
Тема тижня

Різдвяна 
ялинка у 
Ватикані

Із цього року в нашій державі 25 грудня — день,  
коли християни західного обряду святкують Різдво, — 
офіційний вихідний. Відповідний закон підписав  
Президент України Петро Порошенко. 
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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

Реклама

Ой, хто,  
хто  
Миколая любить...

Вчитель  
року-2018
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Культура мови.
Скільки років 
слову «пан»?

Футбольні  
підсумки року. 
Тріумф Тернопіль-
ського району
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«Необхідно забезпечити права значної час-
тини населення України на святкування Різдва 
Христового того дня, який відповідає їх релігій-
ним та світоглядним переконанням, і долучити 
цей день до офіційних святкових днів України», 
— йдеться у пояснювальній записці. За даними 
авторів закону, на сьогодні кількість католиць-
ких і протестантських громад, віряни яких свят-
кують Різдво за григоріанським календарем, 
тобто 25 грудня, в нашій країні становить близь-
ко 11 тис. — 30% від усіх українських релігійних 
організацій.

Отже, відтепер ми святкуватимемо Різдво і 
25 грудня, і 7 січня. Є й інші країни, які теж двічі 
святкують народження Христа. Це — Білорусь, 
Молдова, Ліван та Албанія. 

Нагадаємо, більшість Православних церков 
світу, Католицька і Протестантські церкви свят-
кують Різдво саме 25 грудня. Українські право-
славні церкви, Українська греко-католицька 
церква, більшість українських євангельських 
християн, а також Єрусалимська, Російська, 
Сербська, Грузинська православні церкви зу-
стрічають Різдво Христове 7 січня.

Спробуємо з’ясувати, чому так відбувається. 

Загадки юліанського і 
григоріанського календарів
Майже весь світ живе за григоріанським 

календарем, який визнали більш точним, ніж 
юліанський, запроваджений у 46 році до н.е. за 
ініціативи Юлія Цезаря. Він звернувся до алек-
сандрійського астронома Созігена, щоби той 
адаптував римську календарну систему до єги-
петського сонячного календаря. У римлян но-
вий рік починався з першого мартіуса (березня 
— ред.). Але Цезар дав розпорядження перене-
сти початок нового року на січень, тому що цьо-
го місяця сенат затверджував бюджет і здійснен-
ня військових походів. Так запровадили першу 
календарну систему — юліанський календар, за 
яким тривалість звичайного року була 365 днів, 
а подовженого — 366. 

Очевидно, Юлій Цезар знав, що існує певна 
похибка. Астрономічний сонячний рік тривав 
365 діб, 5 годин, 48 хвилин і 46 секунд, але біль-
шість дослідників не зважали на цю особливість 
і тому округлили тривалість року до 366 діб. У 

325 році н. е. було вирішено, що всі християни 
мають взяти за основу юліанський календар. 
Ним користувалися до середини 16 сторіччя.

Папа Римський Григорій XIII помітив від-
ставання юліанського календаря від астро-
номічних явищ на 10 днів, кожен з яких набі-
гав упродовж 128 років за рахунок хвилин і 
секунд, які були проігноровані під час визна-
чення високосних років. Зайві дні ліквідува-
ли таким чином: одразу ж після четвертого 
жовтня 1582 року настало 15 жовтня. Отож, 
10 діб, які накопичилися, були ліквідовані.

Щоб надалі не допускати появи такої істотної 
різниці, вирішили зробити наступним чином: 
рік, число якого закінчувалося двома нулями, а 
перші дві цифри утворювали число, яке ділить-
ся на 4 без залишку, вважали високосним. Якщо 
ж був залишок, то — звичайним. Наприклад, 
узяти 1700 рік: 17 без остачі не ділиться, отже, 
цей рік не високосний. За 400 років (з 1600 до 
2000) таким чином не врахували три високос-
них роки (1700, 1800 та 1900). Тож різницю в часі 
було зменшено на три доби. Тепер зайва доба 
за григоріанським календарем набігає лише 
раз на 3323 роки, а не на 128 років. А різниця 
між юліанським та григоріанським календа-
рями нині становить 13 діб.

Чому католики святкують Різдво 25 
грудня, а православні — 7 січня?
Найкоротшим у році є 22 грудня — день зи-

мового сонцестояння. Наступні — 23, 24 груд-

ня — мають приблизно однакову тривалість, а 
вже 25 грудня світлий час доби триває на одну 
хвилину довше. Язичники святкували цю дату як 
перемогу добра над злом, тепла над холодом. 
День починає збільшуватися, світ відроджуєть-
ся. У християнській традиції західного обряду 25 
грудня пов’язане з Різдвом, народженням Ісуса 
Христа. Дотримуючись юліанського календаря, 
виходить, що ми (православні) пропускаємо цей 
момент і святкуємо тільки 7 січня, коли вже два 
тижні, як день подовжений. 

У нас віряни дотримуються старого стилю, 
тому різниця між реальними астрономіч-
ними процесами становить 13 днів. Григорі-
анський календар ближчий до астрономічних 
явищ, ніж юліанський, і святкування визначних 
дат за ним є логічнішим і адекватнішим. 

Щодо протестантів, то запровадження григо-
ріанського календаря вони прийняли у 18 сто-
річчі. А от Православна церква відмовилася. 

Хоча константинопольський патріарх по-
годився з раціональністю і доцільністю нової 
календарної системи, однак через політичні 
міркування і ворожнечу між Церквами (Като-
лицькою і Православною), на неї так і не пере-
йшли, дотримуючись юліанського календаря. 

Коли московському Патріарху запропонува-
ли перейти на григоріанський календар, а таку 
пропозицію, зокрема, зробив ще московський 
цар Петро І, той заявив, що ліпше нехай уся зем-
ля піде в пекло, але за одним календарем з рим-
ським Папою ми жити не будемо.

 В Україні григоріанський календар почав 
діяти в Українській Народній Республіці з 
16 лютого 1918 року: відтоді цей день стали 
вважати 1 березня 1918 року. Українські ж 
Православні і Греко-католицька церкви жи-
вуть за юліанським стилем. 

Високосні та звичайні роки 
Земля обертається навколо своєї осі не рівно 

за 365 днів, а за 365 діб, 5 годин, 48 хвилин, 45,19 
секунди (365 діб і майже 6 год.) Тож упродовж 
чотирьох років набігає приблизно одна зайва 
доба. Її додають до кожного четвертого року (29 
лютого).

Святкуватимемо Різдво двічі

Папа Франциск 
під час всеношної 
Різдвяної служби у 
Базиліці Святого 
Петра (Ватикан).
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Податкові новини

Пенсійний фонд інформує

Час місцевий

На Тернопільщині з’явиться 
перша сільська обсерваторія
Першу сільську шкільну обсерваторію 
відкриють 22 грудня об 11 годині в 
Лозівській опорній школі. 
Село належить до Байковецької об’єднаної 

територіальної громади. Окрім сіл Байківці і Ло-
зова, вона об’єднує ще Дубівці, Шляхтинці й Стег-
никівці. Загалом громада нараховує майже 6,5 
тисяч осіб, тож охочих побачити зірки й комети 
зблизька буде чимало.

Обсерваторію створено за підтримки програми «Децентраліза-
ція приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE) Агентства 
США з міжнародного розвитку (USAID).

Ця програма допомагає громадам поліпшити якість державних послуг, 
пожвавити місцеву економіку, боротися з місцевою корупцією, а також 
покращити можливості для участі людей у розвитку громад. USAID DOBRE 
працює в 7 цільових областях: Дніпропетровській, Івано-Франківській, 
Харківській, Херсонській, Кіровоградській, Миколаївській та Тернопіль-
ській.

У Великих Бірках  
буде об'їзна дорога?
14 грудня в залі засідань Великобірків-
ської селищної ради відбулися збори 
жителів селища — 28-ми власників 
земельних ділянок, які за пропозиці-
єю Служби автомобільних доріг у Тернопільській області, 
шляхом викупу, вилучатимуться для суспільних потреб і 
використовуватимуться для будівництва об’їзної дороги 
державного значення.
Про це повідомляють у Великобірківській селищній раді.
Відрізок дороги пролягатиме через територію Великобірківської се-

лищної ради, з’єднуючи міжнародний автошлях Стрий – Тернопіль 
– Кіровоград – Знам’янка М12, Е50 і автошлях територіального зна-
чення Тернопіль – Скалат – Жванець Т2002.

Роз’яснення щодо перспективи будівництва такої дороги, процедуру 
вилучення (викупу) земельних ділянок надав начальник відділу страте-
гічного планування Служби автомобільних доріг у Тернопільській області 
Володимир Боровий. Активну учась в обговоренні зазначеного питання 
взяли селищний голова Роман Мацелюх, депутат Тернопільської облас-
ної ради Володимир Лісовський. Великобірківська селищна рада надалі 
активно інформуватиме про кроки реалізації цього інфраструктурного 
проекту.

Пенсійна реформа в дії: з 01.01.2018 
сплачувати ЄСВ будуть і фермери
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо підвищення пенсій» від 03.10.2017 № 2148-VIII 
внесено зміни  до Закону України «Про збір та облік єдиного вне-
ску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 
08.07.2010 № 2464-V, згідно з якими члени фермерського госпо-
дарства з 01.01.2018 стають платниками єдиного внеску  за умо-
ви, що вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на 
інших підставах.

Водночас членів фермерського господарства буде звільнено від 
сплати єдиного внеску, якщо вони мають інвалідність або досягли 
пенсійного віку та отримують пенсію (за віком чи за інвалідністю) 
або соціальну допомогу (ч. 4 ст. 4 Закону № 2464).

Члени фермерських господарств сплачуватимуть єдиний вне-
сок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, 
що настає за кварталом, за який сплачують єдиний внесок, так 
само, як і підприємці, із 01.01.2018 (ч. 8 ст. 9 Закону № 2464).

Олена Бабій,
завідувач сектору забезпечення наповнення бюджету

ТО УПФУ Тернопільської області.

Внесено зміни до обліку платників
Міністерство фінансів України наказом від 06.10.2017 р. №839 затвердило зміни до 
Порядку обліку платників податків і зборів. Зміни набули чинності з  8 грудня 2017 
року. Про це повідомили у Тернопільській ОДПІ.

Бюджет Тернопільського 
району на 2018 рік прийнято!
15 грудня відбулася сесія Тернопільської районної ради. Засідання провів голова Ан-
дрій Галайко. У роботі сесії взяв участь голова Тернопільської РДА Олександр Похилий.

На сесії розглянуто низку важ-
ливих питань життєдіяльності 
району, основні з яких — фінан-
сові. Про них інформувала на-
чальник фінансового управ-
ління Тернопільської районної 
державної адміністрації Ольга 
Казимирів. Керуючись п. 18 ст. 
43 Закону України «Про місце-
ве самоврядування в Україні», 
Бюджетним кодексом України, 
рішенням Великобірківської се-
лищної, Гаї-Шевченківської, Під-
городнянської, Острівської, Вели-
когаївської, Івачеводолішнівської 
сільських рад та висновків постій-
ної комісії з питань соціально-
економічного розвитку, фінансів 
і бюджету та міжбюджетних від-
носин, районна рада дала згоду 
на передачу коштів у вигляді 
міжбюджетного трансферту для 
фінансування культури, освіти, 
медицини у відповідних селах.

Внесено зміни до районного 
бюджету на 2017 рік та прийня-
то районний бюджет на 2018 рік. 
Доходи районного бюджету на 
наступний рік визначено у сумі 
450 мільйонів 552 тисячі 800 гри-
вень. Бюджет ухвалено з профі-
цитом (перевищення доходів над 
видатками) у сумі 6 мільйонів 113 
тисяч гривень, які спрямовано до 
бюджету розвитку. 

На сесії затверджено проект 
рішення про тариф на виробни-
цтво теплової енергії — 1519,61 
гривні за 1 Гкал.

Депутати затвердили нор-
мативну грошову оцінку 10 зе-

мельних ділянок, які розташова-
ні на території Великогаївської 
об’єднаної територіальної грома-
ди у селах Острів та Мишковичі.

Заслухано звіт про виконання 
програми фінансової підтримки 
КП «Тернопільська районна раді-
окомпанія «Джерело» Тернопіль-
ської районної ради (2017 рік) та 
хід виконання аналогічної про-
грами КП «Редакція газети Тер-
нопільської районної ради і Тер-
нопільської районної державної 
адміністрації «Подільське слово» 
Тернопільської області» (2017–
2018 роки). 

Прийнято програму фінансо-
вої підтримки КП «ТРР «Джере-
ло» Тернопільської районної ради 
на 2018 рік та Програму стиму-
лювання громадян, скерованих 
Тернопільським ОМВК для про-
ходження військової служби за 
контрактом у Збройні сили Украї-
ни в 2018 році.

Заслухано інформацію про 
Програму захисту населення і те-
риторій від надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного харак-
теру на 2018–2022 роки та Програ-
му інформатизації Тернопільського 
району на 2018–2020 роки.

Внесено зміни до Програми 
інформаційно-аналітичного та ре-
сурсного забезпечення діяльності 
РДА на 2017–2018 роки; Програми 
підтримки і розвитку Тернопіль-
ської районної організації Товари-
ства Червоного Хреста «Турбота і 
милосердя» на 2017–2021 роки; 
Програми «Підвищення якості 

організації забезпечення реаліза-
ції державної соціальної політики 
управлінням соціального захисту 
населення Тернопільської РДА на 
2017–2020 роки» та Комплексної 
програми взаємодії регіонального 
сервісного центру МВС у Терно-
пільській області щодо реалізації 
державної політики у сфері впро-
вадження реформи із децентра-
лізації надання адміністративних 
послуг на 2017 рік.

На сесії заслухано інформа-
цію про встановлення пільгових 
категорій дітей, які у 2018 році 
будуть забезпечені безкоштовним 
харчуванням у закладах середньої 
та дошкільної освіти. До цієї кате-
горії, згідно з інформацією, нале-
жать діти-сироти та діти, позбав-
лені батьківського піклування; 
діти із малозабезпечених сімей, 
які отримують державну допомо-
гу; діти батьків–учасників АТО; 
діти–інваліди; діти–переселенці із 
зони проведення АТО.

Депутати затвердили розпоря-
дження голови районної ради та 
голови РДА.

Сесія затвердила нову редак-
цію статуту КЗ Тернопільської 
районної ради «Тернопільське 
районне територіальне медичне 
об’єднання» зі змінами, що сто-
суються розмежування первинної 
та вторинної ланки медицини.

На сесії заслухано та скеровано 
у відповідні інстанції депутатські 
запити Володимира Мокрицько-
го та Петра Литвина про ремонт 
дороги Ігровиця – Дубівці та ре-
монт клубу в селі Ігровиця.

Галина ЮРСА – ТРР «Джерело»
Фото автора.

Суд заборонив діяльність 
костомельного заводу в Острові
Постановою окружного адміністратив-
ного суду міста Києва заборено діяль-
ності Тернопільської філії підприємства 
«Укрветсанзавод» до отримання пози-
тивного висновку державної екологіч-
ної експертизи.
Нагадаємо, що у травні цього року на території 

підприємства сталася надзвичайна ситуація міс-
цевого масштабу з загрозою виникнення екологічного лиха. Під тиском 
нагромадженої маси відходів тваринного походження (за різними 
оцінками, там зберігалося від 4 до 6 тисяч тонн) відбулося знесення 
бетонної огорожі та забруднення прилеглої території. Сума завданої 
довкіллю шкоди склала понад 800 тис. грн. На думку експертів, існувала 
реальна загроза забруднення річки Серет, з якої споживають воду меш-
канці Тернопільщини, зокрема у Чорткові. Через нестерпний сморід міс-
цеві мешканці хворіють, їхні землі забруднюються, а воду з криниць п’ють 
з острахом.

За цей час збиралися різні комісії, на місці могильника планувалося 
збудувати саркофаг, щоб унеможливити подальше витікання нечистот, 
але… віз і нині там.

Наказом урегульований порядок дій та обліку 
платників податків у разі неподання у строки та у ви-
падках, передбачених ПКУ, заяв або документів для 
взяття на облік в податковій інспекції.

Зокрема, встановлено, якщо юрособа, відокрем-
лений підрозділ юрособи, фізособа–підприємець, 
фізособа, яка провадить незалежну професійну 
діяльність, має стан такої, що провадить діяль-
ність та при цьому не перебуває на обліку чи знята 
з обліку у відповідній інспекції, то таким органом 
вживаються заходи щодо:

• отримання відповідних відомостей від держав-
ного реєстратора та постановки на облік за осно-
вним місцем обліку таких платників;

• подання платниками, на яких не поширюється 
дія Закону №755, заяв для взяття їх на облік за осно-
вним місцем обліку як платників податків;

• подання документів для взяття на облік за нео-
сновним місцем обліку, якщо у платника податків 
відповідно до законодавства є обов'язки щодо по-

дання податкових декларацій (розрахунків, звітів) 
та/або нарахування, утримання або сплати (перера-
хування) податків, зборів на відповідній території.

При цьому платники податків, які не подали до 
відповідної податкової інспекції заяв та/або докумен-
тів для взяття їх на облік за основним або неосновним 
місцем обліку, обліковуються у таких органах з озна-
кою «платник не подав заяви для взяття на облік».

Взяття на облік за основним місцем обліку від-
окремленого підрозділу іноземної компанії, орга-
нізації, відомості щодо якого включені або підля-
гають включенню до Єдиного держреєстру юросіб, 
ФОП та громадських формувань, у контролюючих 
органах здійснюється на підставі відомостей з ЄДР. 
Взяття на облік за основним місцем обліку іншого 
відокремленого підрозділу іноземної компанії, орга-
нізації, у тому числі постійного представництва не-
резидента, відомості щодо якого не включаються та 
не підлягають включенню до ЄДР, у контролюючому 
органі здійснюється після належної акредитації (ре-
єстрації, легалізації) такого підрозділу на території 
України згідно із законом.

Наказом також підкориговано порядок подання та 
заповнення повідомлення про об’єкти оподаткування 
або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які 
провадиться діяльність, за ф.№20-ОПП у разі ство-
рення відокремленого підрозділу юридичної особи,  
місцезнаходження якої — за межами України.

Докладніше — у Центрі обслуговування платни-
ків та за тел.: 43-46-10.
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Президентський законопроект про Антикорупційний суд го-
товий і буде внесений на розгляд Ради після відкликання про-
екту, зареєстрованого народним депутатом Єгором Соболєвим.
Про це заявила представник Президента України у Верховній Раді, 
народний депутат з фракції БПП Ірина Луценко, спілкуючись із 
журналістами в кулуарах парламенту. 

Євросоюз вимагає від України негайно активізувати протидію 
корупції, що є однією із головних вимог функціонування безвізо-
вого режиму для українських громадян для подорожей Шенген-
ською зоною. Про це йдеться в оприлюдненій у середу щорічній 
доповіді Єврокомісії про імплементацію критеріїв для безвізового 
режиму країнами Західних Балкан та «Східного партнерства». 

Тристороння контактна група з мирного врегулювання ситуа-
ції на Донбасі під час засідання в Мінську домовилася про дотри-
мання режиму припинення вогню, починаючи з опівночі 23 грудня 
за київським часом. Про це повідомила у Facebook Дарка Оліфер, 
прес-секретар представника України у ТКГ, екс-президента Леоні-
да Кучми, за результатами засідання 20 грудня.

Вітчизняне МЗС вітає прийняття Генеральною асамблеєю ООН 
оновленої резолюції про порушення прав людини в Криму і 
вважає, що наступним кроком має стати деокупация півострова. 
Про це йдеться в повідомленні на сайті міністерства.
«Широка підтримка нашої позиції в питанні Криму свідчить, що 
міжнародне співтовариство направило чіткий сигнал російським 
окупаційним властям — питання Криму не закрите, світ уважно 
спостерігає за діями окупанта, а отже, винні у переслідуваннях і 
порушеннях прав кримчан обов'язково понесуть відповідаль-
ність. Держава-агресор має припинити на тимчасово окупованій 
нею території свавілля та забезпечити дотримання міжнародного 
права... Наступним кроком має стати деокупація півострова. Осно-
ва сьогодні вже закладена», — сказано в повідомленні.

Національний банк України за пропозицією Фонду гаранту-
вання вкладів фізичних осіб ухвалив рішення про відкликання 
банківської ліцензії та ліквідацію «Родовід Банку», повідомили 
у НБУ. Як відомо, банк був націоналізований та докапіталізований 
державою ще у 2009 році на 8,4 млрд гривень. Згодом, у 2011 він 
отримав ще 3,95 млрд гривень та набув статусу санаційного банку. 
За 7 років банк не зміг врегулювати питання проблемних активів 
і не розвинув успішну санаційну модель. Тому вже у лютому 2016 
року Нацбанк визнав його неплатоспроможним та передав його 
до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

За січень-жовтень 2017 року реальна заробітна плата україн-
ців зросла на 18,9%, порівняно з відповідним періодом мину-
лого року. Про це під час річної звітної прес-конференції сказав 
перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і 
торгівлі України Степан Кубів. 
Як повідомлялось, Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман 
прогнозує підвищення середньої зарплати в Україні у 2018 році на 
35%. Зокрема, середню зарплату в країні в 2018 році планується 
довести до 10 тисяч гривень.

Уряд 20 грудня на своєму засіданні ухвалив постанову «Про 
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 
жовтня 2012 р. №967». Цим документом продовжено до 2020 
року термін дії державної програми забезпечення молоді 
житлом.
Зазначається, що програма передбачає фінансування механізму 
пільгового кредитування молоді на придбання житла, а також по-
гашення зобов’язань за раніше укладеними договорами часткової 
компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків. Се-
ред джерел фінансування програми до 2020 року — кошти спеці-
ального фонду державного бюджету, кошти місцевих бюджетів, а 
також залучені ресурси.
У Держмолодьжитлі нагадали, що станом на сьогодні діють 70 міс-
цевих програм забезпечення молоді житлом. А за увесь період ре-
алізації програмою скористалися понад 30 тисяч молодих сімей, з 
яких 12 тисяч — за програмою пільгового молодіжного кредиту-
вання і 18 тисяч — за програмою часткової компенсації відсотко-
вої ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одино-
ким молодим громадянам.

Абітурієнти з вадами зору зможуть наступного року скласти 
тести ЗНО, надруковані шрифтом Брайля. Нововведення ви-
пробують під час додаткової сесії з української мови і літератури, 
математики й історії України.
В УЦОЯО зазначили, що учасники тестування отримають результа-
ти за традиційною шкалою (100-200 балів) і зможуть використати 
їх для вступу до вишів. Водночас як оцінка за державну підсумкову 
атестацію за шкалою 1-12 балів результати тестування не зарахо-
вуватимуть. Наприкінці листопада Центр оцінювання якості освіти 
придбав спеціальні принтера для друкування шрифтом Брайля.

