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З Новим 2018 роком та Різдвом Христовим!

Шановні краяни, 
мешканці 

Тернопільського 
району!

Відходить у минуле ще один рік. 
Рік наших спільних переживань, 

боротьби і перемоги,наших 
спільних успіхів і поступу вперед. 
Ми з оптимізмом і надією диви-

мося в майбутнє! 

Олександр  
ПОХИЛИЙ, 
голова Тернопіль-
ської райдерж-
адміністрації

Андрій
ГАЛАЙКО, 

голова  
Тернопільської 
районної ради

Щиро зичимо вам, дорогі друзі, щастя, добра і злагоди. Нехай Новий рік наповнить ваші 
домівки достатком та радістю! Нехай Різдвяна зірка, що сповістить про народження 

Ісуса Христа, принесе мир на нашій землі, весела Різдвяна коляда запалить у серцях 
вогонь віри, надії та любові, а йорданська вода додасть здоров’я, оптимізму та неви-

черпної енергії для розбудови нашої держави на весь прийдешній рік!

facebook.com/ 
PodilskeSlovo

На часі

На свята медики будуть із зарплатою!
Лише цього року держава надала 1,2 млрд грн субвенції на охорону здоров’я. Це не враховуючи коштів, які спрямували на 
медицину з обласного бюджету. Проте через те, що кількість медичного персоналу не відповідає кількості пацієнтів у медза-
кладах, цих коштів забракло на заробітну плату. 
Відтак Тернопільщиною про-

котилася хвиля протестів медиків. 
Люди розповіли, що по кілька міся-
ців не бачили своїх чесно заробле-
них грошей. Масштаби проблеми 
були чималими, тому у ситуацію 
втрутилася влада області. Зрештою, 
Тернопілля таки отримало останній 
розподіл коштів Держбюджету на 
виплату заробітної плати медикам. 
Кошти вже надходять у райони та 
громади, де виникла заборгова-
ність. 

За сприяння голови Терно-
пільської обласної державної 
адміністрації Степана Барни та 
народних депутатів України від 
Тернопільщини, які інформували 
про потребу в коштах Прем’єр-
міністра України Володимира 
Гройсмана, Кабмін спрямував 
на Тернопілля понад 65 млн 351 
тис. грн стабілізаційної дотації. 
Це, без перебільшення, вагомий 
внесок з боку держави на підтрим-
ку районів та громад. Більше 8 млн 
грн на погашення заборгованості 
скерували з обласного бюджету. 

— Медична субвенція розподі-
ляється пропорційно до кількості 
населення. В нашій області 1 млн 
50 тис. жителів, отже ми отрима-

ли медичну субвенцію в сумі 1 
млрд 200 тис. грн. Тож держава 
свої зобов’язання перед Терно-
пільщиною виконала на 100%. 

Отже, заборгованість пов’язана 
або з бездіяльністю районної 
ради, голів громад, або з безді-
яльністю головного лікаря, який 
не дотримується принципів штат-
ного розпису, визначених наказом 
Міністерства охорони здоров’я, — 
зазначив очільник області Степан 
Барна.  — Адже не може в лікар-
ні працювати більше медичного 
персоналу, ніж в ній лікується 
пацієнтів.

Таким чином, до 7 січня в об-
ласті планують ліквідувати за-
боргованість з виплати зарплати 
медпрацівникам. При цьому голо-
ва Тернопільської ОДА наголосив, 
що візьме під особистий контроль 
дотримання головних принципів 
діяльності лікувальних закладів 
краю, і доручив правоохоронним 
органам провести щодо цього не-
обхідну перевірку.

Детальніше про те, скільки ко-
штів отримали райони та грома-
ди, — в інфографіці.
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З Новим 2018 роком та Різдвом Христовим!
Шановні краяни!
Від щирого серця вітаю вас із Новим роком і Різдвом Христо-

вим! Нехай Новий рік та Різдвяна зоря принесуть у вашу домівку 
веселий настрій, гучну колядку, достаток і злагоду, а на україн-
ську землю — мир та процвітання.

Нехай кожен день повниться цікавими справами, теплом і 
спокоєм світяться вікна ваших осель, а негаразди обходять їх 
стороною. Щиро зичу вашим родинам добра, затишку та Божого 
благословення! 

Богдан ЯЩИК, керівник фракції політичної партії 
«Об’єднання «Самопоміч», керуючий справами Тернопіль-

ської районної ради.

Шановні друзі! 
Зустрічаючи Новий 2018 рік, аналізуємо пройдене, склада-

ємо плани на майбутнє, мріємо про їх здійснення. Віримо, що 
цей рік буде кращим і принесе всім нам нове натхнення і новий 
оптимізм. Усіх працівників культурної, освітньої сфери, засобів 
масової інформації, усіх мешканців Тернопільського району ві-
таю з Новим роком та Різдвом Христовим! 

Нехай Різдвяні дзвони відгукнуться у кожному серці любов’ю, 
теплом та радістю. 

Степан БОРОДАЙ, директор Острівської музичної школи, голова 
постійної комісії з питань української національної освіти, культури, 
духовності і засобів масової інформації Тернопільської районної ради, 

заслужений працівник культури України.

Шановні краяни, дорогі друзі!
Новий рік — це час нових сподівань, здійснення запові-

тних бажань, символ оновлення і змін. Приводів для оптиміз-
му сьогодні більше, ніж рік тому — Україна змінюється, і нам 
випала можливість бути причетними до цих змін. Бажаю усім, 
щоб Новий рік приніс стабільність, нові успіхи, найголовніше — 
здоров’я, щастя, добробут, впевненість у завтрашньому дні!

Зичу вам родинного затишку, миру, любові й достатку. Нехай 
Божа ласка буде завжди з вами! 

Володимир ДЗУДЗИЛО, голова постійної комісії з питань 
соціально-економічного розвитку, фінансів і бюджету та  

міжбюджетних трансфертів Тернопільської районної ради.

Від усього серця вітаю зі світлими і радісними свя-
тами — Новим роком та Різдвом Христовим — жите-
лів сіл Скоморохи, Прошова, Мишковичі, Смолянка і 
Теофілівка! 

Бажаю вам щастя, міцного здоров’я, добра, вірних друзів та 
близьких людей поруч. Нехай Новий рік виправдає ваші добрі 
надії, принесе достаток і добробут у ваші домівки, любов і злаго-
ду у ваші родини, мир у нашу Україну!

Володимир КРУПНІЦЬКИЙ, директор ПП «Агрофірма «Медобори», депу-
тат Тернопільської районної ради, заслужений працівник сільського 

господарства України.

Щиро вітаю із Новим роком 
та Різдвом Христовим!
Нехай 2018-й виправдає найкращі надії і прагнення, прине-

се достаток і добробут вашим сім’ям. Хай завжди з вами буде 
Господь Бог, а дорогу у майбуття осяває яскрава Різдвяна зірка! 
Щасливого вам Нового року і веселого Різдва!

Богдан ЯЦИКОВСЬКИЙ, голова Тернопільської об-
ласної організації Радикальної партії Олега Ляшка, 
депутат обласної ради.

Шановна громадо сіл Миролюбівка та Лучка!
Прийміть найщиріші вітання з Новим роком та Різдвом Хрис-

товим. У ці святкові дні бажаю вам добра, любові і радості, щастя 
і процвітання. Здоров'я вам, вашим рідним і близьким! Всіх благ 
земних! Хай збудуться мрії і здійсняться бажання, а Божа благо-
дать освітить ваш шлях і зігріє душу своїм теплом.

З Новим роком! З Різдвом Христовим! 
Володимир КРИНИЦЬКИЙ,   

сільський голова сіл Миролюбівка та Лучка.

Голова СПП «Мричко» Надія Ярославівна Мричко та 
голова СФГ «Аванто» Іван Васильович Мричко щиро 
вітають своїх працівників та пайовиків сіл Баворів, 
Застав’я Тернопільського району та Магдалівка Підво-
лочиського району з Новим роком та Різдвом Христо-
вим!

Нехай ці свята — вісники оновлення, мрій і сподівань — при-
несуть вам і вашим родинам добро, мир і достаток, спокій і зла-
году, впевненість у майбутньому. Зичимо вам міцного здоров’я, 
успіхів, родинного щастя, достатку і благополуччя!

Дорогі земляки!
Щиро вітаю вас із Новим 2018 роком та Різдвом Христовим!  
Проводжаючи минулий рік, хочу сказати  усім мешканцям 

нашої громади слова особливої вдячності та шани за працьови-
тість і оптимізм, за розуміння та підтримку, за все, що ми зуміли 
зробити разом із вами.

Прийдешній рік хай буде світлим, щасливим і мирним, а 
Різдво Христове наповнює серця любов'ю, надією і вірою! Щастя 
вам, миру, достатку і злагоди у ваших оселях! Веселих свят!

Олег КОХМАН, Великогаївський сільський голова 
об’єднаної територіальної громади.

З Різдвяних свят, зі світлої надії кожної людини на 
щасливе прийдешнє починається новий рік нашого 
життя, наші майбутні звершення у нових справах.

Нехай 2018 рік буде щедрим на врожай, багатим на 
добро, мир, взаєморозуміння, спокій, любов і достаток у 
кожній селянській родині, в кожній оселі.

Висловлюємо щиру вдячність трудівникам госпо-
дарства, нашим партнерам, усім пайовикам, ветеранам 
хлібної ниви за сумлінну і самовіддану працю. Прийміть 
найщиріші слова вітань і побажань гарного настрою, 
любові, здоров’я та удачі. 

З Новим роком і Різдвом Христовим!
Виконавчий директор ПП «Агрон», 

заслужений працівник сільського господарства України, 
депутат Тернопільської обласної ради Юрій БЕРЕЗОВСЬКИЙ, 

директор ПП «Агрон» Наталія БЕРЕЗОВСЬКА.

Шановні земляки! 
Сердечно вітаю вас з нагоди світлих днів — Нового року та 

Різдва Христового. Щиро зичу міцного здоров’я, щастя, добра, 
мирного неба над Україною. Нехай 2018 рік виправдає наші надії 
і сподівання, принесе спокій і достаток. Від душі зичу кожній 
родині благополуччя, хай Божа благодать завжди буде з вами та 

вашими рідними.
Андрій КУЗЬ, голова фракції політичної 

партії «БПП «Солідарність» .

Шановні мешканці Тернопільського району!
Нехай 2018 рік стане для вас щасливим та успішним, а ве-

личне свято народження Христа принесе у ваші домівки мир і 
тепло, любов і взаєморозуміння, щастя і радість, Боже благосло-
вення і світлі сподівання. Зичу вам та вашим родинам міцного 
здоров’я, злагоди та здійснення найзаповітніших мрій!

З Новим роком і Різдвом Христовим!
Сергій ЧАПРАК, Підгороднянський 

сільський голова, голова Тернопільської 
районної організації політичної партії 

«Громадянська позиція».

Шановні мешканці району!
Тернопільська районна організація Товариства Червоного 

Хреста України вітає вас із Новим роком і Різдвом Христовим. 
У ці святкові дні бажаємо вам і вашим родинам добра, любові й 
радості, щастя і процвітання, а головне — здоров’я і миру.

Нехай Вефлеємська зірка зігріє ваші серця для доброти та 
милосердя. Даруйте тепло і ласку ближнім і усім, хто цього по-
требує. 

Ольга НИЖНИК, голова Тернопільської районної організації 
Товариства Червоного Хреста.

Шановні колеги, дорогі земляки! 
Зустрічаючи Новий рік, ми покладаємо на нього світлі спо-

дівання та віру в те, що він буде сповнений миром, добром і 
процвітанням. Тож бажаю вам, щоб збулося все задумане, щоб 
прийдешній рік став часом добрих змін. Щастя вам, благополуч-
чя, достатку і, звичайно ж, міцного здоров’я. З Новим роком та 
Різдвом Христовим!

Іван ТРАЧ, в. о. головного лікаря ТРТМО.

Шановні освітяни, 
мешканці Тернопільського району!
Напередодні Новорічних та Різдвяних свят прийміть сердечні 

вітання та найкращі побажання. Нехай Різдво Христове принесе 
вам і вашим родинам добро, мир і достаток. 

Нехай ваші серця будуть зігріті любов’ю і теплом, домівки 
повняться добром, радістю та Божим благословенням, а очі сві-
тяться щастям. Нехай із останніми хвилинами старого року вас 
покинуть турботи та негаразди, а 2018 рік буде щедрим на цікаві 
плани, нові досягнення та професійні перемоги.

Василь ЦАЛЬ, начальник відділу освіти Тернопільської РДА.
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Президент Петро Порошенко готує стратегію із повернення 
з тюрем Російської Федерації українських заручників. Про це 
розповіла представник Президента у Верховній Раді Ірина Луцен-
ко, спілкуючись із журналістами на летовищі у «Борисполі», куди 
прибули літаки зі звільненими бранцями, повідомляє кореспон-
дент Укрінформу.
 Разом з тим, вона нагадала, що на тимчасово окупованій території 
Донбасу ще залишається 93 українських заручників, і запевнила, 
що робота щодо їхнього звільнення також ведеться.

24 військовослужбовці виявили бажання пройти обстеження 
і лікування. До Національного військово-медичного клінічного 
центру «Головний військовий клінічний шпиталь» у Києві в ніч на 
четвер, 27 грудня, надійшли 24 звільнених напередодні з ОРДЛО 
українських військовослужбовці.
Фахівці медустанови оцінюють їхній стан як задовільний. Про це 
повідомив на брифінгу в четвер провідний терапевт шпиталю Сер-
гій Прокопчук.

Починаючи з 2018 року держава буде оплачувати конкретні 
медичні послуги, надані пацієнтам на різних рівнях медичної 
допомоги. Про це сказала в.о. міністра охорони здоров'я Уляна 
Супрун. «Від 2018 року на первинній ланці, коли кожна сім'я оби-
рає свого лікаря, послуги надаються безкоштовно. У 2019 році пе-
рейдемо на безкоштовні послуги спеціалістів в поліклініках, в 2020 
через державну страховку, за яку громадяни заплатили через по-
датки, будемо сплачувати медичні послуги в госпіталях», — сказа-
ла Супрун.
В 2018 році держава оплатить за новою схемою базовий пакет по-
слуг сімейних лікарів, педіатрів, терапевтів. 

Вже у січні наступного року облдержадміністрації мають по-
дати до Мінрегіону пропозиції щодо проектів та заходів, які 
фінансуватимуться за рахунок субвенції державного бюджету 
на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості. 
Про це йдеться у відповідній Постанові Кабінету Міністрів (№983). 
Розмір субвенції загалом становить 4 млрд грн. Кошти спрямовува-
тимуть на: будівництво медичних закладів у сільській місцевості,
придбання медичного обладнання для закладів охорони здоров’я 
у сільській місцевості; розвиток телекомунікаційної інфраструк-
тури; забезпечення житлом та автотранспортом медичних пра-
цівників, що працюють у сільській місцевості. Надалі об’єкти, на 
фінансування яких залучається субвенція, фінансуватимуться або 
утримуватимуться за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що 
перерахунок пенсій військовослужбовцям треба зробити з 1 
січня 2018 року, незалежно від того, коли буде ухвалений від-
повідний закон. «Ми вже направили законопроект про пенсійне 
забезпечення до Ради нацбезпеки і оборони. Думаю, що в січні бу-
дуть всі узгодження. Коли він не був би ухвалений — в січні, чи в 
лютому, перерахунок пенсій для військовослужбовців треба зро-
бити з 1 січня, щоб ніхто нічого не втратив», — сказав Гройсман під 
час засідання уряду.
У свою чергу, перший віце-прем'єр-міністр-міністр економічного 
розвитку і торгівлі України Степан Кубів  зауважив, що проведено 
велику роботу з грошового забезпечення військових.

Станом на 27 грудня безвізовим режимом з Євросоюзом ско-
ристалися майже 380 тис. українців. Про це повідомив помічник 
голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян. 
«Майже 380 тис. громадян України скористалися безвізом. Це тіль-
ки ті, хто їхав до країн ЄС, починаючи з 11 червня, маючи лише біо-
метричний паспорт», – заявив він.
За словами Слободяна, це приблизно 4% від тієї кількості грома-
дян України, які з 11 червня взагалі виїхали за кордон до країн ЄС. 
Решта мали або біометричний паспорт із вклеєною довготривалою 
шенгенською візою, або паспорт старого зразка (без чіпа з біоме-
тричними даними).
«Враховуючи, що Міграційна служба видала близько 5 млн біоме-
тричних паспортів, то наступного року ми очікуємо збільшення 
кількості наших співвітчизників, які скористаються безвізом», – за-
уважив помічник голови Державної прикордонної служби України.
Як повідомлялося, безвізовий режим між Україною і Європейським 
Союзом набув чинності 11 червня. Однак безвіз не працює з Вели-
кою Британією, Ірландією, Ісландією, Ліхтенштейном, Норвегією та 
Швейцарією.

«В Україні із 24 мільйонів працездатного населення тільки 8 
мільйонів — чоловіки, 16 мільйонів — жінки, з яких лише 8 
мільйонів працюють. Решта зайняті домашнім господарством», 
— сказав міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко.
Він закликав громади «активніше будувати дитячі садки і звільняти 
жінку від сидіння у декретній відпустці, якщо вона прагне реалізу-
вати себе ще й в іншому напрямку».
Зокрема, за словами урядовця, влада розглядає можливість ство-
рювати у великих містах дитячі садочки на перших поверхах бага-
топоверхівок.

Зведений бюджет освіти в 2018 році становить 221,9 млрд 
гривень, при цьому за рахунок збільшення зарплат на наступ-
ний рік для вчителів на 25% обсяг освітньої субвенції зріс на 
11,2 млрд і становить 61,7 млрд грн. Про це йшлося під час прес-
конференції міністра освіти і науки України Лілії Гриневич на тему 
«Підсумки роботи МОН у 2017 році. Візія змін у 2018-му».
Вона наголосила, що 2018 рік – рік старту реформи «Нова укра-
їнська школа». «І це саме той випадок, коли реформа підтримана 
реальними грошима», – додала міністр. «Ці інвестиції ми робимо 
на засадах співфінансування з місцевими органами влади – час-
тину коштів дає держава, іншу частину – місцеві органи. Майже 1 
млрд держава дає на забезпечення навчальними засобами та мо-
більними меблями, бо для реалізації нових методик потрібне нове 
освітнє середовище, і маємо його забезпечити», – зазначила Лілія 
Гриневич.
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Додаткові субвенції місцевим  
бюджетам — передноворічний подарунок!
26 грудня відбулася позачергова 15 сесія Тернопільської районної ради, яку провів 
голова Андрій Галайко. У роботі сесії взяв участь голова Тернопільської РДА Олександр 
Похилий.

На останній у 2017 році колегії РДА 
йшлося про здобутки та перспективи
26 грудня в стінах Тернопільської районної державної адміністрації відбулася колегія, 
під час якої розглянули важливі для району питання. На засідання під головуванням 
голови РДА Олександра Похилого та за участю голови Тернопільської районної ради 
Андрія Галайка, були запрошені сільські та селищні голови, начальники військово-
облікового столу сільських, селищних рад, керівники відділів, управлінь райдержадмі-
ністрації, районної ради, представники ЗМІ. 

На сесії внесено зміни до ра-
йонного бюджету на 2017 та 2018 
роки. Це стало можливим тому, 

що 22 грудня на сесії Тернопіль-
ської обласної ради було внесено 
зміни до обласного бюджету на 
2017 рік стосовно збільшення суб-
венції з державного бюджету міс-
цевим бюджетам. Таким чином, 
до районного бюджету додатко-
во надійшло медичної субвенції 
на суму 637,3 тисячі гривень та 1 
мільйон 500 тисяч гривень стабі-
лізаційної дотації, яку використа-
но на освіту (оплата комунальних 
послуг та енергоносіїв). 

