòèðè âåñiëëÿ”

10.40, 12.20 “Ìiíÿþ æiíêó”

13.50 Ò/ñ “Ñëóãà íàðîäó”
15.45 Ò/ñ “ß çíîâó òåáå êîõàþ” 
17.10 Ò/ñ “Íåñêií÷åííå êîõàííÿ”
20.30 “Ñåêðåòíi ìàòåðiàëè”

21.00 Ò/ñ “Äiàãíîç” 
22.50 “Ãðîøi”

00.10 “Ãîëîñ. Äiòè 4”

04.30 Ò/ñ “Ñèëà êîõàííÿ Ôåðiõè”

05.50 “Ì/ô”
06.20 “Ñëiäñòâî âåëè... ç Ëåîíiäîì 

Êàíåâñüêèì”

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Íîâèíè

07.10, 08.10, 09.20 “Ðàíîê ç Iíòåðîì”

10.00 Õ/ô “Çèìîâà âèøíÿ”
11.50 Õ/ô “Òîðêíóòèñÿ íåáà”
14.10 Õ/ô “Áåái-áóì”
16.10 “×åêàé íà ìåíå”

êîæíîãî”

20.00, 02.45, 05.15 “Ïîäðîáèöi”

20.40 Ò/ñ “Òîé, õòî íå ñïèòü” 
23.00 “Ñëiäñòâî âåëè... ç Ëåîíiäîì 

Êàíåâñüêèì”

00.50 Õ/ô “Ãóâåðíàíòêà” 
03.20 “Ñêåïòèê”

03.50 “Ðå÷äîê”

ICTV
05.40 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 

06.25 Ôàêòè òèæíÿ. 100 õâèëèí ç 

Îêñàíîþ Ñîêîëîâîþ

08.45 Ôàêòè. Ðàíîê

09.10 Ñïîðò

09.15 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè. Ïiäñóìêè 

10.15 Àíòèçîìái

10.15, 13.25 Ñåêðåòíèé ôðîíò. 

Äàéäæåñò

12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü

13.50, 16.15 Õ/ô “Ïàäiííÿ Îëiìïó” 
16.30 Õ/ô “Ïàäiííÿ Ëîíäîíó”
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið

19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 

20.20 Áiëüøå íiæ ïðàâäà

21.25 Ò/ñ “Íþõà÷” 
22.25 Ñâîáîäà ñëîâà

00.55 Õ/ô “Ñâÿùåííèê” 
02.25 Ò/ñ “Ìîðñüêà ïîëiöiÿ. Ëîñ-

Àíäæåëåñ”
03.05 Ò/ñ “Ñëiä÷i”

04.15 Åâðèêà!

04.20 Ôàêòè

04.40 Ò/ñ “Âiääië 44” 

06.00 “ÂóñîËàïîÕâiñò”

07.05 “Âñå áóäå äîáðå!”

09.05 Õ/ô “Øêiëüíèé âàëüñ”
11.05 Õ/ô “Ìåäîâèé ìiñÿöü”
13.00 “Áèòâà åêñòðàñåíñiâ 17”

15.25 “Âñå áóäå äîáðå!”

17.30, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”

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

20.00, 22.45 “Õàòà íà òàòà”

02.30 “Íàéêðàùå íà ÒÁ”

03.00 Ïðîôiëàêòèêà

06.00 Àáçàö

07.00, 08.45 Õ/ô “Ìåäàëüéîí”
07.00 Ì/ñ “Òîì i Äæåðði øîó”
08.45 Ì/ô “Âåñåëi íiæêè”
10.50 Õ/ô “Âåðòèêàëüíà ìåæà”
13.10 Õ/ô “Ïîäîðîæ äî öåíòðó çåìëi”

îñòðiâ”
17.00 Õòî çâåðõó

19.00 Ðåâiçîð

21.20 Ñòðàñòi çà Ðåâiçîðîì

23.45 Õ/ô “Åïiäåìiÿ” 
01.45 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé

01.50 Çîíà íî÷i

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 01.30 Ñüîãîäíi

09.30 Çiðêîâèé øëÿõ

11.00 Õ/ô “Çàáóäü ìåíå, ìàìî” 
13.00, 15.30 Ò/ñ “Ïîäàðóé ìåíi 

æèòòÿ”
18.00 Ò/ñ “Ëiêàð Êîâàëü÷óê” 

21.00 Ò/ñ “Êâiòè äîùó”
23.30 Õ/ô “Ïðèìàðíèé ïàòðóëü”
03.15 Ðåàëüíà ìiñòèêà

02.20 Çiðêîâèé øëÿõ

04.45 Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñòi 

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, 04.00 

Íîâèíè

06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Äîáðîãî 

09.30 Ò/ñ “Îïîâiäàííÿ ÕIÕ ñòîëiòòÿ”
11.00, 23.20 Ïîãîäà

11.10 Ò/ñ “Äiâ÷àòà âiéíè”
13.10, 14.30 Ðàäiî. Äåíü

13.55, 22.15 Ñêëàäíà ðîçìîâà

15.15 Ôîëüê-musiñ

16.45 Äiòè Z

17.15 Ì/ñ “×îðíèé Äæåê”
17.50, 03.15 Íîâèíè. Ñâiò

18.20, 21.30, 03.30, 04.45 Òåìà äíÿ

18.35, 03.45 Íîâèíè. Êóëüòóðà

19.00 Ïåðøèé íà ñåëi

19.25 Ä/ñ “Ñòîëèêà ßïîíiÿ”

20.25 Íàøi ãðîøi

21.50 Íîâèíè. Ñïîðò

22.50 Ä/ñ “Äèêà ïëàíåòà”

23.30 Ôóòáîë. Êëóáíèé ×åìïiîíàò 

Ñâiòó 2017. Ïiâôiíàë

01.20 Ôóòáîë. Êëóáíèé ×åìïiîíàò 

Ñâiòó 2017. Ìàò÷ çà 5-òå

04.25 Íîâèíè. Ñïîðò

05.05 Ä/ñ “Ñåðåäçåìíîìîð’ÿ”

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

ç 1+1” 

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 00.00, 05.20 ÒÑÍ

09.30, 10.55, 12.20 “×îòèðè âåñiëëÿ”

12.45 “Ìiíÿþ æiíêó “

14.20 Ò/ñ “Ñëóãà íàðîäó”
15.25 Ò/ñ “ß çíîâó òåáå êîõàþ” 
17.10 Ò/ñ “Íåñêií÷åííå êîõàííÿ” 
20.30 “Ñåêðåòíi ìàòåðiàëè”

21.00 Ò/ñ “Äiàãíîç”
22.00 “Ìîäåëü XL”

23.45, 00.10 Õ/ô “Ôåéêîâi êîïè” 
02.05 Ò/ñ “Ñèëà êîõàííÿ Ôåðiõè”

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

Êàíåâñüêèì”

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Íîâèíè

07.10, 08.10, 09.20 “Ðàíîê ç 

Iíòåðîì”

10.00, 12.25, 20.40 Ò/ñ “Òîé, õòî íå 
ñïèòü”

12.50 “Îðåë i Ðåøêà. Íàâêîëîñâiòíÿ 

ïîäîðîæ”

13.50 “Æèòòÿ íà ìåæi”

14.50, 03.45 “Ðå÷äîê”

20.00, 02.35, 05.15 “Ïîäðîáèöi”

23.00 “Ñëiäñòâî âåëè... ç Ëåîíiäîì 

Êàíåâñüêèì”

00.50 Õ/ô “Òè - ìåíi, ÿ - òîái”
03.20 “Ñêåïòèê”

ICTV
05.30 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà

06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi

08.45 Ôàêòè. Ðàíîê

09.15 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 

10.10 Áiëüøå íiæ ïðàâäà

11.10, 17.30, 21.25 Ò/ñ “Íþõà÷” 
12.10, 13.25 Õ/ô “Âàñàái” 
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü

14.45 Ñêåò÷-øîó “Íà òðüîõ”

14.55, 16.15 Ò/ñ “Ìàéîð i ìàãiÿ”
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið

19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 

20.20 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà

22.30, 02.05 Ò/ñ “Âèíèùóâà÷i. 
Îñòàííié áié”

23.45 Õ/ô “Áëåéä” 
02.55 Ò/ñ “Ìîðñüêà ïîëiöiÿ. Ëîñ-

Àíäæåëåñ”
03.35 Ò/ñ “Ñëiä÷i” 

04.10 Åâðèêà!

04.20 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé

04.25 Ñòóäiÿ Âàøèíãòîí

04.30 Ôàêòè

04.50 Ò/ñ “Âiääië 44” 

06.35, 15.25 “Âñå áóäå äîáðå!”