Заборону на лов раків ввели на водних об’єктах Тернопілля. 
Обмеження триватимуть з 20 грудня 2017-го до 30 червня 2018 
року. Мета такого заходу — охорона цього виду водних біоресур-
сів під час їх природного відтворення і збільшення їх запасів у во-
доймах. 
Відтак, лов раків у заборонений період є порушенням приро-
доохоронного законодавства, за яке передбачена адміністра-
тивна відповідальність, а саме штраф — до 680 грн. Окрім того, 
порушнику доведеться сплатити збитки — 25,50 грн за кожного 
незаконно виловленого рака. Тернопільський рибоохоронний 
патруль закликає громадян про всі випадки порушень правил 
рибальства та цієї заборони повідомляти на всеукраїнську без-
коштовну «гарячу» лінію Держрибагентства: 0-800-50-52-50 або 
на «гарячу» лінію рибоохоронного патруля Тернопільщини:  
(0352) 27-70-34, 097-427-85-95.

Новини | Коротко про актуальнеАктуально

Щоб отримати паспорт,  
українцям не потрібно складати іспит
У засобах масової інформацію поширюється повідомлення про те, що уряд планує 
ускладнити отримання закордонного паспорта, зокрема, що українцям, аби отримати 
цей документ, доведеться складати іспит з державної мови. У міграційній службі запев-
нили, що ця інформація не відповідає дійсності.

Тернопільщина готова до 
надзвичайних ситуацій на дорогах
Надзвичайно важливо бути готовим до будь-яких погіршень погодних умов в області, 
адже набагато легше оперативно спрацювати під час негоди, аніж потім ліквідовувати 
наслідки, які вона завдасть. Саме тому всі служби області повинні максимально зосе-
редитись на цьому питанні у зимовий період 2017-2018 року.

Кабмін додав у Національний перелік ліків  
ще 60 препаратів
Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка формує політику забезпечення населення якіс-
ними та ефективними ліками у 2018 році, а також розширив Національний перелік ліків.

Про це зазначив голова Тер-
нопільської ОДА Степан Барна 
під час скайп-наради з приводу 
готовності до погіршення погод-
них умов в області, яка відбулася 
за участі голів РДА та відповідних 
спецслужб.

Під час наради про підготовку 
у кожному з напрямків доповіли 
начальник Тернопільського об-
ласного центру з гідрометеороло-
гії Степан Софінський, начальник 
управління Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій 
в області Віктор Маслей, голо-
вний інженер ВАТ «Тернопільобл-
енерго» Степан Бартків, перший 
заступник начальника Служби ав-
томобільних доріг в області Воло-
димир Хемій, начальник безпеки 
дорожнього руху області Андрій 
Петрук, начальник управління 
Укртрансбезпеки в області Ігор Та-
бака. Також про роботу, яка прове-
дена з метою уникнення складних 
ситуацій під час погіршення по-
годних умов, доповіли голови рай-
держадміністрацій.

«Кожен голова районної ад-
міністрації, за підсумками нашої 
скайп-наради, має провести де-
тальний аналіз ситуації, яка може 
виникнути на території області 
у зв’язку із погіршенням погод-

них умов, — звернувся очільник 
Тернопільщини Степан Барна до 
присутніх на нараді. — Вам нада-
дуть положення про спеціалізо-
вані служби цивільного захисту, 
алгоритм взаємодії Державного 
агентства автомобільних доріг та 
Державної служби надзвичайних 
ситуацій у Тернопільській області 
під час виконання спільних захо-
дів протидії ускладненню дорож-
нього руху в зимовий період 2017-
2018 року. Всі дії служб мають бути 
узгоджені відповідно до цього ал-
горитму».

Водночас, голова ОДА наголо-
сив, що Тернопільська область — 
це майже 5 тис. км доріг, з яких 1 
600 км — дороги державного зна-
чення і 3 400 км — дороги місцево-
го значення. Тому спеціалізованим 
службам доручено провести мак-
симальну мобілізацію усіх техніч-
них засобів, наявних на території 
області.

«Станом на сьогодні, уточне-
но перелік сил та засобів, котрі 
можуть бути задіяні до ліквіда-
ції можливих наслідків стихії. 
У межах Тернопільської області 
планується залучити 2 267 осіб 
та 473 одиниці техніки. Відповід-
но, доручення патрульній поліції 
— здійснити перевірку технічних 

засобів на предмет їхньої при-
датності до ліквідації наслідків 
потенційних стихійних явищ. До 
процесу ліквідації також можна 
буде залучити понад 100 одиниць 
снігорозчисної техніки, 43 грей-
дери, 14 бульдозерів, 39 пересув-
них електростанцій та техніку, 
яка може використовуватися як 
тягачі – 43 одиниці. Крім того, є 5 
пунктів обігріву на базі транспорт-
них засобів Державної служби над-
звичайних ситуацій і не менше 23 
пунктів обігріву, палаток в місцях 
можливого потенційного блоку-
вання дороги внаслідок заметів», 
— уточнив Степан Барна.

Також керівники Служби авто-
мобільних доріг, обласного управ-
ління ДСНС, обласного осеред-
ку Всеукраїнського об’єднання 
«Автомайдан» та Національної 
поліції розробили алгоритм вза-
ємодії, котрий допоможе запобіга-
ти виникненню інцидентів із ван-
тажівками.

Нерідко шляховикам та ряту-
вальникам доводиться буксиру-
вати саме вантажні транспортні 
засоби. 

Аби дороги Тернопільщини 
знову не паралізували фури, при 
в’їздах у область дорожники об-
лаштували 12 спецмайданчиків, 
де великогабаритний транспорт 
зможе перечекати негоду. Це до-
поможе і мінімізувати присутність 
фур на дорогах під час снігопаду, і 
забезпечити безпеку учасників до-
рожнього руху.

Додамо, що на Тернопільщині 
також функціонують 32 постійні 
місця відстою фур. З повним пе-
реліком місць для відстою авті-
вок можна ознайомитися на сай-
ті ОДА (http://www.oda.te.gov.ua/
main/ua/news/detail/147832.htm).

В нашому законодавстві дійсно 
передбачена процедура підтвер-
дження знання державної мови, 
але стосується вона лише іно-
земців та осіб без громадянства, 
які подають заяву на прийняття 
українського громадянства. До 
переліку документів, які вони по-
винні надати, входить документ 
про володіння державною мовою 
або її розуміння в обсязі, достат-
ньому для спілкування.

Перелік документів, які необ-
хідні для отримання українцями 
паспорта для виїзду за кордон, 
залишається незмінним:

— паспорт громадянина Укра-
їни (для осіб, що досягли 14-
річного віку);

— свідоцтво про народження 
(у разі оформлення паспорта для 
виїзду за кордон вперше особі, що 
не досягла 14-річного віку);

— документи, що підтверджу-
ють сплату адміністративного 
збору, або оригінал документа 
про звільнення від його сплати;

— у разі оформлення паспорта 
особі, що не досягла дванадця-
тирічного віку, або особі, яка не 
може пересуватись самостійно 
у зв’язку із тривалим розладом 

здоров’я, що підтверджується від-
повідною довідкою лікувального 
закладу, може бути подано одну 
фотокартку розміром 10 х 15 сан-
тиметрів для внесення відцифро-
ваного зображення особи шляхом 
сканування;

— особи що досягли 18 років, 
та оформлюють паспорт грома-
дянина України для виїзду за кор-
дон вперше (або в порядку обміну 
паспорта, оформленого до 2007 
року), подають документ про реє-
страцію у Державному реєстрі фі-
зичних осіб — платників податків 
у разі його наявності.

«На засіданні уряд проголосу-
вав за дві постанови, які передба-
чають забезпечення українців ме-
дичними препаратами наступного 
року. Йдеться про оновлену версію 
Національного переліку основних 
лікарських засобів і зміни до По-
станови №1303, якою забезпечу-
ються ліками пільгові групи насе-
лення», — повідомляють на сайті 
Міністерства охорони здоров'я.

Зокрема, Кабмін схвалив вне-
сення до Національного переліку 

основних лікарських засобів ще 
60 діючих речовин. Тобто тепер 
загальна кількість препаратів, 
включених у Нацперелік, які по-
винні забезпечуватися на 100% у 
закладах охорони здоров'я, ста-
новить 427 препаратів.

Окремо також було виріше-
но продовжити дію Постанови 
№1303, що забезпечує пільгові ка-
тегорії населення медпрепарата-
ми та виробами, яких зараз немає 
в Нацпереліку.

«Нова політика забезпечення 
українців ліками змінює підхід до 
фінансування. Держава буде ви-
трачати кошти платників подат-
ків ефективно: на ті лікарські за-
соби, чия ефективність в боротьбі 
з хворобами науково доведена. 
Ресурси держави будуть сфоку-
совані на наданні безкоштовного 
ефективного лікування від прі-
оритетних захворювань і станів 
максимальній кількості грома-
дян», — зауважили в МОЗ.
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У Мишковицькому геріатричному відділенні Тер-
нопільського районного територіального медичного 
об’єднання (ТРТМО) перебувають 23 пацієнти. У 
кожного по-різному склалася доля: є серед них са-
мотні, дехто має житло та родину, 
але старість вони проводять не у 
сім’ї, а в медичному закладі. Є й 
такі, хто може самостійно ходити, 
а є прикуті до ліжка. 

Кажуть, що Святий Миколай 
має на землі гарних помічників, 
які допомагають йому творити до-
бро. Традиційно у час Різдвяно-
Новорічних свят до підопічних 
Мишковицького геріатричного 
відділення з подарунками заві-
тали голова Тернопільської РДА 
Олександр Похилий, голова районної ради Андрій 
Галайко, заступник голови РДА Андрій Колісник, 
начальник відділу освіти РДА Василь Цаль, голова 
Тернопільської районної організації Товариства 
Червоного Хреста Ольга Нижник, в. о. головного 

лікаря ТРТМО Іван Трач, сільський голова села 
Мишковичі Оксана Фарина.

Бажані гості привітали пацієнтів Мишковицько-
го геріатричного відділення зі святом Миколая, по-

бажали здоров’я та витримки, 
щоб витримати всі незгоди, 
які доля послала кожному з 
них. Підопічним відділення 
вручили подарунки, а учні 
Мишковицької школи пода-
рували літературно-музичну 
композицію на різдвяно-
патріотичну тематику. 

Гості побували в лікар-
няних палатах, цікавилися 
потребами людей, які тут 
перебувають. Відбулася кон-

структивна бесіда з медперсоналом Мишковицького 
геріатричного відділення з приводу медичної рефор-
ми. 

Галина ЮРСА – ТРР «Джерело».
Фото автора.

Милосердя  |  День Святого Миколая

Для дітей району влаштували 
незабутнє дійство
Напередодні свята Миколая до дітей із сімей учасників антитерористичної операції, з 
прийомних сімей та дитячого будинку сімейного типу, з сімей, що перебувають у склад-
них життєвих обставинах, та внутрішньо переміщених осіб завітав чудотворець. Мале-
ча від ранку і до вечора веселилася у найбільшому торгово-розважальному комплексі 
Тернополя «Подоляни».

Свято не лише для дітей
Найулюбленіше свято, на яке чекає вся дітвора, — День 
Святого Миколая. З нетерпінням на нього чекали і діти 
Петриківського обласного комунального дитячого 
будинку-інтернату. 
Доброю традицією для керівництва та співробітників Тер-

нопільського районного відділення поліції ТВП ГУНП в Терно-
пільській області стало відвідування Петриківського обласного 
комунального дитячого будинку-інтернату напередодні великого 
християнського празника — Дня Святого Миколая. 

Діти з великою радістю приймали гостей та з задоволенням пре-
зентували концертну програму, що складалась з театралізованого 
дійства, віршів та пісень. За це в нагороду діти отримали подарунки, 
від яких на обличчях з’явилася щаслива усмішка, дитяча радість.

Щиру вдячність висловлюємо дітям та вихователям, а також дирек-
тору Михайлу Івановичу Новосаду за  чудовий настрій та гостинність.

Кожен з нас є своєрідним помічником Святого Миколая, тож поді-
літься своїм добром та любов’ю з ближніми, даруйте тепло та радість 
і дітям, і дорослим, вірте у диво і будьте дивом.

З любов’ю до потребуючих
Святого Миколая з нетерпінням чекають не лише діти. Приходить він і до старших лю-
дей, чиє серце обділене увагою, чия душа прагне живого спілкування.

Дякуємо за радість у душі!
Розпочався цикл Новорічно-Різдвяних свят. Першим з них є День 

Святого Миколая Чудотворця. Цього дня, кожна людина, незалежно 
від віку, чекає на диво. Святкова атмосфера панувала на урочистому 
заході в селищі Велика Березовиця. 

За активної участі голови селищної ради Іллі Ігоровича Кос-
тюка, духовного настоятеля храму Св. Володимира і Ольги 
отець Святослав, дитячого хору Марійської дружини, соціаль-
них робітників та працівників відділення денного перебування 
Територіального центру соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) Тернопільського району було організовано 
урочисте святкування та солодкий стіл. Підопічні мали змогу по-
ділитися спогадами, поспілкуватися та одержати солодощі за спри-
яння селищного голови. 

Також з побажаннями добра, миру і злагоди до присутніх звер-
нулася директор Територіального центру Надія Іванівна Бойко та 
вручила подарункові набори, адже для кожного важлива увага і під-
тримка. 

Керівництво Терцентру висловлює щирі слова подяки селищно-
му голові смт Велика Березовиця за активну участь і допомогу в ор-
ганізації даного заходу та усім небайдужим, хто долучився до того, 
щоб донести радість в душі людей, які там чекали на свято!

Чудотворець у кожному домі
Підбито підсумки акції «Святий Миколай 

в домівках кожного». В рамках акції завдя-
ки активному сприянню голів сільських 
та селищних рад, приватних підприємців 
району, фермерів та соціальних робітни-
ків Територіального центру соціального 
обслуговування (надання соціальних 
послуг) Тернопільського району 273 під-
опічних одержали солодкі подарункові 
набори. 

Саме завдяки прояву милосердя та до-
броти наших благодійників самотні літні 
люди мали змогу відчути радість свята — 
Дня Святого Миколая Чудотворця! 

«Святий Миколай — до кожної дитини»
Упродовж багатьох років районна організація Товариства 

Червоного Хреста України спільно з райдержадміністраці-
єю, районною радою та відділом освіти організовує в Тер-
нопільському районі благодійну акцію «Святий Миколай — до 
кожної дитини». Її метою є допомога дітям із особливими потре-
бами.

Так, цьогоріч гостинці отримала 241 дитина. Благодійни-
ки передали великі продуктові набори.

— Щороку у День Святого Миколая ми проводимо акцію, 
попередньо уточнюючи та оновлюючи списки потребуючих, — 
розповідає голова районної організації Товариства Червоного 
Хреста Ольга Нижник. — Дякуємо за співпрацю сільським та се-
лищним головам, головам ОТГ, медичним працівникам та іншим 
небайдужим людям, завдяки яким такі презенти завжди вчасно 
потрапляють до дітей району. 

Свято організувала Тернопільська районна державна адміністра-
ція та Тернопільська районна рада за підтримки партії «Блок Петра 
Порошенка «Солідарність» та районної організації Товариства Чер-
воного Хреста. 

У благодійному заході взяли участь 120 дітей із району. Спочатку 
вони дивилися мультфільм у кінотеатрі, далі переглянули святкову ви-
ставу «Миколай іде до нас», отримали солодкі подарунки з рук Мико-
лая та його помічників, розважалися з аніматорами та вигравали при-
зи, які роздавали волонтери Товариства Червоного Хреста, а згодом ще 
й каталися на ковзанах та грали у боулінг.

Продовження на стор. 8
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Такі уроки сприяють розвитку мовлен-
ня, формуванню в учнів вміння порівню-
вати, узагальнювати, робити висновки, 
зменшують напруження, дають можли-
вість уникнути перевантаження, знижу-
ють втомлюваність головного мозку, ство-
рюють комфортні умови для дитини як 
особистості, підвищують успішність. Не 
тільки поглиблюють уявлення про пред-
мет, розширюють світогляд, а й сприяють 
формуванню всебічно, гармонійно й інте-
лектуально розвиненої особистості. Бінар-
ні уроки завжди цікаві і дають можливість 
учням застосувати отримані знання на 
практиці. А головне — спонукають школя-
рів до творчого пошуку.

У формі бінарних уроків доцільно про-
водити узагальнення знань з вивчених 
тем. Такі уроки забезпечують значні пе-
дагогічні можливості: формувати в учнів 
вміння переносити знання з однієї пло-
щини в іншу, стимулювати їх аналітико-
синтетичну діяльність, вдосконалювати 
вміння аналізувати і порівнювати склад-
ні процеси і явища, формувати цілісне 
сприйняття дійсності .

Саме це і продемонстрували вчителі 
Настасівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Н. В. 
Машлюх (учитель англійської мови) та 
О. І. Ракоча (вчитель фізичної культу-
ри), провівши бінарний урок з англій-
ською мови та фізкультури в 6 класі. Пе-
дагоги оригінально і творчо підійшли до 
організації уроку, підібравши цікаві ігрові 
завдання англійською мовою, спортивні 
міні-змагання. Вони раціонально органі-

зували спільну роботу з підготовки уро-
ку (взаємне консультування, складання 
плану заняття, визначення глибини роз-
криття та обсягу навчального матеріалу, 
послідовності його вивчення, вибір мето-
дів та засобів навчання), узгодили дії вчи-
телів та учнів, активізували пізнавальну 
діяльність школярів на всіх етапах уроку, 
урізноманітнили форми навчальної робо-
ти, поєднавши уроки англійської мови та 
фізичної культури.

Ця нестандартна форма роботи була 
високо оцінена колегами, які вкотре пере-
коналися в тому, що бінарний урок ефек-
тивно забезпечує міжпредметні зв’язки, 
демонструє творчий підхід до викладання, 
дає змогу формувати в учнів креативну 
компетентність.

Оксана РАКОЧА,  
вчитель фізичної культури.

Шкільний меридіан

Навчаємось граючись
Бінарний урок — це нетрадиційна форма організації навчання, ефек-
тивний інноваційний, інтерактивний метод.

У номінацію «Українська мова 
та література» учасниками були: 
Наталія Богданівна Войткович — 
учитель І категорії Почапинської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів, Іванна Васи-
лівна Склярова — вчитель І ка-
тегорії Великоглибочецької ЗОШ 
І-ІІІ ст., Лариса Мирославівна 
Стефанишин — учитель вищої ка-
тегорії НВК «Шляхтинецька ЗОШ 
І-ІІ ст. ім. О.Барвінського – ДНЗ», 
Галина Мар’янівна Сьомер — учи-
тель вищої категорії Байковецької 
ЗОШ І-ІІ ст., Світлана Миколаївна 
Барабаш — учитель комунально-
го закладу «Загальноосвітня ЗОШ 
І-ІІ ст. с. Прошова». 

У номінації «Німецька мова» 
змагалися: Світлана Богданівна 
Івасечко — вчитель вищої катего-
рії НВК «Великобірківська ЗОШ 
І-ІІІст. – гімназія ім. С.Балея», 
Алла Павлівна Озерянська — вчи-
тель вищої категорії НВК «Миш-
ковицька ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ», 
Наталія Богданівна Прус — учи-
тель І категорії НВК «Лозівська 
ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ», Олександра 
Мирославівна Глаз — вчитель І 
категорії Почапинської ЗОШ І-ІІІ 
ст. 

У номінації «Фізика» було два 
претенденти на перемогу: Василь 
Володимирович Михайленко — 
вчитель вищої категорії Настасів-

ської ЗОШ І-ІІІ ст. і Тарас Володи-
мирович Романів — учитель НВК 
«Дубовецька ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ».

 Номінацію «Фізична культу-
ра» презентували: Віталій Ми-
хайлович Терлецький — учитель 
вищої категорії НВК «Довжанків-
ська ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» і Руслан 
Степанович Касарда — вчитель 
вищої категорії Байковецької 
ЗОШ І-ІІ ст. 

Учителі пройшли  конкурсні 
випробуванння «Методичний 
практикум», «Практична робота», 

«Урок», а також готували презен-
таційні матеріали з досвіду своєї 
роботи. У ході конкурсних випро-
бувань демонстрували професій-
ні якості вчителя, знання з пред-
мета і методики його викладання, 
вміння виконувати практичні за-
вдання у межах навчального пред-
мета, використовувати сучасні 
підходи у компетентнісному полі 
Нової української школи та оби-
рати оптимальні прийоми, спосо-
би, методи та засоби навчання для 
організації навчально-виховного 

процесу на уроці, вміння активі-
зувати пізнавальний інтерес учнів 
тощо.

Протягом днів професійного 
спілкування спостерігалася до-
брозичлива, творча, дружня та 
невимушена атмосфера. Вчителі 
обмінювалися з колегами та чле-
нами журі методичними напрацю-
ваннями, обговорили особливості 
сучасних навчальних технологій, 
обговорювали ідеї Нової україн-
ської школи. Конкурс «Учитель 

року-2018» засвідчив, що педагоги 
Тернопільського району готові до 
впровадження інновацій та роз-
будови Нової української школи.

За підсумками конкурсних 
випробувань переможцями ра-
йонного туру конкурсу стали:

у номінації «Українська мова 
і література» — вчитель україн-
ської мови і літератури Почапин-
ської ЗОШ І-ІІІ ст. Наталія Богда-
нівна Войткович;

у номінації «Німецька мова» 
— вчитель німецької мови НВК 
«Мишковицька ЗОШ І-ІІІ ст. – 
ДНЗ» Алла Павлівна Озерян-
ська; 

у номінації «Фізика» — вчитель 
фізики Настасівської ЗОШ І-ІІІ 
ст. Василь Володимирович Ми-
хайленко; 

у номінації «Фізична культу-
ра» — вчитель фізичної культури 
НВК «Довжанківська ЗОШ І-ІІІ 
ст. – ДНЗ» Віталій Михайлович 
Терлецький.

Учасників конкурсу привітав 
начальник відділу освіти рай-
держадміністрації Василь Цаль і 
нагородив переможців грамота-
ми відділу освіти та грошовими 
преміями. 

Вчитель року-2018, районний етап
15 грудня 2017 року освітян нашого району зібрав у дружнє коло районний етап Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року-2018». Цьогоріч за звання 
кращого педагоги змагалися у номінаціях: «Українська мова та література», «Німецька мова», «Фізика» та «Фізична культура».  

Актуально

Більшість українців не вважають, що Донбас 
можна відокремити від України і що люди на 
окупованих територіях є зрадниками
На цьому наголосила, посилаючись на 
результати опитування, директор Фонду «Де-
мократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва 
Ірина Бекешкіна під час «круглого столу» в 
Укрінформі.

«По-перше, більшість населення України, причо-
му в усіх регіонах, не вважає, що Донбас треба від-
окремити і далі поводитися так, наче це — Абхазія чи 
Придністров’я. Що б не казали наші політики, це не є 
прийнятним для громадян України», — наголосила 
Бекешкіна.

Водночас вона висловила сподівання, що за останній рік ми змогли в цьому перекона-
ти і наших закордонних колег і партнерів.