Обсяг доходів загального фон-
ду районного бюджету на 2018 
рік збільшено на 77 мільйонів 
628 тисяч 400 гривень за рахунок 
субвенції з місцевого бюджету 

на соціальний захист (виплата 
допомоги сім’ям з дітьми, малоза-
безпеченим сім’ям, особам, які не 
мають права на пенсію, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю 
тощо, а також для надання пільг 
і житлових субсидій.

Депутати також схвалили рі-
шення районної ради про надання 
одноразової грошової допомоги, 
затвердили розпорядження го-
лови районної ради, голови РДА 
та нормативну грошову оцінку 
чотирьох земельних ділянок, які 
розташовані у селах Велика Лука 
та Смиківці.

Галина ЮРСА – ТРР «Джерело».
Фото автора. 

Про районну програму розви-
тку футболу в Тернопільському 
районі на 2015-2020 р. р. допо-
відала начальник відділу молоді 
та спорту РДА Ганна Галич. За її 
словами, проведення футбольних 
змагань сприяло масовому залу-
ченню населення до систематич-
них занять фізичною культурою і 
спортом, вихованню у мешканців 
району активної соціальної орі-
єнтації, покращенню організації 
змістовного дозвілля громадян 
за місцем проживання, гармоній-
ному розвитку і життєдіяльності 
особистості, зміцненню здоров’я 
людей, спонукало до ведення здо-
рового способу життя.

Для реалізації прав мешкан-
ців району на заняття футболом 
у районі станом на листопад 2017 
року діють: 1 стадіон, 32 футболь-
них поля, 3 спортивні майданчи-
ки з синтетичним покриттям (в с. 
Біла, розміром 12х24 м, с. Великі 
Гаї та смт Великі Бірки, розміром 
22х44 м).

— Маємо значні успіхи у спор-
ті. Тернопільський район (ФК 
«Агрон-ОТГ») — чемпіон вищої 
ліги з футболу. Наші хлопці по-
казують відмінні результати на 
обласному та районному рівня, 
активно популяризують спорт се-
ред молоді, — сказала Ганна Ми-
колаївна. — Звісно, не все вдалося 
виконати, але термін дії програ-
ми триває, тому відділ молоді та 
спорту районної державної адмі-
ністрації спільно з районною фе-
дерацією футболу, районною ра-
дою ФСТ «Колос», сільськими та 
селищними радами, ОТГ докладе 
усіх зусиль, щоб розвиток футбо-
лу у Тернопільському районі під-
нявся на якісно новий рівень.

Відбулось урочисте нагоро-
дження команд району за значні 
здобутки у футболі. Представни-

кам футбольних клубів були вру-
чені комплекти м'ячів і форм, а 
також грошові подарунки.

Далі розглянули питан-
ня стану військового обліку 
військовозобов’язаних і призо-
вників в районі.

— Стан військового обліку гро-
мадян України у Тернопільському 
районі в цілому відповідає вимо-
гам керівних документів та оціню-
ється як «задовільний», але мають 
місце окремі недоліки і порушення, 
які потребують негайного усунен-
ня та вжиття заходів відповідного 
реагування, — інформував вій-
ськовий комісар Тернопільського 
об᾽єднаного міського військового 
комісаріату підполковник Мико-
ла Бойко. — Під час звіряння з 
Тернопільським ОМВК складені 
списки осіб, які ухиляються від 
постановки на військовий облік, 
але роз’яснювально-агітаційна 
робота серед населення щодо вій-
ськового обов’язку громадян пе-
ребуває на дуже низькому рівні. 
Здебільшого її здійснюють тільки 
особи, відповідальні за ведення 
військового обліку.

Про створення та розвиток 
сільськогосподарських обслуго-
вуючих кооперативів у районі 
на районній колегії доповідав 
начальник відділу економічного 
та агропромислового розвитку 
і торгівлі РДА Володимир Заве-

руха. Він зазначив, що у Терно-
пільському районі здійснює ді-
яльність сільськогосподарський 
обслуговуючий кооператив «Наш 
садочок» (адреса: с. Мишковичі, 
вул. Дорошенка, 26; керівник Вер-
хола Василь Богданович), який 
надає послуги щодо обслугову-
вання членів кооперативу сіль-
ськогосподарською технікою для 
догляду за садами. За напрямом 
діяльності це є плодоовочевий 
кооператив. Він, на жаль, єдиний 
в районі, хоча держава постійно 
наголошує на тому, що готова фі-
нансово підтримувати такі коопе-
ративи. Втім, чомусь районні фер-
мери з цим не поспішають.

Важливим питанням поряд-
ку денного колегії була доповідь 
заступника керівника апарату-
начальника відділу загального 
діловодства та контролю апара-
ту РДА Світлани Мікітіної.

Вона розповіла присутнім про 
роботу структурних підрозділів 
райдержадміністрації, органів 
місцевого самоврядування щодо 
посилення виконавської дисци-
пліни, реалізації завдань, визначе-
них нормативно-правовими акта-
ми Президента України, Кабінету 
Міністрів України, розпорядчими 
документами голів обласної та ра-
йонної державних адміністрацій. 

Начальник відділу організа-
ційної роботи апарату РДА Іри-
на Баюрак повідомила під час 
колегії про перспективний план 
роботи районної державної ад-
міністрації на 2018 рік. Вона та-
кож озвучила головні питання, 
які розглядатимуть та вивчати-
муть наступного року.

Члени колегії внесли коректи-
ви до деяких порушених у допо-
віді питань. 

Лілія КУЛЕНИЧ.
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739 641 грн капітальний ремонт ЗОШ І-ІІІ ступенів 
в с. Малий Ходачків;

614 929 грн реконстукція даху Великобірківської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназії ім. С. Балея;

1 млн
138 797 грн

реконструкція корпусу музичної 
школи будинку творчості школяра в 

смт. Великі Бірки;

1 млн
300 000 грн

будівництво спортивного майдан-
чика на території КЗ "Великоглибо-
чецька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів імені Ярослава Стецька";

900 000 грн реконструкція даху Великобірків-
ського селищного будинку культури;

125 000 грн

енергозберігаючі технології у бу-
динку культури Великоглибочецької 

сільської ради (заміна віконних та 
дверних блоків);

584 000 грн
капітальний ремонт будівлі 

фельдшерсько-акушерського пункту 
(ФАП) в селі Смиківці;

400 000 грн капітальний ремонт дороги кому-
нальної власності с. Білоскірка;

57 000 грн
придбання обладанання "Дитячий 

майданчик" для Великоберезовиць-
кої селищної ради;

167 000 грн
придбання обладанання комплексу 
"Пішохідний перехід" для Тернопіль-

ського району.

За сприяння народного депутата 
України ТАРАСА ЮРИКА із Державного 
фонду регіонального розвитку у 2017 
році були виділені кошти на рекон-
струкцію наступних обєктів соціальної 
інфраструктури:

5 млн 502 569 грн
реконструкція фельдшерсько-акушер-
ського пункту у с. Великі Гаї під амбулато-
рію загальної практики – сімейної меди-
цини;

2 млн 902 176 грн
реконструкція загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів у с. Почапинці.

Радісна звістка напередодні свят охопила 
всіх українців — українська сторона домо-
вилася з бойовиками про обмін полонени-
ми. 27 грудня ввечері їх зі сльозами радості, 
квітами та українськими стягами зустрічали в 
міжнародному аеропорту «Бориспіль» рідні, 
друзі, влада та духовенство. 

На летовищі також були присутні міністр 
оборони Степан Полторак, члени гуманітар-
ної підгрупи Тристоронньої контактної групи 
з врегулювання конфлікту на Донбасі, а та-
кож предстоятелі українських православних 
церков — Патріарх УПЦ КП Філарет і Митро-
полит Київський УПЦ Онуфрій.

Петро Порошенко подякував присут-
нім, президентам Німеччини і Франції 
Ангелі Меркель і Еммануелю Макрону, 
членам Тристоронньої контактної групи 
тощо.

Серед 73 визволених є і троє жителів 
Тернопільщини — Василь Гулька, Олексій 
Кодьман та Володимир Бачинський.

Василю Гульці, уродженцю смт Великі 
Бірки Тернопільського району на момент 
мобілізації було 30 років. Він не ховався — 
отримавши повістку, пішов захищати Україну. 
Тернополянин Олексій Кодьман на почат-

ку бойових дій працював за кордоном — за-
робляв гроші на лікування матері. Коли мамі 
стало гірше, хлопець повернувся, і його від-
разу мобілізували. 15 листопада 2015 року, 
вже в полоні, йому виповнилося 30 років.

Хлопці разом служили у 56-й окремій ме-
ханізованій бригаді Збройних сил України з 
весни 2015 року. Брали участь в АТО. 12 лис-
топада того ж року під час виконання бойо-
вого завдання в районі сектору «М» біля Пав-
лопіль, що  неподалік Маріуполя, вони були 
захоплені в полон терористами «ДНР».

Спочатку Олексій і Василь перебували в 
підвалах СБУ в Донецьку, куди раніше звози-
ли всіх полонених. Там вони були до літа 2016 

року. Потім зникли, і їх дуже довго шукали. 
Тільки через чотири місяці представники 
ООН підтвердили, що хлопці перебувають у 
Західній виправній колонії №97 міста Макіїв-
ки.

Військовослужбовці тривалий час були в 
списках на обмін. Кожного разу представни-
ки влади обіцяли, що після переговорів Трис-
торонньої групи з урегулювання конфлікту 
на Донбасі справа звільнення Олексія і Ва-
силя зрушиться з місця. Тільки за минулий 
рік відбулося близько 30 таких публічних зу-
стрічей в Мінську, які не принесли бажаного 
результату. Та рідні не втрачали надії, і таки 
дочекалися довгоочікуваної зустрічі.

Про Володимира Ба-
чинського, жителя села 
Курники Тернопільсько-
го району, відомо неба-
гато. 38-річний чоловік 
служив у взводному опо-
рному пункті ВОП 21302, 
що на Донеччині. У січні 
2016-го року потрапив у полон бойовиків.

«Це повернення полонених додому є сим-
волом нашої боротьби і нашої перемоги. Це 
була дуже виснажлива, дуже професійна з 
нашого боку боротьба за кожного. Дякую 
рідним заручників, за те що в ці важкі часи 
ви з гідністю вірили в Українську державу, ві-
рили у нашу спільну боротьбу, дякую за ваше 
терпіння, — сказав Президент України 
Петро Порошенко. — В останні дні робота 
з підготовки до звільнення тривала 24 годи-
ни на добу. Були задіяні всі необхідні правові 
механізми, всі можливості міжнародного тис-
ку: починаючи від Нормандського формату і 
закінчуючи нашими партерами зі США; по-
чинаючи від Церкви і закінчуючи переговор-
ною групою; починаючи від Тристоронньою 
контактної групи і закінчуючи ОБСЄ і міжна-
родними організаціями; починаючи від Чер-
воного Хреста і закінчуючи Уповноваженим 
із прав людини. 

Глава держави повідомив, що кожному зі 
звільнених українців буде надано належну 
медичну і матеріальну.

Тим часом між Україною та ОРДЛО по-
чалися чергові переговори щодо обміну 
полоненими. Бойовики вже підтвердили 
місцеперебування понад 20 українців. 
Про це повідомила представник Пре-
зидента у Верховній Раді Ірина Луценко 
в аеропорту «Бориспіль», куди прибули 
звільнені українські полонені.

Лілія КУЛЕНИЧ.

ДОВГА ДОРОГА ДОДОМУ:  
з полону повернулися тернопільські військові

Три сучасні мобільні лабораторії 
з габаритно-ваговим контролем 
відтепер працюватимуть на дорогах 
Тернопільщини 
Ключі та свідоцтва про реєстрацію спеціалізованих 
автомобілів працівникам управління Укртрансбезпеки в 
Тернопільській області передали голова Державної служ-
би України з безпеки на транспорті Михайло Ноняк, 
голова Тернопільської обласної державної адміністрації 
Степан Барна та голова обласної ради Віктор Овчарук.
Завдяки мобільним лабо-

раторіям з габаритно-ваговим 
контролем вдасться зберегти 
інфраструктуру області та змен-
шити навантаження на дороги, 
уберігаючи їх таким чином від 
руйнування перевантаженими 
автомобілями. 

«У Тернопільській області є по-
вна підтримка і налагоджена кому-
нікація наших підрозділів з місце-
вою та обласною владою. За кошти 
Єврокомісії Укртрансбезпека заку-
пила 78 мобільних пересувних ла-
бораторій, які можуть працювати 
по всіх видах контролю від рейдо-
вих і планових перевірок. Ці комп-
лекси дадуть можливість зберегти 
ту інфраструктуру, яку системно 
будує уряд країни та керівництво 
області, адже щороку спрямовують 
мільярди гривень на відновлення 
українських доріг та їхній ремонт. 
На сьогодні країна має більше 
100 пересувних комплексів, тому 
габаритно-ваговий контроль має 
бути системним у кожній області. 
Наш успіх залежить від спільної 
праці. Дякую Степану Степано-
вичу за те, що докладає багато зу-
силь, щоб область розвивалася і 
була привабливою», — наголосив 
голова Державної служби Укра-
їни з безпеки на транспорті Ми-
хайло Ноняк. 

Щороку через перевантаження 
псуються дороги, внаслідок чого 
держава отримує збитки на суму 
більше як 2 мільярди гривень. 
Запобігти руйнуванню вдасться 

завдяки ефективному габаритно-
ваговому контролю.

За словами голови ОДА Сте-
пана Барни, вагові комплекси 
дадуть можливість забезпечити 
контроль перевізників на тери-
торії області: «Дороги є не там, де 
їх будують, а там, де їх бережуть. 
Тернопільщина достатньо розга-
лужений край — більше 5 тисяч 
кілометрів доріг. 75% доріг в об-
ласті передбачалися на низьку 
тоннажність».

Також голова ОДА наголосив, 
що область потребує нових май-
данчиків, які необхідні для вико-
ристання вагових комплексів.

«Такі майданчики планує-
мо розмістити щонайменше у 
6-ти пріоритетних напрямках, 
де найчастіше відбувається пе-
ревантаження доріг: Тернопіль-
Львів, Тернопіль-Хмельницький, 
Тернопіль-Кременець, Тернопіль-
Заліщики, Тернопіль-Івано-Фран-
ківськ, Тернопіль-Кам’янець-По-
дільський». 

Бойовики віддали Україні 73 полонених. Натомість мали отримати 306 
чоловік, але 43 людини відмовилися їхати на окуповані території. 

Це перший обмін за останні майже півтора року. Остання передача за-
ручників відбулася у вересні минулого року.

80 бойовиків Україна відмовилась віддавати через те, що ті скоїли осо-
бливо тяжкі злочини, тому не підпадають під амністію.

Усього з полону бойовиків за три роки війни звільнили вже 3212 людей. 
За підрахунками військових, 134 українців у полоні стратили. Перший 
і найбільший обмін заручниками відбувся у грудні 2014 року. Тоді 222 
бойовиків обміняли на 150 громадян України.
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Пенсійний фонд інформує

Соціальний захист

Реформи  |  Медицина

Допомога малозабезпеченим сім'ям
Малозабезпечена сім’я — це сім’я, яка з поважних або незалежних від неї причин має 
середньомісячний сукупний доход, нижчий від прожиткового мінімуму для сім’ї. Пра-
во сім’ї на допомогу залежить не лише від доходів, а й від її майнового стану, зайнятості 
працездатних членів сім’ї та інших факторів.

Автоматичний перерахунок 
працюючому пенсіонеру
Частиною четвертою статті 42 Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» 
№1058 визначено порядок здійснення перерахунку пенсії, 
якщо особа після призначення (перерахунку) пенсії про-
довжує працювати. Раніше кожні два роки пенсіонери 
могли звертатися до територіальних управлінь Фонду із 
заявою про перерахунок.
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо підвищення пенсій» №2148-УІІІ (далі – Закон 2148) у цей по-
рядок було внесено зміну, яка передбачає, що органи Пенсійного фонду 
щороку з 1 квітня без додаткового звернення особи здійснюють перера-
хунок пенсії тим особам, які на 1 березня року, в якому здійснюється пере-
рахунок, набули право на здійснення перерахунку. При цьому обираються 
найбільш вигідні умови перерахунку: лише з урахуванням страхового ста-
жу чи з урахуванням страхового стажу і заробітку. Порядок такого пере-
рахунку пенсії встановлює правління Пенсійного фонду за погодженням 
із центральними органом виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної політики у сфері соціального захисту населення.

Обчислення страхового стажу, який дає право на перерахунок пенсії 
відповідно до цієї статті, здійснюється не раніше дня, що настає за днем, 
до якого обчислено страховий стаж під час призначення (попереднього 
перерахунку) пенсії.

Як і раніше, такий перерахунок не здійснюють пенсіонерам, які отри-
мують пенсію за вислугу років на умовах, передбачених Законом України 
«Про пенсійне забезпечення», і які не досягли віку, встановленого статтею 
26 Закону 1058. Після досягнення пенсійного віку перерахунок здійсню-
ється за загальними правилами незалежно від виду призначеної пенсії.

Галина ГУМНИЦЬКА, заступник начальника ТО УПФУ  
Тернопільської області.

Частково пенсію за січень 2018 року 
буде виплачено у грудні 2017-го
Зазвичай пенсії виплачують щомісяця у період з 4 по 25 
число в установлену дату виплати, яка відома кожному 
пенсіонеру. Однак з метою забезпечення своєчасної ви-
плати пенсій з урахуванням святкових та вихідних днів у 
січні 2018 року уряд прийняв рішення, що пенсію за січень 
2018 року частково буде виплачено у грудні 2017 року.
Пенсіонерам, які отримують пенсію через банківські установи і мають 

дату виплати пенсії з 4 по 13 січня 2018 року, пенсія на їх банківський раху-
нок буде зарахована у період з 26 по 28 грудня поточного року.

Пенсіонерам, які отримують пенсію через поштові відділення і мають 
дату виплати пенсії з 4 по 8 січня 2018 року включно, пенсію буде виплаче-
но в термін до 31 грудня 2017 року.

Пенсіонерам, які з різних причин не зможуть отримати пенсію за січень 
2018 року (в тому числі ті, які не отримали пенсію за грудень 2017) на по-
штових відділеннях в останні дні грудня цього року, зможуть отримати її 
починаючи з 5 січня 2018 року.

Для пенсіонерів, які отримують пенсію через банківські установи і ма-
ють дату виплати пенсії по 25 січня або через поштові відділення і мають 
дату виплати пенсії з 9 по 25 січня, пенсію буде виплачено в звичайному 
режимі в установлені дати виплати.

З усіх питань, пов’язаних з виплатою пенсій, пенсіонери можуть зверта-
тися до Тернопільського об’єднаного управління Пенсійного фонду Укра-
їни Тернопільської області на «гарячу» лінію за номерами: (0352) 23-58-39 
(для жителів м. Тернополя) та 53-51-54 (для жителів Тернопільського райо-
ну) або до відділів обслуговування громадян за тел.: 23-53-16 (для жителів 
м. Тернополя), 53-51-54 (для жителів Тернопільського району).

Ця допомога призначається відповідно до Закону 
«Про державну соціальну допомогу малозабезпече-
ним сім’ям» та Постанови Кабінету Міністрів Укра-
їни від 24 лютого 2003 р. № 250 «Про затвердження 
Порядку призначення і виплати державної соціаль-
ної допомоги малозабезпеченим сім’ям».

Допомога призначається і виплачується у гро-
шовій формі малозабезпеченим сім’ям, які по-
стійно проживають на території України, мають 
середньомісячний сукупний дохід, нижчий від 
прожиткового мінімуму для сім’ї.

Прожитковий мінімум для сім’ї — визначена для 
кожної сім’ї, залежно від її складу, сума прожитко-
вих мінімумів, розрахованих та затверджених від-
повідно до Закону України «Про прожитковий міні-
мум», для осіб, які належать до основних соціальних 
і демографічних груп населення.

Призначення і виплата соціальної допомоги здій-
снюється управліннями соціального захисту насе-
лення за місцем реєстрації уповноваженого пред-
ставника малозабезпеченої сім’ї.