08.35 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”

10.25 “Áèòâà åêñòðàñåíñiâ 13”

12.50 “ÌàñòåðØåô - 6”

17.30 “Âiêíà-Íîâèíè”

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

20.00, 22.45 “ÌàñòåðØåô - 7”

22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”

23.20 “Îäèí çà âñiõ”

03.00 Çîíà íî÷i

03.45 Ò/ñ “Òàòóñåâi äî÷êè” 
04.40 Àáçàö

06.40, 07.00 Ì/ñ “Òîì i Äæåðði øîó”
07.00, 08.20 Õ/ô “Ìåäàëüéîí” 
08.20 Ò/ñ “Äðóçi”
11.40 Ò/ñ “Âiä÷àéäóøíi 

äîìîãîñïîäàðêè”
16.00, 21.00 Ïàöàíêè. Íîâå æèòòÿ

17.00 Õòî çâåðõó

19.00 Êîõàííÿ íà âèæèâàííÿ

22.00 Âàð’ÿòè

02.00 Çîíà íî÷i

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Ñüîãîäíi

09.30 Çiðêîâèé øëÿõ

11.00, 03.15 Ðåàëüíà ìiñòèêà

13.10, 15.30, 04.45 Àãåíòè 

ñïðàâåäëèâîñòi

16.00 Iñòîðiÿ îäíîãî çëî÷èíó 

18.00 Ò/ñ “Ëiêàð Êîâàëü÷óê” 

21.00 Ò/ñ “Êâiòè äîùó”
23.30 Ò/ñ “CSI. Ìiñöå çëî÷èíó” 
01.20 Õ/ô “Ïðèìàðíèé ïàòðóëü”

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, 02.00 

Íîâèíè

06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Äîáðîãî 

09.30 Ò/ñ “Îïîâiäàííÿ ÕIÕ ñòîëiòòÿ”
11.00, 16.35, 23.15 Ïîãîäà

11.10 Ò/ñ “Äiâ÷àòà âiéíè”
13.10 Ðàäiî. Äåíü

13.55 Íàøi ãðîøi

14.30 52 âiêåíäè

15.15 Äî ñïðàâè

15.50 Òâié äiì

16.45 Ì/ñ “×îðíèé Äæåê”
17.50, 01.15 Íîâèíè. Ñâiò

18.20, 21.30, 01.30, 02.30 Òåìà äíÿ

18.35, 01.45 Íîâèíè. Êóëüòóðà

19.00, 23.30 Ôóòáîë. Êëóáíèé 

×åìïiîíàò Ñâiòó-2017. Ïiâôiíàë

21.50, 02.45 Íîâèíè. Ñïîðò

22.15, 03.05 Ñâiòëî

04.10 Ðîçñåêðå÷åíà iñòîðiÿ

05.05 Ä/ñ “Ñåðåäçåìíîìîð’ÿ”

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

ç 1+1” 

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 00.00, 05.20 ÒÑÍ

09.30, 11.00, 12.20 “×îòèðè âåñiëëÿ”

12.50 “Ìiíÿþ æiíêó “

14.20 Ò/ñ “Ñëóãà íàðîäó”
15.20 Ò/ñ “ß çíîâó òåáå êîõàþ” 
17.10 Ò/ñ “Íåñêií÷åííå êîõàííÿ” 
20.30 “Ñåêðåòíi ìàòåðiàëè”

21.00 Ò/ñ “Äiàãíîç” 
22.00, 23.35, 00.10 “Ìiíÿþ æiíêó-12”

01.45 Ò/ñ “Ñèëà êîõàííÿ Ôåðiõè”

06.00 Ì/ô
06.20, 23.00 “Ñëiäñòâî âåëè... ç 

Ëåîíiäîì Êàíåâñüêèì”

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Íîâèíè

07.10, 08.10, 09.20 “Ðàíîê ç Iíòåðîì”

10.00, 12.25, 20.40 Ò/ñ “Òîé, õòî íå 
ñïèòü”

12.50 “Îðåë i Ðåøêà. Íàâêîëîñâiòíÿ 

ïîäîðîæ”

13.50 “Æèòòÿ íà ìåæi”

14.50, 03.45 “Ðå÷äîê”

20.00, 02.35, 05.15 “Ïîäðîáèöi”

00.50 Õ/ô “Ãðà÷i”
03.20 “Ñêåïòèê”

ICTV
05.30, 10.05 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà

06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi

08.45 Ôàêòè. Ðàíîê

09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 

11.05, 17.25, 21.30 Ò/ñ “Íþõà÷” 
12.05, 13.25 Õ/ô “Àìåðèêàíñüêi 

äðàêîíè” 
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü

14.50 Ñêåò÷-øîó “Íà òðüîõ”

14.55, 16.15 Ò/ñ “Ìàéîð i ìàãiÿ”
18.45, 21.10 Ôàêòè. Âå÷ið

20.20 Ñåêðåòíèé ôðîíò

22.30, 02.05 Ò/ñ “Âèíèùóâà÷i. 
Îñòàííié áié”

23.55 Õ/ô “Áëåéä-2” 
03.00 Ò/ñ “Ìîðñüêà ïîëiöiÿ. Íîâèé 

Îðëåàí”
03.35 Ò/ñ “Ñëiä÷i” 

04.10 Åâðèêà!

04.20 Ñòóäiÿ Âàøèíãòîí

04.25 Ôàêòè

04.45 Ò/ñ “Âiääië 44” 

07.05, 15.25 “Âñå áóäå äîáðå!”

09.05 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”

10.05 “Áèòâà åêñòðàñåíñiâ 13”

12.25 “ÌàñòåðØåô - 6”

17.30, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”

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

20.00, 22.45 “ÌàñòåðØåô - 7”

23.55 “Îäèí çà âñiõ”

03.00, 01.45 Çîíà íî÷i

03.45 Ò/ñ “Òàòóñåâi äî÷êè” 
04.40 Àáçàö

06.40, 07.00 Ì/ñ “Òîì i Äæåðði øîó”
07.00, 08.20 Õ/ô “Ìåäàëüéîí”
08.20 Ò/ñ “Äðóçi”
11.40 Ò/ñ “Âiä÷àéäóøíi äîìîãîñïîäàðêè”
16.00, 21.00 Ïàöàíêè. Íîâå æèòòÿ

17.00 Õòî çâåðõó

19.00 Âàð’ÿòè

22.00 Çiðêîâi ÿéöÿ

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 02.10 Ñüîãîäíi

09.30 Çiðêîâèé øëÿõ

11.00, 03.10 Ðåàëüíà ìiñòèêà

13.10, 15.30, 04.45 Àãåíòè 

ñïðàâåäëèâîñòi

16.00 Iñòîðiÿ îäíîãî çëî÷èíó

18.00 Ò/ñ “Ëiêàð Êîâàëü÷óê” 

21.00 Ò/ñ “Êâiòè äîùó”
23.30 Ò/ñ “CSI. Ìiñöå çëî÷èíó” 

05.00, 19.30 Ò/ñ “Êóëàãií òà ïàðòíåðè”
06.40 Õ/ô “Ãðàäóñ ÷îðíîãî Ìiñÿöÿ”
08.30 Ðàíêîâèé “Ñâiäîê”

09.00 Õ/ô “Êîðóïöiÿ”
10.30 “Êðèìiíàëüíi ñïðàâè”

12.15 “Ëåãåíäè êàðíîãî ðîçøóêó”

14.45, 19.00, 23.15, 02.50 “Ñâiäîê”

17.05, 02.00 Ò/ñ “Ñóòî àíãëiéñüêi 
âáèâñòâà”

23.45 Ò/ñ “Êðèìiíàëiñò” 
03.20 “Âèïàäêîâèé ñâiäîê”

03.35 “Ðå÷îâèé äîêàç”

UA: ÏÅÐØÈÉ 
06.00, 17.15 Ì/ñ “×îðíèé Äæåê”
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 

09.30 Ò/ñ “Îïîâiäàííÿ ÕIÕ ñòîëiòòÿ”
11.10 Ò/ñ “Äiâ÷àòà âiéíè”
13.10, 14.30 Ðàäiî. Äåíü

13.55 Ñëiäñòâî. Iíôî

15.10 Áiàòëîí. Êóáîê ñâiòó. III åòàï. 

Ñïðèíò 7,5 êì. Æiíêè

16.35 Áiàòëîí. Êóáîê ñâiòó. ßñêðàâi 

ìîìåíòè

17.50, 01.10 Íîâèíè. Ñâiò

18.20, 21.30, 01.25, 02.20 Òåìà äíÿ

18.35, 01.40 Íîâèíè. Êóëüòóðà

19.25, 00.25 Ä/ñ “Ñòîëèêà ßïîíiÿ”

20.25 “Ñõåìè” ç Í. Ñåäëåöüêîþ

21.50, 02.35 Íîâèíè. Ñïîðò

22.15 Êíèãà.ua

23.30, 04.10 Ðîçñåêðå÷åíà iñòîðiÿ

02.50 Áiàòëîí. Êóáîê ñâiòó. III åòàï. 