«По-друге, більшість населення України не вважає людей, які залишилися на окупова-
них територіях, якимись зрадниками. Абсолютна більшість вважає, що вони — жертви, 
заручники обставин, які склалися», — сказала соціолог.

Принагідно вона зазначила, що досвід проведення опитувань на територіях, які контро-
лює Україна, свідчить, що суспільні настрої змінювати можна і вони змінюються.

Вона також зауважила, що нині чи не найактуальнішою є проблема, що робити з 
окупованими територіями. 

«І тут найбільше значення має те, що відбувається в Україні. Коли ми питаємо у насе-
лення Донецької і Луганської областей, що найважливіше для реінтеграції територій, які 
окуповані, абсолютно переважає точка зору: успішність політики на тих територіях, які 
контролює Україна», — сказала Бекешкіна.

Соціолог додала при цьому, що основним джерелом інформації, якому люди до-
віряють, є сарафанне радіо, — це родичі, друзі, знайомі і громадські організації.

«Половина населення на контрольованих Україною територіях має постійні зв’язки зі 
своїми родичами, близькими, друзями на окупованих територіях. Тому те, що вони будуть 
розповідати про життя тут, буде дуже важливим для формування громадської думки там», 
— наголосила пані Ірина.

Контрольний пункт в’їзду-виїзду 
на лінії розмежування на Донбасі. 
Фото: radiosvoboda.org
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Правова допомога

Агробізнес Сторінками історії

Об’єдналися бджолярі
Понад 55,7 тисячі бджолосімей сьогодні доглядають у 
приватних пасіках професіонали та ентузіасти-любителі 
Тернопільщини. Україна — третя у світі медоносна дер-
жава, якій Євросоюз останніми роками майже утричі 
збільшив квоту на реалізацію цілющої продукції на його 
ринках. 
Давно вже зацікавлені в значних партіях українського меду в Аме-

риці, Канаді, країнах Близького Сходу, Китаї, Японії. Щоб утримувати 
лідерство у світі з виробництва безцінного для здоров’я нектару, тре-
ба постійно підвищувати рівень знань, професійні навички, спільно 
боротися з горе-господарниками, які під час весняного хімічного 
обробітку злакових і технічних культур масово знищують бджолу-
трудівницю.

Саме у такому ракурсі думок, ідей, новаторських ініціатив від-
булися перші збори бджолярів Тернопільського району, на які 
прийшли ветерани і початківці. З часом нашарувалося багато спір-
них і наболілих питань. Щоб їх вирішити, було створено громадську 
організацію «Об’єднання пасічників Тернопільського району», 
до якої увійшли 30 бджолярів. Головою обрали жительку селища 
Великі Бірки, молоду ентузіастку благородної справи Наталію По-
турай, заступником — професіонала, випускника кафедри бджо-
лярства Львівської зооветеринарної академії, пасічника ПП «Агрон», 
жителя Малого Ходачкова Ігоря Водяного, а також членів правлін-
ня. На них покладено обов’язки юридично зареєструвати новоство-
рену громадську організацію, яка має захищати інтереси бджолярів 
Тернопільського району і сприяти їм у вирішенні всіх наболілих про-
блем та запитів.

Аналогічний організаційний захід відбувся у Чорткові, де створи-
ли громадську організацію «Об’єднання пасічників Чортківщини», до 
якої увійшов 51 пасічник району.

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ.

Померла наша бабуся. Ми з братом — 
єдині родичі. Проте бабуся ніяких доку-
ментів не залишила. Підкажіть, що нам 
треба робити,  щоб отримати спадщи-
ну?

Ольга Хлустенко

Консультує міністр юстиції України  
Павло Дмитрович Петренко. 

Що таке спадкування?
Спадкування — це перехід прав та 

обов'язків від особи, яка померла (спадко-
давця), до інших осіб (спадкоємців). 

Спадкування відповідно до чинного за-
конодавства здійснюється за заповітом або 
за законом.

До складу спадщини  належать усі права 
й обов'язки, що належали спадкодавцеві на 
момент відкриття спадщини і не припини-
лися внаслідок його смерті. 

Відкриття спадщини.
Часом відкриття спадщини є день смерті 

особи або день, з якого вона оголошується 
померлою. Місцем відкриття спадщини є 
останнє місце проживання спадкодавця. 

Якщо місце проживання спадкодавця 
невідоме, місцем відкриття спадщини є 

місцезнаходження нерухомого майна, а за 
його відсутності — рухомого майна.

Якщо останнім місцем проживання 
спадкодавця є населений пункт, на терито-
рії якого органи державної влади тимчасо-
во не здійснюють свої повноваження, або 
тимчасово окупована територія, тоді міс-
цем відкриття спадщини є місце подання 
першої заяви, яка свідчить про волевияв-
лення щодо спадкового майна, спадкоєм-
ців, виконавців заповіту, осіб, зацікавлених 
в охороні спадкового майна, або вимоги 
кредиторів.

Хто має право на спадщину?
Законодавством визначено, що право на 

спадкування мають особи, визначені у за-
повіті. 

У разі відсутності заповіту, визнання 
його недійсним, неприйняття спадщини 
або відмови від неї це право одержують 
особи, визначені Цивільним кодексом 
України (спадкоємці за законом). 

Спадкоємець має право прийняти спад-
щину або не прийняти її. 

Спадкоємець, який постійно проживав 
разом із спадкодавцем, автоматично при-
ймає спадщину, якщо він упродовж 6 міся-
ців не заявив про відмову від неї. 

Водночас спадкоємець, який бажає 
прийняти спадщину, але на час відкриття 
спадщини не проживав постійно зі спад-
кодавцем, має подати нотаріусу заяву про 
прийняття спадщини. 

З метою заведення спадкової справи 
необхідно звернутися до нотаріуса про-
тягом 6 місяців з часу відкриття спадщини 
із заявою про прийняття спадщини або про 
відмову від спадщини.  

Разом із заявою необхідно мати при собі 
паспорт, у разі наявності — свідоцтво про 
смерть особи, документ, що підтверджує 
місце відкриття спадщини.

Чи обмежуються строки для 
прийняття спадщини?
Для прийняття спадщини законодав-

ством встановлено строк у 6 місяців, який 
починається з часу відкриття спадщини.

Якщо спадкоємець упродовж шести мі-
сяців з часу відкриття спадщини не подав 
заяву про прийняття спадщини, він вважа-
ється таким, що не прийняв її. 

За позовом спадкоємця, який пропустив 
строк для прийняття спадщини з поважної 
причини, суд може визначити йому додат-
ковий строк.

Слід зазначити, що спадкову справу за-
водить нотаріус за місцем відкриття спад-
щини на підставі поданої першої заяви.

Коли видається свідоцтво на 
спадщину?
Свідоцтво про право на спадщину вида-

ється спадкоємцям після закінчення шести 
місяців з часу відкриття спадщини.

Відсутність свідоцтва про право на 
спадщину не позбавляє спадкоємця права 
на спадщину.

Спадкоємець, який прийняв спадщину, у 
складі якої є нерухоме майно, зобов'язаний 
звернутися до нотаріуса за видачею йому 
свідоцтва про право на спадщину на неру-
хоме майно. 

Видача свідоцтва про право на спадщи-
ну спадкоємцям, які прийняли спадщину, 
ніяким строком не обмежена.

Які документи необхідні? 
Нотаріус при видачі свідоцтва про право 

на спадщину за заповітом або законом пе-
ревіряє факт смерті спадкодавця, наявність 
заповіту, час і місце відкриття спадщини, 
наявність підстав для закликання до спад-
коємства за законом осіб, які подали заяву 
про видачу свідоцтва, та склад спадкового 
майна.

Нотаріусу подають: 
- паспорт; 
- реєстраційний номер облікової картки 

платника податку; 
- документи, що посвідчують право 

власності спадкодавця на спадкове майно 
(державний акт на земельну ділянку, сер-

тифікат на право на земельну частку (пай), 
свідоцтво про право на спадщину, посвід-
чені у встановленому законом порядку до-
говори купівлі-продажу, дарування, міни, 
до яких додається сертифікат на право на 
земельну частку (пай), рішення суду про 
визнання права на земельну частку (пай) та 
витяг з Державного земельного кадастру); 

- оплату за нотаріальну дію тощо.

У разі заведення спадкової справи та 
встановлення складу спадкового майна но-
таріус надає спадкоємцю письмову довідку 
щодо переліку документів, необхідних для  
оформлення спадщини  та видачі свідоцтва 
про право на спадщину, із зазначенням 
розміру плати за вчинення відповідних но-
таріальних дій, яка визначена державним 
нотаріусом або щодо якої було досягнуто 
домовленості між приватним нотаріусом 
та спадкоємцем до заведення спадкової 
справи.

Що робити, якщо всіх зазначених 
документів немає?
За відсутності у спадкоємця необхідних 

для видачі свідоцтва про право на спад-
щину документів нотаріус роз’яснює йому 
процедуру вирішення зазначеного питання 
в судовому порядку.

Нотаріус має право відмовити у вчиненні 
нотаріальної дії, якщо не подано відомості, 
не внесено плату та не подано документи, 
необхідні для вчинення нотаріальної дії. 

На вимогу особи, якій відмовле-
но у вчиненні нотаріальної дії, нотаріус 
зобов'язаний викласти причини відмови 
в письмовій формі і роз'яснити порядок її 
оскарження. Про відмову у вчиненні нота-
ріальної дії нотаріус протягом 3 робочих 
днів виносить відповідну постанову. 

Нотаріальна дія або відмова у її вчинен-
ні, нотаріальний акт оскаржуються в суді. 

Право на оскарження нотаріальної дії 
або відмови у її вчиненні, нотаріального 
акта має особа, прав та інтересів якої сто-
суються такі дії чи акти.

Роздуми про сьогодення
Минулого місяця ми відзначили 75-ту 
річницю створення УПА та День захис-
ника Вітчизни. Тернистим, трагічним і 
героїчним був шлях українського на-
роду до волі, до створення Української 
держави. 
І нині триває на сході України війна, яку розв'язала 

Росія. Підступом, хитрістю, грошима, вона намага-
ється нав'язати Україні свої правила гри та понево-
лити український народ. 

Не тільки РФ посягає на наші землі, а й наші су-
сіди заявляють про територіальні претензії: Польща, 
Угорщина, Румунія. Шовіністичні сили цих країн 
провокують наших громадян, погрожуючи блокува-
ти будь-які рішення в Раді ООН. А президент Чехії 
Мілош Зенон дозволив собі неприйнятне: пореко-
мендував уряду України віддати Крим за певну суму, 
або виміняти його на газ.

Громом із ясного неба стало трощення в центрі 
Києва пам'ятних знаків та меморіальних плит на 
честь патріотів Небесної сотні. Тим часом родичі 
загиблих на Майдані уже зневірилися чекати від вла-
ди покарання злочинців, які розстрілювали мирних 
людей. 

Перебуваючи в Києві на святкуванні 75-ї річниці 
створення УПА, я прочитав ще на вці-
лілій плиті викарбувані такі слова:

Здригалась від крику земля, 
І сонце ховалось в тумані. 
За що ти у мене стріляв, 
Ровеснику мій, на Майдані? 
За ситі розваги катів? 
За їхні мільярди у банку? 
Я жити на світі хотів, 
За волю поліг на світанку. 
Відкрилася небесна межа, 
Я так не хотів помирати. 
Тобі Україна — чужа,
Мені — Батьківщина і мати.
Я — мирний світанок. Ти — ніч.
Між війн, між розбрату і бруду.
З сльозою уклоняться люди мені,
Тебе ж проклянуть і забудуть! 

Під час відзначення 75-річчя УПА в м. Києві 
близько 20 тисяч чоловік зібралися на мітинг біля 
пам'ятника Т. Г. Шевченку. Участь у ньому взяли 
ВО «Свобода», «Національний корпус», «Правий 
сектор» та інші націоналістичні організації. 

Не обійшлося й без інцидентів. Хоча поліції було 
багато, однак це не завадило тітушкам кидати димо-
ві шашки в мітингувальників. 

Відрадно, що все більше людей, зокрема різних 
національностей, що прожи-
вають в Україні, розуміють, що 
наша держава може бути мо-
гутньою лише тоді, коли кожен 
із її громадян знищить у собі 
раба і почне жити по-новому, 
дотримуючись закону, перед 
яким усі будуть рівні — від 

президента до пересіч-
ного українця. А щоб 
це відбулося, ми пови-
нні пам'ятати проро-
чі Шевченкові слова: 
«Борітеся — поборете, 
вам Бог помагає...» 

І. І. КУЖДА, с. Великі Гаї                   

Як отримати спадщину
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Вітаємо! Оголошення

Щирі вітання з нагоди дня наро-
дження надсилаємо депутату Тер-
нопільської районної ради  Роману 
Петровичу ШЕРШУНУ.

Нехай здоров’я завжди добрим буде,
Хай у роботі ладиться усе,
За справи добрі хай шанують люди,
В сім’ю хай доля затишок несе.

З повагою — депутатський корпус, 
колеги та друзі.

Колектив працівників Фонду ко-
мунального майна у Тернопільському 
районі вітає з днем народження водія 
Івана Михайловича КАШИЦЬКОГО.

Ми щиро Вас вітаємо,
Добра і щастя Вам бажаємо.
Хай обминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі,
Хай світла, радісна дорога
Щасливо стелиться в житті.

Колектив Гаї-Шевченківської сіль-
ської ради, депутатський  корпус, 
члени виконавчого  комітету вітають 
з днем  народження сільського голову 
Богдана Васильовича БРИЧА.

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

Колектив НВК "Довжанківська ЗОШ 
І-ІІІ ступенів - ДНЗ" вітає з 45-річчям 
сторожа Надію Михайлівну БІлОУС.

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

Колектив CПП «Мричко» щиро ві-
тає з днем народження кухаря Оксану 
Степанівну МРИЧКО.

Хай дороги стеляться крилато,
Будуть чисті, рівні, як струна,
А добро не оминає хату,
Як не обминає цвіт весна.

Колектив CФГ «Аванто» щиро  
вітає з днем народження механіка 
Миколу Івановича МРИЧКО.

В житті нехай все буде, що потрібно,
Без чого не складається життя,
Любов, здоров’я, щастя, дружба
Та вічна нестаріюча душа.

Колектив Територіального центру 
соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) Тернопільського 
району щиро вітає з днем народжен-
ня  соціального робітника с. Плотича 
Оксану Андріївну ТАРАС.

Нехай для Вас розквітне цілий світ,
Стають  життям усі найкращі мрії.
І доля посилає безліч літ
Здоров’я, щастя, радості й надії.

Колектив НВК "Довжанківська ЗОШ 
І-ІІІ ступенів - ДНЗ" вітає з  ювілеєм вчи-
теля української мови та літератури  
Катерину Йосипівну  БОНДАР.

Незабутніх вражень, щасливих подій, 
Здійснення задумів, втілення мрій! 
Хай прекрасним цвітом шлях життя рясніє, 
Справджуються завжди заповітні мрії.

Іменинники Тернопільського ра-
йонного територіального медичного 
об’єднання: лаборант Ганна Зіно-
віївна ГУМЕНЮК, сестра медична 
загальної практики — сімейної меди-
цини Марія Михайлівна ЗАлУЗЕЦЬ, 
молодша медична сестра (санітарка 
палатна) Світлана Олександрівна 
ХОПТЯН, молодша медична сестра 
(санітарка) Віра Петрівна СЕМЕНИ-
НА, лікар-анестезіолог  Олег Михай-
лович ОСТАП’ЮК, молодша медична 
сестра АЗПСМ с. Великий Глибочок 
Галина Богданівна ГОРДЗІЙ, зубний 
технік Ярослав Іванович ГНАТІВ.

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

З повагою — працівники ТРТМО.

Українська народна партія над-
силає щирі вітання з нагоди ювілею 
Надії Михайлівні ДОБРОДІЙ. Бажає-
мо Вам міцного здоров’я, життєвої на-
снаги, виваженості, щастя, злагоди та 
добробуту в оселі!

Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,
І береже Вас від біди повсюди.
Нехай несе Вам радість кожна мить,
І благодать Господня з Вами буде.

Працівники відділу культури Тер-
нопільської РДА, районного будин-
ку культури та районна організація 
профспілки працівників культури 
щиро вітають з днем народження ди-
ректора будинку культури с. Мишко-
вичі Зеновія Олексійовича лОСЯ.                                                                                                                  

Щиро бажаємо здоров’я, сімейного 
благополуччя, успіхів, миру та злагоди. 
Нехай Вас у всіх починаннях супрово-
джує удача, розуміння і підтримка з 
боку рідних, колег і однодумців, а не-
проста робота приносить тільки задо-
волення і творчі перемоги. 

Педагогічний колектив Соборнен-
ської ЗОШ І-ІІ ст. ім. В. Гарматія вітає 
з 60-річчям заступника директора з 
навчально-виховної роботи Галину 
Володимирівну ЖМУРКО.

Хай будуть з Вами здоров’я та сила,
Хай доля буде ласкава і щира!
Щоб ніколи не знали Ви втоми!
Хай мир і злагода будуть у домі,
Хай Господь дарує надію й тепло
На довгі літа, на щастя й добро!

Педагогічний колектив Собор-
ненської ЗОШ І-ІІ ст. вітає іменинників 
грудня: вчителя-пенсіонера Григорія 
Никифоровича КРАВЧУКА, вчителя 
англійської мови Ірину Романівну 
ГРОНСЬКУ, вчителя математики Інну 
Ярославівну Фок, майстра з ремонту 
Мирона Михайловича БОДНАРА.

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!

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
1. Інвестор — ДП «УКРАВТОГАЗ» Національної 

акціонерної компанії «Нафтогаз України».
2. Розташування об’єкта: Тернопільська область, 

Тернопільський район, с. Великі Гаї, вул. Гайова, бу-
дівля 58.

3. Характер будівництва: реконструкція АГНКС 
зі встановленням пропан-бутанового модулю на 
АГНКС, Тернопільська область, Тернопільський ра-
йон, с. Великі Гаї, вул. Гайова, будівля 58.

Планова кількість заправок на добу: 100 од. ав-
томобілів.

4. Соціально-економічна необхідність проек-
тних робіт: для підвищення можливості для насе-
лення заправляти автомобілі потрібним паливом.

5. Потреба в ресурсах під час будівництва та 
експлуатації:

— земельних — в існуючих межах;
— водних — в існуючих межах.

6. Транспортне забезпечення: заправка транспорту.
7. Екологічні та інші обмеження запланованої 

діяльності на параметри: немає.
8. Екологічні обмеження планової діяльності - 

інженерна підготовка та захист території: немає.
9. Можливі дії діяльності підприємства на клі-

мат та мікроклімат:
— водне довкілля — немає;
— ґрунт — немає;
— флору та фауну — немає;
— технологічне довкілля — немає.
10. Відходи виробництва та можливість їх вико-

ристання повторно: здають на спеціалізоване під-
приємство згідно з договором.

11. Громадська участь та ознайомлення з мате-
ріалами проекту за адресою: 03134, м. Київ, вул. 
Григоровича-Барського, 2, тел/факс (044) 291-28-11

12. Забруднюючі речовини при роботі АГЗП — у 
межах допустимих екологічних норм та правил.

ФОП Левинський Віталій Васильович, зареєстрований за адресою: 47711, Тернопільська обл., Терно-
пільський р-н, с. Байківці, вул. Шумська, 27, має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря.

Основний вид діяльності — 47.30 — Роздрібна торгівля пальним.
На території підприємства розміщено 7 джерел викидів забруднюючих речовин: 4 підземні ємності для 

палива, дві паливо-роздавальні колонки та бензогенератор.  
В результаті виробничої діяльності в атмосферне повітря відбуваються викиди таких забруднюючих ре-

човин: вуглеводнi насиченi С12-С19 (розчинник РПК-26611 i iн.) у перерахунку на сумарний органiчний вуг-
лець — 0,03932435 г/с, 0,00230582 т/рік; вуглеводні ароматичні – 0,000124 г/с, 0,00094014 т/рік; сірководень – 
0,00010002 г/с, 0,00000027 т/рік; бензин (нафтовий, малосiрчистий, у перерахунку на вуглець) — 0,005616 г/с, 
0,083360 т/рік; бензол — 0,000024 г/с, 0,000376 т/рік, толуол – 0,000024 г/с, 0,000350 т/рік, ксилол — 0,000016  
г/с, 0,000216 т/рік, оксиди азоту (оксид та діоксид азоту (у перерахунку на діоксид азоту) — 0,00399 г/с, 
0,00050 т/рік, оксид вуглецю — 0,06912 г/с, 0,00871 т/рік, діоксид вуглецю — 0,65428 г/с, 0,08244 т/рік, діоксид 
сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки — 0,00021г/с,0,00003 т/рік, азоту(1) оксид (N2O) 7, 
19 E-06  г/с, 9,06 E-07 т/рік, метан — 0,00024 г/с, 2,98 E-05 т/рік, аміак - 8,22 E-07 г/с, 1,03 E-07 т/рік.

Валовий викид забруднюючих речовин становить 0,179043 т/рік. або 0,096603 т/рік (без урахування пар-
никових газів). Всього налічується 7 стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря: 5 організованих та 2 неорганізованх.

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від підприємства не створюють перевищення рівня 
забруднення атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони та зони розміщення житлової забудови, 
допустимого санітарними нормами. Нормативна СЗЗ витримана.

Зауваження та пропозиції щодо намірів приймають протягом місяця з дня публікації у Байковецькій 
сільській раді за адресою: с. Байківці, вул. Січових Стрільців, 43, тел.: (0352)  29-62-24.

Петриківська сільська рада має намір провести громадські слу-
хання містобудівної документації Кардаш І. М. та Флентей А. О. 
«Детальний план території житлової забудови земельних діля-
нок для будівництва групи індивідуальних приблокованих житло-
вих будинків, розташованих у селі Петриків Тернопільського ра-
йону Тернопільської області, на земельних ділянках (кад. номери: 
6125286700:02:001:3761; 6125286700:02:001:4663; 6125286700:02:001:4676; 
6125286700:02:001:3774; 6125286700:02:001:3773; 6125286700:02:001:3772; 
6125286700:02:001:3771)».

Громадські слухання відбудуться 22 січня 2018 р. о 16 год. у при-
міщенні сільської ради села Петриків. Пропозиції та зауваження до 
містобудівної документації подають до Петриківської сільської ради  
з 9 год. до 16 год. за адресою: с. Петриків, вул. ІІІептицького, 118А.