У сільській місцевості заяви з необхідними до-
кументами для призначення соціальної допомоги 
приймають виконавчі органи сільських і селищних 

рад та здійснюють їх передачу відповідним органам 
соціального захисту населення. Зазначені виконавчі 
органи можуть визначати уповноважену особу для 
прийняття документів.

Допомога малозабезпеченим сім’ям признача-
ється на півроку, і через шість місяців сім’я знову 
має підтвердити своє право на виплати.

Для призначення  соціальної  допомоги  на   на-
ступний   строк  уповноважений  представник  сім’ї  
подає  заяву  і  декларацію про  доходи та майно.  До-
відка про склад сім’ї поновлюється лише у разі  змін  
у  складі  сім’ї  або  у  разі,  коли  між поданням заяви 
на  призначення соціальної допомоги на наступний 
строк та  припиненням  виплати  раніше  призначе-
ної  соціальної  допомоги  минуло  більше  календар-
ного місяця.

Виплата раніше призначеної соціальної допо-
моги припиняється:

— якщо сім’єю приховано або навмисно подано 
недостовірні дані про її доходи та майновий стан, що 
вплинули на встановлення права на соціальну до-
помогу і визначення її розміру, внаслідок чого були 
надміру виплачені кошти, — з місяця, в якому ви-
явлено порушення;

— у разі переїзду сім’ї в іншу місцевість та настан-
ня обставин, що унеможливлюють виплату соціаль-
ної  допомоги (зокрема, смерть одинокої  особи), — з 
місяця, що настає за місяцем, в якому відбулися змі-
ни;

— за заявою уповноваженого представника сім’ї 
— з місяця, що настає за місяцем її подання, якщо 
інше не обумовлено заявою.

Р. М. ГРИЦИШИН, головний спеціаліст з питань оплати, 
нормування та продуктивності праці, відділу з пи-

тань праці та соціально-трудових відносин управлін-
ня соціального захисту населення районної державної 

адміністрації.

Уляна СУПРУН: «У вас — найкраще 
відділення політравми в Україні»
На базі Тернопільської університетської лікарні 26 грудня відбулося відкриття ново-
створеного Центру політравми. На урочини завітала в. о. міністра охорони здоров’я 
України Уляна Супрун, яка разом із керівництвом області перерізала символічну 
стрічку.

Відділення облаштували за 
найсучаснішими стандартами, що 
дасть змогу якісніше та оператив-
ніше надавати допомогу хворим. 
Загалом на його реконструкцію 
було витрачено 7 млн грн.

— Центр політравми — це 
об’єднання відділень спеціалізо-
ваної медичної допомоги, які на-
даватимуть комплексну допомогу 
хворим із політравмою, — зазна-
чив головний лікар університет-
ської лікарні Василь Бліхар. — Тут 
надаватимуть допомогу також і 
хворим, які перебувають у кри-
тичних станах. У нас є вся струк-
тура спеціалізованих відділень 
— ортопедія, нейрохірургія, очне 
відділення, судинна хірургія, то-
ракальна хірургія і в майбутньому 
буде кардіохірургія. Адже хворий 
з політравмою — це людина, яка 
отримала множинні ураження 
різних систем і органів. Основне 
завдання у такому разі — стабі-
лізувати стан пацієнта, а тоді вже 
надати спеціалізовану допомогу.

У Центрі працюють кваліфіко-
вані лікарі-хірурги різного про-
філю, які пройшли курси UTLS 
(Ukrainian Trauma Life Support).  
Навчальний курс «Підтримка 
життя під час травми», за слова-
ми Василя Бліхара, базується на 
найсучасніших підходах до ліку-
вання травми. Його розроблено 
для підвищення кваліфікації про-
фесіоналів та вдосконалення їхніх 
навичок, необхідних для роботи 
з травмою. Метою є покращення 
продуктивності та якості медич-
ної допомоги в ситуації високого 
ризику.

Уляна Супрун була вражена по-
баченим.

— У вас — найкраще відділен-
ня політравми в Україні, — за-
уважила в. о. міністра охорони 
здоров’я України. — Крім того, 
на Тернопільщині є нова диспет-
черська служба, розвивається ан-
гіографічний центр, облаштовано 
сучасні операційні. Тож вислов-
люю подяку обласній державній 

адміністрації, обласній раді, депу-
татам Верховної Ради України від 
Тернопільщини, які, по-перше, 
підтримують впровадження ме-
дичної реформи, а по-друге, за-
цікавлені у тому, щоб пацієнт пе-
ребував у центрі уваги й отримав 
найкращу допомогу, сприяють 
створенню для медпрацівників 
належних умов роботи.

У нове відділення за співфінан-
сування державних та обласних 
коштів придбали ангіограф – при-
лад, призначений для профілакти-
ки та лікування серцево-судинних 
та інших захворювань.

— Придбання ще одного та-
кого апарата продиктоване ви-
могами протоколів з надання 
кардіохірургічної допомоги. В об-
ласті скеровують чималі кошти на 
розвиток медицини, а наступний 
рік проголошено роком сільської 
медицини, тож ми плануємо спря-
мувати щонайменше 170 млн грн. 
на покращення умов лікування 
сільського населення, — наголо-
сив очільник Тернопільщини Сте-
пан Барна.

Лілія КУЛЕНИЧ.

П'ять напрямків 
медреформи у 2018-му
Наступного року в рамках впровадження медичної реформи 

планується запровадити оплату лікарям первинної ланки за на-
дання медичних послуг пацієнтам, розширення урядової про-
грами «Доступні ліки». 

Окрім того, планується створення нових кардіоцентрів для бо-
ротьби с серцево-судинними захворюваннями, ліцензування  ме-
дичної діяльності та завершення реформи Міністерства охорони 
здоров'я. Про це заявив на засіданні уряду в середу заступник мі-
ністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк.

«Ми починаємо найбільш складну й очікувану частину медич-
ної реформи. Загалом напрямків великих буде п'ять: по-перше, 
реформа фінансування охорони здоров'я, яка ухвалена парламен-
том, почне впроваджуватися на практиці. По-друге, ми будемо 
розвивати програму «Доступні ліки», розширювати її. По-третє, 
ми продовжуємо програму боротьби з серцево-судинними захво-
рюваннями шляхом створення нових кардіоцентрів. Четверте, за-
провадження змін для медиків — професійне  ліцензування їх ді-
яльності. По-п'яте, завершуємо проведення реформи Міністерства 
охорони здоров'я», — розповів Павло Ковтонюк.

Він поінформував, що в ході реформи оплата за па-
цієнтів лікарям первинної ланки розпочнеться з 1 

липня наступного року. З 1 квітня 2018 року роз-
починається кампанія з вибору пацієнтами ліка-
рів первинної ланки. Також наступного року пла-
нується відкрити додатково ще 13 кардіологічних 
центрів, де буде проводитися стентування паці-
єнтів з інфарктом міокарда. Крім того, МОЗ виніс 

на затвердження уряду постанову про спрощення 
ліцензування практики сімейної медицини. По-

становою Кабміну передбачається отриман-
ня такої ліцензії за 7 днів. 
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Він — зі славного хлібороб-
ського роду, що веде свій початок 
у мальовничому та працелюбно-
му селі Дорогичівці Заліщицько-
го району, де понині живе найрід-
ніша йому людина — старенька 
матуся Ганна Степанівна, а також 
брати і сестри та вся родина, дру-
зі й сусіди. Степан Васильович 
допомагає у будь-яких скрутних 
обставинах навіть незнайомій 
людині, шанує старших, родину.

— Степане Васильовичу, 
яким для вас і колективу був 
2017-й, що із запланованого 
вдалося втілити в конкретні 
справи?

— У байковецькому хлібороб-
ському колективі на постійній 
основі трудиться до 40 чоловік. 
Рік загалом був успішний за всіма 
показниками діяльності. Спосте-
рігається позитивна тенденція в 
основній галузі сільгоспвироб-
ництва — рослинництві. Завдяки 
копіткій і старанній роботі меха-
нізаторів, а також заступника ди-
ректора за фахом агронома Богда-
на Заполуха, головного інженера 
Назарія Озерянського, молодого 
технолога поля Сергія Якимця, 
що увійшов у наш колектив на по-
чатку жнив, вдалося зібрати ран-
ні зернові та зернобобові культу-
ри, в стислі агротерміни виорати 
і розрівняти площі під посів ози-
мих: ріпаку, пшениці, ячменю.  

Цього року зібрали по 80 
центнерів з гектара пшениці ві-
тчизняних та зарубіжних сортів 
і селекцій. Ваговитими й до-
рідними були корені цукрових 
буряків, які вчасно викопали. 
Загалом у заліковій вазі зібрали 
по 720 центнерів із гектара со-
лодких коренів. За 22 роки мого 
господарювання у Байківцях та-
кий високий урожай отримали 
вперше. Це — результат впрова-
дження передових європейських 
технологій. Питанню родючості 
грунтів, культурі землеробства, 

стану польових доріг приділяє-
мо постійну увагу. Для мене не 
байдуже, що скаже прийдешнє 
покоління, хотілося б на старо-
сті літ, щоб згадували добрим 
словом.

Наступного року візьмемо ін-
тенсивний курс на розвиток рос-
линництва. Придбали на чималу 
суму вітчизняної та імпортної 
посівної, грунтообробної техні-
ки, обприскувачів. Впорядкували 
складські приміщення, виробни-
чу територію, виставили блок-
пости. Працює багатотоннажна 
електронна вага. В нас усі отри-
мують гідну зарплату, надаємо 
оплачувані відпустки, перейшли 
в нові офісні приміщення.

На релігійні свята вшанову-
ємо ветеранів праці, коштами й 
транспортом допомагаємо соці-
альним закладам Байковецької 
об’єднаної територіальної грома-
ди, що була організована однією 
із перших на Тернопіллі.

Маємо 700 пайовиків у селах 
Гаї-Шевченківські, Шляхтинці, 
Байківці, Соборне, Чернелів-
Руський, Ступки. Вчасно і в по-
вному обсязі розрахувалися за 
оренду земельних паїв, і такої 
політики будемо дотримуватися 
в майбутньому.

— Степане Васильовичу, піс-
ля напруженого дня вдома чекає 
сім’я, додаються вже інші клопо-
ти й турботи. Кілька слів, будь 
ласка, про тих, хто за вас постій-
но хвилюється, чекає і любить.

— У родині Маціборків у До-
рогичівці сім’я була в особливо-
му пошанівку, дотримувалася 
християнської моралі й чеснот. 
Для мене берегинею роду є коха-
на дружина Галина. Вже дорослі 
сини, як кажуть у народі, на сво-
єму власному хлібові. Василь — 
молодий фермер на байковецькій 
землі, займається ягідництвом, 
пробує сили в овочівництві. Ігор 
займається бізнесом у торгівлі. 
Хлопці мають власну справу. Ми 
з Галею раді за них, як і за наших 
невісток — Марію та Олександру, 
які доглядають і виховують ону-
ків — Захара, Степана, Мілану. 
Наймолодший Захар дуже лю-
бить техніку та поїздки зі мною 
полями, від яких не може відірва-
ти допитливих  оченят. «Дідусю, 
а поле — це мистецтво?» — питає 
малий. «Бачиш, як багато кольо-
рів, як вони змінюються влітку? 
То змінює їх Бог, а малюють не-
легкою працею люди, невтомні 
ратаї землі», — відповідаю.

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ.

Степан МАЦІБОРКА:  
«Поле — це мистецтво»
Господарник, фаховий економіст, сучасний агроменеджер, один із ініціаторів за-
родження приватних сільгосппідприємств у перші роки незалежності української 
держави. Все це —про мого співрозмовника, генерального директора ТОВ «Вікторія», 
що в Тернопільському районі, Степана Маціборку.

Хранителі минувшини  
і сьогочасся
У грудні 1967 року було створено Тернопільський район, 
а вже невдовзі започаткував свою діяльність і районний 
державний архів, який у День працівників архівних установ 
України святкує своє перше 50-річчя. З цієї чудової нагоди 
висловлюємо сердечну подяку архіваріусам за їх надзвичай-
но відповідальну роботу. 

Започатковували  щоденний процес зберігання документів різного 
призначення та спрямування ветерани архівної ниви Іван Строцень, 
Аделія Жебелюк, Михайло Тимків, Ярослав Телевко, Павло Брутко.

 Архівний відділ Тернопільської райдержадміністрації тепер очолює 
здібний і старанний керівник Галина Рогач. Головний спеціаліст Га-
лина Семенчук, інспектор Павло Брутко виконують безліч пошукової, 
документальної, канцелярської роботи щодо запитів громадян району та 
міста.

— На  сьогодні  в районному держав-
ному архіві зберігаються 268 фондів, — 
каже завідувач архівним відділом РДА  
Галина Рогач. — У  них нараховуються 
20373 справи постійного зберігання. 
Також 57 фондів налічують 2482 справи 
стосовно особового складу ліквідованих 
підприємств, організацій, установ. Про-
тягом року від юридичних та фізичних 
осіб уже отримано 580 запитів соціально-
правового характеру, видано 800 дові-
док. Надано відповідні документи на за-
пити органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, організацій, 
судово-слідчих органів. 

— Галино Миколаївно, які першочергові завдання виконує ваша 
служба?

— Наші працівники  виконують запити з надання довідок громадянам 
району щодо підтвердження трудового стажу для призначення пенсій 
за віком та пенсій на пільгових умовах чи  майнових прав. Систематично 
проводимо наради-семінари для секретарів сільських рад, об’єднаних те-
риторіальних громад, старост, що відповідальні за ведення документації.

— Вітаємо вас і колектив з професійним святом, прийдешнім Но-
вим роком, Різдвом Христовим!

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ.
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Людина і її справа 

Генеральний директор 
ТОВ «Вікторія»,  
що в Тернопільському 
районі,  
Степан МАЦІБОРКА.

Світлій пам’яті Віталія-Романа Томковича Сидяги
«Міра життя не в тривалості, а в тому, як ви його використали», — писав французький письменник, філософ Мішель Монтень. Невеликий відрізок 
земного життя — лише неповних 77 років — виділила доля нашому землякові Роману Томковичу Сидязі, проте  прожив він їх недаремно, до останку 
віддавши себе людям, Україні, за свободу якої жили та гинули його батьки, родичі, побратими. 

Море людей у жалобній процесії про-
воджали Романа Сидягу 25 грудня в 
останню путь на Великобірківське 
кладовище. У серці кожного з них 
були біль та скорбота. Кожен, зга-
дуючи добрі справи покійного, про-
сив у Бога, щоб душа його хоча б на 
Небесах знайшла спокій, бо на землі 
він цього спокою так і не зазнав.

Роман Сидяга був дитиною війни: поба-
чив світ 4 січня 1941 року у Великих Бірках. 
Родина Романа була патріотичною. Батько 
— Томко Ількович, учасник Першої світо-
вої війни, доброволець армії УНР. Мати — 
Марія Петрівна, активна учасниця місце-
вого осередку «Просвіти» та підпілля УПА, 
за що у 1950 році була репресована. Дядько 
Василь — доброволець легіону УСС, а стар-
ший брат Романа Сидяги — Дмитро був 
членом ОУН, загинув у 1944 році в лавах 
УПА.

Роман із юних літ цікавився історією, 
тому вступив на відповідний факультет 
Київського державного університету, піс-
ля закінчення якого викладав улюблений 
предмет учням у Великобірківській школі. 
Педагог учив дітей думати, робити власні 

висновки з прочитаного, працювати само-
стійно, поглиблено вивчати предмет. Ро-
ман Томкович став улюбленим вчителем 
для багатьох учнів, які, ставши дорослими, 
пішли по його стезі, пов’язавши своє життя 
зі школою.

З молодих літ Роман Сидяга включив-
ся в підпільну політичну діяльність. Хоч 
у 70-х роках минулого століття створю-
валася видимість більшовицького благо-
получчя у СРСР,  проте ця штучна веле-
тенська держава давно тріщала по швах. 
І такі політично свідомі люди, як Роман 
Сидяга, вже тоді створювали передумови 
її розпаду. З 1977 року КДБ пильно сте-
жить за неугодним учителем з Великих 
Бірок: спочатку викликає на допити, по-
грожує, а згодом вдається до репресій, 
заборонивши Роману Томковичу Сидязі 
працювати учителем.

З початку періоду в історії СРСР, 
який названо перебудовою, Роман Си-
дяга — активний учасник й організа-
тор масових мітингів та акцій, а згодом 
— усіх суспільно-політичних процесів 
національного відродження кінця 80-х-
початку 90-х років в Україні. Був секре-
тарем Тернопільської філії Української 
Гельсінської Спілки, згодом — заступ-
ником голови Тернопільської обласної 
організації Української республіканської 
партії, представником Президента Украї-
ни у Тернопільському районі (1992 - 1994 
роки). Усі, хто працював у ці роки з Рома-
ном Сидягою, згадують його як керівни-

ка, який глибоко проймався проблемами 
простих людей, уболівав за стан справ у 
всіх галузях життєдіяльності краю. Не 
прагнув високих посад, а зайнявши їх, 
не зазнавався та ніколи не принижував 
людей, не використовував своє високе 
становище для власного збагачення. Не 
кидав слів на вітер. Давши слово, завжди 
його виконував. 

З 1994 року і до виходу на заслужений 
відпочинок Роман Сидяга був директо-
ром Великобірківської школи. За визна-
чний особистий внесок у відстоюванні 
національної ідеї, становлення і розвиток 
Української незалежної держави та ак-
тивну політичну і громадську діяльність 
Віталій-Роман Сидяга 18 серпня 2009 року 
був нагороджений відзнакою Президента 
України — Хрестом Івана Мазепи.

23 грудня 2017 року Віталій-Роман 
Сидяга відійшов у вічність. Найкращою 
пам’яттю про нього стане припинення 
війни в Україні, повернення українських 
вояків до мирної праці на благо багатої та 
сильної України, для якої Роман Сидяга 
не шкодував ні сил, ні часу.

На фото автора колектив архіваріусів: головний спеціаліст Галина Семен-
чук, завідуюча архівним відділом РДА Галина Рогач (в центрі), інспектор, 
ветеран праці Павло Брутко.
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Завершилося перше коло щорічно-
го Чемпіонату Тернопільського ра-
йону з волейболу серед чоловічих 
команд. Загалом у змаганнях беруть 
участь 6 колективів. Турнірне стано-
вище: Великі Гаї (старші) — 10 очок, 
Великі Бірки — 8, Лозова — 7, Велика 
Лука — 6, Острів — 4, Великі Гаї (мо-
лодші) — 0. Друге коло стартує в люто-
му 2018-го.

Київське «Динамо» підписало 
5-річний контракт із 24-річним пів-
захисником національної збірної 
Словенії Беньяміном Вербічем. 
Цього сезону словенець провів у 
складі датського «Копенгагена» 28 
ігор, забивши 11 голів і виконавши 7 
результативних передач у всіх турні-
рах. З 2010-го до 2015-го виступав за 
словенський «Цельє» (також була не-
тривала оренда в «Шампіон»), у 2015-
му році перейшов у «Копенгаген», де 
двічі ставав чемпіоном Данії (2015/16, 
2016/17) і стільки ж вигравав Кубок 
Данії (2015/16, 2016/17). У складі на-
ціональної збірної Словенії Вербіч ви-
ступає з 30 березня 2015-го (забив 3 
голи в 15-ти матчах).

Екс-нападник національної збірної 
України Євген Селезньов за взаєм-
ною згодою сторін розірвав контр-
акт із турецьким «Кардемір Кара-
бюкспором». 32-річний український 
футболіст перебрався в «Карабюк-
спор» у січні 2017-го разом із колиш-
нім голкіпером київського «Динамо» і 
донецького «Шахтаря» Олександром 
Рибкою. За цей час Селезньов зіграв 
31 матч і забив 8 голів у всіх турнірах. 
У «Карабюкспорі» продовжує грати 
ще один українець — Андрій Близні-
ченко.