Ñïðèíò 7,5 êì. Æiíêè

05.05 Ä/ñ “Ñåðåäçåìíîìîð’ÿ”

05.30 Ä/ñ “Ìèñòåöüêèé ïóëüñ Àìåðèêè”

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

ç 1+1”

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 00.30, 05.20 ÒÑÍ

09.30 “×îòèðè âåñiëëÿ “

10.45 “×îòèðè âåñiëëÿ”

12.20, 13.50 “Ìiíÿþ æiíêó”

15.20 Ò/ñ “ß çíîâó òåáå êîõàþ” 
17.10 Ò/ñ “Íåñêií÷åííå êîõàííÿ” 
20.30 “Ñåêðåòíi ìàòåðiàëè”

21.00 Ò/ñ “Äiàãíîç” 
22.00 “Ñâiò íàâèâîðiò - 9”

23.00 “Ïðàâî íà âëàäó 2017”

00.40 Õ/ô “Â ðèòìi áåççàêîííÿ” 
04.30 Ò/ñ “Ñèëà êîõàííÿ Ôåðiõè”

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

Êàíåâñüêèì”

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Íîâèíè

07.10, 08.10, 09.20 “Ðàíîê ç Iíòåðîì”

10.00, 12.25, 20.40 Ò/ñ “Òîé, õòî íå 
ñïèòü”

12.50 “Îðåë i Ðåøêà. Íàâêîëîñâiòíÿ 

ïîäîðîæ”

13.50 “Æèòòÿ íà ìåæi”

14.50, 03.45 “Ðå÷äîê”

êîæíîãî”

20.00, 02.35, 05.15 “Ïîäðîáèöi”

23.00 “Ñëiäñòâî âåëè... ç Ëåîíiäîì 

Êàíåâñüêèì”

00.50 Õ/ô “×àøà òåðïiííÿ”
03.20 “Ñêåïòèê”

ICTV
05.30 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà

06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi

08.45 Ôàêòè. Ðàíîê

09.15 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 

10.05 Ñåêðåòíèé ôðîíò

11.05, 17.20, 21.25 Ò/ñ “Íþõà÷” 
12.10, 13.25 Õ/ô “Êëóá øïèãóíiâ” 
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü

14.45 Ñêåò÷-øîó “Íà òðüîõ”

14.50, 16.15 Ò/ñ “Ìàéîð i ìàãiÿ” 
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið

19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 

20.20 Iíñàéäåð

22.30, 01.50 Ò/ñ “Âèíèùóâà÷i. 
Îñòàííié áié”

23.45 Õ/ô “Áëåéä - 3. Òðiéöÿ”
02.45 Ò/ñ “Ìîðñüêà ïîëiöiÿ. Íîâèé 

Îðëåàí”
03.20 Ò/ñ “Ñëiä÷i”

04.05 Åâðèêà!

04.20 Ñòóäiÿ Âàøèíãòîí

04.25 Ôàêòè

04.45 Ò/ñ “Âiääië 44” 

06.50, 15.25 “Âñå áóäå äîáðå!”

08.50 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”

09.50 “Áèòâà åêñòðàñåíñiâ 13”

12.00 “ÌàñòåðØåô - 6”

17.30, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”

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

20.00, 22.45 “Çâàæåíi òà ùàñëèâi - 7”

00.00 “Îäèí çà âñiõ”

03.00, 01.35 Çîíà íî÷i

03.15 Ò/ñ “Òàòóñåâi äî÷êè”
04.40 Àáçàö

06.40, 07.00 Ì/ñ “Òîì i Äæåðði øîó”
07.00, 08.20 Õ/ô “Ìåäàëüéîí” 
08.20 Ò/ñ “Äðóçi”
11.40 Ò/ñ “Âiä÷àéäóøíi 

äîìîãîñïîäàðêè”
16.00 Ïàöàíêè. Íîâå æèòòÿ

17.00 Õòî çâåðõó

19.00 Çiðêîâi ÿéöÿ

20.50 Ïàöàíêè. Íîâå æèòòÿ

21.50 Êîõàííÿ íà âèæèâàííÿ

01.30 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Ñüîãîäíi

09.30 Çiðêîâèé øëÿõ

11.00 Ðåàëüíà ìiñòèêà

13.10, 15.30 Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñòi

16.00 Iñòîðiÿ îäíîãî çëî÷èíó

18.00 Ò/ñ “Ëiêàð Êîâàëü÷óê” 

21.00 Ò/ñ “Êâiòè äîùó”
23.30 Ò/ñ “CSI. Ìiñöå çëî÷èíó”
02.10 Ñüîãîäíi

03.10 Ðåàëüíà ìiñòèêà

04.45 Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñòi

UA: ÏÅÐØÈÉ 
06.00, 17.15 Ì/ñ “×îðíèé Äæåê”
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 

09.30 Ò/ñ “Îïîâiäàííÿ ÕIÕ ñòîëiòòÿ”
11.00 Ïîãîäà

11.10 Ò/ñ “Äiâ÷àòà âiéíè”
13.10, 14.30 Ðàäiî. Äåíü

Ñåäëåöüêîþ

15.10 Áiàòëîí. Êóáîê ñâiòó. III åòàï. 

Ñïðèíò 10 êì. ×îëîâiêè

17.50, 01.10 Íîâèíè. Ñâiò

18.20, 21.30, 01.25, 02.20 Òåìà äíÿ

18.35, 01.40 Íîâèíè. Êóëüòóðà

19.00 Òâié äiì

19.25 Ä/ñ “Äèêi òâàðèíè”

20.25 Ïåðøà øïàëüòà

21.50, 02.35 Íîâèíè. Ñïîðò

22.15 ×åðåÙóð (Late night show)

22.50 ßê äèâèòèñÿ êiíî

23.20 Ä/ô “Ïðèñìåðê”

00.30 Ä/ñ “Îðåãîíñüêèé ïóòiâíèê”

02.50 Áiàòëîí. Êóáîê ñâiòó. III åòàï. 

Ñïðèíò 10 êì. ×îëîâiêè

04.15 Ðîçñåêðå÷åíà iñòîðiÿ

05.05 Íàäâå÷ið’ÿ. Äîëi

04.00 Ä/ô “Ùåäðèê, ùåäðèê...”1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê 

ç 1+1”

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 

19.30 ÒÑÍ

09.30 “×îòèðè âåñiëëÿ “

10.45 “×îòèðè âåñiëëÿ”

12.20, 13.50 “Ìiíÿþ æiíêó - 10”

15.20 Ò/ñ “ß çíîâó òåáå êîõàþ” 
17.10 Ò/ñ “Íåñêií÷åííå êîõàííÿ” 
20.15 “Ëiãà ñìiõó 2017”

00.15 Õ/ô “Ìè êóïèëè çîîïàðê”
04.25 Õ/ô “Â ðèòìi áåççàêîííÿ” 

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

Êàíåâñüêèì”

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Íîâèíè

07.10, 08.10, 09.20 “Ðàíîê ç 

Iíòåðîì”

10.00, 12.25 Ò/ñ “Òîé, õòî íå ñïèòü” 
12.50 “Îðåë i Ðåøêà. Íàâêîëîñâiòíÿ 

ïîäîðîæ”

13.50 “Æèòòÿ íà ìåæi”

14.50 “Ðå÷äîê”

20.00, 04.10 “Ïîäðîáèöi òèæíÿ”

22.00 Ò/ñ “Áþðî ëåãåíä” 
02.25 Õ/ô “Ïëàòîí Àíãåë”

ICTV
05.30 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà

06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi

08.45 Ôàêòè. Ðàíîê

09.15 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 

10.05 Iíñàéäåð

11.05, 17.25 Ò/ñ “Íþõà÷” 
12.10, 13.25 Õ/ô “Ìàøèíà ÷àñó”
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü

14.50, 00.10 Ñêåò÷-øîó “Íà òðüîõ”

14.55, 16.15 Ò/ñ “Ìàéîð i ìàãiÿ” 
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið

19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 

20.20 Àíòèçîìái

00.45 Õ/ô “Áëåéä” 
02.50 Ôàêòè

03.10 Õ/ô “Êëóá øïèãóíiâ” 
04.35 Ò/ñ “Ñëiä÷i” 

07.35 Õ/ô “Ëþáîâ i ãîëóáè”

17.30, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”

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

20.00, 22.35 Õ/ô “Ùàñòÿ çà óãîäîþ”

03.00 Çîíà íî÷i

03.15 Àáçàö

05.10, 06.05 Õ/ô “Ìåäàëüéîí” 
05.10 Ì/ñ “Òîì i Äæåðði øîó”
06.10 Êîõàííÿ íà âèæèâàííÿ

08.10 Ïàöàíêè. Íîâå æèòòÿ

16.30, 19.00 Òîï-ìîäåëü ïî-

21.40 Êîõàííÿ íà âèæèâàííÿ

23.30 Õ/ô “Êiíîçiðêà â ïîãîíàõ”
01.30 Õ/ô “Áàéáàéìåí”

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 03.20 Ñüîãîäíi

09.30, 05.40 Çiðêîâèé øëÿõ

11.00, 04.05 Ðåàëüíà ìiñòèêà

13.10, 15.30 Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñòi 

16.00 Iñòîðiÿ îäíîãî çëî÷èíó

18.00 Ò/ñ “Ëiêàð Êîâàëü÷óê” 

21.00, 00.00 Ò/ñ “Ùå îäèí øàíñ”
23.20 Ñëiäàìè

01.50 Ò/ñ “CSI. Ìiñöå çëî÷èíó” 

05.20 Ò/ñ “Êóëàãií òà ïàðòíåðè”
06.50 Õ/ô “Ñòàìáóëüñüêèé òðàíçèò”
08.30 Ðàíêîâèé “Ñâiäîê”

“Ùóêè” 
10.55 “Êðèìiíàëüíi ñïðàâè”

12.40 “Ëåãåíäè êàðíîãî ðîçøóêó”

14.45, 19.00, 23.15, 02.30 “Ñâiäîê”

17.05, 01.45 Ò/ñ “Ñóòî àíãëiéñüêi 
âáèâñòâà”

19.30 Ò/ñ “Êóëàãií òà ïàðòíåðè”
23.45 Ò/ñ “Ñëóæáà ðîçñëiäóâàíü” 
03.00 “Âèïàäêîâèé ñâiäîê”

03.15 “Ðå÷îâèé äîêàç”

UA: ÏÅÐØÈÉ 
06.00 Ì/ñ “×îðíèé Äæåê”
06.30, 07.10, 08.05, 09.10 Äîáðîãî 

07.00, 08.00, 09.00, 21.00 Íîâèíè

09.30, 15.25 Ïîãîäà

09.40 Ì/ñ “Ëåãåíäà ïðî Áiëîñíiæêó”
10.25 Äiòè Z

11.00 Ôîëüê-musiñ. Äiòè

12.40, 03.05 Áiàòëîí. Êóáîê ñâiòó. 