Великогаївська сільська рада Тернопільського району (вул. Галицька, 47, с. Великі Гаї) на підставі рі-
шення виконавчого комітету Великогаївської сільської ради №119 від 20.12.2017 р. оголошує конкурс на ви-
значення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів з території сіл Товстолуг, Застінка, Дич-
ків, Красівка, Грабовець, Білоскірка, Баворів, Застав’є, Скоморохи, Смолянка, Прошова, Теофілівка, Козівка. 
Конкурс відбудеться 23 січня 2018 року о 14 год. за адресою: село Великі Гаї, вул. Галицька, 47. Контактна осо-
ба (особа, в якої можна ознайомитися з умовами надання послуг з вивезення побутових відходів) — Гордій 
Василь Степанович, тел. (0352) 49-00-98. Конкурсну документацію можна отримати, конкурсну пропозицію 
можна подати особисто або поштою за адресою с. Великі Гаї, вул. Галицька, 44 Г. Кваліфікаційні вимоги до 
учасників конкурсу: наявність матеріально-технічної бази; вартість надання послуг; досвід роботи з надан-
ня послуг з  вивезення  побутових відходів; наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації; на-
явність ліцензії на провадження господарської діяльності із збирання  і заготівлі окремих видів відходів як 
вторинної сировини (у разі  проведення  конкурсу  з  визначення  виконавця  послуг  з вивезення   вторинної   
сировини,   що   утворилася  в  результаті роздільного збирання побутових відходів).Кінцевий строк подан-
ня конкурсних пропозицій 23 січня 2018 року до 11 год. 

Великогаївська сільська рада проводить громадське обговорення містобудівної документації «Деталь-
ний план території земельної ділянки Делюха В.Р. для будівництва і обслуговування будівель і споруд  авто-
сервісу в с. Великі Гаї Тернопільського  району Тернопільської області». 

Громадське слухання відбудеться  22.01.2018 року о 11 год. у приміщенні Великогаївської сільської ради, 
що знаходиться за адресою: Тернопільська обл. Тернопільський р-н  с. Великі Гаї вул. Галицька, 44 Г.   

Великогаївська сільська рада проводить громадське обговорення містобудівної документації «Деталь-
ний план території для будівництва житлового будинку, господарських будівель і споруд (зміна цільового 
призначення земельної ділянки гр. Баранишин Вікторії Ігорівни) в с. Великі Гаї Тернопільського  району 
Тернопільської області».

Громадське слухання відбудеться  19.01.2018 року об 11 год. у приміщенні Великогаївської сільської ради 
за адресою: Тернопільська обл., Тернопільський р-н,  с. Великі Гаї, вул. Галицька, 44 Г .   

У ТеРНоПільСьКоМУ РайоНі ТРиває НабіР в ПоліЦію На 
ПоСаДи ПоліЦейСьКиХ СРПП і ПоліЦейСьКиХ з обліКУ Та 
збеРежеННя РечовиХ ДоКазів і озбРоєННя
Основні службові обов’язки:
• забезпечення громадського 

порядку у відповідній зоні реагу-
вання;

• здійснення заходів, спрямо-
ваних на розкриття злочинів по 
гарячих слідах, а також протидія 
злочинності;

• здійснення превентивної та 
профілактичної діяльності, спря-
мованої на запобігання вчинен-
ню адміністративних правопору-
шень;

• забезпечення безпеки дорож-
нього руху та контролю за станом 
дорожньої інфраструктури;

• своєчасне реагування на за-
яви та звернення громадян;

• вживання заходів для запобі-
гання та припинення насильства 
в сім’ї;

• здійснення превентивних за-
ходів (перевірка осіб, що перебу-
вають на обліку в Національній 
поліції).

Бажані якості та навички:
• висока мотивація та орієнта-

ція на якісні зміни в державі;
• аналітичні здібності, здатність 

систематизувати, узагальнювати 
інформацію, компетентність, ко-
мунікабельність;

• неупередженість та поряд-
ність;

• самостійність, організова-
ність, відповідальність;

• наполегливість, рішучість, 
стриманість, здатність швидко 
приймати рішення в умовах обме-
женого часу;

• стійкість до стресу, емоційних 
та фізичних навантажень;

• вміння аргументовано ви-
словлювати свою думку;

• прагнення до розвитку та са-
мовдосконалення.

Вимоги до кандидатів:
• громадянство України;
• вільне володіння українською 

мовою;

• середня освіта;
• вік від 18 років;
• знання Конституції України, 

ЗУ «Про Національну поліцію», 
ЗУ «Про запобігання корупції», 
Кодексу України «Про адміністра-
тивні правопорушення».

Ми пропонуємо:
• заробітну плату від 7700 грн 

(після успішного проходження 
первинної професійної підготов-
ки);

• соціальне забезпечення згідно 
з діючим законодавством;

• професійну підготовку за між-
народними стандартами;

• перспективу кар'єрного росту;
• можливість підвищити освіт-

ній ступінь вищої освіти у вищих 
навчальних закладах зі специфіч-
ними умовами навчання, які здій-
снюють підготовку поліцейських.

За довідкою та більш ширшою 
інформацією звертатися за теле-
фоном (098) 6184503.

Великоберезовицька селищна рада проводить конкурс ці-
нових  пропозицій з виготовлення експертно-грошової оцін-
ки на земельну  ділянку, площею  0,0201 га (кадастровий  номер 
6125255200:02:002:2500), на вул. Енергетична, №32/4  в селищі  Ве-
лика Березовиця.

Заяви та цінові пропозиції приймають протягом 10-ти календар-
них днів з дня опублікування оголошення. Пропозиції подавати  за-
адресою: 47724,  вул. Микулинецька, 42,  селище Велика Березовиця 
Тернопільського району Тернопільської області,  тел.: (0352) 27-42-31, 
27-41-42.

Івачеводолішнівська сільська рада оголошує конкурс на визначен-
ня виконавця послуг із вивезення твердих побутових відходів на тери-
торії Івачеводолішнівської сільської ради.

Документи приймають упродовж 30 календарних днів із дня опублі-
кування оголошення за адресою: 47704, с. Івачів Долішній Тернопіль-
ського району, вул. Незалежності, 37. За додатковою інформацією звер-
татися за тел: 29-61-42.
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Така довгоочікувана перемога 
прийшла не зразу. Для цього по-
трібно було підібрати оригінальну 
старовинну пісню. І ми знайшли 
таку. Ведуча програми Оксана 
Пекун із режисером, відеоопера-
тором і кореспондентом, приїха-
ли до нас в Острів. Проглянули 
програму і найбільше вподобали 
пісні «Писали хлопці до Риму» та 
«Цілюще джерело». Далі творча 
група за сценарієм робила зйом-
ки життя села. Відвідали і наше 
чудотворне місце «Цілюще дже-
рело», Хресну дорогу і храм Св. 
Софії, збудований біля цього 
джерела. Побували і в нашого 
хориста Івана Кобеля, майстра з 
виготовлення художніх виробів 
із дерева. Пан Іван провів для гос-
тей екскурсію своєю майстернею. 
Показав вироби, деякі подарував 
у музей студії.

Хор «Журавка» запросили 
на студію ТВ-1 національного 
телебачення для запису пісень. 
Поїздка до Києва відбувалася 
за сприяння сільського голови 
Богдана Петровича Піщатіна. 
Пісня «Писали хлопці до Риму» 
стала переможцем тижня, а потім 
— місяця, тож у підсумку року ми 
вибороли почесний диплом пере-
можців у проекті «Фольк-музік».

У грудні нас знову запросили 
на зйомки у студію для спільно-
го виконання цієї пісні разом із 
музичною групою Мельникови-

ча, якого називають «Гуцулом-
хуліганом», а також для наго-
родження як переможців 2017 
року. Нагороду нам вручав укра-
їнський актор-режисер, народний 
артист України, член Національ-
ної спілки кінематографістів Во-
лодимир Талашко.

Народна артистка України 

Оксана Пекун та автор і керівник 
проекту Володимир Коваленко 
побажали нам гарних новорічних 
переглядів програми. Ми їм вдяч-
ні за велику працю і зичимо у Но-
вому році великих успіхів у їхній 
творчій роботі.

Степан ДЖУРОВСЬКИЙ,  
керівник хору «Журавка».

Знай наших!

Справи у громаді

Традиції

Андріївські вечорниці
Здавна існувала у нашого народу чудова традиція – вечорниці. 

Віддаючи шану минулому, беручи все найкраще у наше сьогодення, 
ми відроджуємо усе найдорожче, що є у нашого народу: його мову, 
пісню, історію…

Не забули про українські звичаї та традиції й учні 10-го 
класу Почапинської ЗОШ І-ІІІ ст. У день Андрія, коли 
сільська молодь збиралася раніше в одній хаті, влашто-
вуючи там усілякі забави, старшокласники нашої школи 
повернули нас у минуле і продемонстрували, як відбу-
валися андріївські вечорниці. 
Організаторами свята були класний керівник 10-го класу Іван 

Дем’янович Чернецький та педагог-організатор Марія леонідів-
на Крамар.

Розпочали захід ведучі, які зверталися до присутніх із вітальними 
словами, повідомили гостям про історію свята, необхідність збере-
ження народних традицій, звичаїв та обрядів. Присутні перегляну-
ли відеоролик про традиційні свята. Господиня вечорниць, як і го-
диться, прийняла першими дівчат із дзвінкими голосами. Очікуючи 
парубків-односельців, вони беруться до приготування пампушків, 
вареників, прядуть, вишивають і спілкуються. Усім процесом керува-
ла господиня.

У народі кажуть, що в ніч на Андрія, з 12 на 13 грудня, відбувають-
ся містичні речі, які можуть відкрити таємницю майбутнього. Це улю-
блена забава дівчат, яка збереглася і до наших днів. Учасниці свята 
також ворожили на свою долю на жіночих чобітках, кожен зацікав-
лено споглядав за цим таємничим дійством. Родзинкою заходу був 
танець із віночками, що символізують символи кохання, багатства та 
мирного неба.

З гучними та веселими піснями на свято завітали парубки, які при-
несли неабияку радість дівчатам. Хлопці повідали гуморески, неби-
лиці. Жарти й сміх переповнювали зал. А яке ж свято без вареників та 
пампушок? Тож десятикласники взялися за справу і пригощали при-
сутніх цими смаколиками. Пухкі, рум’яні пампушки смакували всім. 
Насамкінець учасники свята урочисто виконали пісню та побажали 
усім глядачам миру і добра.

На цьому заході було розкрито красу обряду Андріївських вечор-
ниць. Усі мали велике бажання відроджувати й оберігати  народні 
звичаї, робити добре і мудре. Діти були переповнені почуттям любо-
ві до рідного краю. Веселі конкурси, чарівне ворожіння, український 
танець – все дарувало радість. Тож не забуваймо українські духовні  
традиції  та народні звичаї наших предків.

Софія ЖАВОРОНКО,  
президент шкільного парламенту, учениця 11-го класу .

Зі столиці —  
не з порожніми руками
У лютому 2017 року народний аматорський хор «Журавка» села Острів взяв участь у 
програмі «Фольк-музік» на національному телеканалі TV-1, а в грудні був нагородже-
ний почесним дипломом і сувеніром за виконання пісні «Писали хлопці до Риму», яка 
перемогла у проекті цієї програми у 2017-му.

Байковецька громада обрала  
своїм символом лелеку
Ескізи офіційної символіки Байковецької територільної громади — герб і 

прапор — затвердили на черговій сесії  сільської ради 15 грудня.
Власну офіційну символіку матимуть також села, що їй підпорядковуються — 

Байківці, Гаї-Гречинські, Дубівці, Курники, Лозова, Стегниківці й Шляхтинці. До сло-
ва, право громади на власну символіку обумовлено Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» з метою утвердження місцевого самоврядування, збе-
реження історичних, культурних, соціально-економічних, місцевих особливостей 
та традицій сіл громади.

Продовження, початок на стор. 4
— Мені тут подобається, бо дуже весело, багато дітей і надзвичай-

но цікаво. А ще — справжній Миколай і така велика ялинка! — ді-
литься враженнями 4-річна Марічка.

Багато дітей прийшли сюди з батьками. Олег Кураш із Настасова 
воював у зоні АТО рік часу. Каже, що не встиг помітити, як за цей час 
виросли його двоє синів та маленька донечка. На свято вони приїха-
ли всією сім’єю.

— Свого часу я отримав нагороду за оборону Маріуполя. Важко 
було на сході, але захищати країну — святий обов’язок і я не міг вчи-
нити інакше, адже там, на фронті, вирішується наше майбутнє і жит-
тя України, — розповідає демобілізований боєць. 

За словами очільника Тернопільської РДА Олександра Похило-
го, загалом на районну новорічно-різдвяну акцію «Зимова казка» 
було запрошено близько 170 дітей району, але не всі вони змогли 
приїхати на свято.

— Ці діти не завжди мають достатньо уваги, їм бракує спілкування. 
Цією акцією ми хотіли вкотре сказати їм, що любимо їх, пам’ятаємо 
про них, адже вони — наше майбутнє і мають відчувати нашу під-
тримку, — каже Олександр Ігорович. 

За активне сприяння у проведенні свята подякою Тернопіль-
ської районної державної адміністрації було відзначено президен-
та благодійного фонду «Подоляни» Тетяну Чубак, депутата район-
ної ради Володимира Дзудзила та генерального директора ТРЦ 
«Подоляни» Михайла Ібрагімова, які неабияк допомогли з організа-
цією благодійного заходу.

А свято тривало – малеча радісно розглядала подарунки та фото-
графувалася з Миколаєм, на якого вона чекали цілий рік, якому пи-
сала листи і ні на мить не переставала вірити у те, що дива існують, а 
мрії збуваються.

Лілія КУЛЕНИЧ.

Для дітей району влаштували 
незабутнє дійство
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Чудотворець завітав  
у будинок культури села 
Великий Глибочок
Часом груднева пора в Україні небагата снігом, але, незважаючи 
на погодні умови, зимову атмосферу завжди навіює улюблене свя-
то дітей і дорослих — День Святого Миколая. 

Напередодні заповітної ночі, 18 грудня, мешканці Великого Глибочка очікува-
ли появи Святого Миколая у місцевому будинку культури, де щаслива дітвора 
змогла потішити Чудотворця новими віршиками й отримати у відповідь від 
нього подарунок, а також масу оплесків від вдячних глядачів. Можливо, таким 
чином на сцені зробили свої перші кроки майбутні актори-аматори, адже участь у 
народному аматорському театрі Великого Глибочка для багатьох родин стала вже 
доброю традицією поколінь. 

Окрім довгоочікува-
них солодких сюрпри-
зів, присутнім на святі 
було подаровано теа-
тралізовану мініатюру 
«Світом Миколай ман-
друє», у якій актори-
аматори відобразили 
події із життя святого. 
За переказами, тоді ще 
молодий священик Ми-
кола таємно допоміг 
бідному селянину, який 
в одну мить втратив 
свої статки, а з ними і 
надію видати заміж трьох дочок. Не-
щасний вдівець, засинаючи у розпачі 
й безвиході, помолився Богу, а зранку 
неочікувано виявив три мішечки із зо-
лотом. Так доля його дочок була вря-
тована. А Святий Миколай і донині у 
ніч з 18 на 19 грудня сходить із неба, 
щоб зробити кожному такий приєм-
ний та несподіваний подарунок. 

Автор і постановник театралізованої мініатюри, художній керівник будинку 
культури Роман Винник, взяв участь у ній як диктор, ролі виконали актори-
аматори: Володимир Лаврів, Ігор Загалюк, Ілона Лаврів, Кетрін Загалюк, 
Мар’яна Чайковська, Артур Семчук, Богдан Мандзій, Віталій Сердюк, Соня 
Заяць. Солістка будинку культури Аліна Лиса презентувала тематичні пісенні 
композиції.

Лілія ЛАВРІВ.

«Миколай іде до нас»
«Якщо ми вміємо робити свято для інших, то чому б не організу-
вати його для себе і своїх дітей?» — запитав хтось із працівників 
культури району. І дійсно. Попереду у людей, які дарують нам 
гарний настрій, — дуже напружений період, бо хтось на Різдвяно-
Новірічні свята святкує, а хтось мусить працювати. Тож напере-
додні Дня Святого Миколая у районному будинку культури пра-
цівники закладів культури Тернопільського району організували 
театралізоване свято «Миколай іде до нас».

І хоча надворі падав дощ, тут кружляли сніжинки, а з небес у супроводі двох 
білосніжних ангелів на оленях спускався той, на кого в ніч з 18 на 19 грудня з не-
терпінням чекає дітвора. Кожна дитина отримала з рук святого бажані подаруноч-
ки. Опісля дітей біля ялинки розважали аніматори. 

Святковий настрій 
дітям та їхнім батькам 
забезпечили художній 
керівник БК села Ве-
ликий Глибочок Роман 
Винник, методист РБК 
Зоряна Гонзул, студент-
ка Теребовлянського 
вищого училища куль-
тури Оксана Погода. 

Свято провели за 
сприяння та підтрим-
ки начальника відділу 
культури Тернопільської 
РДА Віктора Наволь-
ського, директора РБК Ві-
ктора Забчука та голови 
профспілкового коміте-
ту працівників культури 
Тернопільського району 
Любові Бик.

У святковій програмі 
взяли участь дитячий хо-
реографічний колектив 
«Калиновий цвіт» Ост-
рівської музичної школи 
(мистецький керівник 
Ліна Горбунова), учасни-
ки дитячого театрального колективу клубу села Ступки (керівник Галина Іван-
ська), солістка народної аматорської студії «Музична скриня» РБК Ангеліна 
Критишин. 

Галина ЮРСА – ТРР «Джерело».
Фото автора.

Поблизу Тернополя 
поселився Миколай

Новорічна ялинка  
у Настасові
У День Святого Миколая у селі Настасів засяяла вогнями новоріч-
на ялинка. Такий захід проводять вдруге, і відтепер, як запевнили 
організатори дійства, свято буде відбуватися традиційно. Люди 
разом зі священиками молилися та дякували Богу за рік, що ми-
нає, і просили про добро у році прийдешньому. Святий Миколай 
обдарував дітвору солодощами. 

Громаду Настасова, яка чисельно зі-
бралася біля ялинки у центрі села, ві-
тали голова Тернопільської районної 
ради Андрій Галайко, сільський голова 
села Настасів Микола Злонкевич, ке-
рівник корпорації «Агропродсервіс» 
Іван Чайківський. 

Волонтери організації «Пласт» пере-
дали Вогонь миру. Народний хор села 
Настасів (художній керівник Михайло 
Франків), молодь, народний ансамбль 
народної музики «Настасівські музики» 
колядками та патріотичними піснями 
зробили дійство урочистим та непо-
вторним.

За словами жителів Настасова, впро-
довж Різдвяно-Новорічних свят у селі 
можна буде милуватися колоритною 
п’ятикілометровою ілюмінацією, яка до-
дає урочистості і створює святковий на-
стрій настасівчанам та гостям, які приї-
дуть до родичів на празники. І, звичайно, 
це організовують, передусім, для дітей, 
які люблять все веселе та колоритне.

Галина ЮРСА.
Фото Ярослава СТАРЕПРАВО. 

Хатина Миколая днями 
з’явилася в центрі Великих 
Гаїв Тернопільського району.
На дверях оселі — поштова скринь-

ка, яка, здається, тільки й чекає, аби 
доставити чудотворцеві листи про 
найбажаніше. Усередині — святково, 
тепло й затишно. Дітлахів тут 
і солодощами пригощають, і 
малювати припрошують, й до 
гри заохочують. А ще з Мико-
лаєм охоче фотографуються на 
згадку.

Ініціювали й організували 
хатину Миколая активісти ГО 
«Поштовх».

Фото Валентини СЕмЕНЯК.
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Програма місцевих телеканалів Афіша
Тернопільський академічний обласний 
український драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка    
м. Тернопіль, бульвар Т. Шевченка, 6

24. 12. (неділя), 25.12. (понеділок) — «Ніч перед Різдвом», музична комедія. 
Тривалість — 2 год 10 хв.

Початок вечірніх вистав о 19:00.

Для дітей
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 о 13.00.

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

24.12. (неділя), 30.12. (субота) — «Скарби новорічних морів», дитячий ра-
нок та вистава «Мороз-Морозенко» (3+).  Тривалість 1 год. 20 хв.

Початок о 10:00, 12:00,14:30, 16:30. вартість квитка 40 грн.

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

24.12. (неділя) — Новорічна імпреза «Віденський вечір». Концерт сим-
фонічного оркестру та солістів Тернопільської обласної 
філармонії. Головний диригент – заслужений діяч мистецтв 
України Мирослав Кріль. Ведуча – заслужена артистка 
України Адріана Онуфрійчук.

Початок о 17:00.  Ціна квитка: 60, 80, 100 грн.

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ
25 ÃÐÓÄÍß

TV-4
06.00, 10.00 Ò/ñ “Òðàâìà”

06.45, 09.15, 10.45 Áàäüîðèé ðàíîê

07.00 Ïðîâiíöiéíi âiñòi

07.45, 15.50, 17.55, 21.25, 00.00, 

00.55 Îãîëîøåííÿ. Áþðî çíàõiäîê

08.00 Âiêíî â Àìåðèêó

09.00, 00.15 ×àñ-Tàéì

09.30 Ñïðàâæíÿ öiíà

09.45 Òâié äiì

11.00, 16.00 Äèòÿ÷à ãîäèíà

12.40, 02.30 Ñèìôîíi÷íèé îðêåñòð 

“Ìóçèêà Ãîëiâóäó”

14.00, 01.00 Õ/ô “Ñíiãîâèêè”

17.30 Ïðî íàñ

19.30, 21.00 Íàøi âiòàííÿ

20.30 ÒÍÅÓ - êàëåéäîñêîï ïîäié

20.40 Äiì êíèãè

21.30 Ïîãëÿä çáëèçüêà

22.00, 04.00 Õ/ô “Îñòàííié 
ïîäàðóíîê”

06.45 “Ñëîâî Áîæå íà êîæåí äåíü”

06.50 Àíîíñè.Ïîãîäà

06.55 “Âåëåòè äóõó i ñëàâè. 

07.00 “Ðàíîê ç ÒÒÁ”

09.00 “Ñàä.Ãîðîä.Êâiòíèê”

09.15 “Çàãóáëåíi ó ÷àñi”

09.30 “Îáåðåãè”

10.00 “Âiäâåðòi äiàëîãè”

11.00 “Ïðîñòî íåáà”

11.15, 17.50 “Ïiñíi íàøîãî êðàþ”

11.30 “Ïîäîðîæíi çàìàëüîâêè”

Ïîäiëëÿ”)

12.15 “Ìàìèíà øêîëà”

òåáå, Ìèêîëàþ”)

16.00 “Êëþ÷ äî óñïiõó”

17.00 “Âiíòàæ”

17.15 “Óðîê: äëÿ áàòüêiâ”

18.00 “Ìàíäðè Âåëèêèì Ëóãîì”

18.15 “Àçáóêà ñìàêó”

18.55, 20.25 “Òåðíîïiëü ñüîãîäíi”

19.30 “Òåìà äíÿ”

20.00 “Íå ïåðøèé ïîãëÿä”

20.20 “Ðiçäâî ó ñåðöi”

20.35 “Ïiñíÿ â äàðóíîê”

20.45 “Âå÷iðíÿ êàçêà”

21.30 “Çåëåíèé Á.Ó.Ì.”