Контрольно-дисциплінарний ко-
мітет Федерації футболу України 
позбавив «Карпати» 3-х очок у 
Прем’єр-лізі. Це зроблено через те, 
що львівський клуб не виплатив 74 
тисячі доларів зарплати своєму ко-
лишньому гравцеві Володимиру Гу-
димі, інформує телеканал «Футбол 1». 
Якщо рішення про зняття балів набу-
де чинності, «карпатівці» опустяться 
на останню сходинку турнірної табли-
ці. Крім цього, «зелено-білих левів» 
покарано безстроковою забороною 
на трансферну діяльність. Її скасують 
лише тоді, коли клуб розрахується з 
Гудимою.

Новим головним тренером «Чор-
номорця» призначено 45-річного 
Костянтина Фролова, котрий у 
2005-2010 роках тренував молодіж-
ний склад одеського клубу. Під його 
керівництвом «молодіжка» одеситів 
ставала бронзовим призером чемпі-
онату України. Крім цього, фахівець 
очолював юнацьку збірну Казахстану 
(U-17), грузинські клуби «Шукуров» 
(Кобулеті) і «Динамо» (Батумі). З серпня 
2015-го до травня 2017-го працював 
спортивним директором СДЮШОР 
«Чорноморець». З 9 листопада 2017-го 
виконував обов’язки старшого трене-
ра молодіжного складу «Чорноморця». 
Попередній наставник «моряків» Олег 
Дулуб розірвав контракт із клубом за 
обопільною згодою сторін.

У сотню найвпливовіших лю-
дей України, за версією журналу  
«Фокус», потрапили 5 спортсменів: 
перша ракетка України Еліна Світоліна, 
боксери Володимир Кличко, Василь 
Ломаченко, Олександр Усик, фехту-
вальниця на шаблях Ольга Харлан і 
шахістка Ганна Музичук.

Підготував Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Спортивний калейдоскоп

Футбол  | Новації у правилах

Волейбол |  Спортивні ігри школярів Тернопільського району

Тріумф юних спортсменів Байковецької ОТГ

Гра мільйонів: що змінилося за чверть століття?
Футбол, як і будь-який вид спорту, прогресує. За останні 25 років у ньому відбулося чимало змін. Останнє но-
вовведення відеоповторів суперечливих моментів розділило футбольну спільноту на тих, хто його підтримує, і 
тих, хто вважає, що це може зробити гру нудною. Наразі систему лише тестують. Першим офіційним турніром, 
на якому її застосували, став Кубок Конфедерацій улітку 2017-го, а нещодавно — і клубний Чемпіонат світу. 
Федерація футболу України також висловила бажання приєднатися до програми тестування системи відео-
повторів. Остаточне рішення щодо її повсюдного запровадження ФІФА обіцяє прийняти не пізніше 2019-го. 
Згадаємо й інші цікаві зміни.

Плотича — чемпіон 2017-го!

У рамках ХХІІ Спортивних ігор школярів Тернопільського району на базі НВК «Шляхтинецька ЗОШ І-ІІ сту-
пенів ім. Олександра Барвінського-ДНЗ» спортсмени Байковецької ЗОШ І-ІІ ступенів під керівництвом трене-
ра, вчителя вищої кваліфікаційної категорії Руслана Степановича Касарди перемогли у фінальних змаганнях із 
волейболу серед юнаків. 

Чемпіонами стали шестикласник Олександр Савка, семикласник Воло-
димир Гуменний, восьмикласники Тарас Башняк, Максим Букартик, На-
зар Бутковський, дев’ятикласники Мар’ян Конотопський і Роман Савка. 
«Срібло» завоювали волейболісти НВК «Дичківська ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ». 
На 3-й позиції — Скоморохівська ЗОШ І-ІІ ст. 

Серед дівчат, як і торік, тріумфували волейболістки НВК «Шляхти-
нецька ЗОШ І-ІІ ст. ім. Олександра Барвінського-ДНЗ». Перемогу здо-
бували Мар’яна Мисенко, Ілона Кулініч, Віта Бербец, Василина Сачик, 
Христина Скорик, Тетяна Кужда, Тетяна Гриців, Анжеліна Кулініч та Інна 
Чоловічок. 2-гу сходинку посіли волейболістки Скоморохівської ЗОШ 
І-ІІ ст., 3-тю — учні НВК «Дичківська ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ». Переможці та 
призери змагань нагороджені грамотами. Вітаємо їх та бажаємо міцного 
здоров’я, життєвої наснаги і нових спортивних звершень!

Футбол |  Чемпіонат Тернопільського району

Голова Тернопільської райдержадміністрації Олександр Похилий, 
голова Тернопільської районної ради Андрій Галайко і начальник 
відділу молоді і спорту ТРДА Ганна Галич на колегії вручили пере-
можцям і призерам чемпіонату Тернопільського району з футболу 
в кожній із 3-х ліг м’ячі і комплекти футбольної форми. Голова Фе-
дерації футболу Тернопільського району Сергій Лісовий передав 
ТРДА Кубок, який цьогоріч вибороли ветерани нашого району в 
чемпіонаті Тернопільщини.

Загалом у районній першо-
сті взяли участь 38 колективів: 
10 у вищій лізі, 12 у першій та 
16 у другій (по 8 команд у кожній 
групі). Чемпіонство вперше в іс-
торії завоювала команда Пло-
тичі, яка торік виборола срібні 
нагороди. Плотицькі футболісти 
в «золотому» матчі здолали ми-
нулорічного чемпіона з Вели-
ких Бірок. Під час зустрічі вони 
поступалися (0:2), але завдяки 
голу і результативному пасу Іго-
ря Козелка зрівняли рахунок, а 
в серії післяматчевих пенальті 
Фортуна опинилася на їхньому 
боці. Саме Плотича і Великі Бір-
ки впродовж сезону до остан-
нього боролися за золоті меда-
лі. Великобірківський колектив 
деякий час мав більше шансів 
на загальний успіх, зігравши в 
чемпіонаті з Плотичею внічию 
(1:1) і вигравши з рахунком 1:0, 
але спіткнувся, несподівано по-

ступившись на виїзді Дубівцям 
(1:3), тож у підсумку отримав 
«срібло» і завоював Кубок Івана 
Вишневського. «Бронзовими» 
стали Шляхтинці, які навесні 
2018-го поміряються силами 
у чвертьфіналі Ліги чемпіонів 
Тернопільщини з Горішньою 
Слобідкою Монастириського 
району.

Честь Плотичі на футбольно-
му полі захищали 25 футболістів 

(капітан Владислав Бритков-
ський) під керівництвом голов-
ного тренера Віталія Янка. Серед 
них — більшість досвідчених 
легіонерів з обласного чемпі-
онату. Є, щоправда, в команді 
і плотицькі хлопці: Іван Кічула, 
Олег Стефанів, Віктор Скорень-
кий, Василь Лагно, Володимир 
Бицька, Михайло Стровський, 
Віктор Дублянко і наймолодший 
гравець колективу — 16-річний 

Руслан Гармідер. Фінансову під-
тримку команді надають прези-
дент ФК "Плотича" Олександр 
Ковальчук і Плотицький сіль-
ський голова Євген Грицишин.

За підсумками сезону, вищу 
лігу покинули футболісти Білої. З 
першої ліги підвищилися в класі 
Івачів, Прошова і тернопільське 
«Динамо», опустилися в другу 
лігу Малий Ходачків, Забойки і 
Велика Лука. З другої ліги в пер-
шу перейшли Дичків, Кутківці 
і Великі Гаї. Голова Федерації 
футболу Тернопільського райо-
ну Сергій Лісовий висловлює 
щиру вдячність керівництву 
Тернопільського району, небай-
дужим меценатам, селищним 
і сільським головам, головам 
об’єднаних територіальних гро-
мад за підтримку в проведенні 
чемпіонату.

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Із 1992-го воротарям не дозволяється 
брати м’яч у руки після передачі від свого 
гравця. Але ця умова поширюється лише 
на передачі ногою. Якщо віддати голкіперу 
пас іншою частиною тіла, страж воріт може 
забрати кулястого в руки. Також це можна 
зробити, якщо арбітр вважатиме, що шкіря-
ний відскочив від ноги свого гравця випад-
ково. У 2002-му з’явилося правило «шести 
секунд» для воротарів. Це максимальний 
час, упродовж якого голкіпер може тримати 
сферу в руках. За перевищення ліміту перед-
бачено вільний удар у ворота порушника.

Цікаво, що командам не завжди зара-
ховували за перемогу 3 очки. Вперше це 
правило почали застосовувати 1981-го, але 
повсюди воно запрацювало з 1994-го. Та й 
замін у футболі раніше не було зовсім. Їхня 
кількість поступово зростала — сучасні 
правила заміни затвердили 1995-го року. 
Сьогодні в офіційних матчах дозволено ро-
бити 3 будь-які заміни: наприклад, можна 
замінити футболіста, котрий уже вийшов 
на заміну. Сьогодні активно впроваджують 
4-ту заміну — на деяких турнірах її можна 
робити в додатковий час.

Із 1996-го року рефері має право пока-
рати гравця прямою червоною карткою за 

підкат ззаду. Щоправда, з часом арбітри по-
чали ставитися до цього лояльно і не завжди 
карають порушників навіть «гірчичником». 
Із кінця минулого століття судді показують 
жовті картки симулянтам, котрі картинни-
ми падіннями випрошують штрафні або пе-
нальті. Раніше тренери могли гуляти під час 
матчів, де їм заманеться, крім футбольного 
поля, звісно. З 1994-го їхні «прогулянки» об-
межили технічною зоною, що на кілька ме-
трів довша за лаву запасних і закінчується 
за метр від бічної лінії. А футболістам 2006-
го, аби зменшити ризик травм, заборонили 
виходити на поле з обручками, сережками, 
ланцюжками та іншими прикрасами.

З 1993-го до 2004-го діяло правило «зо-
лотого» і «срібного» голів. Якби не «золоті» 
голи, Італія могла б улаштувати завершаль-
ний штурм у фіналі Євро-2000, а Португалія 
у півфіналі цього турніру. В обох випадках 
суперникам були французи. Однак замість 
цього довелося дивитися на італійців, які в 
розпачі попадали на газон після гола Давіда 
Трезеге і Луїша Фігу, котрий покинув поле 
ще до удару Зінедіна Зідана з пенальті. Ав-
тором першого «золотого» гола став німець 
Олівер Біргоф, принісши бундестіму пере-
могу над чехами у фінальному протистоянні 

Євро-1996. «Срібний» гол дозволяв грати до 
кінця овертайму, в якому його забили. Так, 
зокрема, національна збірна Греції на тріум-
фальному для себе Євро-2004 пробилася до 
фіналу, забивши чехам у першій додатковій 
15-хвилинці.

Свого часу до арбітра в полі і його боко-
вих помічників додали двох суддів за воро-
тами. Вони мають допомагати головному 
рефері з фіксацією голів, виходами м’яча за 
лицьову лінію і підказувати про порушення 
у штрафному майданчику. Проте таке ново-
введення неефективне: суддів більше, а по-
милок не менше (деякі з них викликають 
широкий резонанс, як от, для прикладу, не 
зарахований гол українців у ворота англій-
ців на Євро-2012).

Ще однією цікавою новацією у правилах 
футболу є застосування арбітрами спрею, 
що невдовзі зникає (на фото). Його при-
думали ще в 2000-му, але вперше випро-
бували лише на Кубку Америки-2011. До 
повсякденного застосування спрей увійшов 
на Чемпіонаті світу 2014-го. Тривалий час з 
такого нововведення кепкували, але тепер 
футболісти чемно відходять до тимчасової 
лінії, намальованої рефері на траві.

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

На колегії (зліва направо): голова ТРДА Олександр  
Похилий, голова ТРР Андрій Галайко, Плотицький 
 сільський голова Євген Грицишин і президент  
ФК "Плотича" Олександр Ковальчук.
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Традиції

Колядує Острівська 
музична школа
Український народ прославляє народження Ісуса колядками, у вертепах, виставах, ін-
ших видовищах. Коли побувала на Різдвяному концерті «Від хати до хати йдемо коля-
дувати», який організували учні та вчителі Острівської музичної школи у районному 
будинку культури 24 грудня, згадалися старозавітні Псалми, де мовиться: «Усі наро-
ди, плещіть у долоні, вигукуйте Богові голосом радості» (42:2), «Хваліте Його звуком 
трубним, Хваліте Його на арфі та гуслях! Хваліте його на бубні й танцем, Хваліте Його 
на струнах та флейті! Хваліте Його на цимбалах дзвінких, Хваліте Його на цимбалах 
гучних! Усе, що дихає, хай Господа хвалить! Алілуя!» (150). 

Отець Василь Брона, який 
побував на цьому концерті, по-
ділився враженнями від висту-
пів: «Українці мають багату куль-
туру щодо прослави народження 
Спасителя. Одні духовні твори 
прийшли до нас із глибини віків, 
інші створені порівняно недав-
но. Багато колядок написали чи 
обробили професійні компози-
тори, деякі твори створили про-
сті сільські люди. Але їх об’єднує 
бажання донести до людей про 
важливу подію, яка змінила весь 
хід людської історії, — народжен-
ня Христа, який помирив Бога з 
людьми, взявши на себе їхні грі-
хи. Тішуся, що учні Острівської 
музичної школи знають стільки 
колядок та духовних творів про 
народження Христа, так май-
стерно виконують їх на різних 
музичних інструментах. До речі, 
я і сам в піснях під акомпанемент 
гітари славлю народження Сина 
Божого. Хай коляда звучить у 
всіх домівках, садочках, шко-
лах, державних установах. Хай 
люди знають побільше колядок. 
Це — наша багата спадщина, яка 
передається крізь віки і яку ми 
передамо тим, хто прийде після 
нас…»

А у переповненій залі район-
ного будинку культури панувала 
святкова атмосфера, було багато 
дітей та батьків учнів Острів-
ської музичної школи. Усі із за-
вмиранням серця спостерігали 
за дійством, що відбувалося на 
сцені. 

За Різдвяною вечерею в укра-
їнській світлиці сиділа мати з 
двома діточками і розповідала їм 
про таїну Різдва. Звучала поезія, 
колядки, інші духовні твори на 
святкову тематику. 

Глядачі мали змогу подивити-
ся частину вертепного дійства. 
Українські колядки майстерно, 
одухотворено виконували Ната-
ля Качуровська, Софія Злонке-
вич, Христина Динька, Вікторія 
Литвин, Марія Іваніцька, Марія 
Брона, Юліта Богак, Ірина Забо-
як, Анастасія Курелейза, учас-
ники молодшого хору музичної 
школи, народного аматорського 
вокального ансамблю «Калина» 
та ансамблю народної музики. 
Інструментальні різдвяні твори 
виконали ансамблі скрипалів, 
бандуристів, гітаристів та інші 
колективи. Ансамбль танцю 
«Калиновий цвіт» та учасники 

молодшої групи колек-
тиву звеселили гарними 
хореографічними ком-
позиціями. Автор сце-
нарію свята, виконавці 
ролей: Мами — Ліна Гор-
бунова, дітей — Максим Задо-
рожний та Вероніка Горбунова 
створили справді неповторну, 
домашню атмосферу україн-
ського Різдвяного дійства.

Директор Острівської му-
зичної школи, депутат Терно-
пільської районної ради Сте-
пан Бородай сказав: «Світло, 
яке випромінюють наші душі на 
Різдво, дуже сильне. Але і зло, 
як і в давні часи, не спить, а хо-
дить поруч. Кожен із нас щодня 
має змогу робити вибір, на який 
бік стати. Головне — не бояти-
ся зла, адже воно — тимчасове. 
Тож вірмо, сподіваймося та лю-
бімо! З прийдешніми Різдвяно-
Новорічними святами!»

Галина ЮРСА – ТРР «Джерело».
Фото автора.
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Новорічний фен-шуй по-
українськи
Китайське вчення про гармонію людини 

і Всесвіту сьогодні надзвичайно популярне. 
Але чи тільки китайці змогли роздивитися 
тісний зв’язок долі людини з тим, що і як її 
оточує? Варто звернути свій погляд на укра-
їнські традиції, адже і в нашій культурі існує 
безліч побутових прикмет, cформованих сто-
літтями. 

Напередодні святкування Нового року, 
мабуть, кожен мріє оригінально прикрасити 
помешкання, використовуючи обереги, які 
захищатимуть родину від усього лихого і да-
руватимуть достаток, злагоду і здоров’я. Най-
більшу силу має оберіг, виготовлений влас-
норуч. Які традиції святкового облаштування 
дому можемо перейняти у наших предків?

«Павук»
Цетрадиційна прикраса із соломи та 

оберіг української оселі на новорічні 
свята. «Павука» вішали над столом 
або над ліжкомна благополуччя, мир 
та злагоду в родині. Символ Всесвіту 
та Різдва, «павук» колись замінював україн-
цям ялинку. Оберіг вбирає в павутину своєї 
конструкції негативну енергію. 

Радимо виготовити із соломи конструкцію 

пірамідальної форми. Вона виглядає стиль-
но, тож, безперечно, заслуговує на те, щоб 
стати головним новорічно-різдвяним деко-
ром оселі.

«Ланцюги»
Ніжки столу напередодні 

зустрічі Нового року наші пра-
прадіди обмотували залізни-
ми ланцюгами і замикали їх 
на замки. Це символізувало 
єдність і міць сім'ї.

Звичайно, у наш час не 
обов'язково обмотувати стіл 

ланцюгами, однак використати 
як елемент новорічного інтер'єру — гарне 
рішення для відродження давньої традиції. 

Наприклад, можна обвішати декоративними 
ланцюгами ялинку, замінивши ними тради-
ційний «дощик», а замки (можна придбати і 
звичайні) цікаво розмалювати на власний 
смак.

«Перуниця»
На Різдво українці вішали біля входу обе-

ріг «перуницю» — засушену шестипелюстко-
ву квітку, яка слугувала символом перемоги, 
успіху і цілеспрямованості.

У наш час не обов'язково шукати таку квіт-
ку серед зими, однак зробити стильний віно-
чок з українським колоритом буде актуально 

й оригінально. Він може стати альтернативою 
чужому «віночку на двері». 

Очищення оселі
Недаремно більшість із нас планує гене-

ральне прибирання житла саме перед зимо-
вими святами — це важливий засіб не лише 
санітарного, а й енергетичного очищення. У 
наших предків прибирання житла було пер-
шочерговим оберегом. Вони обкурювали до-
мівку за допомогою полину, солі та свічки. 

Тепер для створення більш святкової ат-
мосфери ви можете скористатися ароматич-
ними свічками, щоби звільнити від негативу 
не тільки дім, а й себе.

Новий Рік дарує масу приємних момен-
тів, але найбільше приваблює можливість 
прикрасити найголовніший символ свята — 
ялинку. Тут можна використовувати і давні сі-
мейні традиції, що передаються з покоління в 
покоління, і побажання кожного члена сім'ї. А 
ще враховувати особливості прийдешнього 
року і вподобання його покровителя — Жов-
того Земляного Собаки. Отже, як правильно 
прикрасити новорічну ялинку – 2018? 

Кольорова гама
Звичайно, головним фаворитом серед від-

тінків є жовтий і золотистий. Щоб задобрити 
Собаку, необхідно жовтий колір поєднувати 
з білим, а блиск золота прекрасно розбавить 
теплий шоколад. Прекрасним доповненням 
стануть сріблясті і золоті стрічки. Хоча Со-
бака любить все яскраве і блискуче, однак у 
всьому потрібно знати міру. 

Стиль
Для зустрічі 2018-го можна прикрашати 

святкову ялинку, використовуючи різнома-
нітні стилі.

Класичний. Характерним є велика кіль-
кість намиста, різноманітних іграшок, а на 
маківці лісової красуні багатоярусна іграшка 
або ангел. Можна вибирати блискучі і яскра-
ві кульки, шишки і стрічки. Дістаньте іграшки, 
які передавалися з покоління в покоління. 
Ідеальним варіантом буде використання 
різноманітних казкових героїв і милих лісо-
вих звіряток. Особливо актуальними будуть 
фігурки собаки.