III åòàï. Ãîíêà ïåðåñëiäóâàííÿ 10 

êì. Æiíêè

14.00 Ä/ñ “Äèêà ïëàíåòà”

15.40, 03.45 Áiàòëîí. Êóáîê ñâiòó. III 

åòàï. Ãîíêà ïåðåñëiäóâàííÿ 12.5 

êì. ×îëîâiêè

16.40, 23.30 Ôóòáîë. Êëóáíèé 

×åìïiîíàò Ñâiòó-2017. Ìàò÷ çà 

18.20 Ðîçäÿãàëêà

18.55, 01.10 Ôóòáîë. Êëóáíèé 

×åìïiîíàò Ñâiòó-2017. Ôiíàë

20.50, 03.00 ßñêðàâi ìîìåíòè 

÷åìiïiîíàòó

21.35, 04.35 Ðîçñåêðå÷åíà iñòîðiÿ

22.35 Âiéíà i ìèð

05.30 Ä/ñ “Ìèñòåöüêèé ïóëüñ Àìåðèêè”

1+1
06.00, 23.25 “Ñâiòñüêå æèòòÿ”

06.45 “Ãðîøi”

08.00 “Ñíiäàíîê. Âèõiäíèé”

09.45 “Ãîëîñ. Äiòè 4”

12.00 Ò/ñ “Äiàãíîç” 
16.30, 21.15 “Âå÷iðíié êâàðòàë 2017”

18.30 “Ðîçñìiøè êîìiêà 2017”

19.30 ÒÑÍ

00.25 “Ìîäåëü XL”

02.15 Õ/ô “Ìè êóïèëè çîîïàðê”

05.50 Ì/ô
06.20 “×åêàé íà ìåíå”

07.55 Õ/ô “Ñiì íÿíüîê”
09.20, 03.30 Õ/ô “Ïîêðîâñüêi âîðîòà”
12.10 Õ/ô “Çàêîõàíèé çà âëàñíèì 

áàæàííÿì”
14.00 Õ/ô “Àëüïiíiñò” 
16.00 Õ/ô “Ãðîøi äëÿ äî÷êè”

20.00, 02.10 “Ïîäðîáèöi”

20.30 “×àñ áóäóâàòè”

22.30 “Âåëèêèé áîêñ. Äåíèñ 

Áåðèí÷èê - Àëëàí Âàëëåñïèí, Îëåã 

Ìàëèíîâñüêèé - Äåâiä Áåðíà”

02.40 Õ/ô “Íàðå÷åíèé ç òîãî ñâiòó”

ICTV

05.10, 04.45 Åâðèêà!

05.20, 04.55 Ôàêòè

05.40 Áiëüøå íiæ ïðàâäà

07.25 ß çíÿâ!

09.15, 14.05 Äèçåëü-øîó

12.45 Ôàêòè. Äåíü

13.00 Ñêåò÷-øîó “Íà òðüîõ”

16.50 Õ/ô “Ìàøèíà ÷àñó”
18.45 Ôàêòè. Âå÷ið

19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè. Ïiäñóìêè 

20.05 Õ/ô “Íà ìåæi ìàéáóòíüîãî”
22.30 Õ/ô “Ó ïàñòöi ÷àñó” 
00.40 Õ/ô “Áëåéä-2”
02.40 Ïðîâîêàòîð

06.20 Õ/ô “Íåïîïðàâíèé áðåõóí, àáî 
Êàçêà ç õîðîøèì êiíöåì”

08.00 “Êàðàîêå íà Ìàéäàíi “

09.00 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”

10.15 Õ/ô “Ùàñòÿ çà óãîäîþ”
14.10 “Çâàæåíi òà ùàñëèâi - 7”

17.00 “Õàòà íà òàòà”

19.00 “Õ-Ôàêòîð - 8”

21.10, 23.25 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà. 
Íîâà iñòîðiÿ”

22.20 “Õ-Ôàêòîð - 8. Ïiäñóìêè 

ãîëîñóâàííÿ”

03.25 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé

03.30 Çîíà íî÷i

06.00, 07.00 Ì/ñ “Ëóíòèê i éîãî 
äðóçi”

07.00, 08.40 Õ/ô “Ìåäàëüéîí”
08.40 Äåøåâî i ñåðäèòî

10.00 Ðåâiçîð

12.20 Ñòðàñòi çà Ðåâiçîðîì

14.30 Âàð’ÿòè

16.30 Çiðêîâi ÿéöÿ

23.20 Õ/ô “Õòî ÿ” 
01.30 Õ/ô “Åïiäåìiÿ” 

07.00, 15.00, 19.00, 03.10 Ñüîãîäíi

07.15, 05.50 Çiðêîâèé øëÿõ

08.10, 15.20 Ò/ñ “Êâiòè äîùó”
16.10, 19.40 Ò/ñ “Ïåðåõðåñòÿ”
21.00 Õ/ô “Áóäèíîê äëÿ äâîõ”
23.00 Ò/ñ “Ãåðîêðàòiÿ”
00.20 Ðåàëüíà ìiñòèêà

03.50 Ò/ñ “CSI. Ìiñöå çëî÷èíó” 

05.15 Õ/ô “Îñiííié ìàðàôîí”
06.55 Õ/ô “Âiäïóñòêà çà âëàñíèé 

ðàõóíîê”
09.25 Õ/ô “Iíòåðäiâ÷èíêà”
12.20 “Ëåãåíäè øàíñîíó”

13.20, 03.30 “Ðå÷îâèé äîêàç”

15.00 “Ñâiäîê. Àãåíòè”

15.40 “Ñêëàä çëî÷èíó”

17.10 “Ïiâäåíü. Íåðàäÿíñüêèé Ñîþç”

19.00, 02.50 “Ñâiäîê”

19.30 Õ/ô “Ìiöíèé ãîðiøîê”
21.00 Õ/ô “Ïîçàçåìíèé”
23.30 Õ/ô “Íåìèñëèìå” 
01.25 “Ìèñëèâöi çà ïðèâèäàìè”

03.20 “Âèïàäêîâèé ñâiäîê”

UA: ÏÅÐØÈÉ 
06.00 Ì/ñ “Ëåãåíäà ïðî Áiëîñíiæêó”
06.30, 07.10, 08.05, 09.10 Äîáðîãî 

07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 01.10 

Íîâèíè

09.30, 11.35, 23.20 Ïîãîäà

09.40 Õ/ô “Ìàëåíüêà Ôàäåòòà”
12.10 Ïåðøèé íà ñåëi

12.40 Áiàòëîí. Êóáîê ñâiòó. III åòàï. 

Ìàñ-ñòàðò 12,5 êì. Æiíêè

13.35 Ôîëüê-musiñ. Äiòè

14.20 Ôîëüê-musiñ

15.25 Áiàòëîí. Êóáîê ñâiòó. III åòàï. 

Ìàñ-ñòàð 15 êì. ×îëîâiêè

16.50 Ò/ñ “Ñåðöå îêåàíó”
19.05 Õ/ô “Íàñìiøêà”
21.35 Ðîçâàæàëüíà ïðîãðàìà ç 

Ìàéêëîì Ùóðîì

22.15 ×åðåÙóð (Late night show)

22.50 Êíèãà.ua

23.30 Áîãàòèðñüêi iãðè

00.10 Ðîçäÿãàëêà

00.40 Ä/ñ “Îðåãîíñüêèé ïóòiâíèê”

01.35 Áiàòëîí. Êóáîê ñâiòó. III åòàï. 

Ìàñ-ñòàðò 12,5 êì. Æiíêè

02.20 Áiàòëîí. Êóáîê ñâiòó. III åòàï. 

Ìàñ-ñòàð 15 êì. ×îëîâiêè

03.15 Íàäâå÷ið’ÿ. Äîëi

04.05 Ðîçñåêðå÷åíà iñòîðiÿ

05.05 Ä/ñ “Ìèñòåöüêèé ïóëüñ Àìåðèêè”

1+1
06.05 ÒÑÍ

08.00 “Ñíiäàíîê. Âèõiäíèé”

09.00 “Ëîòî-çàáàâà”

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

10.50 “Ñâiò íàâèâîðiò - 9”

11.55 “Ñâiò íàâèâîðiò - 6”

13.00 Ò/ñ “Ñëóãà íàðîäó”
17.10 “Ëiãà ñìiõó”

19.30, 05.00 “ÒÑÍ-Òèæäåíü”

21.00 “Ãîëîñ. Äiòè 4”

01.25 “Àðãóìåíò êiíî”

02.05 “Ñâiòñüêå æèòòÿ”

05.35 “Ïîäðîáèöi”

06.00 Ì/ô
06.30 Õ/ô “Êóõàðêà”
08.00 “Óäàëèé ïðîåêò”

10.00 “Îðåë i ðåøêà. Çiðêè”

11.00 “Îðåë i ðåøêà. Ïåðåçàâàíòàæåííÿ”

12.00 “Îðåë i Ðåøêà. Þâiëåéíèé” 

13.00 Õ/ô “Òóç” 
14.50 “Ìiñöå çóñòði÷i”

16.20 “×àñ áóäóâàòè”

18.20 Ò/ñ “Ñõiäíi ñîëîäîùi” 
20.00 “Ïîäðîáèöi”

20.30 Ò/ñ “Ñõiäíi ñîëîäîùi”
23.10 Õ/ô “Íàâiùî òè ïiøîâ”

ICTV
05.20 Áiëüøå íiæ ïðàâäà

07.00 Ò/ñ “Ñëiä÷i” 
08.30 Ò/ñ “Âiääië 44” 
11.25 Ñêåò÷-øîó “Íà òðüîõ”

12.45 Ôàêòè. Äåíü

13.00 Ñêåò÷-øîó “Íà òðüîõ”

14.10 Õ/ô “Ó ïàñòöi ÷àñó” 
16.35 Õ/ô “Íà ìåæi ìàéáóòíüîãî” 
18.45 Ôàêòè òèæíÿ. 100 õâèëèí ç 

Îêñàíîþ Ñîêîëîâîþ

20.35 Õ/ô “Ïðèìàðíèé ãîíùèê” 
22.55 Õ/ô “Ïðèìàðíèé ãîíùèê - 2. 