22.00 “Ìàìèíà äîëÿ”

Â²ÂÒÎÐÎÊ
26 ÃÐÓÄÍß

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Ò/ñ “Òðàâìà” +16

06.45, 09.15, 10.45 Áàäüîðèé ðàíîê

07.30, 15.50, 18.50, 22.30, 21.25, 

00.55 Îãîëîøåííÿ. Áþðî çíàõiäîê

07.35 Ïîãëÿä çáëèçüêà

08.20 ÒÍÅÓ - êàëåéäîñêîï ïîäié

08.30 Ñìàêè êóëüòóð

09.00, 00.15 ×àñ-Tàéì

11.00, 16.10 Äèòÿ÷à ãîäèíà

11.45 Äèòÿ÷à ïðîãðàìà “×àðiâíèé 

êëþ÷èê”

12.15 Ïðî êiíî

13.00, 02.30 Õiò-ïàðàä

14.00, 01.00 Õ/ô “Ðiçäâî 

16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 03.30 

Ïðîâiíöiéíi âiñòi

17.30 Ìàéñòåð-êëàñ iç Í. Ôiöè÷

19.30, 21.00 Íàøi âiòàííÿ

20.00 Ìåæà ïðàâäè

21.30 “Ãàë-êëiï”

22.35, 04.00 Õ/ô “Îñòðiâ Äæîðäæà”

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”

09.30, 19.30 “Òåìà äíÿ”

10.00 “Ìóçè÷íèé êàëåéäîñêîï”

10.30 “Çåëåíèé Á.Ó.Ì.”

11.00, 12.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

22.00 “Âiñòi ÒÒÁ”

11.15, 17.50 “Ïiñíi íàøîãî êðàþ”

11.45 “Êëþ÷ äî óñïiõó”

12.15 “Ìàíäðè Âåëèêèì Ëóãîì”

12.30 “Òå, ùî â ìåíi”

12.45 Ä/ô “Ïàâëî Çàãðåáåëüíèé.Äî 

çàïèòàííÿ:”

âiäåîòåêè”(“Ïîñòóïèñÿ ìiñöåì”)

15.40 “Ïîëiñüêå êîëî”

17.15 “Ïðàâèëà êóõíi”

17.30 “Çâè÷àéíå äèâî”

18.00 “Åíåðãîìàíiÿ”

18.30 “Ëåãåíäè Çàïîðiææÿ”

18.55 “Òåðíîïiëü ñüîãîäíi”

20.00 “Áóäüòå çäîðîâi”

20.35 “Ïiñíÿ â äàðóíîê”

20.45 “Âå÷iðíÿ êàçêà”

21.15 “Êðiçü ïðèçìó ÷àñó”

22.30 “À ó íàñ êiíî çíiìàëè:”

ÑÅÐÅÄÀ
27 ÃÐÓÄÍß

06.00, 10.00, 18.00 Ò/ñ “Òðàâìà” +16

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, 21.30 Ìàéñòåð-êëàñ iç Í. Ôiöè÷

14.00, 01.00 Õ/ô “×îðíèé ÿñòðóá”
16.40 Äèòÿ÷à ïðîãðàìà “×àðiâíèé 

êëþ÷èê”

19.30, 21.00 Íàøi âiòàííÿ

20.00 Ïiäñóìêè 2017 ðîêó. Ìiñüêèé 

ãîëîâà Ñåðãié Íàäàë

21.25, 22.35, 00.55 Îãîëîøåííÿ. 

Áþðî çíàõiäîê

Ïàðèæó” 
02.30 Õiò-ïàðàä

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 “À ó íàñ êiíî çíiìàëè:”

09.30, 19.30 “Òåìà äíÿ”

10.00 “Áóäüòå çäîðîâi”

10.55, 20.25 Òåëåçàìàëüîâêà

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”

12.45 “Ëþáîâ ãåòüìàíà”

âiäåîòåêè”

13.30 “Æèâi ñòîðiíêè”

ñêðèíüêè”

14.30 “×åðíiâöi. Íà ïîëîòíi æèòòÿ”

15.00 “Ïàì’ÿòi Êâiòêè Öiñèê”.÷.1

17.15 “Äiëîâèé ðèòì”

17.45 Ñîöiàëüíà ðåêëàìà

18.00 “×àñ çìií”

18.45 “Ðþêçà÷îê”

18.55, 21.10 “Òåðíîïiëü ñüîãîäíi”

20.35 “Ïiñíÿ â äàðóíîê”

20.45 “Âå÷iðíÿ êàçêà”

21.00 “Çóïèíèñü i çäèâóéñÿ”

22.30 “Ïiëiãðèì”

×ÅÒÂÅÐ
28 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

07.35 Ïiäñóìêè 2017 ðîêó. Ìiñüêèé 

ãîëîâà Ñåðãié Íàäàë

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 “Ëiäåð” 

17.30 “Ãàë-êëiï”

19.30, 21.00 Íàøi âiòàííÿ

20.00 “ÕÒÎ, ßÊ ÍÅ ÌÈ”

21.30 Ñìà÷íà ìàíäðiâêà

22.35, 04.00 Õ/ô “Çåëåíi ðiçíèêè” 
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”

09.25, 14.55 Òåëåçàìàëüîâêà

09.30, 19.30 “Òåìà äíÿ”

10.00 Ä/Ô “Ñiìäåñÿòíèêè. Ñåðãié 

Ïàðàäæàíîâ”

11.00, 12.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

22.00 “Âiñòi ÒÒÁ”

11.13, 16.13, 17.13, 19.26, 20.25, 

21.56, 22.26 Ïîãîäà.Àíîíñè

11.15, 17.50 “Ïiñíi íàøîãî êðàþ”

11.45 “Ðþêçà÷îê”

12.15 “Êðiçü ïðèçìó ÷àñó”

12.30 “Êîçàöüêà çâèòÿãà”

12.45 “Êëàðà Ëó÷êî. Çàâîþâàòè 

æèòòÿ”

13.30 “Ïåðëèíè Ïðèáóçüêîãî êðàþ”

15.00 “Ïàì’ÿòi Êâiòêè Öiñèê”.÷.2

17.25 “Ñàä.Ãîðîä.Êâiòíèê”

17.40 Ðåêëàìà. Àíîíñè

17.45 Ñîöiàëüíà ðåêëàìà

18.00 “Ìàéñòåðíÿ ïðîôåñié”

18.15 “Äóìêè âãîëîñ”

18.30 “Iìåíà”

18.55, 20.20 “Òåðíîïiëü ñüîãîäíi”

20.00 “Âòå÷à”

20.35 “Ïiñíÿ â äàðóíîê”

20.45 “Âå÷iðíÿ êàçêà”

22.30 “Àðìiÿ íåñêîðåíèõ”

Ï’ßÒÍÈÖß
29 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 “ÕÒÎ, ßÊ ÍÅ ÌÈ”

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 “Ìié õëîïåöü 
ïîâåðíóâñÿ”

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

21.25, 22.30, 00.55 Îãîëîøåííÿ.

Áþðî çíàõiäîê

21.30 Òâié äiì

22.35, 04.00 Õ/ô “Òiëüêè ïîöiëóíîê” 

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, 21.15 “Äóìêè âãîëîñ”

09.15 “Ìàéñòåðíÿ ïðîôåñié”

09.30, 19.30 “Òåìà äíÿ”

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 “Àðìiÿ íåñêîðåíèõ”

12.15 “Iìåíà”

12.35 Òåëåçàìàëüîâêà

17.15 “Ñëiä”

17.35 “Ìàãíîëiÿ-ÒÂ. Ñëóæáà ðîçøóêó 

äiòåé”

17.40 Ðåêëàìà.Àíîíñè

18.15 “Ñìàêîòà”

18.30 “Æèâi ñòîðiíêè”

18.55 “Òåðíîïiëü ñüîãîäíi”

20.20 “Ó ïîøóêàõ ëåãåíä”

20.35 “Ïiñíÿ â äàðóíîê”

20.45 “Âå÷iðíÿ êàçêà”

21.00 “Íàçáèðàíå”

ÑÓÁÎÒÀ
30 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 “Ïðåêðàñíà Ðèòà”

09.00 ×àñ-Tàéì

10.00 Ñëiäñòâî. Iíôî

10.30 Áëàãà çâiñòêà ç Ðiêîì Ðåííåðîì

11.30 Ìàéñòåð-êëàñ iç Í. Ôiöè÷

12.00 Ñìà÷íà ìàíäðiâêà

12.30, 00.30 Õ/ô “Óëþáëåíåöü æiíîê”
14.30 Ì/ô
15.00 Äèòÿ÷å êiíî.Ì.ô.”Áiëîñíiæêà 

òà 7 ãíîìiâ”

16.30 Äiì êíèãè

17.00 “ÕÒÎ, ßÊ ÍÅ ÌÈ”

17.50 ÒÍÅÓ - êàëåéäîñêîï ïîäié

18.00 Íàøi âiòàííÿ

20.00, 00.00 Îãîëîøåííÿ. Áþðî 

çíàõiäîê

20.10, 03.00 Òåòÿíà Ïiñêàðüîâà, 

“Ëþáëþ”

22.00, 04.00 Õ/ô “Ñàìîòíié Ñàíòà 

00.10 ×àñ-Òàéì

06.45 “Ñëîâî Áîæå íà êîæåí äåíü”

06.55 “Âåëåòè äóõó i ñëàâè. 

07.00 “Ðàíîê ç ÒÒÁ”

09.00 “Óäîñâiòà”

09.30 “Òåìà äíÿ”

10.00 “Æèâi ñòîðiíêè”

10.45 “Äóìêè âãîëîñ”

11.00 “Íàçáèðàíå”

11.15, 17.50 “Ïiñíi íàøîãî êðàþ”

12.00 “Ñëiä”

12.20 “Ó ïîøóêàõ ëåãåíä”

12.30 “Ñìàêîòà”

16.00 “Âóõàòi òà õâîñòàòi”

17.00 “Êîøèê òâîð÷èõ iäåé”

17.20 “Àçáóêà ðåìåñåë”

17.40 Òåëåçàìàëüîâêà

18.00 “Ó÷íiâñüêèé ùîäåííèê”

18.15 “Êóëiíàðiÿ âiä Àíäðiÿ”

18.30 “Ó íàðîäíîìó ñòèëi”

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
31 ÃÐÓÄÍß

06.00 Õ/ô “Ïðåêðàñíà Ðèòà” 

07.45, 09.50 Áàäüîðèé ðàíîê

08.30, 11.55 Îãîëîøåííÿ. Áþðî 

çíàõiäîê

08.35, 15.55 Òåðíîïiëüñüêà ïîãîäà

08.40 ×àñ-Òàéì

09.00 Ïîâíîòà ðàäîñòi æèòòÿ

09.30 Ñïðàâæíÿ öiíà

10.15 Ïðÿìà òðàíñëÿöiÿ 

Àðõèêàòåäðàëüíîãî Ñîáîðó ÓÃÊÖ 

ì.Òåðíîïîëÿ

11.40 Äiì êíèãè

12.00 Äèòÿ÷å êiíî.Ì.ô.”Áiëîñíiæêà 

òà 7 ãíîìiâ”

13.30 Ä/ï “×àðiâíèé êëþ÷èê”

14.00 Ñiëüñüêèé êàëåíäàð

14.30 Ìåæà ïðàâäè

15.30 Ñëiä

15.50, 19.55 Îãîëîøåííÿ. Áþðî 

çíàõiäîê

16.00, 02.00 Õ/ô “Ñåêðåò Ñàíòè”

17.30, 20.30 Ïðî íàñ

18.00 Íàøi âiòàííÿ

19.00 Ïðîâiíöiéíi âiñòi. Òèæäåíü

21.00, 03.30 “Ãàë-êëiï”

21.30, 04.00 Õ/ô “Çàðàäè êîõàííÿ”

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 “Àçáóêà ðåìåñåë”

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 “Ó íàðîäíîìó ñòèëi”

12.30, 17.50 “Ïiñíi íàøîãî êðàþ”

16.00 “Ïîêëèê òàëàíòó” 

17.30 “Ìàíäðè”

17.45 Ñîöiàëüíà ðåêëàìà

19.00 “Ìóçè÷íèé êàëåéäîñêîï”

19.30 “Ìàìèíà øêîëà”

20.00 “Ïîäîðîæíi çàìàëüîâêè”

20.35 “Ïiñíÿ â äàðóíîê”

20.45 “Âå÷iðíÿ êàçêà”

21.00 “Âiäâåðòi äiàëîãè”

22.00 “Çàãóáëåíi ó ÷àñi”

ÀÍÎÍÑÈ 
ÒÈÆÍß

, ICTV, Ïí, 16:45

ïðèâëàñíèòè éîãî óëþáëåíèé 

ïîñìåðòíèé ïîäàðóíîê äðóæèíè 

Äæîíà.

1+1, ×ò, 22:10

ðîêó âèðîáíèöòâà ÑØÀ, îäíà ç 

ÒÐÈ ÏËÞÑ ÄÂÀ, ÍÒÍ, Ñá, 19:30

âèðóøàþòü äî ×îðíîãî ìîðÿ, äå 

âæå çàéíÿòå äâîìà ìîëîäèìè 

ùîá ìàòè çìîãó íàñîëîäæóâàòèñü 

Галицький камерний оркестр підготував 
тернополянам до свят музичні «Дарунки Різдва»
«Дарунки Різдва» – так цього року називатиметься традиційна 

Новорічно-Різдвяна програма, яку Муніципальний Галицький камерний 
оркестр представить своїм шанувальникам. Відбудеться дійство 25 груд-
ня, в понеділок, о 17 год. в Українському домі «Перемога». За словами 
художнього керівника і диригента колективу, народного артиста України 
Василя Феленчака, у концерті звучатимуть як звичні для новорічного 
часу мелодії, на зразок мелодії «Десь у моїй пам’яті» з кінофільму «Один 
вдома» чи увертюри до оперети «Летюча миша» Йогана Штрауса, так і ці-
каві популярні твори на зразок «Менуету» Поля Моріа, естрадні мотиви, 
що знайдуть відображення у композиціях «Happy New Year» з репертуару 
«АВВА» та «Let it snow», яку виконував Френк Сінатра. Не обійдеться і без 
улюблених різдвяних творів, таких як «Тиха ніч», «Дзвіночки дзвенять», 
«Щедрик» та українських колядок.

А головну ідею концерту про те, що треба радіти кожній миті життя, 
приймаючи як особливий подарунок, підтвердять твори Едварда Пола 
та Джорджа Вайла «Це найчудовіший час у році» та «Ритмічні спалахи 
Різдва» Брайана Белмаджеса.

Квитки можна придбати в касі Українського дому «Перемога». Теле-
фони для довідок: 52-15-00, 066-114-86-34, 096-320-00-73.

Кінопрем'єри
«Червоний. Без лінії фронту»
Загальна вартість виробництва фільму 

— 43 млн 900 тис. грн. Як зазначає режисер 
Заза Буадзе, майбутній фільм заснований на 
перших двох розділах роману Андрія Кокотюхи 
«Червоний» і розповідає історію становлення 
героїчної особистості хорунжого УПА Данила Червоного. Фільм пере-
несе глядача в Кременець 1930-х років. Цей період української історії 
практично не відомий широкому загалу українців.

Командир повстанців Данило Червоний бере під контроль рідне село 
своєї коханої Уляни Волощук і вірить у можливість почати мирне життя 
під час великої війни, але наступ Червоної армії руйнує його плани та 
остаточно позбавляє ілюзій.

Екс-учасник гурту «Тріода» Сашко 
Алексєєв більше не король? 
У фільмі «Король Данило», який вийде на екрани 

у новому році, тернополяни не побачать земляка, 
колишнього учасника гурту «Тріода» Сашка Алексєєва. 
У стрічці він мав зіграти головну роль. Влітку брав ак-
тивну участь у промоції історичної стрічки, але днями 
з’явилася інформація, що режисер Тарас Химич знай-
шов заміну виконавцю головної ролі. Відтак Алексєєв 
залишився за бортом. Сам Олександр поки ситуацію 
коментувати не береться.

 «Поміняли тому, що було два моменти: не впорався з роллю і не 
підійшли йому умови нашого контракту. Тому і склалася така ситуація», – 
розповіла продюсер фільму Олеся Галканова. Новий король – це Сергій 
Ярмошенко із Запоріжжя. Уже 18 років він працює на Хортиці у кінному 
театрі. Сергій без дублера робитиме всі трюки, бо працював каскадером.
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ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ
25 ÃÐÓÄÍß

Â²ÂÒÎÐÎÊ
26 ÃÐÓÄÍß

ÑÅÐÅÄÀ
27 ÃÐÓÄÍß

×ÅÒÂÅÐ
28 ÃÐÓÄÍß
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29 ÃÐÓÄÍß
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ÍÅÄ²Ëß
31 ÃÐÓÄÍß

UA: ÏÅÐØÈÉ 
06.00 Ì/ñ “Ëåãåíäà ïðî Áiëîñíiæêó”
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 

18.05, 21.00, 01.55 Íîâèíè

06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Äîáðîãî 

09.30 Íi÷íà Ðiçäâÿíà Ëiòóðãiÿ ïiä ïðî-

âîäîì Ñâÿòiøîãî Îòöÿ Ôðàíöèñêà 

â Áàçèëiöi ñâÿòîãî Ïåòðà

12.05 Êîíöåðò ñèìôîíi÷íîãî îðêåñòðó 

K.K Philharmoniker (Àâñòðiÿ). 

Klavierkonzert Nr-1 C-Dur op.7 

“Larissa”, Ouverture “Der Priest”

12.55 Ðiçäâÿíå ïðèâiòàííÿ i Àïîñòîëü-

ñüêå áëàãîñëîâåííÿ äëÿ Ðèìó i öiëîãî 

ñâiòó Ñâÿòiøîãî Îòöÿ Ôðàíöèñêà ç 

ïëîùi ñâÿòîãî Ïåòðà ó Ðèìi

13.50 Õ/ô “Ñâÿòèé Àâãóñòèí”
17.50, 01.10 Íîâèíè. Ñâiò

18.20, 21.30, 01.25, 02.25 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, 02.40 Íîâèíè. Ñïîðò

22.15 Ðîçäÿãàëêà

22.50 Ä/ñ “Äèêà ïëàíåòà”

23.30 Ðîçñåêðå÷åíà iñòîðiÿ

00.30 Ä/ñ “Îðåãîíñüêèé ïóòiâíèê”

03.00 Ä/ñ “Ìèñòåöüêèé ïóëüñ Àìåðèêè”

04.05 Ò/ñ “Ðîêñîëàíà”

1+1
07.05 Õ/ô “Îñòàííÿ ðîëü Ðèòè” 
09.15 Õ/ô “Çèìîâèé ñîí”
11.30 Õ/ô “×óäî”
19.30, 05.30 ÒÑÍ

20.15 Õ/ô “Äâèãóí âíóòðiøíüîãî çãîðÿííÿ”
00.25 Õ/ô “Äæåêi Áðàóí” 
05.15 Ì/ô

05.55 Ì/ô
06.10, 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 Õ/ô “Åêiïàæ”
13.20 Êîíöåðò Î. Âiííèêà “Ìîÿ äóøà...”

16.00 “×åêàé ìåíå”

20.00, 05.00 “Ïîäðîáèöi”

20.40 Ò/ñ “Òîé, õòî íå ñïèòü” 
00.50 Êîíöåðò “Freedom Ballet. Æèòòÿ 

ÿê òàíåöü”

03.05 “Ñêåïòèê”

03.35 “Ðå÷äîê”

ICTV

05.30 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé

05.35, 04.45 Ò/ñ “Âiääië 44” 
06.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè. Ïiäñóìêè 

07.15 Ôàêòè òèæíÿ. 100 õâèëèí ç 

Îêñàíîþ Ñîêîëîâîþ

09.20 Ñïîðò

11.25, 13.30, 00.40 Õ/ô “Ñiì’ÿíèí”
12.45 Ôàêòè. Äåíü

14.45 Õ/ô “Ìàêñ Ïåéí” 
16.45 Õ/ô “Äæîí Âiê”
18.45 Ôàêòè. Âå÷ið

19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 

20.20 Ò/ñ “Íþõà÷” 
22.30 Õ/ô “Äæóíiîð” 
02.50 Ò/ñ “Ñëiä÷i” 
04.25 Ôàêòè

09.05 Õ/ô “Íåáåçïå÷íî äëÿ æèòòÿ!”
11.00 Õ/ô “Äiâ÷àòà”
13.00 “Áèòâà åêñòðàñåíñiâ 17”

17.30, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”

18.00 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà. Íîâà iñòîðiÿ”
20.00, 22.45 “Õàòà íà òàòà”

03.00, 01.55 Çîíà íî÷i

04.40 Àáçàö

06.40, 07.00 Ì/ñ “Òîì i Äæåðði øîó”
06.59, 09.19 Kids Time

09.20 Ì/ô “Ëiñîâà áðàòâà”
11.00 Õ/ô “16 êâàðòàëiâ” 

14.50 Õ/ô “Ïðîðîê” 
16.50 Õòî çâåðõó

19.00 Ðåâiçîð

21.10 Ñòðàñòi çà Ðåâiçîðîì

00.00 Õ/ô “Êðóòèé õëîïåöü” 

07.45, 03.10 Çiðêîâèé øëÿõ

09.00, 04.00 Ðåàëüíà ìiñòèêà

11.10 Õ/ô “Çâåäåíi ñåñòðè”  

ìèíóëå”
15.00, 19.00, 02.15 Ñüîãîäíi

18.00 Ò/ñ “Ëiêàð Êîâàëü÷óê” 
19.50 Ò/ñ “Ãðîìàäÿíèí Íiõòî” 
00.00 Õ/ô “Ñóäíà íi÷” 
04.45 Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñòi 

05.50 Ò/ñ “Àííà-äåòåêòèâú”
09.40 Õ/ô “Âiäïóñòêà çà âëàñíèé 

ðàõóíîê”
12.10 Õ/ô “Íåáåçïå÷íî äëÿ æèòòÿ!”
13.55 Õ/ô “Ëþáîâ íà àñôàëüòi” 
16.05 Õ/ô “Äèòèíà íàïðîêàò”
17.50 Õ/ô “Ïðèáîðêàííÿ íîðîâëèâîãî”
19.40 Ìþçèêë “Âå÷îðè íà õóòîði áiëÿ 

Äèêàíüêè”

21.30 Ò/ñ “Ïåðåòèíàþ÷è ìåæó” 
23.20 Ò/ñ “Ñëóæáà ðîçñëiäóâàíü” 
01.30 Ò/ñ “Ñóòî àíãëiéñüêi âáèâñòâà”
01.45 “Âèïàäêîâèé ñâiäîê”

01.55 “Ðå÷îâèé äîêàç”

04.45 Õ/ô “Øàëåíà áàáà”

UA: ÏÅÐØÈÉ 
06.00, 19.25 Ä/ñ “Ðîçïîâiäi ïðî Õàíñiê”

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, 23.20 Ïîãîäà

10.50 Ò/ñ “Ñåðöå îêåàíó”
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, 01.10 Íîâèíè. Ñâiò