Сільський. На ялинці — саморобні 
іграшки з тканини, в'язані з ниток, картонні, 
дерев'яні або паперові. Дуже оригінально 
виглядають в'язані іграшки з вовни і фетру, 
виконані в формі символу 2018 року. Варто 
як прикраси використовувати також льодя-
ники, пряники і цукерки в обгортках. Сіль-
ську композицію доречно доповнити шовко-
вими бантами з дзвіночками.

Природний. Собака віддає перевагу 
всьому натуральному. Саме тому для прикра-
си ялинки можна використовувати будь-які 
матеріали природного походження. Напри-
клад, зацукровані ягоди, шишки, свіжі фрукти 
і цитрусові, іграшки, вироблені з листкового 

тіста, карамелі, а також домашнє печиво, яке 
можна почепити на яскраві стрічки. Такий 
декор буде ідеально поєднуватися з паперо-
вими квітами.

Ялинку можна прикрасити й іграшками, 
зробленими з ароматних кавових зерен або 
паличок кориці. Завдяки таким елементам 
можна не тільки надати шарму лісовій кра-
суні, а й наповнити приміщення приємним 
ароматом.

Фен-шуй. Можна прикрасити лісову гос-
тю грошовими паперовими купюрами (бажа-
но використовувати різну валюту). Цей нехи-
трий ритуал допоможе залучити в будинок 
достаток і обов'язково сподобається покро-
вителю 2018 року — Жовтому Собаці.

Можна використати різні листівки. Най-
краще їх зробити самостійно або придбати 
вже готові. А на кожній написати якісь кумед-
ні побажання на 2018 рік.

Старовинні повір'я
Зазвичай лісову гостю розміщують у кутку 

кімнати, але цього року так робити не варто. 
Зустрічаючи 2018-й, пухнасту красуню най-
краще поставити в центрі приміщення. Якщо 
немає такої можливості, тоді її можна тро-
хи наблизити до стіни, але не ставити в кут, 
оскільки потрібно витримувати лінію центру.

На ялинку не можна вішати металеві мо-
нети. Під ялинку треба поставити фігурки 
Діда Мороза і Снігуроньки. А безпосередньо 
перед настанням 2018 року під ялинкою роз-
містити колосся. 

Прикрашаємо оселю

Новорічне вбрання для лісової красуні

Каруселі на Театральному майдані 
Тернополя — недешеве задоволення
Незважаючи на незимову погоду, ввечері у центрі Тернополя відчувається справжня 
атмосфера свята. Тут облаштували «Зимове містечко», встановили ілюмінацію та ялинку та 
поставили атракціони для дітей.

27% українців хотіли б бачити у ролі 
роздавача подарунків Діда Мороза. 
Святому Миколаю дісталося лише 
14% голосів, а Санта Клауса під-
тримали 2% людей. Про це свід-
чать дані опитування, проведе-
ного фондом “Демократичні 
ініціативи” імені Ілька Кучеріва 
спільно зі соціологічною службою 
Центру Разумкова.

Водночас 22% відповіли, що не 
має значення, хто роздаватиме подарунки. А от щодо 
подарунків, то в новому році українці найбільше хотіли б 
отримати здоров’я (57%), мир в країні (51%), лад у сім’ї, ро-
зуміння близьких (39%), гроші (26%), хорошу роботу (20%).

Абсолютна більшість українців святуватиме Різд-
во 7 січня – 76%. 15,5% святкуватимуть 7 січня і свят-
кували його 25 грудня.

Дослідження проводилося з 15 по 19 грудня 2017 року в 
усіх регіонах України, окрім анексованого Криму та тим-
часово окупованих територій Донецької та Луганської об-
ластей. Соціологи опитали 2004 респондентів. Теоретич-
на похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Втім, як з’ясувалося, кількахвилинні радощі 
для малечі — задоволення не з дешевих. Ціни 
тут доволі високі.

Найдорожче обійдеться карусель 
«Автодром» — покататися на машин-
ці вартує 65 гривень. Трохи менше 
— атракціон «Лавка» — 60 гривень. В 
межах 30 гривень — каруселі «Бджіл-
ки», «Дитячий потяг», «Мала ланцю-
гова карусель». Пострибати у дитячому 
манежі — ще 35 гривень.

Помірними є ціни на атракціон для дорос-
лих «Клоун», де три хвилини катання вартує 15 
гривень. За таку ж плату діти можуть потішитися де-
кілька хвилин на каруселях «Вертоліт» та «Гусениця» 
(рельсовий потяг).

Тернополяни від таких цін, м’яко кажучи, не в 
захваті.

— Діти, вони такі, що їм однієї гойдалки 
буде мало, потрібно обійти 3-4. Бізнесмени 
це прекрасно розуміють і навмисно став-
лять такі ціни, адже хіба можна відмовити 
малечі у час свят. Зважаючи на це, думаю, 
можна було б і знизити вартість, але для 
них головне — «зірвати куш» у Новорічно-

Різдвяний період, — ділиться думками 
молода мама Оксана Хмілець. — І це ще не 

враховуючи смаколиків, без яких свято — не 
свято. Були нещодавно у Львові, то, скажу відвер-

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

10. 01. (середа)  — «Ніч перед Різдвом», музична комедія.  
Тривалість — 2 год 10 хв.

11.01 (четвер) —  «Гуцулка Ксеня», музична комедія. 
Тривалість —3 год.

13.01. (субота) — «Гормон кохання, або Тестостерон», занадто відверта 
комедія (+18). 
Тривалість — 2 год 20 хв.

Початок вечірніх вистав о 19:00.

Для дітей
14.01. (неділя) — Прем’єра «Кришталева туфелька», музична казка.  

Тривалість — 1 год.
Початок о 13.00.

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

14.01. (неділя) — «Скарби новорічних морів», дитячий ранок  
«Мороз-Морозенко», вистава (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

10.01. (середа) — 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.
17.01. (середа) — «Зоря над Вертепом». Великий різдвяний концерт 

художніх колективів та солістів Тернопільської обласної 
філармонії. Ведуча – заслужена артистка України Адріана 
Онуфрійчук.

Початок 18:30. Ціна квитка: 40, 50, 60 грн.

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

10.01. (середа) —  Шоу «Холодне серце», святкова містерія для всієї ро-
дини. Понад 30 талановитих артистів відкриють магічний 
портал у живу казку, сповнену музики й танців, веселощів і 
сміху, глибоких переживань і незабутніх емоцій! На гляда-
чів очікує захоплива мандрівка заплутанами стежинками 
та непрості випробування, цікаві місцинки й несподівані 
знайомства. 

Ціна квитка: 60-200 грн.
Дітям до 5 років вхід безкоштовний, за умови, що дитина сидить на руках 

у дорослого.

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ
1 Ñ²×Íß

TV-4
06.00, 10.00 Ò/ñ “Òðàâìà”

07.45, 15.50, 17.20 Îãîëîøåííÿ. 

08.00 Âiêíî â Àìåðèêó

09.00, 01.15 ×àñ”Tàéì

09.45 Òâié äiì

11.00 Äèòÿ÷à ãîäèíà

13.10, 03.10 Íîâîði÷íèé êàëåéäîñêîï

13.45, 17.30 Ïðî íàñ

14.00, 01.30 Õ/ô “Ñàíòà ìîëîäøèé”

Ðiçäâîì Õðèñòîâèì

19.30, 21.00 Íàøi âiòàííÿ

20.40 Äiì êíèãè

çíàõiäîê

21.30 Ñiëüñüêèé êàëåíäàð

22.00 ÍÎÂÈÉ ÐIÊ ÍÀ ÄÀ×I!!!

04.00 Õ/ô “Ñåêðåò Ñàíòè”

09.00 “Âåñåëå êîëî”

09.15 “Çàãóáëåíi ó ÷àñi”

09.30 “Ñíiäàíîê òóðèñòà”

10.30 “Âiäâåðòi äiàëîãè”

11.00 “Ìàìèíà øêîëà”

11.15, 17.50 “Ïiñíi íàøîãî êðàþ”

11.25, 18.55, 20.40 “Ç Íîâèì ðîêîì!”

17.00 “Ìóçè÷íà çèìà íà Ïåðøîìó”

18.00 “Âiä Ìèêîëàÿ äî Éîðäàíó”.÷.1

19.00 “Iìåíà”

19.30 “Òåìà äíÿ”

20.00 “Ìàíäðè Âåëèêèì Ëóãîì”

20.20 “Õî÷ó áóòè:”

20.45 “Âå÷iðíÿ êàçêà”

21.30 “Àçáóêà ñìàêó”

21.45 “Çåìëÿ”íàø ñïiëüíèé äiì”

22.00 “Âiä Ìèêîëàÿ äî Éîðäàíó”.÷.2

22.55 Àíîíñè

Â²ÂÒÎÐÎÊ
2 Ñ²×Íß

TV-4
06.00 Õ/ô “Ñàíòà ìîëîäøèé”
07.30, 21.25, 22.30, 01.25 

07.35 Ñiëüñüêèé êàëåíäàð

08.30, 19.00 Óñiìà øèðîòàìè

09.00, 00.15 ×àñ”Tàéì

09.30, 17.00 Ï’ÿòèé âèìið

10.00 Ìàéñòåð-êëàñ iç Íàòàëêîþ 

10.30 Íîâîði÷íèé êàëåéäîñêîï

11.00, 16.00 Äèòÿ÷à ãîäèíà

11.45 Äèòÿ÷à ïðîãðàìà “×àðiâíèé 

êëþ÷èê”

12.15 Ïðî êiíî

14.00, 01.30 Õ/ô “Ðiçäâÿíà âòå÷à 1”

çíàõiäîê

17.30 Ñìà÷íà ìàíäðiâêà

18.00 Ò/ñ “Òðàâìà” 
19.30, 21.00 Íàøi âiòàííÿ

20.00, 03.00 Òåòÿíà Ïiñêàðüîâà, 

“Ëþáëþ”

21.30 “Ãàë-êëiï”

22.35, 04.00 Õ/ô “Õîðîøèé õëîï÷èê. 
Ðiçäâî Äæîðäæà Ëîïåçà”

09.00 “Àçáóêà ñìàêó”

09.15 “Ìàíäðè Âåëèêèì Ëóãîì”

09.30, 19.30 “Òåìà äíÿ”

(“Íîâîði÷íà ôàíòàçiÿ”)

11.00, 12.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

11.13, 16.13, 17.13, 19.26, 22.26 

Ïîãîäà. Àíîíñè

11.15, 17.50 “Ïiñíi íàøîãî êðàþ”

11.25 “Õî÷ó áóòè:”

11.45 “Çåìëÿ”íàø ñïiëüíèé äiì”

12.13 Àíîíñè. Ïîãîäà

17.15 “Ïðàâèëà êóõíi”

17.30 “ÏðîôStyle”

18.10 “Çàëàìè çàìêó Çáàðàçüêîãî”

20.00 “Ó íàðîäíîìó ñòèëi”

20.30 “Ïðîñòî íåáà”

20.45 “Âå÷iðíÿ êàçêà”

ÑÅÐÅÄÀ
3 Ñ²×Íß

06.00, 10.00, 18.00 Ò/ñ “Òðàâìà” 

07.00 Õ/ô “Ðiçäâÿíà âòå÷à 1”
08.25, 15.50, 18.50 Îãîëîøåííÿ. 

08.30, 19.00 Óñiìà øèðîòàìè

09.00, 00.15 ×àñ-Tàéì

09.30, 17.00 Ï’ÿòèé âèìið

11.00, 16.00 Äèòÿ÷à ãîäèíà

12.10 “Ãàë-êëiï”

12.35 Ìàéñòåð-êëàñ iç Íàòàëêîþ 

Ôðåäi Ìåðêóði

14.00, 01.00 Õ/ô “Ðiçäâÿíà âòå÷à 2”
16.40 Äèòÿ÷à ïðîãðàìà “×àðiâíèé 

êëþ÷èê”

19.30, 21.00 Íàøi âiòàííÿ

áàíäóðèñòiâ “Êîáçàð”

21.25, 22.05, 00.55 Îãîëîøåííÿ.

21.30 Ñìà÷íà ìàíäðiâêà

22.10, 04.00 Õ/ô “Ñóïåðíèê” 

09.00 “Ïðîñòî íåáà”

09.15 “ÏðîôStyle”

09.30, 19.30 “Òåìà äíÿ”

11.00, 12.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

11.13, 16.13, 17.13, 19.26, 22.26, 

22.55 Ïîãîäà. Àíîíñè

11.15, 17.50 “Ïiñíi íàøîãî êðàþ”

12.13 Àíîíñè.Ïîãîäà

17.15 “Çà 4 ñåêóíäè äî çèìè”

18.00 “Æèâi ñòîðiíêè”

18.30 “Ðþêçà÷îê”

20.00 Ä/ô “Ãíàò Þðà. Íà ïåðåõðåñòi 

÷àñó”

20.45 “Âå÷iðíÿ êàçêà”

22.30 “Âîíè ïðîñëàâèëè íàø êðàé”

×ÅÒÂÅÐ
4 Ñ²×Íß

06.00, 10.00, 18.00 Ò/ñ “Òðàâìà” 

07.00 Õ/ô “Ðiçäâÿíà âòå÷à 2”
08.25, 15.50, 18.50, 21.25 

08.30, 19.00 Óñiìà øèðîòàìè

09.00, 00.15 ×àñ-Tàéì

09.30, 17.00 Ï’ÿòèé âèìið

11.00, 16.00 Äèòÿ÷à ãîäèíà

12.10 Ïðî êiíî

14.00, 00.35 Õ/ô “Áàáóñÿ Áóì”

17.30 “Ãàë-êëiï”

19.30, 21.00 Íàøi âiòàííÿ

20.35, 02.15 Ïðàâî íà óñïiõ

21.30 Ìàéñòåð-êëàñ iç Íàòàëêîþ 

22.00, 04.00 Õ/ô “Ìåðòâèé ñåçîí”

çíàõiäîê

09.00 “Æèâi ñòîðiíêè”

09.30, 19.30 “Òåìà äíÿ”

10.15 “Âîíè ïðîñëàâèëè íàø êðàé”

11.55, 11.25, 21.25 Òåëåçàìàëüîâêà

11.00, 12.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

11.13, 16.13, 17.13, 19.26, 22.26 

Ïîãîäà. Àíîíñè

11.15, 17.50 “Ïiñíi íàøîãî êðàþ”

12.13 Àíîíñè. Ïîãîäà

12.30 “Ðþêçà÷îê”

17.25 “Ñàä. Ãîðîä. Êâiòíèê”

17.40 Ðåêëàìà.Àíîíñè

18.00 “Ìàéñòåðíÿ ïðîôåñié”

18.15 “Äóìêè âãîëîñ”

20.00 “Çåìëÿêè”

20.30 “Êðiçü ïðèçìó ÷àñó”

20.45 “Âå÷iðíÿ êàçêà”

21.30 “Çâè÷àéíå äèâî”

21.45 “Àðìiÿ íåñêîðåíèõ”

Ï’ßÒÍÈÖß
5 Ñ²×Íß

06.00, 10.00, 18.00 Ò/ñ “Òðàâìà” 

07.00 Õ/ô “Áàáóñÿ Áóì”
08.40, 15.50, 18.50 Îãîëîøåííÿ. 

08.45 Ïðàâî íà óñïiõ

09.00, 01.15 ×àñ”Tàéì

09.30, 17.00 Ï’ÿòèé âèìið

11.00, 16.00 Äèòÿ÷à ãîäèíà

11.50 Äèòÿ÷à ïðîãðàìà “×àðiâíèé 

êëþ÷èê”

12.10 “Ãàë-êëiï”

Òiíà Òåðíåð

ñàä”
17.30 Ìàéñòåð-êëàñ iç Íàòàëêîþ 

19.00 Óñiìà øèðîòàìè

19.30, 21.00 Íàøi âiòàííÿ

20.10 Ñiëüñüêèé êàëåíäàð

20.40 Ïðî êiíî

21.30 Òâié äiì

ìiñiñ Êëàóñ”

ñàä”

09.00 “Ìàéñòåðíÿ ïðîôåñié”

09.15 “Ñàä. Ãîðîä. Êâiòíèê”

09.30, 19.30 “Òåìà äíÿ”

10.30 “Çåìëÿêè”

11.00, 12.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

11.13, 16.13, 17.13, 18.55, 19.26, 

22.26 Ïîãîäà. Àíîíñè

11.40 Òåëåçàìàëüîâêà

11.45, 21.15 “Äóìêè âãîëîñ”

12.13 Àíîíñè.Ïîãîäà

12.15 “Àðìiÿ íåñêîðåíèõ”

12.30 “Çâè÷àéíå äèâî”

17.15 “Õðàìè Ïîäiëëÿ”

17.50 “Ïiñíi íàøîãî êðàþ”

18.00 “Êóëiíàðiÿ âiä Àíäðiÿ”

ïîìåðòè. Iãóìåíÿ Éîñèôà Âiòåð”

20.45 “Âå÷iðíÿ êàçêà”
21.00 “Íàçáèðàíå”

21.30 “Çàêîõàíà ó íåáî”

ÑÓÁÎÒÀ
6 Ñ²×Íß

TV-4
06.00 Ïðî êiíî

06.15, 11.00 Ïðî íàñ

07.00, 11.50, 14.50, 16.50 

ìiñiñ Êëàóñ” 

09.00 ×àñ-Tàéì

09.30 Ì/ô “Ðiçäâÿíèé ñêàðá Ìiõåÿ”

11.55, 14.55, 16.55, 22.05, 00.05 

Òåðíîïiëüñüêà ïîãîäà

12.00 Õ/ô “Äåñÿòü çàïîâiäåé”
15.00 Õ/ô ”Òðè Ðiçäâÿíi êàçêè”
16.30 Äiì êíèãè

18.00 Íàøi âiòàííÿ

19.00 Õ/ô “Iñóñ, áîã i ëþäèíà”

çíàõiäîê

22.10, 04.00 Õ/ô “Ñâÿòà Âàðâàðà” 
00.10 ×àñ-Òàéì

00.30 Õ/ô “Äåñÿòü çàïîâiäåé”

09.00 “Êóëiíàðiÿ âiä Àíäðiÿ”

09.30 “Òåìà äíÿ”

ïîìåðòè. Iãóìåíÿ Éîñèôà Âiòåð”

10.45 “Äóìêè âãîëîñ”

11.00 “Íàçáèðàíå”

11.15, 17.50 “Ïiñíi íàøîãî êðàþ”

11.25 “Íå ïåðøèé ïîãëÿä”

11.45 “Õðàìè Ïîäiëëÿ”

12.40 Àíîíñè. Ïîãîäà

16.05, 18.05 Ïîãîäà. Àíîíñè

ñêðèíüêè”

17.35 Ä/ô “Ðiçäâî ó Êàðïàòàõ”

17.45 “Äîáðèé âå÷ið òîái, ïàíå 

ãîñïîäàðþ!”

18.10 Òåëåçàìàëüîâêà

19.00 “Ïàíîðàìà ïîäié”

âèêîðèñòàííÿ”

20.45 “Âå÷iðíÿ êàçêà”
21.00 “Ó ñâiòi çàõîïëåíü”

21.30 “Ïîêëèê òàëàíòó”

 

ÍÅÄ²Ëß
31 ÃÐÓÄÍß

08.30, 11.55, 16.00, 22.00, 00.05 

08.35, 16.05, 22.05 Òåðíîïiëüñüêà 

ïîãîäà

08.40 ×àñ-Òàéì

09.50 Õ/ô “Êíèãà Áóòòÿ. Ñòâîðåííÿ 
ñâiòó” 

11.40 Äiì êíèãè

13.30 Ä/ï “×àðiâíèé êëþ÷èê”

14.00 Ïîãëÿä çáëèçüêà

Ðiçäâîì Õðèñòîâèì

16.10, 03.00 “Ãàë-êëiï”

17.00 “Ðiçäâÿíi êîëÿäè”. Ôëåøìîá 

18.00 Íàøi âiòàííÿ

19.00 ÍÎÂÈÉ ÐIÊ ÍÀ ÄÀ×I!!!