Äóõ ïîìñòè” 
00.45 Õ/ô “Áëåéä-3. Òðiéöÿ”
02.40 Ïðîâîêàòîð

05.55 “Õàòà íà òàòà”

09.00 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”

10.20 “Êàðàîêå íà Ìàéäàíi “

11.15 Õ/ô “Êàâêàçüêà ïîëîíÿíêà, àáî 
Íîâi ïðèãîäè Øóðèêà”

13.00 “ÌàñòåðØåô - 7”

19.00 “Áèòâà åêñòðàñåíñiâ 17”

21.15 “Îäèí çà âñiõ”

22.30 “Õ-Ôàêòîð - 8”

00.50 “Õ-Ôàêòîð - 8. Ïiäñóìêè 

ãîëîñóâàííÿ”

03.25 Çîíà íî÷i

09.10, 11.00 Õ/ô “Ìåäàëüéîí” 

18.00 Õ/ô “Êîä äà Âií÷i”
21.00 Õ/ô “Àíãåëè i äåìîíè”
23.50 Õ/ô “Âàòèêàíñüêi çàïèñè” 
01.40 Õ/ô “Õòî ÿ” 

06.50 Ñüîãîäíi

07.45 Çiðêîâèé øëÿõ

09.40 Ò/ñ “Ïåðåõðåñòÿ”
13.30 Ò/ñ “Ùå îäèí øàíñ”
17.00 Ò/ñ “Âñå ùå áóäå”

Ïàíþòîþ

20.00 Ãîëîâíà òåìà

21.00 Ò/ñ “Âñå ùå áóäå”
23.20 Ò/ñ “Àíþòèíå ùàñòÿ”
03.00 Ðåàëüíà ìiñòèêà

04.45 Iñòîðiÿ îäíîãî çëî÷èíó 

04.00 Õ/ô “Äiâ÷èíà áåç àäðåñè”
05.25 Õ/ô “Ïîçàçåìíèé”
07.50 Ò/ñ “Äiòè Àðáàòà” 
11.50 Õ/ô “Ìiöíèé ãîðiøîê”
13.15 Õ/ô “Âèñîòà”
15.00 “Ëåãåíäè êàðíîãî ðîçøóêó”

16.50 “Ñêëàä çëî÷èíó”

18.30 “Ñâiäîê. Àãåíòè”

19.00 Ò/ñ “Àííà-äåòåêòèâú” 
22.50 “Ìiæíàðîäíèé òóðíið çi 

01.50 Õ/ô “Íåìèñëèìå” 
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НерухомIсть
Продам

Гуртожиток,  Злуки,  3\5ц,  18м, косме-
тичний ремонт 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. Ст.Бандери, 4/9ц, 47м, розводка, і/о, 
лоджія засклена, квартира не кутова, 
23000 0966774724 
2кім. Дружба, 1/5ц, 46 м, звичайний 
стан 0686921537
2к. Дружба, 4/5, п/б, 46м, косм рем., 
колонка, 21500 096 6774724 
терміново продам 3-кімнатну квартиру, 
смт.В.Березовиця, Кемпінг, 61 м. кв., 
5п./5 пов. буд., 0673501611
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
3к. Новий Світ, 57м, 2пов, і/о, є/р, меблі, 
техніка +(гараж-5000) біля будинку, 
33000  0966774724
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, стяжка, штукатурка, м/п вікна, 
двері, 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 

РЕКЛАМА
ОГОЛОШЕННЯ

Житловий будинок в смт Микулинці, є 
гараж і господарські будівлі, загальна 
площа присадибної ділянки 9,9 сот. 
0962363513
Будинок с. Петрики, 450 м, 2 пов. +  ді-
лянка 14 сот 0686921537
Терміново продам земельну ділянку в 
с.Охримівці, 0,45 га 0673501611

Оренда
Винайму квартиру  для порядних 
людей розглянемо усі пропозиції 
423436,0964736766
Здам в оренду дві кімнати під офіс по 
20м. кв. по вул.15 Квітня 0677005502
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

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
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

www.gaz.te.ua

Для всіх типів 
бензинових 
двигунів

Новинка!
Варіатори 

випередження 
запалювання.

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

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

ГАЗОБАЛОННЕ 
ОБЛАДНАННЯ

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

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

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

Продається мотор до Москвич–412 
та причіп до трактора. м.Тернопіль.   
 0961926139 (Павло)

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

БудIвницТвО, РеМОнТ
Вікна, двері, ворота, ролети. Ціни 
виробника. www.alp-vikno.te.ua 
524239, 526999, 0676755984
Ковані ворота, огорожі, перила. 
0971322950, www.fk.te.ua

Дошка на підлогу, обрізна, вагонка 
соснова 0679534307
Газоблоки «Аерок», якісні, сертифі-
ковані, клеї для кладки та оздоблення 
блоків, матеріали для утеплення 
фасадів, 0978085572
Жалюзі, ролети (горизонтальні, вер-
тикальні), римські штори 254897, 
0986208224

Очищувачі питної води (фільтри), картри-
джі. Гурт, роздріб. Подарункові набори 
432676, 0673491313
Електричні водонагрівачі,  продаж, 
встановлення, технічне обслуговування, 
404100,  0673533170
Сходи дубові, металеві, ковані від ви-
робника, т.400335, 0673829242
Труби азбестоцементні, залізобетонні, 
т.424380, 0979798631

Опалювальна техніка, монтаж 522317
Алмазне сверління, буріння отворів 
під вентиляції та твердопаливні котли, 
0960451604

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
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 

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 кольорових 
сторінках 
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

Виготовлення меблів, продаж мебле-
вої фурнітури 433993, 0674019806, 
0631286858
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 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 від 500 кг
 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
Прокат та пошиття святкових костюмів, 
суконь, великий вибір 0979793028

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)
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 автослюсаря, мото-
риста, автоелектрика, офіційне працев-
лаштування, робота високооплачувана, 
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

Вважати недiйсним
Втрачено державний акт на право 
приватної власності на землю від 
31.01.1998, серія II-ТР №001778, ви-
даний Драганівською сільською радою 
народних депутатів Тернопільського 
району Тернопільської області на ім’я 
Гутий Михайло Романович.
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Рідний край

Товстолугу — 535 років

Перша письмова згадка про Товстолуг датована 1482 роком. Хоч археологи запевняють, що люди жили тут з доісторичних часів. На території села є 
залишки Черняхівської і Трипільської культур. Між Товстолугом та Костянтинівкою височить давня могила часів Київської Русі, на якій росте дуб 
особливої форми, занесений до природньо-заповідного фонду. Часто сюди приїжджають велотуристи. Вони також зупиняються і біля пам’ятника 
Івану Хрестителю. На думку мистецтвознавців, він виготовлений або Іваном Пінзелем, або його учнями. Це чудове творіння, заввишки 7 метрів, 
двічі постраждало від комуністів: у 1939 році відбили руки, в яких був хрест, а на початку 1980-х його знесли. 

Добрі люди заховали хрест на місцевому 
цвинтарі, а за часів незалежності України 
зусиллями громади його відновили. Біля 
пам’ятника росте величава липа, також 
занесена до природно-заповідного фонду. 
Місцева легенда розповідає, що вона росла 
ще за Хмельницького, а за часів битви під 
Збаражем тут, на розкішних лугах нашого 
села, випасали коней українського війська. 
І сам гетьман дав назву селу — Товстолуг.

Напередодні Першої світової війни в 
селі працювали дві «Просвіти». Одна — па-
тріотична, друга пропагувала московську 
політику, так звані москвофіли. 

В той час у село повернувся Остап Пав-
лишин, який закінчив Тернопільську гімна-
зію та здобув фах учителя. Навколо нього 
та його дружини згуртувались однодумці-
патріоти: Іван Назарко, Василь Шайнюк, 
Євген Назарко, Емілія Назарко — вчителі 
народних шкіл, Василь Гладиш – лікар, Ро-
ман Павлишин —інженер-архітектор. Вони 
очолили боротьбу за національну гідність, 
освіту, культуру, економіку.

1996 р. Перші вчителі «Пласту»

У селі створюють молодіжні органі-
зації «Січ», «Сокіл», товариство «Рідна 
школа», аматорський драматичний гур-
ток, який 2-3 рази на місяць влаштовував 
вистави.

22 травня 1993 р. — відкриття пам’ятника 
Т. Шевченку.