18.20, 21.30, 01.25, 02.25 Òåìà äíÿ

18.35, 01.40 Íîâèíè. Êóëüòóðà

19.00 Ïåðøèé íà ñåëi

20.25 Íàøi ãðîøi

21.50, 02.40 Íîâèíè. Ñïîðò

22.50 Ä/ñ “Äèêà ïëàíåòà”

23.30 Ðîçñåêðå÷åíà iñòîðiÿ

00.30 Ä/ñ “Îðåãîíñüêèé ïóòiâíèê”

03.00 Ä/ñ “Ìèñòåöüêèé ïóëüñ Àìåðèêè”

04.05 Ò/ñ “Ðîêñîëàíà”

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, 05.35 ÒÑÍ 

09.30 “×îòèðè âåñiëëÿ”

10.45 “Ìiíÿþ æiíêó”

12.20 Õ/ô “Çèìîâèé ñîí”
14.20 Õ/ô “Îñòðiâ âåçiííÿ”
16.00 Ò/ñ “ß çíîâó òåáå êîõàþ” 
17.10 Ò/ñ “Íåñêií÷åííå êîõàííÿ” 
20.15 Õ/ô “Äiàìàíòîâà ðóêà”
22.15 Õ/ô “Óáèòè Áiëëà” 
00.25 Ò/ñ “Äiàãíîç” 
01.25 Ò/ñ “Ñèëà êîõàííÿ Ôåðiõè”

05.40 Ì/ô
06.10, 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 Õ/ô “Ëþäèíà-àìôiáiÿ”
14.50 “Ðå÷äîê”

20.00, 02.25, 05.00 “Ïîäðîáèöi”

00.50 Õ/ô “Ìié óëþáëåíèé êëîóí”
03.05 “Ñêåïòèê 2”

03.30 “Ðå÷äîê”

ICTV
05.30, 20.20 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà

06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi

08.45 Ôàêòè. Ðàíîê

09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 

10.15 Áiëüøå íiæ ïðàâäà

11.10, 17.30, 21.25 Ò/ñ “Íþõà÷” 
12.15, 13.30 Õ/ô “Äæóíiîð” 
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü

15.05, 16.15 Ò/ñ “Òðåòüîãî íå äàíî” 
16.45 Ñêåò÷-øîó “Íà òðüîõ”

18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið

22.45 Õ/ô “Äèòñàäêîâèé ïîëiöåéñüêèé”
00.55 Ò/ñ “Ñíàéïåð-2. Òóíãóñ” 
02.30 Ò/ñ “Ñëiä÷i” 

04.15 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé

04.20 Ñòóäiÿ Âàøèíãòîí

04.25 Ôàêòè

04.45 Ò/ñ “Âiääië 44”

08.45 “Áèòâà åêñòðàñåíñiâ. ×îëîâiêè 

ïðîòè æiíîê”

17.30, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”

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

20.00, 22.45 “ÌàñòåðØåô - 7”

23.20 “Îäèí çà âñiõ”

03.00 Çîíà íî÷i

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

06.40, 07.00 Ì/ñ “Òîì i Äæåðði øîó”
06.59, 08.59 Kids Time

09.00 Ò/ñ “Âiä÷àéäóøíi äîìîãîñïîäàðêè”
16.00, 22.00 Ïàöàíêè. Íîâå æèòòÿ

17.00 Õòî çâåðõó

19.00 Êîõàííÿ íà âèæèâàííÿ

21.00 Àôåðèñòè â ìåðåæàõ

23.10 Âàð’ÿòè

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 02.00 Ñüîãîäíi

09.30, 02.55 Çiðêîâèé øëÿõ

11.00, 03.50 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 “Ãðîìàäÿíèí Íiõòî”
23.30 Ò/ñ “CSI. Ìiñöå çëî÷èíó” 
01.30 Òåëåìàãàçèí

06.20 Õ/ô “Êií-äçà-äçà!”
08.45 Ìþçèêë “Âå÷îðè íà õóòîði áiëÿ 

Äèêàíüêè”

10.35 “Êðèìiíàëüíi ñïðàâè”

12.15 “Ëåãåíäè êàðíîãî ðîçøóêó”

14.45, 19.00, 23.15, 02.30 “Ñâiäîê”

15.05, 21.30 Ò/ñ “Ïåðåòèíàþ÷è ìåæó”
17.00, 01.45 Ò/ñ “Ñóòî àíãëiéñüêi 

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

03.05 “Ðå÷îâèé äîêàç”

UA: ÏÅÐØÈÉ 
06.00, 19.25 Ä/ñ “Ðîçïîâiäi ïðî Õàíñiê”

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, 23.15 Ïîãîäà

11.55 Ä/ñ “Ñêàðáè òà ñìåðòåëüíi 

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, 01.10 Íîâèíè. Ñâiò

18.20, 21.30, 01.25, 02.25 Òåìà äíÿ

18.35, 01.40 Íîâèíè. Êóëüòóðà

19.00, 23.30 Êóëüòóðíà àôiøà 

20.25 Ñëiäñòâî. Iíôî

21.50, 02.40 Íîâèíè. Ñïîðò

22.15 Ñâiòëî

00.00 Ðîçñåêðå÷åíà iñòîðiÿ

03.00 Ä/ñ “Ìèñòåöüêèé ïóëüñ Àìåðèêè”

04.05 Ò/ñ “Ðîêñîëàíà”

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, 05.35 ÒÑÍ

09.30, 10.40 “×îòèðè âåñiëëÿ”

11.40, 12.20 Õ/ô “Îñòàííÿ ðîëü Ðèòè”
14.10 Õ/ô “Äiàìàíòîâà ðóêà”
16.05 Ò/ñ “ß çíîâó òåáå êîõàþ” 
17.10 Ò/ñ “Íåñêií÷åííå êîõàííÿ” 

ïðîôåñiþ”
22.10 Õ/ô “Óáèòè Áiëëà 2”
00.50 Ò/ñ “Äiàãíîç” 
01.50 Ò/ñ “Ñèëà êîõàííÿ Ôåðiõè”

05.40 Ì/ô
06.10, 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 Õ/ô “Ïðèõîäüòå çàâòðà”
14.50, 03.45 “Ðå÷äîê”

20.00, 02.40, 05.15 “Ïîäðîáèöi”

00.50 Õ/ô “Ìiìiíî”
03.20 “Ñêåïòèê 2”

ICTV
05.30, 10.15 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà

06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi

08.45 Ôàêòè. Ðàíîê

09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 

11.15, 17.25, 21.25 Ò/ñ “Íþõà÷”
12.30, 13.30 Õ/ô “Äèòñàäêîâèé 

ïîëiöåéñüêèé”
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü

15.10, 16.15 Ñêåò÷-øîó “Íà òðüîõ”

18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið

20.20 Ñåêðåòíèé ôðîíò

22.40 Õ/ô “Ñòié! Áî ìîÿ ìàìà áóäå 
ñòðiëÿòè”

00.30 Ò/ñ “Ñíàéïåð-2. Òóíãóñ” 
02.00 Ò/ñ “Ñëiä÷i” 

04.20 Ñòóäiÿ Âàøèíãòîí

04.25 Ôàêòè

04.45 Ò/ñ “Âiääië 44” 

08.45 “Áèòâà åêñòðàñåíñiâ. ×îëîâiêè 

ïðîòè æiíîê”

17.30, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”

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

20.00 “ÌàñòåðØåô - 7. Ôiíàë. 

Îãîëîøåííÿ ïåðåìîæöÿ”

22.45 “ÌàñòåðØåô - 7. Íåâiäîìà âåðñiÿ”

23.10 “Îäèí çà âñiõ”

03.00, 02.55 Çîíà íî÷i

04.40 Àáçàö

06.40, 07.00 Ì/ñ “Òîì i Äæåðði øîó”
06.59, 08.59 Kids Time

09.00 Ò/ñ “Âiä÷àéäóøíi äîìîãîñïîäàðêè”
16.00, 22.10 Ïàöàíêè. Íîâå æèòòÿ

17.00 Õòî çâåðõó

19.00 Âàð’ÿòè

21.00 Àôåðèñòè â ìåðåæàõ

23.10 Çîðÿíi ÿéöÿ

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 02.00 Ñüîãîäíi

09.30, 02.55 Çiðêîâèé øëÿõ

11.00, 03.50 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 “Ãðîìàäÿíèí Íiõòî” 
23.30 Ò/ñ “CSI. Ìiñöå çëî÷èíó” 

05.40, 19.30 Ò/ñ “Êóëàãií òà ïàðòíåðè” 
07.00 Õ/ô “Îñòàííÿ ñóáîòà”
08.30 Ðàíêîâèé “Ñâiäîê”

09.00 Õ/ô “Ëþáîâ íà àñôàëüòi”
11.10 “Êðèìiíàëüíi ñïðàâè”

13.00 “Ëåãåíäè êàðíîãî ðîçøóêó”

14.45, 19.00, 23.15, 02.35 “Ñâiäîê”

15.05, 21.30 Ò/ñ “Ïåðåòèíàþ÷è ìåæó”
17.00, 01.50 Ò/ñ “Ñóòî àíãëiéñüêi 

âáèâñòâà”
23.45 Ò/ñ “Ñëóæáà ðîçñëiäóâàíü” 
03.05 “Âèïàäêîâèé ñâiäîê”

03.15 “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, 23.20 Ïîãîäà

10.50 Ä/ñ “Ñêàðáè òà ñìåðòåëüíi 

13.10, 14.30 Ðàäiî. Äåíü

13.55 Ñëiäñòâî. Iíôî

15.15 Íàäâå÷ið’ÿ. Äîëi

17.50, 01.10 Íîâèíè. Ñâiò

18.20, 21.30, 01.25, 02.25 Òåìà äíÿ

18.35, 01.40 Íîâèíè. Êóëüòóðà

19.25 Ä/ñ “Ðîçïîâiäi ïðî Õàíñiê”

20.25 “Ñõåìè” ç Í. Ñåäëåöüêîþ

21.50, 02.40 Íîâèíè. Ñïîðò

22.15 Êíèãà.ua

22.50 Ä/ñ “Äèêà ïëàíåòà”

23.30 Ðîçñåêðå÷åíà iñòîðiÿ

00.30 Ä/ñ “Îðåãîíñüêèé ïóòiâíèê”

03.00 Ä/ñ “Ìèñòåöüêèé ïóëüñ Àìåðèêè”

04.05 Ò/ñ “Ðîêñîëàíà”

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, 05.30 ÒÑÍ

09.30 “×îòèðè âåñiëëÿ”

10.45, 12.20 “Ìiíÿþ æiíêó”

ïðîôåñiþ”
15.45 Ò/ñ “ß çíîâó òåáå êîõàþ” 
17.10 Ò/ñ “Íåñêií÷åííå êîõàííÿ” 
20.15 Õ/ô “Îïåðàöiÿ “È” òà iíøi 

ïðèãîäè øóðèêà”
22.10 Õ/ô “Êðèìiíàëüíå ÷òèâî”
01.10 Ò/ñ “Äiàãíîç” 
02.10 Ò/ñ “Ñèëà êîõàííÿ Ôåðiõè”
04.30 Ò/ñ “Ñèëà êîõàííÿ Ôåðiõè”

05.55 Ì/ô
06.10, 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”

10.10 “Òîé, õòî íå ñïèòü” 

12.25 Ò/ñ “Òîé, õòî íå ñïèòü”
13.00 Õ/ô “Òðè ïëþñ äâà”
14.50, 03.40 “Ðå÷äîê”

êîæíîãî”

20.00, 02.30, 05.10 “Ïîäðîáèöi”

20.40 Ò/ñ “Òîé, õòî íå ñïèòü” 

03.10 “Ñêåïòèê 2”

ICTV
05.30 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà

06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi

08.45 Ôàêòè. Ðàíîê

09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 

10.15 Ñåêðåòíèé ôðîíò

11.15, 17.35, 21.25 Ò/ñ “Íþõà÷”
12.25, 13.30 Õ/ô “Ñòié! Áî ìîÿ ìàìà 

áóäå ñòðiëÿòè”
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü

14.45, 16.15 Ñêåò÷-øîó “Íà òðüîõ”

18.45, 21.05, 04.25 Ôàêòè

20.20 Iíñàéäåð

22.55 Õ/ô “Áðåõóí, áðåõóí”
00.40 Ò/ñ “Ñíàéïåð-2. Òóíãóñ” 
02.10 Ò/ñ “Ñëiä÷i” 

04.20 Ñòóäiÿ Âàøèíãòîí

04.45 Ò/ñ “Âiääië 44” 

08.45 “Áèòâà åêñòðàñåíñiâ. ×îëîâiêè 

ïðîòè æiíîê”

17.30, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”

18.00 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà. Íîâà iñòîðiÿ”
20.00 “Çâàæåíi òà ùàñëèâi - 7. Ôiíàë”

22.45 “Çâàæåíi òà ùàñëèâi - 7. 

Îãîëîøåííÿ ïåðåìîæöÿ”

00.40 “Îäèí çà âñiõ”

03.00, 02.50 Çîíà íî÷i

04.40 Àáçàö

06.40, 07.00 Ì/ñ “Òîì i Äæåðði øîó”
06.59, 08.59 Kids Time

09.00 Ò/ñ “Âiä÷àéäóøíi äîìîãîñïîäàðêè”
16.00, 22.00 Ïàöàíêè. Íîâå æèòòÿ

17.00 Õòî çâåðõó

19.00 Çîðÿíi ÿéöÿ

21.00 Àôåðèñòè â ìåðåæàõ

23.00 Êîõàííÿ íà âèæèâàííÿ

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 02.00 Ñüîãîäíi 

09.30, 02.55 Çiðêîâèé øëÿõ

11.00, 03.50 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 “Ãðîìàäÿíèí Íiõòî” 
23.30 Ò/ñ “CSI. Ìiñöå çëî÷èíó” 

05.05, 19.30 Ò/ñ “Êóëàãií òà 
ïàðòíåðè”

06.45 Õ/ô “Êîìó âãîðó, êîìó âíèç”
08.30 Ðàíêîâèé “Ñâiäîê”

09.00 Õ/ô “Àêñåëåðàòêà”
10.40 “Êðèìiíàëüíi ñïðàâè”

12.20 “Ëåãåíäè êàðíîãî ðîçøóêó”

14.45, 19.00, 23.15, 02.35 “Ñâiäîê”

15.05, 21.30 Ò/ñ “Ïåðåòèíàþ÷è ìåæó”
17.00, 01.50 Ò/ñ “Ñóòî àíãëiéñüêi 

âáèâñòâà”
23.45 Ò/ñ “Ñëóæáà ðîçñëiäóâàíü” 
03.05 “Âèïàäêîâèé ñâiäîê”

03.20 “Ðå÷îâèé äîêàç”

UA: ÏÅÐØÈÉ 
06.00 Ì/ñ “Ëåãåíäà ïðî Áiëîñíiæêó”
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 

13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 01.55 

Íîâèíè

06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Äîáðîãî 

09.30, 16.30, 23.20 Ïîãîäà

10.50 Ä/ñ “Ñêàðáè òà ñìåðòåëüíi 

13.10, 14.30 Ðàäiî. Äåíü

13.55 “Ñõåìè” ç Í. Ñåäëåöüêîþ

15.15 Ñâiòëî

16.45 Ì/ñ “×îðíèé Äæåê”
17.50, 01.10 Íîâèíè. Ñâiò

18.20, 21.30, 01.25, 02.25 Òåìà äíÿ

18.35, 01.40 Íîâèíè. Êóëüòóðà

19.00 Òâié äiì

19.25 Ä/ñ “Ðîçïîâiäi ïðî Õàíñiê”

19.55, 22.50 Ä/ñ “Äèêà ïëàíåòà”

20.25 Ïåðøà øïàëüòà

21.50, 02.40 Íîâèíè. Ñïîðò

22.15 ×åðåÙóð (Late night show)

23.30 Ðîçñåêðå÷åíà iñòîðiÿ

00.30 Ä/ñ “Îðåãîíñüêèé ïóòiâíèê”

03.00 Ä/ñ “Ìèñòåöüêèé ïóëüñ Àìåðèêè”

04.05 Ò/ñ “Ðîêñîëàíà”

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, 12.20 “Ìiíÿþ æiíêó”

13.45 Õ/ô “Îïåðàöiÿ “È” òà iíøi 
ïðèãîäè øóðèêà”

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

00.25 Õ/ô “×îòèðè êiìíàòè”
02.20 Ò/ñ “Äiàãíîç” 
05.40 Ì/ô

05.50 Ì/ô
06.10 “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”

10.20 “Òîé, õòî íå ñïèòü” 

12.25 Ò/ñ “Òîé, õòî íå ñïèòü” 
13.10 Õ/ô “Êàðíàâàëüíà íi÷”
14.50 “Ðå÷äîê”

20.00, 01.55 “Ïîäðîáèöi”

20.30 Õ/ô “Äæåíòëüìåíè óäà÷i”
22.20 Ò/ñ “Áþðî ëåãåíä 2” 
02.25 Õ/ô “Íi÷ ïèòàíü”
04.00 Õ/ô “Ïðèíöåñà öèðêó”

ICTV
05.30 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà

06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi

08.45 Ôàêòè. Ðàíîê

09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 

10.15 Iíñàéäåð

11.15, 17.20 Ò/ñ “Íþõà÷” 
12.25, 13.30 Õ/ô “Áðåõóí, áðåõóí”
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü

14.40, 16.15, 00.25 “Íà òðüîõ”

18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið

20.20 Àíòèçîìái

00.45 Õ/ô “Áëèçíþêè” 
02.35 Ôàêòè

02.55 Ò/ñ “Ñíàéïåð-2. Òóíãóñ” 
04.15 Ò/ñ “Ñëiä÷i” 

06.50 Õ/ô “Äæåíòëüìåíè óäà÷i”
08.35 Õ/ô “Êàâêàçüêà ïîëîíÿíêà, àáî 

Íîâi ïðèãîäè Øóðèêà”
10.10 Õ/ô “Ñëóæáîâèé ðîìàí”
13.25 Õ/ô “Iðîíiÿ äîëi, àáî Ç ëåãêîþ 

ïàðîþ!”
17.30 “Âiêíà-Íîâèíè”

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

19.55 Õ/ô “Øëÿõ êðiçü ñíiãè”
22.00 “Âiêíà. Ïiäñóìêè ðîêó”

03.00, 02.10 Çîíà íî÷i

03.25 Àáçàö

05.09, 06.19 Kids Time

05.10 Ì/ñ “Òîì i Äæåðði øîó”
06.20, 21.40 Êîõàííÿ íà âèæèâàííÿ

08.20 Ïàöàíêè. Íîâå æèòòÿ

23.40 Õ/ô “Ñïîêóñà” 
02.00 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 04.15 Ñüîãîäíi

09.30, 05.45 Çiðêîâèé øëÿõ

11.00, 02.20, 04.55 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 “Ãðîìàäÿíèí Íiõòî” 
23.20 Ñëiäàìè

00.00 Ò/ñ “CSI. Ìiñöå çëî÷èíó” 
01.50 Òåëåìàãàçèí

05.10, 19.30 Ò/ñ “Êóëàãií òà 
ïàðòíåðè”

06.55 Õ/ô “Ìèëåíüêèé òè ìié...”
08.30 Ðàíêîâèé “Ñâiäîê”

09.00 Õ/ô “Òðèäöÿòü òðè”
10.30 “Êðèìiíàëüíi ñïðàâè”

12.15 “Ëåãåíäè êàðíîãî ðîçøóêó”

14.45, 19.00, 23.15, 02.25 “Ñâiäîê”

15.05, 21.30 Ò/ñ “Ïåðåòèíàþ÷è ìåæó” 
17.00, 01.40 Ò/ñ “Ñóòî àíãëiéñüêi 

âáèâñòâà”
23.45 Ò/ñ “Ñëóæáà ðîçñëiäóâàíü” 
02.55 “Âèïàäêîâèé ñâiäîê”

03.05 “Ðå÷îâèé äîêàç”

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, 01.00 Ïîãîäà

10.30 Äiòè Z

11.00 Ôîëüê-musiñ. Äiòè

12.55 Õ/ô “Ìàëåíüêà Ôàäåòòà”
15.05 Ä/ñ “Ñìàê Äçÿííàíÿ”

19.55, 22.05 Ä/ñ “Äèêà ïëàíåòà”

20.25 Ðîçäÿãàëêà

21.35 Ä/ñ “Ñóïåðâiä÷óòòÿ”

22.35 Âiéíà i ìèð

23.25 Ìåãàëîò

23.30 Íàäâå÷ið’ÿ. Äîëi

01.35 Ñâiòëî

02.30 Ôîëüê-musiñ

03.35 Ä/ñ “Ìèñòåöüêèé ïóëüñ Àìåðèêè”

04.05 Ò/ñ “Ðîêñîëàíà”

1+1
06.45, 19.30 ÒÑÍ

07.30, 23.20 “Ñâiòñüêå æèòòÿ”

08.30 Õ/ô “Äiâ÷èíà ç ïåðñèêàìè” 
12.10 Õ/ô “Äâèãóí âíóòðiøíüîãî 

çãîðÿííÿ”
16.30 “Âå÷iðíié êâàðòàë 2017”

18.30 “Ðîçñìiøè êîìiêà 2017”

20.10 Õ/ô “Òðè ãîðiøêè äëÿ Ïîïåëþøêè”
21.55 “Êîíöåðò “Monatik. Âiòàìií D”

00.20 “Ñâiòñüêå æèòòÿ. Íîâîði÷íèé 

êàðíàâàë 2017”

04.20 Õ/ô “×îòèðè êiìíàòè”

06.35 Ì/ô
07.20, 20.00, 02.00, 05.25 “Ïîäðîáèöi”

08.10 “Óäàëèé ïðîåêò”

09.10 Õ/ô “Òðè ïëþñ äâà”
11.00 Õ/ô “Øóêàéòå æiíêó”
14.00 Ìþçèêë “Çà äâîìà çàéöÿìè”

16.10 Õ/ô “Çàìiæ ó Íîâèé ðiê”
18.10 Õ/ô “Ñëóæáîâèé ðîìàí”, 1 ñ.
20.30 Õ/ô “Ñëóæáîâèé ðîìàí”, 2 ñ.
22.00 Õ/ô “Íàðå÷åíà íà çàìîâëåííÿ” 
00.10 Õ/ô “Íi÷ çàêðèòèõ äâåðåé” 
02.30 Õ/ô “Äiâ÷èíà ç ãiòàðîþ”
03.55 Õ/ô “Âèñîòà”

ICTV

06.15 Ôàêòè

06.35 Áiëüøå íiæ ïðàâäà

09.50 Äèçåëü-øîó

12.45 Ôàêòè. Äåíü

13.00 Ñêåò÷-øîó “Íà òðüîõ”

15.00 Ì/ô “ßê óïiéìàòè ïåðî Æàð-
Ïòèöi”

16.10 Ì/ô “Òðè áîãàòèði íà äàëåêèõ 
áåðåãàõ”

17.20 Ì/ô “Òðè áîãàòèði i 
Øàìàõàíñüêà öàðèöÿ”

18.45 Ôàêòè. Âå÷ið

19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè. Ïiäñóìêè 

20.00 Ì/ô “Iâàí Öàðåâè÷ i Ñiðèé Âîâê”
21.35 Ì/ô “Iâàí Öàðåâè÷ i Ñiðèé Âîâê-2”
22.50 Õ/ô “Òóïèé i ùå òóïiøèé” 
00.40 Õ/ô “Òóïèé i ùå òóïiøèé 2”
02.20 Õ/ô “Áëèçíþêè” 
04.00 Òðóáà ìiñòåðà Ñîñèñêè

06.10 Õ/ô “Äæåíòëüìåíè óäà÷i”
08.00 “Êàðàîêå íà Ìàéäàíi”

10.20 Õ/ô “Äiàìàíòîâà ðóêà”

ïðîôåñiþ”
14.15 Õ/ô “Îïåðàöiÿ “È” òà iíøi 

ïðèãîäè Øóðèêà”
16.15 Õ/ô “Õàòà íà òàòà”
19.00 “Õ-Ôàêòîð - 8. Ãàëà-êîíöåðò. 