22.15, 04.00 Õ/ô “Ðiçäâÿíà ïiñíÿ”
23.45 ×àñ-òàéì

00.10 Õ/ô “Iñóñ, áîã i ëþäèíà” 

09.00 “Àçáóêà ñìàêó”

09.30 “Âóõàòi òà õâîñòàòi”

âèêîðèñòàííÿ”

10.00 “Ïàíîðàìà ïîäié”

10.45 “Çiðêà ÿñíà çàñiÿëà”

11.00 “Ó ñâiòi çàõîïëåíü”

11.15 “Ïîêëèê òàëàíòó “

ñêðèíüêè”

12.30 “Ïiñíi íàøîãî êðàþ”

Ðiçäâî”

17.00 “Ñâÿòèé âå÷îð”

17.15 “Ðiçäâÿíèé ïîäàðóíîê”

19.40 “Îé, ðàäóéñÿ, çåìëå”

20.30 “Ìàìèíà øêîëà”

20.45 “Âå÷iðíÿ êàçêà”
21.00 “Âiäâåðòi äiàëîãè”

22.00 “Çàãóáëåíi ó ÷àñi”

ÀÍÎÍÑÈ 
ÒÈÆÍß

DZIDZIO ÊÎÍÒÐÀÁÀÑ

ãðîøåé ïåðåâåçåííÿì 

Ïåòåðáóðãà.

До Новорічно-Різдвяних свят 
у Тернополі відбудеться низка 
заходів

Зокрема, •	 30 грудня у БК «Пронятин» відбудеться дитячий 
Новорічний ранок «Казковий снігопад». Початок – о 15:00. 

Кличуть тернополян та гостей міста і на Новорічне відео-•	
конфеті «Зустрічаємо 2018 рік» (Театральний майдан) 31 грудня 
– 01 січня (22:00 – 04:00). Організатори обіцяють цікаву святкову 
програму, безліч конкурсів, подарунків та незабутній настрій.

30 грудня тернополян запрошують долучитися до забігу - •	
Ternopil runday. Родзинка заходу в тому, що бігуни будуть вбрані 
у новорічні костюми.

А вже •	 1 січня у Тернополі відбудеться костюмований но-
ворічний велопарад. Долучитися до пробігу тернопільських вело-
сипедистів запрошує спільнота «ВелоТернопіль». 

Крім того, першого дня нового року в Українському домі •	
«Перемога» організовують урочини з нагоди дня народження  
С. Бандери – 01 січня 2018 р. Початок – о 15:00. 

8 січня 2018 р. о 19:00 в залі очікування залізничного вок-•	
залу Муніципальний Галицьий оркестр «Оркестра Волі» подарує 
концерт «Для тих, хто в дорозі». Також новорічні концерти МДО  
«Оркестра Волі» відбудуться 9 та 14 січня на Театральному май-
дані.

На різдвяні свята тернополян кличуть в •	 Тернопільський 
академічний обласний драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка на 
концерт Оксани Мухи. Концерт відбудеться 9 січня о 19.00. 

Щорічний захід для малечі •	 «Ялинка міського голови» буде 
відбуватися у ПК «Березіль» у два етапи. 13 січня дійство розпо-
чнеться об 11:00, а 14 січня о 14:00.
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ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ
1 Ñ²×Íß

Â²ÂÒÎÐÎÊ
2 Ñ²×Íß

ÑÅÐÅÄÀ
3 Ñ²×Íß

×ÅÒÂÅÐ
4 Ñ²×Íß

Ï’ßÒÍÈÖß
5 Ñ²×Íß

ÑÓÁÎÒÀ
6 Ñ²×Íß

ÍÅÄ²Ëß
7 Ñ²×Íß

UA: ÏÅÐØÈÉ 
06.00, 06.30, 00.35 Ä/ñ “Îðåãîíñüêèé 

ïóòiâíèê”

06.55 Ä/ñ “Ñóïåðâiä÷óòòÿ”

07.50 Ä/ñ “Ðîçïîâiäi ïðî Õàíñiê”

08.15 Ä/ñ “Ñêàðáè òà ñìåðòåëüíi 

09.05 Ä/ñ “Äèêà ïëàíåòà”

10.10, 21.35 Ïîãîäà

10.25 Ä/ñ “Ñìàê Äçÿííàíÿ”

11.45 Ôîëüê-musiñ

13.10 Õ/ô “Ñòâîðåííÿ ñâiòó”
15.20 ×åðåÙóð (Late night show)

17.15 “UA:ÌÓÇÈÊÀ”

18.25 Õ/ô “Ãåíðiõ VIII”
20.25 Íåçâè÷àéíi êóëüòóðè

21.00, 01.10 Íîâèíè

21.50 ×åðåÙóð

22.20, 03.00 Iñòîðiÿ êiíî

01.35 Ä/ñ “Ñåðåäçåìíîìîð’ÿ”

Àìåðèêè”

04.05 Ò/ñ “Ðîêñîëàíà”

1+1

09.50 Ì/ô “Òóðáî”
11.25 “Ëiãà ñìiõó 2017”

15.35 “Íîâîði÷íèé Âå÷iðíié Êâàðòàë 

2017”

19.30 ÒÑÍ

20.15 Õ/ô “Ñàì óäîìà”
22.15 Õ/ô “DZIDZIO Êîíòðàáàñ”
23.50 “Íîâîði÷íèé êàðíàâàë 

02.05 “VIVA! Íàéêðàñèâiøi”

05.55 Ì/ô
06.20 Õ/ô “Äâàíàäöÿòü ìiñÿöiâ”
09.10 Õ/ô “Çàìiæ ó Íîâèé ðiê”
11.10 Õ/ô “Öå ÿ”
12.50 Õ/ô “Iðîíiÿ äîëi, àáî Ç ëåãêîþ 

ïàðîþ!”
16.30 “Íà Iíòåði - Ãîëîâíà ÿëèíêà 

20.30 Ò/ñ “Ìåðåæèâî äîëi”
22.30 Ò/ñ “Ïîëóíè÷íèé ðàé” 

ICTV
05.15, 01.35 Âiäïóñòêà çà îáìiíîì

06.00 Ì/ô “Ïðèãîäè Ïàääiíãòîíà”
07.40 Ì/ô “Ìîíñòðè ïðîòè 

ïðèáóëüöiâ”
09.10 Ñêåò÷-øîó “Íà òðüîõ”

12.20 Äèçåëü-øîó. Íîâîði÷íèé 

íîí-ñòîï

22.00 Ò/ñ “Ïàöèêè”
03.05 Õ/ô “Áåðåæiòü æiíîê”

07.25 Õ/ô “Øëÿõ êðiçü ñíiãè”
09.20 Õ/ô “Ðåöåïò êîõàííÿ”

ïðîôåñiþ”
14.50 Õ/ô “Ñëóæáîâèé ðîìàí”
18.00 Õ/ô “Ìîñêâà ñëüîçàì íå 

âiðèòü”
20.55 Õ/ô “Îïåðàöiÿ “È” òà iíøi 

ïðèãîäè Øóðèêà”
22.45 Õ/ô “Äiàìàíòîâà ðóêà”

22.50 Õ/ô “×àêëóíêà” 

00.50 Çîíà íî÷i

06.50, 19.00, 02.20, 05.10 Ñüîãîäíi

07.50, 05.40 Çiðêîâèé øëÿõ

08.45 Ì/ô “Àëüîøà Ïîïîâè÷ i 
Òóãàðèí Çìié” 

10.15 Ì/ô “Äîáðèíÿ Ìèêèòè÷ òà Çìié 
Ãîðèíè÷” 

11.30 Âåëèêà Íîâîði÷íà ïðèãîäà

15.15 Õ/ô “Êîõàííÿ i òðîõè ïåðöþ” 
17.15, 19.30 Ò/ñ “ß êîõàþ ñâîãî 

÷îëîâiêà”
22.00 Õ/ô “Íîâîði÷íà äðóæèíà” 
00.00 Õ/ô “Áiëîñíiæêà òà ìèñëèâåöü” 
02.50 Ì/ô “Àëüîøà Ïîïîâè÷ i 

Òóãàðèí Çìié”
04.05 Ì/ô “Äîáðèíÿ Ìèêèòè÷ òà Çìié 

Ãîðèíè÷”

05.35 Ì/ô “Íó, ïîñòðèâàé!”
06.05 “Âèïàäêîâèé ñâiäîê”

08.10 “Ñâiäîê. Ïiäñóìêè ðîêó”

09.10 “Ëåãåíäè êàðíîãî ðîçøóêó”

10.20 Õ/ô “Äå âè, ëèöàði?” 
11.35 Õ/ô “Ëåòþ÷à ìèøà”

ðàõóâàòè ñîáàêè”

19.00 “Äîáðèé âå÷ið”

22.00 “Äèñêîòåêà 80-õ”

01.50 “Âèïàäêîâèé ñâiäîê”

02.05 “Ðå÷îâèé äîêàç”

06.00, 05.40 Êîðèñíi ïiäêàçêè

12.00 Õ/ô “Áðåìåíñüêi ìóçèêàíòè”
13.00 Õ/ô “Êðàñóíÿ é ÷óäîâèñüêî”
14.30 Ì/ô “Çà÷àðîâàíèé áóäèíîê”

Øðåêà, Ïàíäè òà äðóçiâ ç 
Ìàäàãàñêàðó”

18.30 Îäíîãî ðàçó ïiä Ïîëòàâîþ

21.00 Òàíüêà i Âîëîäüêà

22.00 Êàçêè Ó

00.00 Êàçêè Ó Êiíî

01.00 Òåîðiÿ çðàäè

03.00 Âiòàëüêà Íîâèé ðiê

05.20 Êàçêà ç òàòîì

UA: ÏÅÐØÈÉ 
06.00, 06.30 Ä/ñ “Îðåãîíñüêèé 

ïóòiâíèê”

06.55 Ä/ñ “Ñóïåðâiä÷óòòÿ”

07.50 Ä/ñ “Ðîçïîâiäi ïðî Õàíñiê”

08.15 Ä/ñ “Ñêàðáè òà ñìåðòåëüíi 

09.05 Ä/ñ “Äèêà ïëàíåòà”

09.30 Äîêóìåíòàëüíèé ôiëüì

10.50 Ä/ñ “Ñìàê Äçÿííàíÿ”

13.00, 15.00 Ïîãîäà

15.15 Ôîëüê-musiñ

16.45 Äiòè Z

17.20 Ì/ñ “×îðíèé Äæåê”
18.25 Õ/ô “Ãåíðiõ VIII”
20.25 Íåçâè÷àéíi êóëüòóðè

21.00, 01.10 Íîâèíè

21.30, 01.35 ßñêðàâi ìîìåíòè 

Äåôëiìïiàäè-2017

21.50 ×åðåÙóð

22.20 Iñòîðiÿ êiíî

00.35 Ä/ñ “Îðåãîíñüêè ïóòiâíèê”

01.55 Ä/ñ “Ñåðåäçåìíîìîð”ÿ”

04.05 Ò/ñ “Ðîêñîëàíà”

1+1
06.00, 07.45 “Ìîäåëü XL”

09.30, 10.30 “×îòèðè âåñiëëÿ”

11.40 “Âå÷iðíié êâàðòàë”

15.55 Õ/ô “DZIDZIO Êîíòðàáàñ”
17.35 Õ/ô “Îïåðàöiÿ “È” òà iíøi 

ïðèãîäè Øóðèêà”
19.30, 05.15 ÒÑÍ

20.15 Õ/ô “Ñàì óäîìà - 2”

Êâiíòè. Íåáî - ýòî ÿ”

00.20, 02.00 Õ/ô “Äâàäöÿòè 
ï’ÿòèáîðñòâî”

05.40 Ì/ô
06.20 Õ/ô “Ñíiãóðêà”

09.00 “Îðåë i Ðåøêà. Øîïiíã”

10.00 “Îðåë i ðåøêà. Ðàé i ïåêëî”

11.00 Ò/ñ “Ìåðåæèâî äîëi” 

15.40 “Íîâîði÷íèé âîãíèê. Ïîâið ó 

ìðiþ”

18.30 “Êðóòiøå âñiõ”

20.30 Ò/ñ “Ìåðåæèâî äîëi”
22.30 Ò/ñ “ßáëó÷íèé ñïàñ” 
02.40 Ìþçèêë “Òðè ìóøêåòåðè”

04.10 Õ/ô “Ñíiãóðêà”

ICTV

05.30 Òðóáà ìiñòåðà Ñîñèñêè

08.00, 03.25 Âiäïóñòêà çà îáìiíîì

09.45, 12.10, 14.30 Ò/ñ “Âi÷íiñòü”
16.15, 19.10, 20.25, 21.35 Äèçåëü-

øîó

18.45 Ôàêòè. Âå÷ið

22.50 Êîìèê íà ìèëëèîí

00.25 Ò/ñ “Áiáëiîòåêàði”
02.05 Ò/ñ “Âi÷íiñòü”
04.15 Õ/ô “Öèãàí”

06.50, 17.45 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà. 
Íîâà iñòîðiÿ” 

12.15 “ÌàñòåðØåô - 7”

15.00 “ÌàñòåðØåô - 7. Íåâiäîìà 

âåðñiÿ”

17.30, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”

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

04.50 Õ/ô “Ëþáiòü Êóïåðiâ”
06.59, 09.49 Kids Time

07.00 Ì/ñ “Ëóíòèê i éîãî äðóçi”
08.00 Ì/ô “Êðàñóíÿ i ÷óäîâèñüêî”

12.45 Õ/ô “Ùîäåííèêè ïðèíöåñè”

Êîðîëiâñüêi çàðó÷èíè”
17.10 Ì/ô “Çàïëóòàíà iñòîðiÿ”
19.00 Ì/ô “Õîëîäíå ñåðöå”

ãíîìiâ”
23.00 Õ/ô “Iñòîðiÿ Ïîïåëþøêè”
01.00 Õ/ô “Iñòîðiÿ Ïîïåëþøêè 3”
02.40 Çîíà íî÷i

07.00, 15.00, 19.00 Ñüîãîäíi

07.30, 04.15 Çiðêîâèé øëÿõ

09.40 Ðåàëüíà ìiñòèêà

11.40, 05.20 Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñòi

13.40, 15.15 Ò/ñ “ß êîõàþ ñâîãî 
÷îëîâiêà”

18.00 Ò/ñ “Êàáëó÷êà ç ðóáiíîì” 
19.40 Ò/ñ “Äâà æèòòÿ” 
22.25 Õ/ô “Êîõàííÿ i òðîõè ïåðöþ” 
00.20 Ò/ñ “CSI. Ìiñöå çëî÷èíó”
01.30 Òåëåìàãàçèí

02.00 Ñüîãîäíi

02.40 Õ/ô “Íîâîði÷íà äðóæèíà”

05.05 Ì/ô “Íó, ïîñòðèâàé!”
06.45 Ì/ô “Æèâ ñîái ïåñ”
07.45 Ì/ô “Òðè ïàíüêè”
08.15 Õ/ô “Åôåêò Ðîìàøêiíà”
09.30 Õ/ô “Éøîâ ñîáàêà ïî ðîÿëþ”

Îëåêñàíäðà Óñèêà”

14.50, 21.20 Ò/ñ “Ïåðåòèíàþ÷è ìåæó” 

19.00, 02.00 “Ñâiäîê”

19.30 “Äîáðèé âå÷ið”

23.10 Ò/ñ “Ñëóæáà ðîçñëiäóâàíü” 
01.10 Ò/ñ “Ñóòî àíãëiéñüêi âáèâñòâà”
02.30 “Âèïàäêîâèé ñâiäîê”

02.45 “Ðå÷îâèé äîêàç”

UA: ÏÅÐØÈÉ 
06.00, 06.30 Ä/ñ “Îðåãîíñüêèé 

ïóòiâíèê”

06.55 Ä/ñ “Ñóïåðâiä÷óòòÿ”

07.50 Ä/ñ “Ðîçïîâiäi ïðî Õàíñiê”

08.15 Ä/ñ “Ñêàðáè òà ñìåðòåëüíi 

09.05 Ä/ñ “Äèêà ïëàíåòà”

09.30 Äîêóìåíòàëüíèé ôiëüì

10.50 Ä/ñ “Ñìàê Äçÿííàíÿ”

15.15 Ôîëüê-musiñ

16.45 Ì/ñ “×îðíèé Äæåê”

19.25 Ä/ñ “1000 äíiâ äëÿ ïëàíåòè”

20.25 Íåçâè÷àéíi êóëüòóðè

21.00, 01.10 Íîâèíè

21.30 ßñêðàâi ìîìåíòè 

Äåôëiìïiàäè-2017

21.50 ×åðåÙóð

22.20, 23.30 Iñòîðiÿ êiíî

23.25 Ìåãàëîò

00.35 Ä/ñ “Îðåãîíñüêè ïóòiâíèê”

01.35 ßñêðàâi ìîìåíòè 

Äåôëiìïiàäè-2017

01.55 Ä/ñ “Ñåðåäçåìíîìîð”ÿ”

Àìåðèêè”

04.05 Ò/ñ “Ðîêñîëàíà”

1+1
06.00, 07.50 “Ìîäåëü XL”

09.40, 10.50 “×îòèðè âåñiëëÿ”

11.55 Õ/ô “Îïåðàöiÿ “È” òà iíøi 
ïðèãîäè Øóðèêà”

13.45 “Âå÷iðíié êâàðòàë”

17.35 Õ/ô “Îáåðåæíî! Ïðåäêè â õàòi”
19.30 ÒÑÍ

20.15 Õ/ô “Ñàì óäîìà - 3”
22.10 Õ/ô “Êîõàííÿ çiòõàííÿ”
00.10, 02.20 Õ/ô “Íà óçái÷÷i” 

06.10 Ì/ô
06.30, 04.20 Õ/ô “Ôiíiñò - ßñíèé 

ñîêië”

09.00 “Îðåë i Ðåøêà. Øîïiíã”

10.00 “Îðåë i ðåøêà. Ðàé i ïåêëî”

11.00, 20.30 Ò/ñ “Ìåðåæèâî äîëi” 

15.40 “Íîâîði÷íèé âîãíèê. 

18.30 “Êðóòiøå âñiõ”

22.30 Ò/ñ “×îòèðè ïîðè ëiòà” 

ICTV

06.40 Ôàêòè

07.05 Òðóáà ìiñòåðà Ñîñèñêè

08.00, 04.05 Âiäïóñòêà çà îáìiíîì

09.40, 02.00 Ò/ñ “Âi÷íiñòü”

16.15, 19.10, 20.30, 21.35 Äèçåëü-

øîó

18.45 Ôàêòè. Âå÷ið

22.55 Êîìèê íà ìèëëèîí

00.30 Ò/ñ “Áiáëiîòåêàði”
04.50 Õ/ô “Öèãàí”

17.30, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”

03.00 Çîíà íî÷i

06.35 Ì/ñ “Ëóíòèê i éîãî äðóçi”
06.59, 09.49 Kids Time

07.00 Ì/ñ “Ëóíòèê i éîãî äðóçi”
08.00 Ì/ô “Áàëåðèíà”

ïîðÿòóíîê”

ïiðàòñüêîãî îñòðîâà”

çâiðà”
17.00 Ì/ô “Òàðçàí”
19.00 Õ/ô “101 äàëìàòèíåöü”
21.00 Õ/ô “Äiâ÷èíà ç Äæåðñi”
23.00 Õ/ô “Ëþáiòü Êóïåðiâ”

01.15 Çîíà íî÷i

07.00, 15.00, 19.00 Ñüîãîäíi

07.45, 03.00 Çiðêîâèé øëÿõ

10.00, 03.45 Ðåàëüíà ìiñòèêà

12.00, 05.20 Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñòi 

14.00, 15.15 Ò/ñ “Íàçàâæäè”
18.00 Ò/ñ “Êàáëó÷êà ç ðóáiíîì” 
19.40 Ò/ñ “Äâà æèòòÿ” 
22.25 Õ/ô “Îäíîãî ðàçó íà Íîâèé ðiê” 
00.10 Ò/ñ “CSI. Ìiñöå çëî÷èíó” 
01.50 Òåëåìàãàçèí

02.20 Ñüîãîäíi

05.20 Ì/ô “×èïîëëiíî”
05.55 Ì/ô “Êàíiêóëè Áîíiôàöiÿ”
06.15 Ì/ô “Êðîêîäèë Ãåíà”
06.40 Ì/ô “Ïàðàñîëüêà”

09.20 Õ/ô “Áiëèé ïàðîâîç”
10.55 Ìþçèêë “Ñîðî÷èíñüêèé 

ÿðìàðîê íà ÍÒÍ”

Îëåêñàíäðà Óñèêà”

14.40, 21.20 Ò/ñ “Ïåðåòèíàþ÷è ìåæó”

“Êëîóíà íåò!”