Діяв хор «Просвіти», а також церковний. 
Організовують товариство «Відродження», 
метою якого була боротьба з пияцтвом та 
курінням, тож за кілька років у селі закри-
ли дві єврейські корчми. 

10.12.1995 р. У Товстолузькій школі відзнача-
ли день «Просвіти».

Було збудовано один із найкращих три-
поверховий Народний дім. Першою на но-
вій сцені зіграли виставу «Ой, не ходи, Гри-
цю» М. Старицького.

Велику роботу здійснювали щодо роз-
витку економіки села. Утворено сільсько-
господарський кооператив, що дав змогу 
селянам отримувати кращі результати, 
збільшити прибутки. Організатори коопе-
ративного руху дбали про розвиток усіх 
селищних господарств. В селі з’являються 
осередки ОУН.

Наглядова рада кооперативу «Єдність» у 
Товстолузі, 1930 р. Стоїть другий справа 
Осип Павлишин.

Після створення Української повстан-
ської армії велика кількість товстолужан 
влилися в її ряди. За Україну загинули Осип 
Павлишин, Стефанія Бідованець, Омелян 
Вишневський, Михайло Килатий, Василь 
Назарко, Іван Назарко, Степан Назарко, 
Анастасія Сухецька, Іван Шайнюк, Микола 
Шайнюк, Василь Шевчук, Ольга Шевчук, 
Парасковія Шевчук, Федір Щерба. Вічна 
пам’ять героям!

З приходом комуністів після закінчення 
Другої світової війни жорстокість кремлів-
ської влади посилюється. 62 патріоти ви-
слали до Сибіру, з них  32 — жінки і діти. 
Але боротьба не припинилася. В 1945 році 
відбувся великий бій на місці нинішньої 
вулиці Т. Шевченка. Жоден із повстанців не 
здався, показавши велику мужність.

Сцена з вистави Михайла Старицького  
«Ой, не ходи, Грицю», 1928 р.

Після закінчення Другої світової війни 
розпочалася колективізація. Хто не  був 
згоден – висилали в Сибір. Наприкінці 
50-х — на початку 60-х років ХХ століття 
почало налагоджуватися життя. Багато лю-
дей повернулося із заслання. Розгорнулося 
будівництво житла, колгоспних приміщень 
і школи. Тоді головою колгоспу працював 
Андрій Посипанко. Жителі його роботу 
оцінюють позитивно.

В 1970-х головував Юрій Степанович 
Пида. За його керівництва побудований 
тваринницький комплекс за всіма вимога-
ми науки і техніки, магазини в селах Тов-
столуг і Застінка, зерновий тік, контора 
колгоспу, в якій після проголошення неза-
лежності облаштували школу і дитячий са-
дочок. Сьогодні на тваринницькому комп-
лексі організували низку підприємств, на 
яких працюють жителі Товстолугу, сусідніх 
сіл і м. Тернополя.

В 60-ті, 70-ті, 80-ті роки минулого століт-
тя успішно працював Народний дім. Його 
очолювала Тамара Гринів. Там діяли драма-
тичний гурток, очолюваний ветеринарним 
лікарем Михайлом Литвином, хор, ансамб-
лі. Активними учасниками самодіяльності 
були сестри Наталя і Дарина Болюхи, Ірина 
Гусь, Галина Паньків та багато інших.

1993 р. Танцювальний гурток з Авдіївки Доне-
цької області під час Великодніх свят. 
2001 рік. 100-річчя церкви Святого Юрія в 

Товстолузі. На сцені ведуча Дарина 
Миколенко. Співає Уляна Люлька.

Михайло Литвин організував першу 
футбольну команду, яка стала чемпіо-
ном області. Спортивну майстерність 
тут демонстрували Ждан Ференц, Ва-
силь Храпцьо, Юрій Болюх, Юрій Лит-
вин, Михайло Мацелюх та інші.

У школі працювали майбутні на-
уковці: доцент Тернопільського політех-
нічного університету Роман Золотий, 
кандидат історичних наук Володимир 
Теліщак. Товстолузьку школу закінчив 
видатний конструктор світлотехнічної 
галузі Юрій Болюх.

Навколо Товстолуга з давніх-давен 
люди добували камінь-пісковик, вапня-
ки. Село багате на майстрів-каменотесів. 

Вони виготовляли пам’ятники, будува-
ли мости, камениці. Особливих успіхів 
досягли Василь Панчишин (про нього 
створений фільм), Зеновій та Богдан 
Присташі, Василь Назарко, Євген Не-
бесний, Тарас Шулик (автор пам’ятника 
Тарасу Шевченку в Товстолузі та робіт, 
які прикрашають Личаківське кладови-
ще в Львові). 

 З цього моноліта-пісковика буде пам’ятник 
Т. Шевченку. Автор Тарас Шулик.

Наприкінці 80-х років минулого сто-
ліття в Товстолузі панують національно-
патріотичні настрої. Утворено осеред-
ок Народного Руху України з ініціативи 
Людвига Смакоуса, братів Ярослава і Сте-
пана Лозінських, Романа Цікала, Тараса 
Шулика. Відновлено Українську греко-
католицьку церкву. Парафію очолювали 
священики о. Михайло Пастух, о. Андрій 
Говера, о. Олег Кривобочко. Церковним 
хором керувала Ольга Бриляк.

У 1990 р. 
головою Тов-
с т о л у з ь к о ї 
сільської ради 
обирають Сте-
пана Лозінсько-
го. Він органі-
зував побудову 
символічної мо-
гили борців за 
волю України, 
спор удження 
пам’ятника Та-
расу Шевчен-
ку, відновлення 
пам’ятника ска-
суванню пан-
щини. На по-
чатку 90-х років 

минулого століття активну участь у наці-
ональному відродженні брали участь учи-
телі: Євгенія Шайнюк, Дарія Миколенко, 
Ганна Шаварин, Тамара Юсько, Ярослава 
Храпцьо, Надія Олійник, Марія Лозін-
ська, Ольга Бриляк, Ольга Стадник, Ганна 
Бандас. Педколектив був організатором 
страйків у 2004 та 2013 роках.

Сьогодні у Товстолузі живуть пра-
цьовиті люди, які творять перспективне 
майбутнє рідного села. 

Михайло МИКОЛЕНКО.
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Українська біатлоністка Юлія Джи-
ма завоювала 2 бронзові медалі по-
спіль на першому етапі Кубка світу з 
біатлону у шведському Естерсунді. 
Наша спортсменка стала 3-ю в сприн-
терській гонці на 7,5 км. Українка про-
грала француженці Жюстін Бреза (4,4 
секунди) і сенсаційній переможниці 
німкені Деніз Герман (19,6 секунди). 
Раніше Джима завоювала «бронзу» в 
індивідуальній гонці, поступившись 
переможниці 12-ма секундами.

Здолавши в Харкові «Манчестер 
Сіті» 2:1 (Бернард, 26; Ісмаїлі, 31 
– Агуеро, 90+3 з пен.),  донецький 
«Шахтар» учетверте в історії вийшов в 
1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Ім’я свого су-
перника «гірники» дізнаються сьогодні, 
8 грудня.

Результати жеребкування фінальної 
стадії Чемпіонату світу з футболу 
2018-го року — група А: Росія, Уругвай, 
Єгипет, Саудівська Аравія; група B: Пор-
тугалія, Іспанія, Іран, Марокко; група c: 
Франція, Перу, Данія, Австралія; група 
D: Аргентина, Хорватія, Ісландія, Ніге-
рія; група e: Бразилія, Швейцарія, Коста-
Ріка, Сербія; група F: Німеччина, Мек-
сика, Швеція, Південна Корея; група G: 
Бельгія, Англія, Туніс, Панама; група H: 
Польща, Колумбія, Сенегал, Японія.

Підготував Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Спортивний калейдоскоп

Волейбол | ХХІІ Спортивні ігри школярів Тернопільського району

Футбол | Чемпіонат Тернопільщини

Баскетбол | Знай наших!

«Доводилося викурювати пачки сигарет, пити валер’янку»

Дубовецькі школярі — чемпіони!

Найкращі волейболісти — у Великих Бірках

Хлопці та дівчата НВК «Дубовецька ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ» Бай-
ковецької об’єднаної територіальної громади стали чемпіо-
нами з баскетболу в рамках ХХІІ Спортивних ігор школярів 
Тернопільського району на базі НВК «Дичківська ЗОШ І-ІІ 
ступенів – ДНЗ». 

У змаганнях також узяли участь команди НВК «Дичківська ЗОШ І-ІІ 
ст. – ДНЗ», НВК «Домаморицька ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ», Білецької, Петри-
ківської, Скоморохівської ЗОШ І-ІІ ступенів.

У фіналі дубовецькі юнаки перемогли команду НВК «Домамориць-
ка ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ» із рахунком 20:6. Переможцями змагань серед 
хлопців стали 7-класники Арсен Оленюк, Микола Турчин, 8-класники 
Володимир Дума, Святослав Турчин, 9-класники Дмитро Боднарчук, 
Назар Лучкевич, Владислав Яцюк. Серед дівчат — 7-класниці Христина 
Лучкевич, Вікторія Пастернак, 8-класниці Оксана Боднарчук, Вікторія 
Задворна, 9-класниці Лілія Гнатів і Тетяна Флисник.

Вітаємо переможців і бажаємо нових спортивних досягнень!

Юні баскетболісти Дубовецької школи 
з тренером, учителем вищої кваліфіка-
ційної категорії Зіновієм Могильським.