Îãîëîøåííÿ ïåðåìîæöÿ”

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

03.00 Çîíà íî÷i

05.09, 06.09 Kids Time

05.10 Ì/ñ “Ëóíòèê i éîãî äðóçi”
06.10 Ïàöàíêè. Íîâå æèòòÿ

07.10 Ðåâiçîð

09.20 Ñòðàñòi çà Ðåâiçîðîì

14.50 Âàð’ÿòè

16.50 Çîðÿíi ÿéöÿ

18.50 Õ/ô “Ïîïåëþøêà”
21.00 Õ/ô “Iñòîðiÿ Ïîïåëþøêè”
23.00 Õ/ô “Iñòîðiÿ Ïîïåëþøêè 3”
00.50 Õ/ô “Ñïîêóñà” 

07.00, 15.00, 19.00, 02.30 Ñüîãîäíi

07.15, 15.20 Ò/ñ “Ãðîìàäÿíèí Íiõòî” 
16.15, 19.40 Ò/ñ “Ìàìà äëÿ Ñíiãóðêè” 
21.00 Íîâîði÷íå Øîó Áðàòiâ Øóìàõåðiâ

01.00 Ðåàëüíà ìiñòèêà

02.00 Òåëåìàãàçèí

03.10 Ò/ñ “CSI. Ìiñöå çëî÷èíó” 
05.50 Çiðêîâèé øëÿõ

06.30 Õ/ô “Çíèêíåííÿ ñâiäêà”
08.15 Õ/ô “×îðíèé òðèêóòíèê”
12.00 “Ëåãåíäè øàíñîíó”

13.00, 02.50 “Ðå÷îâèé äîêàç”

14.50 “Ñâiäîê. Àãåíòè”

15.30 “Ñêëàä çëî÷èíó”

17.00 “Êðóòi 90-òi”

19.00, 02.20 “Ñâiäîê”

19.30 Õ/ô “Òðè ïëþñ äâà”
21.15 Õ/ô “Âèñîêèé áëîíäèí ó 

÷îðíîìó ÷åðåâèêó”
23.00 Õ/ô “Áàçà” 
00.55 Ò/ñ “Âåëèêi ïî÷óòòÿ” 
01.55 “Ìèñëèâöi çà ïðèâèäàìè”

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 Íîâèíè

09.30, 11.50, 22.00 Ïîãîäà

09.40 Õ/ô “Ìèëèé äðóã”
12.10 Ïåðøèé íà ñåëi

20.00, 03.40 Êîíöåðòíà ïðîãðàìà 

“UA:ÌÓÇÈÊÀ”

22.15 ×åðåÙóð (Late night show)

23.50 Íîâîði÷íå ïðèâiòàííÿ 

00.00 Ôîëüê-musiñ. Íîâîði÷íèé 

âèïóñê

01.10 Êîíöåðòíà ïðîãðàìà “Ïiñíi âiä 

×åðåÙóð”

01.45 Òðèá’þò-êîíöåðò ãóðòó “Áðàòè 

Ãàäþêiíè” “ß âåðíóâñÿ äîìiâ”

04.30 ÒÍÌÊ òà Îðêåñòð Ñëîáîæàíñüêèé

1+1
06.00, 19.30 ÒÑÍ

06.55 Ì/ô
08.00 “Ñíiäàíîê. Âèõiäíèé”

09.00 “Ëîòî-çàáàâà”

09.40 Ì/ô “Ìàøà i âåäìiäü”
09.50 “Ñâiò íàâèâîðiò” 

11.10 Õ/ô “Äiâ÷àòà”
13.10 Õ/ô “Òðè ãîðiøêè äëÿ Ïîïåëþøêè”
15.00 Õ/ô “Ñàì óäîìà”
17.00 Õ/ô “Ñàì óäîìà - 2”
20.15, 00.00 “Íîâîði÷íèé âå÷iðíié 

êâàðòàë 2017”

23.55 “Íîâîði÷íå ïðèâiòàííÿ ç íîâèì 

2018 ðîêîì”

00.15 “Íîâîði÷íèé âå÷iðíié êâàðòàë 

2016”

05.55 Ì/ô
06.25 Õ/ô “Ñíiãóðêó âèêëèêàëè?”
07.55 Õ/ô “Êàðíàâàëüíà íi÷”
09.20 “Ãîòîâèìî ðàçîì”

10.20, 11.20 “Îðåë i ðåøêà. Çiðêè”

12.20 Õ/ô “Ïåñ Áàðáîñ i íåçâè÷àéíèé 
êðîñ”

12.45 Õ/ô “Ñàìîãîííèêè”
13.00 Õ/ô “Äæåíòëüìåíè óäà÷i”
14.50 Õ/ô “Ñëóæáîâèé ðîìàí”
18.00 Õ/ô “Iðîíiÿ äîëi, àáî Ç ëåãêîþ 

ïàðîþ!”
20.00 “Ïîäðîáèöi”

20.30 Õ/ô “Iðîíiÿ äîëi, àáî Ç ëåãêîþ 
ïàðîþ!”

22.30, 00.00 “Íà IÍÒÅÐi - Ãîëîâíà 

23.55 Íîâîði÷íå ïðèâiòàííÿ 

01.45 “Íîâîði÷íèé âîãíèê. Ïîâið ó 

ìðiþ”

04.20 Ìþçèêë “Çà äâîìà çàéöÿìè”

ICTV

05.55 Ôàêòè

06.25 Áiëüøå íiæ ïðàâäà

08.50 Ì/ô “Ïðèãîäè Ïàääiíãòîíà”
10.25 Ì/ô “Ìîíñòðè ïðîòè 

ïðèáóëüöiâ”
12.00, 13.00 Ì/ô “ßê óïiéìàòè ïåðî 

Æàð-Ïòèöi”
12.45 Ôàêòè. Äåíü

13.25 Ì/ô “Òðè áîãàòèði íà äàëåêèõ 
áåðåãàõ”

14.35 Ì/ô “Òðè áîãàòèði i 
Øàìàõàíñüêà öàðèöÿ”

15.55 Ì/ô “Iâàí Öàðåâè÷ i Ñiðèé Âîâê”
17.30 Ì/ô “Iâàí Öàðåâè÷ i Ñiðèé 

Âîâê-2”
18.45 Ôàêòè òèæíÿ. 60 õâèëèí ç 

Îêñàíîþ Ñîêîëîâîþ

19.50, 00.00 Íîâîði÷íèé êîíöåðò

23.55 Ïîçäîðîâëåííÿ Íîâèì Ðîêîì 

00.30 Õ/ô “Òóïèé i ùå òóïiøèé”
02.15 Õ/ô “Òóïèé i ùå òóïiøèé - 2”
04.00 Òðóáà ìiñòåðà Ñîñèñêè

05.45 “Õàòà íà òàòà”

10.00 “Êàðàîêå íà Ìàéäàíi”

11.00 Õ/ô “Ìîñêâà ñëüîçàì íå âiðèòü”
14.00 Õ/ô “Ðåöåïò êîõàííÿ”
17.55 Õ/ô “Iðîíiÿ äîëi, àáî Ç ëåãêîþ 

ïàðîþ!”
21.50, 00.00 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà. 

Íîâà iñòîðiÿ”
23.50 “Íîâîði÷íå ïðèâiòàííÿ 

01.00 “Õ-Ôàêòîð - 8. Ãàëà-êîíöåðò. 

Îãîëîøåííÿ ïåðåìîæöÿ”

03.05 Çîíà íî÷i

06.00 Ò/ñ “Òàòóñåâi äî÷êè” 

09.49, 11.39 Kids Time

09.50 Ì/ô “Ãåðêóëåñ”
11.40 Ì/ô “Êðàñóíÿ òà ÷óäîâèñüêî”
13.40 Õ/ô “Ùîäåííèêè ïðèíöåñè”
15.50 Õ/ô “Ùîäåííèêè ïðèíöåñè 2: 

Êîðîëiâñüêi çàðó÷èíè”
18.00 Ì/ô “Çàïëóòàíà iñòîðiÿ”
20.00 Ì/ô “Êðèæàíå ñåðöå”
22.00 Õ/ô “×àêëóíêà” 
00.00 Çîðÿíi ÿéöÿ

06.50, 06.50, 19.00, 04.00 Ñüîãîäíi

07.45 Çiðêîâèé øëÿõ

09.00 Âåëèêèé Íîâîði÷íèé Êîíöåðò

11.10 Ò/ñ “Ìàìà äëÿ Ñíiãóðêè” 
15.00 Íîâîði÷íå Øîó Áðàòiâ 

Øóìàõåðiâ

20.00 Âåëèêà Íîâîði÷íà ïðèãîäà

00.10 Êîíöåðò. Ìóçè÷íà ïëàòôîðìà

04.45 Âåëèêèé Íîâîði÷íèé Êîíöåðò
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НерухомIсть
Продам

1кім. Східний, 1/5ц, 24м, звичайний стан    
0686921537
1кім. Східний,  2/10, 40м, сира, будинок 
зданий 0686921537
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 
Будинок з надвірними спорудами в с. 
Кобзарівка Зборівського р-ну (35 км від 
терн.), город 0,25 га 0984277309
Будинок дача с. Петрики,  2 пов., 63 м,   
6 сот 0686921537  
Зем. ділянка, с.Біла, 6сот, комунікації, 
8000 0966774724 
Буд., Кутківці, 250м, 8сот, комунікації, 
розводка, і/о, мп/вікна, двері, 80000  
0966774724
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

РЕКлАМА
ОГОлОШЕННЯ

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

Дорого 
землю, городи від 1 га.

Допомагаємо 
в оформленні 

документів на землю:
спадщина, сертифікати.

(068) 862-24-29

Квартиру сиру у новобудові або 
обжиту, різні варіанти 423436, 
0964736766
Куплю 1кім. квартиру, малосімейку, 
кімнату в гуртожитку, хрущовку, чешку, 
новобудову, різні варіанти  423436, 
0964736766

ТехнIКа

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

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

Автозапчастини 
до бусів

Мерседес «Спринтер», «Віто»
Фольксваген «Транспортер»

Фіат, Рено, 
Пежо 

та легкових 
автомобілів  

м. Тернопіль, вул. Крушельницької, 17
Тел.: 22-03-73, (097)130-51-92

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

ПІДШИПНИКИ

ПАСИ КЛИНОВІ
Для імпортних комбайнів

САЛЬНИКИ

Для легкових та вантажних  
автомобілів

Для промислової 
та сільськогосподарської техніки

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

ГБО на авто для всіх типів бензино-
вих двигунів 428220, 0673517555, 
0673510352, www.gaz.te.ua
Продається мотор від автомобіля 
Москвич – 412 та причіп від трактора. 
м.Тернопіль  0961926139

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

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
Виготовлення меблів, продаж мебле-
вої фурнітури 433993, 0674019806, 
0631286858
Стільці, парти, 269692, 0679363100

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

Шкіряні меблі для дому та офісу, 
297188, 0508597119
Меблева тканина та фурнітура, 
0673517791, 0666737401
Полиці книжкові, підставку настінна під 
телевізор, 0977257163

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
Ріпак, соняшник, кукурудзу 
0672081170

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
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
Втрачені технічний паспорт та номерні 
знаки до трактора колісного МТЗ 82 
та автотранспортного засобу КАМАЗ 
5511, 1987 року випуску, САЕ706663 
від 07.06.2011р., державний номер 
03324ТЕ, які належать ПрАТ «Пта-
хофабрика Тернопільська» вважати 
недійсними.
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Сканворд

Усміхніться
вчитель розказує учням: 
— Місяць дуже великий. На ньому могли б 

розміститися мільйони людей.  
Малий Петрик зітхнув. 
 — чого це ти зітхаєш? — здивувався вчи-

тель. 
 — а що робитимуть ті бідні люди, коли 

місяць стане серпиком?


— васю, — каже орися, — чому ти такий 
замурзаний?.. я навіть можу вгадати, що ти 
сьогодні їв на сніданок.

— Угадай.
— яєчню, от що.
— а от і не вгадала. То я ще вчора яєчнею 

снідав.


— Мамо, мене вже більше не звуть найгір-
шим учнем.

— Молодець, синку! Ти став краще вчи-
тись?

— Ні. До нас прийшов новий хлопчик, який 
вчиться ще гірше.


Стоять дві блондинки на зупинці, чекають 

трамвай. одна каже до іншої:
— Ти на який чекаєш?
— На 3, а ти?
— На 6.
Тут під'їжджає 63. блондинки зраділи, і одна 

каже до другої:
— Ура, поїдемо разом!


Маленький вовочка дивиться, як тато 

фарбує скло. Мама його повчає:
— Дивись, вовочко, і вчися, підростеш – 

татові допомагатимеш…
— а що, він до того часу сам не дофарбує?

Відповіді на сканворд №50 від 15.12.2017 р.


Приходить чоловік у пологовий будинок. 

До нього виходить медсестра:
— У вас хлопчик, 3700 ...
Той, виймаючи гаманець:
— Ти дивись! і недорого!


Раніше ми сперечалися з дружиною, хто 

в сім'ї головний. Коли з'явилася дитина — 
тоді дізналися.

Тепер спимо і їмо, коли цар дозволить.


Сидять дід з бабою на лаві, мовчать.
баба і каже:
— Що ти, діду, все мовчиш, розказав би 

що-небудь…
— Та що тобі розказувати, ти ж глуха 

як пень.
— Цікава історія, і що ж з ними сталося 

потім?

Культура мови

Скільки років слову «пан»?
За радянських часів з української мови вилучили слова, пов'язані з тра-
диційною культурою етикетних взаємин. Зокрема, у словниках тієї доби 
слово «пан» кваліфікували як застарілу ввічливу форму звертання до 
офіційного представника чи громадянина іноземної держави.
Однак зауважимо, що це звертання по-

бутує в українській мові вже впродовж не 
менш як сім століть. На думку науковців, 
воно було праслов'янським запозиченням з 
іранської і мало значення «охоронець худо-
би» чи «чабан». У значенні роботящої лю-
дини — власника худоби це слово, схоже, 
вживали в окремих говірках праукраїнської 
мови зі скіфського часу. Відомо, що в скіфів 
ця професія була дуже шанованою. Чи не 
тому в українських колядках і щедрівках 
часто звучать слова «пан» і «господар» та 
численні згадки про свійських тварин?  

Загальноприйнята думка про те, що слово 
«пан» потрапило в українську з польської, є 
справедливою лише стосовно розуміння по-
няття «шляхтич» як землевласника. Слово 
«пан» присутнє в усіх західнослов'янських 
мовах і в етикетному застосуванні є засвід-
ченням поваги до адресата. 

Звертання «пане», «пані», «панно», «па-
нове» використовують зазвичай стосовно 
незнайомих людей. Ім'я людини при слові 
«пан» рекомендують вживати лише тоді, 
коли співрозмовники приблизно одно-
го віку і однакового соціального статусу. 

Звертатися до народного депутата Украї-
ни, представника наукових або мистець-
ких кіл, наприклад, «пане Ігоре» або «пане 
Олександре», що можна почути від моло-
дих журналістів з екранів телевізорів чи по 
радіо, нетактовно.

Прізвище людини разом зі словом «пан» 
доцільно вживати тоді, коли йдеться про 
відсутню людину. Так можна казати і щодо 
присутньої третьої особи, якщо вона мало-
знайома чи взаємини з нею не виходять за 
межі офіційної пристойності. Вживання 
прізвища разом зі словом «пан» у звертанні 
до іншої особи надає спілкуванню відтінок 
офіційності, навіть відчуженості.

Одночасне вживання імені й прізвища 
разом зі словом «пан» є доречним в офіцій-
них ситуаціях (прошу до слова пана Івана 
Томченка), під час знайомства, в разі лис-
тування з незнайомими або малознайоми-
ми людьми, а також у привітаннях, віталь-
них адресах (високоповажна пані Оксано 
Стеценко). Ім'я та по батькові зі словом 
«пан» не поєднують. Це не відповідає укра-
їнським традиціям і нормам літературного 
мовлення.

А чи знаєте ви?..

Сплю, сплю, мені сниться… 
Сон — особливий стан організму. За словами відомої японської письмен-
ниці Йоко Тавади, це — найпрекрасніша третина життя. Цікаво, що не тіль-
ки люди бачать сни, а й більшість тварин і комах. Пропонуємо вашій увазі 
найцікавіші факти про сон.
* Ми пам’ятаємо лише 10% наших сновидінь. Після пробудження маємо всього кіль-

ка хвилин, щоб «ухопити за хвіст» половину сюжету сну, але вже через десять хвилин 90% 
його змісту забуваємо.

* Сліпі також бачать сни. Люди з тяжкими вадами зору, а також незрячі теж мають сно-
видіння. Сліпі від народження не бачать зображень в звичному нам розумінні, але отриму-
ють різні емоції: образи в їхній підсвідомості формуються через запахи, звуки і тактильні 
відчуття. 

* Усі, хто спить, мають бачити сновидіння. Повна їх відсутність є проявом серйозних 
психічних захворювань. Зазвичай більшість людей після пробудження відразу їх забуває. 

* У сні ми бачимо лише реальних людей. Наша підсвідомість не спроможна само-
стійно і довільно генерувати обличчя людей. Це означає, що всіх незнайомців у наших снах 
ми колись бачили. Це може бути чоловік, який рік тому їхав навпроти у поїзді, або жінка 
на задньому плані в епізоді нудного фільму. Упродовж життя повз нас проходять мільйони 
осіб, а значить, наш мозок ніколи не зазнає дефіциту нових облич для найнесподіваніших 
ролей в сценаріях наших сновидінь. 

* Сни символічні. Їх не можна тлумачити прямолінійно, оскільки будь-який об’єкт у сні 
може щось символізувати. Через сновидіння наша підсвідомість звертається до нас мовою 
метафор і символів; деякі з них мають глобальне однозначне тлумачення на всіх континен-
тах, інші містять зрозумілі лише нам знаки.  

* Сни емоційно забарвлені. Як не прикро, але найчастішою емоцією, пережитою у сні, 
є туга чи розпач. На жаль, негативні емоції в сновидіннях переважають над  позитивними. 

* Від чотирьох до семи. Протягом однієї ночі ми бачимо від чотирьох до семи снови-
дінь, тривалість яких становить від 30 хвилин до 2 годин. 

* Звірі також бачать сни. За графіком розумові імпульси високорозвинених тварин під 
час сну майже не відрізняються від людських, а це свідчить, що вони теж бачать сни і пере-
живають побачене не менш емоційно, ніж наяву. 

* Фази сну. Вчені-сомнологи визначають дві фази сну — глибоку і активну зі швидким 
рухом очей. Саме під час активної фази людина бачить сновидіння. 

* Жінки і чоловіки бачать сни по-різному. В двох випадках із трьох чоловік у сні спіл-
кується, воює або з’ясовує стосунки з іншими чоловіками. Жінки ж бачать приблизно од-
накову кількість як жінок, так і чоловіків. Окрім цього, чоловіки в снах значно агресивніші, 
ніж жінки. 

* Віщі сни. Від 18% до 38% людей хоча б один раз бачили сон-пророцтво, а 70% пере-
живали дежавю. Від 63% до 98% опитаних в різних країнах світу вірять у віщі сни.

* Хропіння можливе тільки в фазі глибокого сну. Все просто: або бачиш сон, або хро-
пеш. 

* Еротичні сни. Відповідно до сюжету сну, можна не лише відчути сексуальне збуджен-
ня, а й пережити повноцінний оргазм.

1. НЕ ПЛІТКУЙТЕ
(Перед пліткуванням християнин має 
прикусити собі язика!)

2. ДОЇДАЙТЕ
(Не викидайте їжу, діліться з голодними.)

3. ЗНАЙДІТЬ ЧАС ДЛЯ БЛИЗЬКИХ
(Не виправдовуйтеся зайнятістю.)

4. РОБІТЬ ПОКУПКИ СКРОМНІШЕ
(Не будьте споживачами і матеріалістами.)

5. БУДЬТЕ ВІДКРИТИМИ ДО 
ПОТРЕБУЮЧИХ
(Використовуйте будь-які можливості до 
благодійності.)

6. НЕ ЗАСУДЖУЙТЕ І НЕ 
КРИТИКУЙТЕ
(Виявляйте терпіння і розуміння.)

7. ПРИМИРІТЬ ВОРОГУЮЧИХ
(Будьте людиною діалогу та зустрічі.)

8. НЕ БІЙТЕСЯ ПРИЙМАТИ 
ВАЖЛИВІ РІШЕННЯ
(Довіряйте Господу у всьому.)

9. МАЙТЕ ЗВИЧКУ ПРОСИТИ У 
ГОСПОДА
(Він підкаже, що для тебе краще, але ти 
повинен слухати і робити так.)

10. БУДЬТЕ ЩАСЛИВІ!
(Радість — це ознака християнина:  
у стражданні, випробуваннях і навіть у  
переслідуванні.)

10 порад від 
Папи Франциска на кожен день
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Медалі, кубки, грамоти і подарунки від 
Федерації футболу отримали переможці та 
призери вищої і першої ліг, а також турніру 
ветеранів, в якому взяли участь 8 команд. 
Цьогорічний сезон став тріумфальним для 
Тернопільського району: «Агрон-ОТГ» із Ве-
ликогаївської об’єднаної територіальної гро-
мади (наставник Роман Курдупель, президент 
Юрій Березовський) вперше в історії став 
чемпіоном Тернопільщини, «ДСО-Поділля» 
(наставник гравець Андрій Гринченко, пре-
зидент Олександр Похилий) вибороло «срі-
бло» і Кубок області, а збірна ветеранів на-
шого району завоювала «золото».