19.00, 02.05 “Ñâiäîê”

19.30 “Äîáðèé âå÷ið”

23.15 Ò/ñ “Ñëóæáà ðîçñëiäóâàíü” 
01.10 Ò/ñ “Ñóòî àíãëiéñüêi âáèâñòâà”
02.35 “Âèïàäêîâèé ñâiäîê”

02.50 “Ðå÷îâèé äîêàç”

UA: ÏÅÐØÈÉ 
06.00, 06.30, 00.35 Ä/ñ “Îðåãîíñüêèé 

ïóòiâíèê”

06.55 Ä/ñ “Ñóïåðâiä÷óòòÿ”

07.50 Ä/ñ “Ðîçïîâiäi ïðî Õàíñiê”

08.15 Ä/ñ “Ñêàðáè òà ñìåðòåëüíi 

09.30, 19.25 Ä/ñ “1000 äíiâ äëÿ 

ïëàíåòè”

10.35, 13.10, 15.00, 16.35 Ïîãîäà

10.50 Ä/ñ “Ñìàê Äçÿííàíÿ”

åòàï. Ñïðèíò 7,5 êì. Æiíêè

15.15 Íàäâå÷ið’ÿ. Äîëi

16.45 Ì/ñ “×îðíèé Äæåê”

20.25 Íåçâè÷àéíi êóëüòóðè

21.00, 01.10 Íîâèíè

21.50 ×åðåÙóð

22.20 Iñòîðiÿ êiíî

04.05 Ò/ñ “Ðîêñîëàíà”

1+1
06.00, 07.40 “Ìîäåëü XL”

09.05 “×îòèðè âåñiëëÿ”

11.25 Õ/ô “Êîõàííÿ - çiòõàííÿ”
13.25 “Âå÷iðíié êâàðòàë”

17.35 Õ/ô “Ñàì óäîìà - 3”
19.30, 04.55 ÒÑÍ

20.15 Õ/ô “Ñàì óäîìà - 4”
22.00 Õ/ô “Êîõàííÿ - çiòõàííÿ - 2”
23.55, 01.40 Õ/ô “Ñóðîãàò” 
04.30 Ò/ñ “Ñèëà êîõàííÿ Ôåðiõè”

06.00 Ì/ô
06.25 Õ/ô “Ìîðîçêî”

09.00 “Îðåë i Ðåøêà. Øîïiíã”

10.00 “Îðåë i ðåøêà. Ðàé i ïåêëî”

11.00, 20.30 Ò/ñ “Ìåðåæèâî äîëi” 

Íîâèé ðiê”

18.30 “Êðóòiøå âñiõ”

22.30 Ò/ñ “×îòèðè ïîðè ëiòà” 
02.30 Ò/ñ “Ïîëóíè÷íèé ðàé”

ICTV

06.35 Ôàêòè

07.00 Òðóáà ìiñòåðà Ñîñèñêè

07.55, 03.45 Âiäïóñòêà çà îáìiíîì

09.35, 01.40 Ò/ñ “Âi÷íiñòü”

16.15, 19.10, 20.05, 21.20 Äèçåëü-øîó

18.45 Ôàêòè. Âå÷ið

22.25 Êîìèê íà ìèëëèîí

00.00 Ò/ñ “Áiáëiîòåêàði”
04.30 Õ/ô “Öèãàí”

17.30, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”

03.00, 01.00 Çîíà íî÷i

06.39, 10.49 Kids Time

06.40 Ì/ñ “Ëóíòèê i éîãî äðóçi”

ïîðÿòóíîê”

çâiðà”
12.10 Âàðüÿòè

19.10 Õ/ô “Ði÷i-áàãà÷”
21.00 Õ/ô “Õòî â áóäèíêó òàòî”
23.00 Õ/ô “Ìàøèíà ÷àñó â äæàêóçi 2” 

07.00, 15.00, 19.00, 02.30 Ñüîãîäíi

07.45, 03.10 Çiðêîâèé øëÿõ

10.10, 03.45 Ðåàëüíà ìiñòèêà

12.10, 05.20 Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñòi 

14.10, 15.15 Ò/ñ “Æiíêè ó êîõàííi” 
18.00 Ò/ñ “Êàáëó÷êà ç ðóáiíîì” 
19.40 Ò/ñ “Äâà æèòòÿ”
22.25 Õ/ô “Ñíiãóðîíüêà äëÿ 

äîðîñëîãî ñèíà”
00.15 Ò/ñ “CSI. Ìiñöå çëî÷èíó” 
02.00 Òåëåìàãàçèí 

05.25 Ì/ô “Áðåìåíñüêi ìóçèêàíòè”
07.05 Ì/ô “Ïðèãîäè êîçàêà Åíåÿ”

ïîäîðîæ”
09.20 Õ/ô “Îáåðåæíî, áàáóñÿ!”
11.00 Õ/ô “Êîðîëåâà áåíçîêîëîíêè - 2”

Îëåêñàíäðà Óñèêà”

14.50, 21.20 Ò/ñ “Ïåðåòèíàþ÷è ìåæó” 

19.00, 02.05 “Ñâiäîê”

19.30 “Äîáðèé âå÷ið”

23.10 Ò/ñ “Ñëóæáà ðîçñëiäóâàíü” 
01.10 Ò/ñ “Ñóòî àíãëiéñüêi âáèâñòâà”
02.35 “Âèïàäêîâèé ñâiäîê”

02.45 “Ðå÷îâèé äîêàç”

06.00, 05.40 Êîðèñíi ïiäêàçêè

Ïîâåðíåííÿ”
12.30 Ðÿòiâíèêè

14.00 Îäíîãî ðàçó â Îäåñi

15.00 Âiòàëüêà. Íîâèé ðiê

16.00, 22.00 Êàçêè Ó

18.00, 21.00 Òàíüêà i Âîëîäüêà

19.00, 00.00 Êàçêè Ó Êiíî

20.00 Îäíîãî ðàçó ïiä Ïîëòàâîþ

01.00 Òåîðiÿ çðàäè

03.00 Âiòàëüêà

05.20 Êàçêà ç òàòîì

UA: ÏÅÐØÈÉ 
06.00, 06.30, 00.35 Ä/ñ “Îðåãîíñüêèé 

ïóòiâíèê”

06.55 Ä/ñ “Ñóïåðâiä÷óòòÿ”

07.50 Ä/ñ “Ðîçïîâiäi ïðî Õàíñiê”

08.15 Ä/ñ “Ñêàðáè òà ñìåðòåëüíi 

09.30, 19.25 Ä/ñ “1000 äíiâ äëÿ ïëàíåòè”

10.50 Ä/ñ “Ñìàê Äçÿííàíÿ”

13.10 Õ/ô “Íàñìiøêà”

åòàï. Ñïðèíò 10 êì. ×îëîâiêè

17.20 Ì/ñ “×îðíèé Äæåê”

20.25 Íåçâè÷àéíi êóëüòóðè

21.00, 01.10 Íîâèíè

21.50 ×åðåÙóð

22.20 Iñòîðiÿ êiíî

03.05 Íàäâå÷ið’ÿ. Äîëi

04.05 Ò/ñ “Ðîêñîëàíà”

1+1
06.00, 07.40 “Ìîäåëü XL”

09.15 “×îòèðè âåñiëëÿ”

13.05 Õ/ô “Êîõàííÿ - çiòõàííÿ - 2”
14.55 “Âå÷iðíié êâàðòàë”

17.45 Õ/ô “Ñàì óäîìà - 4”
19.30 ÒÑÍ

20.15 Õ/ô “Ñàì óäîìà 5”
22.00 Ê/ê “Îäèí ïëþñ îäèí óäîìà”

00.15, 02.10 Õ/ô “Âåëèêèé ðiê”

06.05 Ì/ô
06.25 Õ/ô “Ñíiãîâà êîðîëåâà”

09.00 “Îðåë i Ðåøêà. Øîïiíã”

10.00 “Îðåë i ðåøêà. Ðàé i ïåêëî”

11.00 Ò/ñ “Ìåðåæèâî äîëi” 

15.40 “Íi÷ âåëèêèõ ñïîäiâàíü”

18.30 “Êðóòiøå âñiõ”

20.30 Ò/ñ “Çàáîðîíåíå êîõàííÿ” 

êàëèíà”

00.05 Õ/ô “Ïåðåäáà÷åííÿ”
02.30 Ò/ñ “ßáëó÷íèé ñïàñ”
05.25 Äîê.ïðîåêò “×àñ Ðiçäâà”

ICTV

06.10 Ôàêòè

06.35 Òðóáà ìiñòåðà Ñîñèñêè

08.15, 01.45 Âiäïóñòêà çà îáìiíîì

10.00 Ò/ñ “Âi÷íiñòü”
13.10, 14.55 Ò/ñ “Âi÷íiñòü”
16.30, 19.10, 20.20, 21.30 Äèçåëü-øîó

18.45 Ôàêòè. Âå÷ið

22.40 Êîìèê íà ìèëëèîí

00.10 Ò/ñ “Áiáëiîòåêàði”
04.05 Õ/ô “Öèãàí”

åêñòðàñåíñiâ 17”

17.30, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”

03.00, 02.35 Çîíà íî÷i

06.49, 09.59 Kids Time

06.50 Ì/ñ “Ëóíòèê i éîãî äðóçi”

ïiðàòñüêîãî îñòðîâà”
10.00 Õ/ô “101 äàëìàòèíåöü”
12.10 Âàð’ÿòè

21.00 Õ/ô “Âåëèêèé òàòî”
22.50 Õ/ô “Ëàñêàâî ïðîñèìî, àáî 

ñóñiäàì âõiä çàáîðîíåíî”
00.40 Õ/ô “Õòî â áóäèíêó òàòî” 

07.00, 15.00, 19.00, 03.40 Ñüîãîäíi

07.45, 04.20 Çiðêîâèé øëÿõ

09.40 Ðåàëüíà ìiñòèêà

11.45 Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñòi

18.00 Ò/ñ “Êàáëó÷êà ç ðóáiíîì” 
19.40 Ò/ñ “Äâà æèòòÿ” 
22.25 Õ/ô “Òåðìiíîâî. Øóêàþ ÷îëîâiêà”
00.20 Ò/ñ “CSI. Ìiñöå çëî÷èíó” 

05.30 Ì/ô “Ïðèãîäè Áóðàòiíî”
07.10 Ì/ô “ßê Ïåòðèê Ï’ÿòî÷êií 

ñëîíèêiâ ðàõóâàâ”
08.05 Ì/ô “Êîòèãîðîøêî”
08.15 Õ/ô “Ôàðò”
09.45 Õ/ô “Òðåìáiòà”
11.35 Õ/ô “Ñiì äíiâ äî âåñiëëÿ”

Îëåêñàíäðà Óñèêà”

15.10, 21.20 Ò/ñ “Ïåðåòèíàþ÷è ìåæó”

ãóìîðó”

19.00, 02.10 “Ñâiäîê”

19.30 “Äîáðèé âå÷ið”

23.15 Ò/ñ “Ñëóæáà ðîçñëiäóâàíü” 
01.15 Ò/ñ “Ñóòî àíãëiéñüêi âáèâñòâà”
02.40 “Âèïàäêîâèé ñâiäîê”

02.50 “Ðå÷îâèé äîêàç”

04.10 Ì/ô “ßê êîçàêè ...”

06.00, 05.40 Êîðèñíi ïiäêàçêè

10.45 Õ/ô “Êîðîëü ñíîóáîðäó”
12.30 Ðÿòiâíèêè

14.00 Îäíîãî ðàçó â Îäåñi

15.00 Âiòàëüêà. Íîâèé ðiê

16.00 Êàçêè Ó

18.00 Òàíüêà i Âîëîäüêà

19.00, 00.00 Êàçêè Ó Êiíî

20.00 Îäíîãî ðàçó ïiä Ïîëòàâîþ

21.00 Õ/ô “Ïiíãâiíè ìiñòåðà Ïîïïåðà”
22.30 Õ/ô “Ïîäàðóíîê íà Ðiçäâî”
01.00 Õ/ô “Öèãàíêà Àçà”
02.30 Âiòàëüêà

05.20 Êàçêà ç òàòîì

UA: ÏÅÐØÈÉ 
06.00 Ì/ñ “×îðíèé Äæåê”
06.30 Ä/ñ “Îðåãîíñüêèé ïóòiâíèê”

06.55 Ä/ñ “Ñóïåðâiä÷óòòÿ”

07.50 Ä/ñ “Ðîçïîâiäi ïðî Õàíñiê”

08.15 Ä/ñ “Ñêàðáè òà ñìåðòåëüíi 

09.30 Ä/ñ “1000 äíiâ äëÿ ïëàíåòè”

10.35, 14.05 Ïîãîäà

10.50 Ä/ñ “Ñìàê Äçÿííàíÿ”

IV åòàï. Ãîíêà ïåðåñëiäóâàííÿ 10 

êì. Æiíêè

14.15 Õ/ô Áiáëåéñüêà êîëåêöiÿ. “ßêiâ”

Ãîíêà ïåðåñëiäóâàííÿ ÷îëîâiêè 

12,5 êì. ×îëîâiêè

19.55 Ôîëüê”musiñ

21.00, 01.10 Íîâèíè

21.35 Ä/ô “Óëàìêè ñïîãàäiâ”

22.20, 23.30 Iñòîðiÿ êiíî

23.25 Ìåãàëîò

00.35 Ä/ñ “Îðåãîíñüêè ïóòiâíèê”

Ãîíêà ïåðåñëiäóâàííÿ ÷îëîâiêè 

12,5 êì. ×îëîâiêè

03.20 Âiéíà i ìèð

04.05 Ò/ñ “Ðîêñîëàíà”

1+1
06.00 Ì/ô “Ìàøà i âåäìiäü”
06.35, 19.30 ÒÑÍ

07.30 Õ/ô “Ãðiõè íàøi” 

Êâiíòè. Íåáî - ýòî ÿ”

êàðíàâàë”

14.15 Ê/ê “Îäèí ïëþñ îäèí óäîìà”

16.35 “Âå÷iðíié êâàðòàë”

18.30 “Ðîçñìiøè êîìiêà 2017”

20.15 “Íîâîði÷íèé âå÷iðíié êâàðòàë”

06.30 Ì/ô “Ì/ô”
06.55 Õ/ô “Àðòèñò iç Êîõàíîâêè”
08.30 Õ/ô “Öÿ âåñåëà ïëàíåòà”
10.20 Õ/ô “Çàé÷èê”
12.00 Õ/ô “Äiâ÷àòà”
14.00 “×àñ áóäóâàòè”

20.30 Ò/ñ “Çàáîðîíåíå êîõàííÿ” 
22.40 Ìþçèêë “Âå÷îðè íà õóòîði áiëÿ 

Äèêàíüêè”

00.35 Õ/ô “ßëèíêà, êðîëèê i ïàïóãà”
03.10 Õ/ô “Ñíiãîâà êîðîëåâà”

ICTV

06.40 Ôàêòè

07.05 Ò/ñ “Âi÷íiñòü”
10.15, 12.05, 13.41, 15.20, 17.00 Ò/ñ 

“Áiáëiîòåêàði”
18.45 Ôàêòè. Âå÷ið

19.10, 20.25, 21.40 Äèçåëü»øîó

22.40, 00.30 Êîìèê íà ìèëëèîí

02.25 Õ/ô “Ñâiòëà îñîáèñòiñòü”

06.00 “ÂóñîËàïîÕâiñò”

08.05 “Êàðàîêå íà Ìàéäàíi”

09.00 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”

10.00 Õ/ô “Âå÷îðè íà õóòîði ïîáëèçó 
Äèêàíüêè (Íi÷ ïåðåä Ðiçäâîì)”

11.15 Ò/ñ “Òàòî Äåí”
19.00 Õ/ô “40+ àáî Ãåîìåòðiÿ 

ïî÷óòòiâ”
22.40 Õ/ô “Çà äâà êiëîìåòðè äî 

Íîâîãî ðîêó”

03.00, 02.40 Çîíà íî÷i

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

06.59, 08.59 Kids Time

09.00 Ì/ô “Òàðçàí”
10.50 Ì/ô “Òàðçàí òà Äæåéí”
12.30 Ì/ô “Òàðçàí 2”
13.40 Ì/ô “Äóìêàìè íàâèâîðiò”

17.20 Õ/ô “Ði÷iáàãà÷”
19.10 Õ/ô “Òàêñi” 
21.00 Õ/ô “Òàêñi 2” 
22.40 Õ/ô “Íi÷îãî âòðà÷àòè”
00.40 Õ/ô “Ìàøèíà ÷àñó â äæàêóçi 2”

06.40, 15.00, 19.00, 02.50 Ñüîãîäíi

07.20, 03.30 Çiðêîâèé øëÿõ

10.10 Õ/ô “Ñòðàøíà êðàñóíÿ”
12.00, 15.15 Ò/ñ “Äâà æèòòÿ” 
17.25, 19.40 Ò/ñ “Æiíêè íà ñòåæöi 

âiéíè”
22.00 Ò/ñ “Âñå áóäå äîáðå”
01.20 Õ/ô “Îäíîãî ðàçó íà Íîâèé ðiê”

07.10 Õ/ô “Áåç ðîêó òèæäåíü”
08.30 Õ/ô “Çàêîõàíèé çà âëàñíèì 

áàæàííÿì”
10.15 Õ/ô “Çèìîâà âèøíÿ”
12.00 “Ñâiäîê. Àãåíòè”

12.40 “Ëåãåíäè øàíñîíó”

17.00 “Êðóòi 90-òi”

19.00, 02.20 “Ñâiäîê”

19.30 “Äîáðèé âå÷ið”

21.30 Õ/ô “Ïîâåðíåííÿ âèñîêîãî 
áëîíäèíà”

23.10 “Äèñêîòåêà 80-õ”

02.50 “Âèïàäêîâèé ñâiäîê”

03.05 “Ðå÷îâèé äîêàç”

UA: ÏÅÐØÈÉ 
06.00, 06.30, 00.35 Ä/ñ “Îðåãîíñüêèé 

ïóòiâíèê”

06.55 Ä/ñ “Ñóïåðâiä÷óòòÿ”

07.20 Ä/ñ “Ðîçïîâiäi ïðî Õàíñiê”

08.15 Ä/ñ “Ñêàðáè òà ñìåðòåëüíi 

14.15 Ôîëüê-musiñ

17.30 Ä/ñ “Äèâà Êèòàþ”

18.10 Ïîãîäà

18.25 Õ/ô “Äèâíà ïîäîðîæ Ìåði 
Áðàéàíò”, 1 ñ.