Команда НВК «Великобірківська ЗОШ І-ІІІ ст. – гімназія ім. Степана Балея» у складі Юрія Волинця, Святослава Крамара, Олек-
сандра Боєчка, Андрія Клачинського, Дмитра Бойка, Назара Вихрія, Владислава Кенса, Максима Глухана в рамках ХХІІ Спор-
тивних ігор школярів Тернопільського району виборола у спортзалі Великогаївської школи звання чемпіона з волейболу.

Перемогу також здобули дівчата нашої 
школи: Ірина Гуйда, Софія Краєвська, На-
дія Клачинська, Мальвіна Чудик, Юліана 
Козуб, Софія Ратушна, Олександра Чешкі-
на, Вікторія Сапила і Яна Касарда. Вітаємо 
переможців змагань та вчителя фізичної 
культури, керівника гуртка «Волейбол» 
Сергія Ігоровича Касіяна, дякуємо йому 
за виховання молодих чемпіонів, бажаємо 
продуктивних тренувань, нових перемог і 
сильного командного духу!

Лінда БОЄЧКО,  
учениця 11 класу НВК «Великобірківська  

ЗОШ І-ІІІ ст. – гімназія ім. Степана Балея».

Цей рік вдалий для 2-х аматорських футбольних колективів Тернопільського району. «Агрон-ОТГ» із Великих Гаїв виборов чемпіонство — впродовж 
сезону «агронівці» записали до свого активу 33 очки (різниця м’ячів 34-15), поступившись лише тричі. На 3 бали від них відстало «ДСО-Поділля», 
футболісти якого здобули Кубок Тернопільщини. Президент «Агрону», депутат Тернопільської обласної ради, відомий аграрій Юрій Березовський і 
головний тренер команди Роман Курдупель розповіли офіційному сайту Федерації футболу Тернопільської області, як виборювали «золото».
— Як оцінюєте виступ «Агро-

ну» в чемпіонаті області?
Ю.Б.: Ми заслужили чемпіон-

ство. Було нелегко, адже інтрига 
трималася до останнього туру, од-
разу 4 команди боролися за перше 
і призові місця. Однак наші фут-
болісти доклали максимум зусиль, 
щоби досягти поставленої перед 
сезоном мети.

Р.К.: Я очолив команду на почат-
ку 2-го кола. Перед призначенням 
була розмова з президентом клубу 
Юрієм Романовичем Березовським, 
котрий ставив завдання виграти 
чемпіонат, але він добре знав, у яко-
му стані команда, тому, якби навіть 
цього не вдалося зробити, ніхто би 
сильно мене за це не критикував. 
На щастя, все вийшло якнайкраще, 
і здобуто очікуване всіма вболі-
вальниками «Агрону» перше місце 
обласного чемпіонату.

— Зміна тренера посеред сезону 
себе виправдала?

Ю.Б.: Це був вимушений крок, 
адже ми почали втрачати кваліфі-
кованих футболістів, у яких не було 
порозуміння з тренером, хоча й фі-
нансове становище в нас було одне 
з кращих серед обласних команд. 
Якби ми не зробили цього непопу-
лярного кроку, могли би втратити 
чимало очок і шансів здобути чем-
піонське звання. Добре, що вчасно 
зробили висновки і врятували си-
туацію. Хоча Ігоря Климентійови-
ча Бадла, з яким ми розпочинали 
співпрацю ще минулого року, мені 
шкода, адже з ним здобули срібні 
нагороди, заскочивши в останній 
вагон потяга 2016 року.

— Наскільки важко досягнути 
переможного результату?

Р.К.: Зігравши всього один това-
риський поєдинок, без жодного тре-
нування в першому ж матчі під моїм 
керівництвом, довелося їхати на 

відповідальний матч проти нашого 
головного на той час конкурента — 
чортківського «Кристалу». Маючи в 
заявці 14 чоловік, нам у тій зустрічі 
вдалося перемогти (2:1). Цей матч, 
можна сказати, став для нас ключо-
вим у плані турнірних перспектив. 
Після нього футболісти «Агрону» 
повірили у свої сили, гравці стали 
грати у футбол, який я від них вима-
гав, і результат не забарився.

Ю.Б.: Під час деяких матчів до-
водилося викурити пачки сигарет, 
випити валер’янки, бо були емоції 
і їх важко побороти. Деколи гри 
немає, але результат позитивний, 
і цим себе заспокоюєш. Прига-
дую, перед матчем із чортківським 
«Кристалом» ми були, як підбитий 
птах, просили суперника перенести 
матч, але його керівництво не піш-
ло нам назустріч. Дякувати Богу, в 
тому матчі ми вистояли, зуміли пе-
ремогти і далі зривів практично не 
було.

— Після поразки в 12-му турі 
від «ДСО-Поділля» (1:2) не було 
пригніченого настрою, мовляв, 
упустили свій шанс?

Р.К.: Керівництво клубу навіть 
після цієї поразки подякувало хлоп-

цям за гру, адже бачило, що гравці 
«Агрону» віддавалися на футболь-
ному полі, ніхто не відбував номер. 
Може, нам чогось і не вдавалося, але 
моменти створювали, демонструва-
ли атакувальний футбол, на жаль, 
багато нереалізованих моментів 
призвели до негативного результа-
ту. Але, правду кажучи, підсвідомо 
вірив, що все буде добре. На той час 
у нас ще було 2 гри до завершення 
чемпіонату, а в конкурента з Чорт-
кова з пропущеними матчами — ще 
5 поєдинків. Не вірив, що всі вони 
зможуть виграти. Так у підсумку і 
сталося: суперник утратив кілька 
важливих очок, а ми свої матчі ви-
грали і незалежно від конкурентів 
стали для них недосяжними.

Ю.Б.: Ми були на межі, але 
так склалося, що наш суперник із 
Чорткова втратив декілька важли-
вих очок у матчах зі зборівським 
«Колосом» та «Козовою», ми ж свої 
поєдинки виграли та справедливо 
здобули перше місце.

— Перед останнім туром чем-
піонату не було мандражу, адже 
в разі негативного результату 
в Зборові міг бути навіть «золо-
тий» матч?

Р.К.: Переживав, звичайно, але 
вірив у своїх футболістів, що все 
має бути добре. Загалом, матч у 
Зборові був найкращим за час, від-
коли я очолив команду. Футболісти 
дисципліновано відіграли від пер-
шої до останньої хвилини, надійно 
зіграли в обороні, не давши супер-
нику нічого створити, натомість 
свої моменти реалізували та здобу-
ли заслужену перемогу — 3:0.

— На ваш погляд, хто з фут-
болістів доклався найбільше до 
перемоги «Агрону»?

Ю.Б.: Футбол — це колективна 
гра і результат також колектив-
ний, хоча, на мій погляд, кращим 
був опорний півзахисник, молодий 
Арсен Кривобедрий. Варто відзна-
чити нашого капітана і нападника 
Романа Мельника, котрий із 12-ма 
м’ячами став кращим бомбарди-
ром чемпіонату.

Р.К.: Насамперед хочу сказати 
про гравців, яких вдалося в остан-
ні дні заявкової кампанії запросити 
до «Агрону», і вони мене не під-
вели, значно підсиливши гру. Це – 
гравець оборонного плану Андрій 
Пастернак зі «Збаража» та атаку-
вальний футболіст Микола Когут, 
Олег Лівіцький, Євген Гурін, молоді 
півзахисники Арсен Кривобедрий 
та Дмитро Коник.

— Як оцінюєте рівень суддів-
ства обласного чемпіонату?

Р.К.: До суддівського корпусу в 
мене немає жодних претензій. Зро-
зуміло, більшість із них — молоді, 
тому бували дрібні помилки, але 
щоб їхні дії кардинально вплинули 
на матчі за участю «Агрону» — та-
кого не було. Загалом, вважаю, ко-
ментувати дії суддів не потрібно, 
моя робота — тренувати, щоби під-
опічні показували якісний футбол.

Ю.Б.: Арбітрам потрібно підви-
щувати кваліфікацію, хоча з їхньо-

го боку я не побачив упередженос-
ті, вони молоді, і їм властиво інколи 
помилятися.

— На ваш погляд, які кроки має 
зробити Федерація футболу Тер-
нопільської області, щоби покра-
щити рівень чемпіонату?

Ю.Б.: Чемпіонат Тернопільщини 
був жвавіший та цікавіший, аніж 
попередній. Приємне враження 
справив незалежний контрольно-
дисциплінарний комітет, рішення 
в якому приймали фахові юрис-
ти. Якщо ж говорити про органі-
заційну складову, то ще потрібно 
попрацювати, насамперед, над ка-
лендарем, щоби команди чітко до-
тримувалися регламенту.

Р.К.: Перш за все хочеться визна-
ченості щодо дати старту чемпіона-
ту, бо від цього залежить початок 
тренувальних зборів. Також просив 
би звести до мінімуму кількість пе-
реносів поєдинків, бо цього сезону 
так було, що перерва між матчами 
тривала до 2-х тижнів, а за цей час 
важко футболістів тримати в ігро-
вому тонусі. Команди, які заявля-
ються на чемпіонат України серед 
аматорів та першість області, ма-
ють розраховувати на певну кіль-
кість футболістів, щоби грати, ска-
жімо, щотижня по 2 матчі — середа 
та субота/неділя. Адже саме через 
них «ламався» календар. Змагання 
мають відбуватися чітко за регла-
ментом, і за 2-3 тури до завершення 
першості всі перенесені поєдинки 
мають бути зіграні. Звичайно, хо-
четься, щоби кількість команд у ви-
щій лізі була більшою. Як на мене, 
оптимально — 12 колективів.