Спеціальними призами відзначено най-
кращих гравців, тренерів і суддів. У вищій 
лізі: воротар Руслан Мазур («Колос» Збо-

рів), захисник Юрій Заставецький («Крис-
тал» Чортків), півзахисник Валентин Білик 
(«ДСО-Поділля»), бомбардир (12 забитих 
м’ячів у 13-ти поєдинках) і гравець, неза-
лежно від амплуа, Роман Мельник («Агрон-
ОТГ»), тренер Ігор Твардовський («Бере-
жани»). У першій лізі: воротар Олексій 
Шишигін («Шумськ»), захисник Андрій Біс-
куп («Збруч» Підволочиськ), півзахисник 
Ігор Сливка («Копичинці»), бомбардир (19 
м’ячів у 16-ти матчах) Олександр Боженко, 
гравець Павло Макогон (обидва з «Ниви», 
Теребовля), тренер Ігор Шпікула («Копи-
чинці»). У п’ятірку найкращих арбітрів по-
трапили Ігор Садковський (Теребовля), Ан-

дрій Гах, Володимир Федунець, Іван Сокіл, 
Володимир Ясюченя (всі з Тернополя).

Також у рамках церемонії за участю вико-
навчого директора ФФТО Василя Заторсько-
го і юних футболістів відбулося жеребкування 
чвертьфіналу Ліги чемпіонів Тернопільщини. 
Його результати: «Лісма» (Шляхтинці, Терно-
пільський р-н) – «Юність» (Горішня Слобідка, 
Монастириський р-н), «Єдність» (Рибники, 
Бережанський р-н.) – «Арсенал» (Білокри-
ниця, Кременецький р-н), «Січ» (Ягільниця, 
Чортківський р-н) – «Стрипа» (Купчинці, Ко-
зівський р-н), «Вишнівець» (Збаразький р-н) 
– «Колос-Бровар» (Сидорів, Гусятинський 
р-н). Перші матчі відбудуться навесні 2018-го 
на полях команд, які вказані першими. Точні 
дати повідомлять згодом.

Переможці та призери. Вища ліга: 
«Агрон-ОТГ» — 33 очки (різниця м’ячів — 34-
15), «ДСО-Поділля» — 30 (32-13), «Кристал» 
— 27 (35-17). Перша ліга: «Нива» — 54 (88-9), 
«Копичинці» — 42 (36-14), «Збруч» — 37 (39-
16). Чемпіонат ветеранів: 1. Тернопільський 
р-н, 2. Борщівський р-н, 3. Збараж.

Андрій ОмЕЛЬНИЦЬКИЙ.
Фото Івана ДІДИЧА.

Збірна ветеранів Тернопільщини, 
сформована на базі майстрів із Ко-
зови, вперше в історії за сприяння 
Федерації футболу Тернопільської 
області виступила на Всеукраїн-
ському турнірі з футзалу в Берего-
вому, на Закарпатті, в категорії 55 
і більше років, виборовши брон-
зові медалі. Загалом у змаганнях 
узяли участь 13 команд. У групі наші 
спортсмени здолали минулорічного 
фіналіста з Харківщини (1:0) і колек-
тив із Запоріжжя (3:0), у чвертьфіна-
лі — збірну Рівненщини (3:1), але у 
півфіналі поступилися Житомирщині 
(0:1). У поєдинку за третє місце збірна 
ветеранів Тернопільщини перемогла 
вінничан — 2:1. Капітана наших збір-
ників Ігоря Кульку визнано кращим 
гравцем турніру. Склад збірної Тер-
нопільщини: гравці — Ігор Кулька, 
Іван Білан, Степан Головач, Ярослав 
Карнаух, Володимир Лесів, Ігор Мар-
ків, Мирон Прийдун, В’ячеслав Тор-
ський, Богдан Судомир, тренерсько-
менеджерський дует — Василь 
Макогін (за сумісництвом душа ко-
манди), Юрій Малишев. У фіналі оде-
сити в серії післяматчевих пенальті 
перемогли житомирян.

Українка Віта Семеренко здобула 
«бронзу» на 3-му етапі Кубка світу з 
біатлону у французькому Ансі, від-
стрілявши без промахів. Її сестра 
Валентина стала 7-ю. Юлія Джима до-
пустила 2 промахи і дісталася до фінішу 
30-ю. Анастасія Меркушина посіла 46-й 
щабель, Олена Підгрушна — 49-й, Іри-
на Варвинець — 60-й.

Тернопільська «Нива» підписала 
контракт із 27-річним централь-
ним захисником Сергієм Андрє-
євим, попереднім клубом якого 
була вінницька «Нива». Цього се-
зону Андрєєв відіграв за Вінницю 
16 матчів, забивши 2 м’ячі. Настав-
ник тернополян Сергій Задорожний 
так прокоментував перший зимовий 
трансфер команди: «Андрєєв — фут-
боліст високого рівня і один із най-
сильніших оборонців другої ліги. 
Він фактурний, добре грає головою, 
сильний у єдиноборствах. Водночас 
ми продовжуємо пошуки ще одного 
центрального оборонця. Хочемо час-
тіше перемагати, тому запрошуємо 
сильніших футболістів від тих, котрі 
покинули нас. Іще плануємо підписа-
ти лівого захисника, потрібен футбо-
ліст у центр поля та 2-3 гравці групи 
атаки. Можу запевнити, що в зимо-
ве міжсезоння в «Ниві» обов’язково 
з’являться 6-7 хороших футболістів».

Тернопільська «Галичанка» вийшла 
у півфінал Кубка України з волей-
болу, здолавши вищоліговий хмель-
ницький «Новатор» із рахунком 3:0. 
Жеребкування півфіналу відбудеться 
після Нового року, матчі заплановані 
на 27-28 січня.

Підготував Андрій ОмЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Спортивний калейдоскоп

Футбол  | Підсумки року

Футбол |  Досягнення і плани Тернопільщини

Тарас ЮРИК: «Дитячо-юнацький 
футбол — наш основний пріоритет»

Тріумф Тернопільського району

Голова Федерації футболу Тернопільської області Тарас Юрик (на фото Івана  
Дідича) розповів «Подільському слову» про підсумки сезону, що минув, і плани на 
наступний рік.

— Нова команда Федерації 
футболу Тернопільської області 
суттєво змінила підходи до ро-
боти. Ще у квітні ми визначили 
і задекларували стратегічні на-
прямки розвитку футболу Терно-
пільщини. Для нас пріоритетом 
номер один є дитячо-юнацький 
футбол. Якщо торік у Тернопіль-
ській дитячо-юнацькій футболь-
ній лізі грало близько 30-ти ко-
манд і майже півтисячі дітей, то 
цього року — більше 80-ти колек-
тивів, які налічують півтори ти-
сячі юних спортсменів 2001-2008 
років народження. Їх поділено на 
2 ліги. Футбольні баталії відбу-
ваються у 4-х вікових категоріях 
(U-11, U-13, U-15, U-17) у 2 кола за 
системою «осінь-весна». Це стало 
можливим завдяки залученню не 
лише вихованців ДЮСШ, а й за-
гальноосвітніх шкіл і приватних 
клубів. Розуміємо: те, що посіємо 
сьогодні, пожнемо через кілька 
років.

— Тарасе Зіновійовичу, чим 
іще особливий сезон-2017?

— Змінивши формат чемпіо-
нату і розбивши команди на вищу 
і першу ліги, провели повноцінні 
змагання за участю 19-ти колек-
тивів. Стільки ж змагалися на 
Кубку області. Крім цього, від-
бувся турнір ветеранів. 2017-го 
започаткували Лігу чемпіонів 
Тернопільщини, в якій міряють-
ся силами чемпіони або призери 
районних змагань. Ще одним 
важливим пріоритетом федерації 
є комплексна робота в напрямку 
покращення футбольної інфра-
структури. Треба дати можли-
вість дітям повноцінно займатися 

футболом. Наразі завершується 
будівництво 9-ти майданчиків зі 
штучним покриттям, розміром 
22х42 м. Отримали кошти від 
держави на спорудження ще 13-
ти таких майданчиків, які, якщо 
погода не завадить, плануємо від-
крити навесні. Стимулюємо роз-
виток футбольної інфраструкту-
ри, заохочуємо органи місцевого 
самоврядування вкладати в цей 
напрямок додаткові кошти. Все 
одразу зробити не вдасться, але 
можемо визначати чіткі стратегії. 
Також федерація сприяє кваліфі-
кованому і нетенденційному суд-
дівству. Так, арбітр може помили-
тися, але не має бути механізму 
ручного управління грою. Кожен 
охочий може реалізовуватися в 
напрямку суддівства, пройшов-
ши відповідні курси в Школі мо-
лодого судді.

— Як заохочуєте дітей за-
йматися футболом?

— Федерація активно попу-
ляризує спорт мільйонів, насам-
перед, серед дітей. Залучаємо до 
цього відомих гравців. Так, на-
весні майстер-класи юним тер-
нопільським футболістам дали 
ветерани мадридського «Реалу» 
Франсіско Павон та Іван Перес. 
У вересні Тернопільщину знову 
відвідали зіркові іспанці — цього 
разу екс-гравці збірної Іспанії з 
футзалу, чемпіони і призери чем-
піонатів світу та Європи Хав’єр 
Ороль Санчес, Альберто Когоро 
та Арсеніо Родрігес Діаз, котрих 
супроводжував президент Асоці-
ації гравців із міні-футболу Іспанії 
Антоніо Гарсіа Плата. В компанії 
таких легенд суттєво зростає ба-
жання записуватися у футбольні 
секції.

— Чи користується терно-
пільський футбол популярністю 
серед уболівальників?

— Наше завдання — не лише 
організовувати ігри, а й приво-
дити глядача на трибуни, адже 
футбол, насамперед, для вболі-

вальників. У перерві поєдинків 
ми розігрували призи серед ді-
тей і дорослих. За підсумками 
сезону-2017 визначили міста, в 
яких уболівальники найбільш 
масово відвідували матчі улюбле-
них команд. У вищій лізі це — Бе-
режани, в першій — Копичинці. 
До кінця цього року стадіони цих 
населених пунктів отримають ве-
ликі повноколірні табло з можли-
вістю відеотрансляції. Футбол — 
масове явище, тому ми прагнемо, 
щоб кожен почувався частинкою 
великого процесу.

— Які змагання проводить 
федерація в зимовий період?

— Проводимо змагання з фут-
залу для дітей і дорослих. У до-
рослій футзальній лізі виступає 
рекордна кількість команд — 58. 
Орієнтовно футзальні баталії 
Тернопільщини завершаться на-
прикінці лютого 2018-го. Перемо-
жець представить Тернопільську 
область на всеукраїнському рівні. 
Розвинувши інфраструктуру, ма-
тимемо більше можливостей для 
гри і тренувань у зимових умо-
вах.

— На жаль, сьогодні Терно-
піль залишився без професійно-
го футболу: «Тернопіль» зник з 
футбольної мапи, «Нива» грає у 
Вишнівці на Збаражчині…

— Ми сприяємо всім терно-
пільським командам. Власником 
«Тернополя» є Тернопільська 
міська рада, яка має свою страте-
гію. Ми можемо стимулювати їх 
до відродження клубу, але кожна 
команда тримається на ентузіас-
тах, котрі шукають можливості 
для функціонування колективу, 
зокрема фінансові. «Нива» роз-
вивається, розбудовує власну 
тренувальну базу. Це свідчить, що 
в клубу є перспективи. Щоправ-
да, неправильно, коли «нивівці» 
не грають у рідному місті, адже 
не кожен тернопільський уболі-
вальник має можливість поїхати 
у Вишнівець. «Нива» — це бренд 

Тернополя, що формувався впро-
довж десятиліть. Рішення щодо 
повернення «жовто-зелених» до 
обласного центру має приймати 
Тернопільська міськрада. Споді-
ваюся, воно буде на користь тер-
нополян.

— В аматорському чемпіо-
наті України виступають дві 
команди з Тернопільщини — те-
ребовлянська «Нива» і чортків-
ський «Кристал». На початку 
сезону керівництво клубу з Те-
ребовлі висловило бажання вже 
наступного сезону грати серед 
професіоналів у другій лізі.

— Так, остаточне рішення — 
за керівництвом «Ниви». Ми до-
поможемо, аби команда грала на 
вищому рівні. Ймовірно, най-
ближчим часом з’явиться Націо-
нальна ліга України, що об’єднає 
аматорів і представників другої 
ліги. Вона забезпечить створен-
ня зручної зональної формули 
змагань, що, зокрема, дасть змогу 
клубам економити кошти під час 
переїздів на матчі. Це успішно 
працює в багатьох європейських 
країнах, тож, думаю, і в нас такий 
формат приживеться.

— Які плани Федерації на на-
ступний сезон?

— Продовжуватимемо розви-
вати дитячо-юнацький футбол. 
Плануємо збільшити кількість 
команд не лише в ДЮФЛ, а й у до-
рослих лігах, організувати матчі 
плей-оф Ліги чемпіонів Терно-
пільщини. Попереду — чимало 
роботи, тому ми зацікавлені в 
допомозі будь-якої форми. Щиро 
вдячний президентам клубів, 
котрі не шкодують ресурсів, 
аби гарантувати безперервність 
футбольного процесу, головам 
районних федерацій футболу, ра-
йонних держадміністрацій і рад, 
об’єднаних територіальних гро-
мад, сільським головам, суддів-
ському корпусу і нашій команді.

Розмовляв Андрій 
ОмЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Федерація футболу Тернопільської області (ФФТО) підбила підсумки цьогоріч-
ного сезону. В урочистій церемонії в Тернопільському академічному обласно-
му драмтеатрі імені Тараса Шевченка, зокрема, взяли участь віце-президент 
ФФУ Олег Собуцький, начальниу управління  фізичної культури і спорту Тер-
нопільської ОДА Віктор Мацикур, футболіст «Ворскли», уродженець Теребовлі 
Ігор Пердута, котрого Андрій Шевченко нещодавно викликав у національну 
збірну України. Запальні музичні композиції виконав фіналіст польського 
талант-шоу «Х-фактор» шотландець Браян Алан.

Чемпіон Тернопільщини 2017-го «Агрон-ОТГ» 
з учасниками футбольної церемонії 
в Тернопільському драмтеатрі.

Ветерани Тернопільського району —
найкращі на Тернопільщині.

Володар Кубка і срібний призер 
чемпіонату Тернопільщини «ДСО-Поділля» 
з віце-президентом ФФУ Олегом Собуцьким 
і головою ФФТО Тарасом Юриком.
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Котлєти з хроном
Покраяти телятину на зрази, витовчи, 

посолити і посипати мукою. Розтопити на 
пательни ложку масла, покласти котлєти і 
смажити з обох боків, поки не зарумяняться. 
На се дати фарш: три ложки тертого хрону, 
ложку сирого масла, один жовток, можна 
дати також ложку цукру, вимішати се все ра-
зом і накладати на кождий котлєт. Уложити 
на полумиску, вставити на кілька хвиль до 
братрури, а як огріються – видати на стіл. На 
кождий котлєт надусити соку з цитрини.

 
Брустик телячий
Виполокати в зимній воді добрий, білий 

брустик (передна часть телятини) й наста-
вити варити. Посолити, закришити і нехай 
вариться, поки не змякне. Окремо сполокати 
риж доброї сорти, наляти горячою водою, 
коли раз закипить відляти, переполокати 
зимною водою і заляти росолом, в якім ва-
рився брустик, дати трохи масла і вставити до 
рури. Коли вже готовий, виложити брустик 
на полумисок, який треба держати в росолі 
під покришкою, щоби не почорнів. Покраяти 
на малі кусні, поперекладати рижом, посипа-
ти пармезаном поляти маслом та й вставити 
на хвилю до братрури. Коли огріє ся видати.

Печеня теляча
Виполокати товсту телятину з ниркою, на-

солити й нехай так постоїть пів години. (По-
тім вложити до ринки, а на дно поставити дві 
букові дощинки, щоби телятина не пригоріла. 
Коли телятина вже упечена виняти дощин-
ки). Дати добру ложку масла не підливаючи 
водою й душити під покришкою, коли м’ясо 
присмажиться, підляти пару ложок води і 
вставити до братрури, щоби зарумянилося. 
Поливати часто сосом, котрий витворює ся з 
мяса, щоби печеня не була суха. Спробувати 
вилками, як вже не виходить кров, посипати 

тертою булкою, поляти розтопленим маслом, 
коли булка прирумяниться, покраяти мясо 
на кусники, уложити на довгий полумисок, 
поляти сосом (що позістав в ринці) і подати 
до столу. Подається з салатою, квашеною, си-
рою капустою, посипаною цибулею і перцем.

Паприкар телячий
Взяти мясистої телятини, викроїти кости 

острим ножом, мясо виполокати, вставити 
до ринки й посолити. Покраяти одну цибу-
лю, дати добру ложку масла по половині зі 
смальцем і душити під покришкою. Коли ви-
смажиться, підливати по ложці води, щоби 
не пригоріло. Коли мясо змякне, посипати 
мукою, підсмажити, заляти сметаною, вси-
пати на конець ножа паприки й заварити. 
Тепер покраяти і уложити на полумиску, об-
ложивши з одної сторони барабольми – піре, 
з другої рижем, звареним на сипко з маслом. 
Поляти сосом і видати до столу.

 
Печеня бараняча
Баранина найліпша від серпня до падо-

листа, пізнійше заносить лоєм. Обкроїти 
чвертку баранини з лою, сполокати, вложити 
до великої ринки, і відварювати через (впро-
довж – Ред.) 20 хвиль (а як велика, то пів го-
дини). Опісля відляти воду, обібрати кілька 
зубців чіснику, поробити в мясі кінчастим 
ножом дірки і нашпіковувати чісником цілу 
печеню. Посолити, дати ложку масла або 
смальцю, підляти водою і душити поки не 
змякне. Потім посипати легко мукою, поля-
ти сосом, що наварився з мяса і поставити до 
рури, нехай прирумяниться. Підляти водою і 
допекти, але вважати, щоби не перепеклося, 
бо буде сухе і не смачне. Покраяти на кусни-
ки, поляти сосом і видати з присмаженими 
барабольми. Бараболі вариться не обирані, 
а як простигнуть, крається в пластинки (та-
рельці) й присмажується на маслі.

Котлєти з баранини, січені
Лопатку баранячу обкроїти з костий, 

сполокати, лій відкинути, а мясо посічи на 
машинці. На 1 kg. мяса вбити одно яйце, 
одну булку намочену в воді і добре від-
тиснену посолити й дати перцю на конець 
ножа. Виробити мясо рукою на пухку масу, 
поділити на кілько треба. Котлєти робити 
тоненькі, бо при смаженю стягаються, а 
грубі не смачні. Смажити на маслі, а коли з 
обох боків зарумяняться, посипати мукою 
і засмажити, підливаючи водою, щоби зро-
бився сос. Можна дати зубець чіснику. До 
сего подається піре.

  
Фарш до горячих паштетів
Задусити чотири молоді голуби (т. є стис-

нути сильно під крильцями і потримати так 
кілька хвиль), обскубати і неполокані спра-
вити (тоді можна довше удержати забиту 
птицю), а полокати аж тоді, коли ся її пече чи 
варить. На другий день голуби покраяти на 
половину і вложити до ринки, давши на спід 
покраяної в пластинки свіжої солонини, до-
дати ще ложку масла, трохи виполоканих і 
намочених горячою водою грибиків, кілька 
ложок росолу або горячої води і душити під 
покришкою аж змякнуть. Гриби виняти, по-
краяти тоненько, зробити запражку з ложки 
масла і муки, заляти міцним росолом або роз-
пущеним буліоном, дати пару капарів, гриби 
і заварити, так щоби сос не був дуже рідкий. 
Голуби покласти на полумисок (такий, щоби 
в рурі не пук), на то покласти упечений з тіста 

кружок, а на голуби вляти трохи сосу і при-
крити шапкою з тіста, упеченого наперед в 
мисці та й вставити до рури на чверть годи-
ни, щоби ся огріло, але вважати, щоби тісто 
не спалилося. Полумисок поставити на під-
ставці від желізка або на цеглі, щоби зі споду 
не пригоріло. Решта сосу подає ся в сосієрці 
до столу.

Паштет горячий з качок
Зарізати і справити товсті качки і поли-

шити через ніч. На другий день сполокати, 
посолити, дати на бляхи і пекти в рурі, поки 
не змякнуть. Тоді виложити на стільницю, 
покраяти, кости відкинути, а мясо покласти 
на полумисок. Зробити такий сос: упекти те-
лячу утрібку (але не перепекти, бо буде круп-
ниста), коли остигне, втерти на терці, а потім 
перетерти крізь сито, щоби не було грудок. 
Зробити румяну запражку, вляти росолу або 
буліону, дати перетерту утрібку, пару капарів, 
пів кватирки білого вина, на конець ножа 
цукру і соли, цитринового соку до смаку і 
заварити. Трохи вляти на качки, а з рештою 
поступати як при голубах. Замісць крухого 
тіста можна ужити француського.

*Капари (Capparis spinosa, L.) – південний 
сланкий чагарник. Мариновані бруньки кві-
ток цього чагарника вживаються як при-
смака.

Все буде смачно

Мирилки

Чому чапля стоїть на одній нозі 
Чапля зшила черевички
І мерщій пішла до річки.
— Чапу-лапу, чапу-лапу,
В мене гарні черевички! 
Поки хвастала, ходила,
Черевичок загубила.
І стоїть вона в лозі
На одній своїй нозі,
Другу вгору підіймає —
Черевичка немає. 

Муха-звір 
Сіра муха-цокотуха
Сіла Грицеві на вухо.
Грицик чує — щось дзижчить,
Та як крикне: «Звір гарчить!» 
І сміються всі з тих пір,
Що для Гриця й муха — звір. 

Є у мене киця Мурка 
Є у мене киця Мурка,
Дуже мудра кішка.
Тільки скажеш:
«Замазурка!» —
Вмиється хоч трішки.
А синок її Васько
Муркне:
«Мила нене,
Поки вип'ю молоко,
Вмийся ти за мене». 

Сніжна зіронька горить
В мене на віконці.
Як погасне, інша вмить
Спалахне на сонці.
Скільки їх, живих, ясних,
Вранці мерехтіло!
Це малята зір нічних
В гості прилетіли.

Лабіринт

Знайди 7 відмінностей

Дві подружечки зажурилися,
Дві подружечки посварилися.
Тобі яблучко, мені грушечка —
Не сварімося, моя душечко.
Тобі яблучко, мені зернятко — 
Не сварімося, моє серденько.

********************
Грались, грались, розважались,
Веселились і сміялись.
Потім раптом посварились,
Сіли, стихли, зажурились.
Годі, годі сумувати!
Соромно ворогувати!
Не злостуй і схаменись
Та до мене посміхнись.
Дам тобі назустріч руку.
Проженемо сварку-муку.
Настрій радісний, веселий
Хай панує у оселі.

Загадки – 
зиминки

Наче пух, ніби пір’їнки
З неба падають... (сніжинки)

Руки — гілки, ніс — патик.
Двір прикрасив... (сніговик)

На гіллячці балагур
Красень, птах зими... (снігур)

Під ялиночкою клунок
Новорічний... (подарунок)

Подарунки всі всерйоз,
Адже він — Дідусь... (Мороз)

Дитячий майданчик

Що їли галичани сто років тому:  
зі старої книги рецептів

Продовжуємо публікувати 
вірші  Платона Воронька