Підсумки сезону ще одного 
представника Тернопільського 
району в чемпіонаті Тернопіль-
щини з футболу «ДСО-Поділля» 
— читайте в наступному номері 
«Подільського слова».

Футбольні чемпіони Тернопільщини 2017-го — футболісти «Агрону-ОТГ» із 
Великих Гаїв із президентом клубу, депутатом Тернопільської обласної ради 
Юрієм Березовським, головою Тернопільської районної ради Андрієм Галай-
ком, головним тренером Романом Курдупелем, головою Великогаївської ОТГ 
Олегом Кохманом і головою ТРФФ Сергієм Лісовим.
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Все буде смачно

«Смачні» таємниці, які розкривають 
лише у кулінарних школах
Продовження.
Початок у №48.

Цукор не для смаку
Обов’язково додайте дрібку цукру до будь-

якої страви, де є свіжі, консервовані помідори 
або томатна паста. Це трохи пом’якшить їх при-
родну кислоту і додасть неперевершеного смаку 
страві.

Вишуканий суп-пюре
Перш ніж взятися до приготування ово-

чевого супу-пюре, окремо обсмажте всі ово-
чі на сковорідці з олією і тільки потім додай-
те воду або бульйон. Це карамелізує цукор в 
овочах, розкриє їх смак і зробить страву на-
сиченою та ароматною. Те саме стосується, 
до речі, й овочевих рагу.

Не бійтеся часнику
Якщо ви любите цей овоч, але боїтеся 

справити неприємне враження на людину, 
з якою плануєте побачитися, не додавайте 
його до страви, а змастіть часником тарілку: 
їжа вбере його аромат, а ви зможете уникну-
ти неприємного запаху.

Прозорий бульйон
Щоб отримати прозорий бульйон, потріб-

но використовувати супову курку і варити на 
дуже маломому вогні без кришки не менше 
3 годин, ні в якому разі не допускаючи заки-
пання і вчасно знімаючи найменшу піну. Че-
рез півтори години варіння покласти корінь 
петрушки або селери, моркву і цибулю.

А готуючи бульйон із яловичини або бара-
нини, коренеплоди можна «обвуглити»: роз-
різати їх навпіл і потримати на сухій розігрітій 
сковорідці до утворення чорної кірочки, а по-
тім покласти в бульйон. Це додасть страві на-
сиченого смаку і гарного кольору.

Смажте цибулю правильно
Поставте сковорідку на середній вогонь, 

прогрійте її, додайте вершкове масло й олію і 
покладіть нарізану цибулю разом із сіллю. Це 
позбавить від неприємного запаху, пришвид-
шить приготування і надасть солодкуватого 
аромату. Можна смажити цибулю тільки на 
вершковому маслі, а щоб воно не темніло в 
процесі нагрівання, використовуйте топлене.

«Ні!» антипригарним сковорідкам!
 На більшості сучасних сковорідок складно 

приготувати щось із по-справжньому хруст-
кою скоринкою. Причина в антипригарному 
покритті. Використовуйте сковорідки з ним 
тільки для приготування яєчні, омлету і млин-
ців. А якщо вам потрібна риба, м’ясо або карто-
пля з апетитною скоринкою, купіть сковорідку 
без антипригарного покриття і одразу поба-
чите різницю.

Готуємося  
зустрічати Святого Миколая

Не за горами зимові свята. Найулюбленішим у дітей, безумовно, є День Святого Мико-
лая, який, за стародавніми переказами, жив у Малій Азії багато століть тому. Він виріз-
нявся своєю добротою, співчуттям і безкорисливістю. Завжди допомагав усім нужден-
ним. Святого Миколая вважають захисником бідняків і стражденних. Але допомагає 
він тільки тим, хто чистий душею, хто вірить у добро і живе зі світлом у душі. 

А ще Миколай Чудотворець дуже любить дітей. Зимової ночі перед дев'ятнадцятим 
грудня він опускається на срібній вервечці з неба на землю. Сивобородий, у довгій 
золотавій киреї заходить до кожної хати і кладе дітям у черевички або під подушки 
свої пречудові гостинці. Правда, збитошникам Святий Миколай дарує хіба що пре-
гарного прутика, бо з неба він бачить кожного з нас і добре знає, хто чемний, а хто й 
не дуже...

Ти теж можеш приготувати для Святого Миколая подарунок – розповісти йому ві-
ршик, бо дуже йому подобається слухати хлопчиків і дівчаток. Тож обери собі на на-
шій сторінці, який тобі найбільше до вподоби, і вивчити його напам’ять. І не барися, 
бо до свята залишилося вже зовсім мало часу. 

Дитячий майданчик

Під Миколаєм святим, у куточку,
Я черевика свого залишу
І всі побажання свої на листочку
Дуже старанно йому напишу.
Тихо молитву на ніч прочитаю,
Знаю, він чує, десь поруч стоїть.
Я йому пошепки пообіцяю
Слухатись маму і Бога любить.
В ліжечко тепле ляжу швиденько
Очі закрию і буду чекать.
Знаю, він ходить тихо-тихенько
В час, коли діти вже солодко сплять.
Скрипнуть тихесенько двері в кімнату…
Може, це сниться? А може, і ні.
Вранці ж дивлюсь – в черевичку багато,
Дуже багато дарунків мені.

Р. Назаренко

Вірші до Миколая
Молитва до Миколая
Святий Миколаю,
Я тебе благаю:
Пошли щастя й світлу долю
Козацькому краю.
Дідусь і бабуся — 
Щоб були здорові, 
Татусь і матуся —
Щоб жили в любові.
Усім добрим діткам 
Принеси гостинці 
І подаруй Божу ласку 
Кожній сиротинці.

 Н. Гуменюк

Лист до Чудотворця
Святий отче Миколай, 
Мою хату не минай! 
Подаруй мені потіху 
І торбину, повну сміху, 
І здоров'я для родини, 
Красну долю для Вкраїни.

 В. Багірова

Знайди відмінності

Лабіринт

Пісні голубці з рисом і грибами
Інгредієнти: капуста біло-

качанна – 200 г, рис – 60 г, цибуля 
– 20 г, гриби сушені – 20 г, борош-
но – 10 г, томатна паста – 20 г, 
олія – 40 г, сіль, перець чорний 
мелений – за смаком.

Відваріть рис у великій кіль-
кості підсоленої води і відкиньте 
на друшляк. Сушені гриби замо-
чіть, відваріть і наріжте солом-

кою. Цибулю дрібно наріжте і обсмажте на олії до золотистого кольору. Всі інгреді-
єнти з’єднайте, перемішайте, додайте сіль і чорний перець.

Капусту відваріть до напівготовності (приблизно 12-15 хвилин), охолодіть, роз-
беріть на листки, тверді потовщення відбийте (або зріжте). На підготовлені листки 
викладіть фарш і загорніть у вигляді конвертика. Обсмажте голубці на сковороді з 
обох боків, викладіть в глибоку сковороду або каструлю, залийте соусом і тушкуйте 
до готовності.

Для соусу борошно обсмажте на олії до кремового кольору, розбавте грибним 
бульйоном, проваріть, додайте томатну пасту і кип’ятіть 5 хвилин. 

Смачного!

Картопляний рулет із грибами
Інгредієнти: картопля – 6-8 

штук, печериці – 250-300 грамів, ци-
буля – 1 штука, морква – 1 штука, 
крохмаль – 3 ст. ложки, крупа манна 
– 1 ст. ложка, сир твердий – 70 гра-
мів (за бажанням), сіль та спеції – за 
смаком.

Кількість порцій: 3-4.

Печериці промийте під проточ-
ною водою і наріжте на невеликі 
шматочки.

Дрібно наріжте цибулю, моркву натріть на крупній тертці. Викладіть овочі в розі-
гріту олію, додайте шампіньйони і смажте до золотистого кольору, наприкінці посо-
літь і заправте спеціями, а також додайте манну крупу.

Очищену і промиту картоплю відваріть, злийте рідину і розімніть картоплю до 
пюреподібного стану. Додайте трохи солі і крохмаль, ретельно перемішайте.

Розстеліть на рівній поверхні пергаментний папір і викладіть на нього картопля-
ну масу. Розрівняйте її і сформуйте прямокутник заввишки 1 см.

На картопляний пласт рівним шаром викладіть грибну начинку. Піднімаючи краї 
пергаменту, акуратно згорніть картоплю з начинкою в рулет. Посипте рулет за ба-
жанням тертим сиром і поставте в духовку, розігріту до 160-180 градусів, запікайте 
30 хвилин.

Усміхайлики
— Донечко, давай покажемо, як ми 

вивчили назви місяців року. Ну ж: сі…
— Чень!
— Лю…
— Тий!
— Ну а далі спробуй сама!
— Зень, тень, вень, вень, пень, 

пень, сень, тень, пад, день!
* * * * * * * * * * * * *

Міський хлопчик з батьками 
уперше приїхав до тітки в село. Гу-
ляючи довкола, він побачив у траві 
кілька пляшок з-під молока і, захе-
кавшись, прибіг до батьків:  

— Тату! Мамо! Я щойно знайшов 
у траві гніздо корови!  

* * * * * * * * * * * * *
— Славчику, ти знаєш, а мій 

Бровко вже читає газети! 
— Знаю. Про це мені мій Рябко 

розповів. 