20.25 Íåçâè÷àéíi êóëüòóðè

21.00 Íîâèíè

21.30 Ä/ñ “Çóñòði÷ Ëóâðó òà 

Çàáîðîíåíîãî ìiñòà”

22.20 Iñòîðiÿ êiíî

04.05 Ò/ñ “Ðîêñîëàíà”

1+1
06.15, 19.30 ÒÑÍ

07.10 Õ/ô “Âiä òþðìè é âiä ñóìè” 
09.00 “Ëîòî-Çàáàâà”

09.40 Ì/ô “Ìàøà i âåäìiäü”
09.50 “Ðîçñìiøè êîìiêà 2017”

10.45, 11.55, 13.10, 14.20, 15.35, 

16.45 “Ñâiò íàâèâîðiò - 6”

17.45 Õ/ô “Ñàì óäîìà 5”

23.05, 02.15 Õ/ô “Âåæà” 

05.40 Ì/ô “Ðiçäâÿíi êàçêè”

08.00 “óÄà÷íèé ïðîåêò”

13.00 Õ/ô “Çàìîðîæåíèé”
14.40 “×àñ áóäóâàòè”

êàëèíà””

ïðîôåñiþ”

20.30 Ò/ñ “Çàáîðîíåíå êîõàííÿ” 
22.40 “Àëëà Ïóãà÷îâà. Ðiçäâÿíi çóñòði÷i”

01.00 Õ/ô “Ïåðåäáà÷åííÿ”

ICTV

06.05 Ôàêòè

06.30 Ò/ñ “Áiáëiîòåêàði”
10.40, 12.15, 13.55, 15.30, 17.05 Ò/ñ 

“Áiáëiîòåêàði-2”
18.45 Ôàêòè. Âå÷ið

01.50 Õ/ô “Äåæà âþ”

07.10, 23.25 Õ/ô “Òiëüêè òè”
09.00 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”

10.15 “Êàðàîêå íà Ìàéäàíi”

11.10 Ò/ñ “Òàòî Äåí”

03.00, 02.40 Çîíà íî÷i

05.50 Ñòåíäàï-Øîó

06.40, 07.00 Ì/ñ “Ëóíòèê i éîãî äðóçi”
06.59, 10.09 Kids Time

09.00 Ì/ô “Òàðçàí 2”
10.10 Ì/ô “Äóìêàìè íàâèâîðiò”
12.00 Õ/ô “Âåëèêèé òàòî”

16.00 Õ/ô “Òàêñi” 
17.40 Õ/ô “Òàêñi 2”
19.30 Õ/ô “Òàêñi 3”

00.50 Õ/ô “Íi÷îãî âòðà÷àòè”

06.40 Ñüîãîäíi

07.20, 04.50 Çiðêîâèé øëÿõ

10.20 Õ/ô “Ñíiãóðîíüêà äëÿ 
äîðîñëîãî ñèíà”

12.10 Ò/ñ “Äâà æèòòÿ” 

22.00 Ò/ñ “Íå çðiêàþòüñÿ êîõàþ÷è” 
02.00 Ò/ñ “Âñå áóäå äîáðå”

05.00 Ì/ô “Ïðèãîäè êàïiòàíà 
Âðóíãåëÿ”

07.10 Ì/ô “ßê êîçàêè ó õîêåé ãðàëè”

12.25 Õ/ô “Îäðóæåíèé õîëîñòÿê”
14.10 Õ/ô “Âèéòè çàìiæ çà êàïiòàíà”
15.50 Õ/ô “Öå ÿ”
17.25 Õ/ô “Ïîâåðíåííÿ âèñîêîãî 

áëîíäèíà”
19.00 “Äîáðèé âå÷ið”

22.00 “Äèñêîòåêà 80-õ”

“Îðêåñòð êðåîëüñüêîãî òàíãî”

06.00, 05.40 Êîðèñíi ïiäêàçêè

12.30 Õ/ô “Øîêîëàä”
14.30 Õ/ô “Ïîäàðóíîê íà Ðiçäâî”

Ïàíäè òà äðóçiâ ç Ìàäàãàñêàðó”
18.00 Õ/ô “Ïiíãâiíè ìiñòåðà Ïîïïåðà”
20.00 Îäíîãî ðàçó ïiä Ïîëòàâîþ

22.30 Êàçêè Ó Êiíî

00.00 Òàíüêà i Âîëîäüêà

01.00 Òåîðiÿ çðàäè

03.00 Âiòàëüêà Íîâèé ðiê

05.20 Êàçêà ç òàòîì
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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

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
Ноутбук, нетбук, недорого 
0952504306
Кондиціонери провідних фірм світу, 
257478, 427237

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

Закуповуємо мед від 500 кг
 0991426622, 0983098787

ПослуГи
Побутові

Чистка подушок і перин 0974089466, 
0685154025
Ремонт пральних машин, іншої техніки, 
0970083248
Ремонт телевізорів 0976056826
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
Потрібна доглядальниця для 90-річної 
жінки 0503770209

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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Вітаємо! Оголошення

Великобірківська селищна рада оголошує конкурс щодо визначен-
ня установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів селищ-
ного бюджету на вкладному (депозитному) рахунку.

Конкурс відбудеться 11 січня 2018 року о 15 год. в актовому залі Ве-
ликобірківської селищної ради, за адресою: вул. Грушевського, 53, смт 
Великі Бірки.

З умовами конкурсу можна ознайомитись на офіційному веб-сайті 
Великобірківської селищної ради за посиланням: http://v-birky. rada. 
or2. ua/ogoloshennya-15-26-00-21-12-2016/, в розділі «Оголошення».

Рішення виконавчого комітету Петриківської 
сільської ради  від 31 жовтня 2017 року №171
Про затвердження тарифів на послуги з поста-

чання холодної води споживачами c. Петриків, та 
нормативи її споживання

Розглянувши розрахунки, подані РММДП «Тер-
нопільський лісгосп», керуючись законом Украї-
ни «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 
житлово-комунальні послуги», «Про захист еконо-
мічної конкуренції в Україні» постановою Кабінету 
Міністрів України від 01.06.2011 року №869 «Про 
забезпечення єдиного підходу до формування тари-
фів від 25.08.2004 року № 1107 «Про затвердження 
Порядку розроблення та затвердження нормативів 
питного водопостачання, виконком сільської ради

ВИРІШИВ:
1. Затвердити споживачам с. Петриків, що спожи-

вають воду з водопроводу РММДП «Тернопільський 
лісгосп», який є виконавцем вказаних послуг на да-
ній території, а саме:

1.1. Науково обґрунтовані нормативи спожи-
вання холодної води згідно з додатком.

1.2. Тарифи на послуги з постачанням холодної 
води на рівні 6,70 грн. за 1 м куб з урахуванням 
ПДВ.

2. Розрахунок вартості послуг з водопостачання 
для споживачів, будинки (квартири) яких не об-
ладнані засобами обліку, розраховується надава-
чем послуг самостійно, виходячи із затверджених 
норм споживання та тарифу і затверджується на-
казом по підприємству.

3. Тарифи на послуги з постачання холодної 
води для інших споживачів встановлюється нада-
вачем послуг самостійно відповідно до укладених 
угод.

4. Дане рішення набуває чинності з моменту 
оприлюднення в засобах масової інформації.

5. Контроль за виконання даного рішення по-
класти на сільського голову та РММ ДП «Терно-
пільський лісгосп».

Працівники відділу культури Тер-
нопільської РДА, районного будинку 
культури, центральної районної бі-
бліотеки, Великобірківської та Острів-
ської музичних шкіл, меморіального 
музею С. Крушельницької  та районна 
організація профспілки працівників 
культури щиро вітають з днем наро-
дження бухгалтера 1 категорії Марію 
Ярославівну СЦІБАйЛО.  Прийміть 
наші щирі та сердечні вітання з цієї 
нагоди. Зичимо вам міцного здоров’я, 
нехай у вашому домі завжди панує 
мир, любов, тепло, радість, благопо-
луччя і добро. Будьте завжди такою 
ж милою, прекрасною жінкою; такою 
же доброю, чесною і щирою люди-
ною. Божого благословення вам на 
многії та благії літа.

Найщиріші вітання з днем наро-
дження надсилаємо завідувачці клу-
бом с. Велика Лука Наталії Юріївні 
КУЗЕМСьКІй.                                     

Зичимо вам міцного здоров’я, осо-
бистого щастя, родинного тепла та 
всіляких гараздів. Нових вам успіхів у 
професійній діяльності, творчого на-
тхнення та Божого благословення у 
всіх починаннях!

З повагою — працівники відділу культури 
Тернопільської РДА, районного будинку 

культури та районна організація профспіл-
ки працівників культури.

Працівники відділу освіти ТРДА і 
районного методичного кабінету ві-
тають з 70-річчям директора Велико-
бірківського будинку творчості шко-
ляра Марію Іванівну КУЛьЧИЦьКУ.

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

Колектив ПП "Агрофірма Медобо-
ри" щиро вітають з 60-річчям бухгал-
тера з оплати праці та розрахунків 
Оксану Максимівну ДЯКІВ.

Хай радістю в серці весна розцвітає,
Хай Мати Пречиста у силі тримає,
Нехай Господь дарує здоров’я і тепло
На многії літа, на щастя, на добро.

Тернопільська районна органі-
зація Товариства Червоного Хреста 
України надсилає щирі вітання ди-
ректору Великобірківського будинку 
творчості школяра Марії Іванівні 
КУЛьЧИЦьКІй з нагоди ювілею. Ба-
жаємо Вам міцного здоров’я. 

Нехай завжди Вам всміхається доля,
Несуть тільки радість з собою роки,
Хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи,
Хай збуваються мрії, бажання й думки.

Колектив НВК «Довжанківська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів-ДНЗ» вітає з днем 
народження вчителя початкових кла-
сів Ярину Анатоліівну ШОНь.

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

Педагогічний колектив Велико-
глибочецької ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. 
Я. Стецька  вітає з днем народження 
вчителя початкових класів Світлану 
Ігорівну ВИШНЕВСьКУ.

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

Колектив CПП «Мричко» щиро 
вітає з 50-річчям с/г робітника  
Василя Мироновича САВКУ.

Від щирого серця на ниві життя,
Що звуть «золотою» сьогодні,
Вітаємо й зичимо щастя й добра,
Поваги і шани людської!
Нехай для Вас квітує білий світ,
Життям стають найкращі Ваші мрії,
І доля посилає сотню літ,
Здоров’я, щастя, радості й надії!

Колектив ПП «Агрон» вітає 
з днем народження сторожа  
Ігоря Миколайовича НЕКЕРУЯ, 
водія транспортних засобів Ігоря   
Михайловича МАЦИШИНА.

Незабутніх вражень, щасливих подій, 
Здійснення задумів, втілення мрій! 
Хай прекрасним цвітом шлях життя 

рясніє, 
Справджуються завжди заповітні мрії.

Іменинники Тернопільського 
районного територіального ме-
дичного об’єднання – сестра ме-
дична Іванна Євгенівна ДРУЧОК, 
лікар-анестезіолог Володимир 
Васильович ВЕРЕЩАГІН, сестра 
медична Олена Романівна КІРЕЯ, 
завідуюча ФАПом с. Драганівка 
Ольга Володимирівна ШТОКА-
ЛО, молодша медична сестра (са-
нітарка) Мирослава Зеновіївна  
КОЗУБ, завідувач  (підрозділу), 
лікар-педіатр Ганна Федорівна 
ПИНДУС, завідувач  відділення, 
лікар медицини невідкладних ста-
нів Ганна Богданівна ПЕЛЕШОК, 
лікар-невропатолог Ірина Ми-
хайлівна ХОМ’ЯК, молодша ме-
дична сестра (санітарка палатна)  
Надія Вікторівна ДУЛІБАН, лікар-
стоматолог Наталія Олексіївна ТА-
РАНЕНКО, кухонний робітник Леся 
Іванівна ІВАШКО, молодша медич-
на сестра (санітарка-буфетниця) Те-
тяна Петрівна ТОРОНЧУК, сестра 
медична Наталія Ігорівна КРИСА, 
інструктор ЛФК Роман Ігорович  
СТЕЦьКО, реєстратор медичний 
Марія Володимирівна ОЛЕКСЮК.

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 — колеги та друзі.

Щирі вітання з нагоди дня наро-
дження надсилаємо депутату Тер-
нопільської районної ради  Ігорю 
Павловичу МИГДАЛЮ.

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

З повагою — депутатський корпус, 
колеги та друзі.

Педагогічний колектив НВК 
«Мишковицька ЗОШ І-ІІІ ст. –ДНЗ»  
щиро вітає з днем народження вчи-
теля зарубіжної літератури Ларису 
Михайлівну ШИМКІВ, та вчителя 
образотворчого мистецтва Марію 
Миколаївну ОЛЕНЮХ.

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.

Петриківська сільська рада інформує про прийняте рішення №943 
від 20.12.2017 року «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2018 
рік». З повним тексом оголошення можна ознайомитися в Петриківській 
сільській раді за адресою: с. Петриків, вул. Шептицького, 118А.

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.

Податкові новини

До уваги платників податків
Керівництво Головного управління ДФС у Тернопільській області, відділ внутрішньої 
безпеки територіальних органів ДФС у Тернопільській області Головного управління 
ДФС в області, вкотре доводить інформацію до широкого кола громадськості Терно-
пільщини та суб'єктів господарської діяльності області щодо спроб шахраїв-аферистів 
злочинним шляхом заволодіти матеріальними цінностями у вигляді грошових коштів.
Зокрема, здійснюючи телефонні дзвінки із те-

лефонних карток мережі стільникового зв'язку, а 
також надсилаючи СМС-повідомлення суб'єктам 
підприємницької діяльності, представляючись ке-
рівниками податкових органів, — шахрайським ме-
тодом вимагають у них готівкові кошти.

Такі авантюри з боку шахраїв мали місце в червні 
п.р. на території Ланівецького та Збаразького районів, 
коли невідомі особи, представляючись керівниками 
податкових органів, телефонували СГД (надсилали 
СМС-повідомлення) засобами мобільного зв'язку та 
шахрайським методом вимагали перерахувати їм го-
тівкові кошти на банківські карткові грошові рахунки 
для залагодження питань пов'язаних із проведенням 
у них перевірок, надання матеріальної допомоги чи на 
якісь інші вигадані нагальні потреби.

Окрім цього, злочинна діяльність «телефонних 
шахраїв» особливо активізувалась напередодні 
Новорічних та Різдвяних свят.

Так, у поточному місяці суб'єктам підприємниць-
кої діяльності області неодноразово телефонувала 
номера мобільного оператора 095-606-53-18 невста-
новлена особа, яка представляючись працівником 
фіскальної служби та просила терміново перетеле-
фонувати за номером 050-834-56-87, де їм нібито 
буде дано вказівки від імені керівництва податко-
вого органу щодо перерахунку певної суми грошей 
для надання матеріальної допомоги чи на якісь інші 
вигадані нагальні потреби.

Окрім цього, однією із шахрайських спроб злочин-
ним шляхом заволодіти коштами, є надсилання в адре-
су СГД області CMC-повідомлень про надання матері-
альної допомоги, або організації застіль. Зокрема, такі 
повідомлення надходили з номера 095-047-93-61.

Завдячуючи пильності свідомих суб'єктів підпри-
ємницької діяльності, зазначені афери з боку «теле-
фонних шахраїв», своєї реалізації не знайшли.

Проте як свідчить практика, частина громадян 
та суб'єктів підприємницької діяльності все ж таки 
ведуться на такі афери і надають грошові кошти зло-
чинцям, які представляються службовими особами 

фіскальної служби та в очах громадськості кидають 
тінь та негативно впливають на честь та ділову ре-
путацію працівників Державної Фіскальної служби 
в цілому.

Тому, вкотре нагадуємо, що службові особи Го-
ловного управління ДФС у Тернопільській облас-
ті, його територіальних органів і Тернопільської 
митниці ДФС жодних вказівок збирати гроші від 
свого імені чи від імені довірених осіб не давали та 
давати не можуть.

Отож, наполегливо радимо бути пильними та 
обачними, не вірити сумнівним пропозиціям та ре-
тельно перевіряти інформацію.

Тому, звертаємось до небайдужих громадян та 
суб'єктів підприємницької діяльності Тернопіль-
щини про відому будь-яку інформацію по кожному 
вищенаведеному факту неправомірних дій у відно-
шенні суб'єктів господарської діяльності області, 
направлених на заплямування честі та репутації 
ГУ ДФС в області і Тернопільської митниці ДФС, 
— просимо негайно звертатись до місцевих орга-
нів Національної поліції щодо встановлення та до-
кументування осіб, які причетні до вищезгаданих 
шахрайських дій, а також повідомляти оператив-
ного чергового (міськ. тел. (0352) 43-46-45, 43-04-
16-факс), або ж особисто звертатись у відділ вну-
трішньої безпеки Головного управління за адресою:  
м. Тернопіль, вул. Білецька, 1 (міськ. тел. (0352) 43-46-38, 
моб. тел. 098-992-42-82).

Оголошення

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
Ноутбук, нетбук, недорого 
0952504306
Кондиціонери провідних фірм світу, 
257478, 427237

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

Закуповуємо мед від 500 кг
 0991426622, 0983098787

ПослуГи
Побутові

Чистка подушок і перин 0974089466, 
0685154025
Ремонт пральних машин, іншої техніки, 
0970083248
Ремонт телевізорів 0976056826
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
Потрібна доглядальниця для 90-річної 
жінки 0503770209
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Наші предки-слов’яни зустрі-
чали новий рік навесні. Зима вте-
кла – отже, настав новий рік. До-
стеменно не відомо, як святкували 
прихід нового року в язичницькі 
часи на теренах Київської Русі, але 
найімовірніше його зустрічали з 
появою нового місяця в переддень 
весняного рівнодення, називаючи 
новим літом. Про те, що березень 
символізував початок нового року 
та нового життя, свідчить і давній 
язичницький звичай влаштову-
вати цього місяця врочистий обід 
— тризну — на честь померлих 
родичів. Під час тризни наші пред-
ки спалювали солом'яне опудало 
— символ зими. Опісля просили 
один в одного прощення, аби по-
чати новий рік із чистим серцем. 

З приходом на руські землі 
християнства та з впроваджен-
ням юліанського календаря пер-
шим днем нового року на наших 
землях офіційно встановлено 1 
березня, що, за церковними пере-
казами, є датою творення світу. У 

народі цього дня вшановують пре-
подобну мученицю Євдокію (тепер 
14 березня). 

Вважають, що на Явдохи по-
вертаються з вирію ластівки. 
«Якщо побачиш ластівку, — по-
вчала колись мати сина, — візьми 
жменю землі, кинь за нею і скажи: 
«На тобі, ластівко, на гніздо!» Це 
— щоб швидше весна приходила. 
Ластівка на своїх крилах нам весну 
з вирію несе».

Особливих святкувань цього 
дня не було, але вся діяльність лю-
дини була пов’язана із закликан-
ням достатку на рік. На Явдоху 
городники сіють розсаду капус-
ти, садівники зрізують сухе верхо-
віття фруктових дерев, аби краще 
родили і нечисть не заводилась.

Традиція святкування Ново-
го року 1 вересня бере початок 
у XV столітті згідно з рішенням 
Нікейського собору, яке мотиво-
ване тим, що під час іудейського 
свята жнив, яке відзначали з 1 по 
8 вересня, Ісус Христос почав про-

повідування Царства Господнього, 
засвідчивши цим виконання всіх 
пророцтв Старого Заповіту та по-
чаток Нового. 

1 вересня (14 за новим стилем) 
наші предки відзначали також 
день преподобного Симеона 
Стовпника — Семена, вважаючи 
цю дату початком нового року. 
Цього дня в козацькій Україні 
справляли пострижини молодих 
хлопців і вперше садовили їх на 
коня. На Семена ткачі встановлю-
вали верстати і починали ткати 
килими. Бралися до роботи й усі 
інші майстри: столярі, стельмахи, 
ковалі, а землероби починали ко-
пання картоплі.

Водночас на українських зем-
лях, що входили до складу Велико-
го князівства Литовського, а піз-
ніше — Речі Посполитої, початок 
року святкували 1 січня і літочис-
лення вели від Різдва Христового.

На терени Київської Русі тра-
дицію святкування Нового року 
1 січня запровадив цар Петро І 

1700 році. Усі, у кого були невели-
кі гармати або рушниці, опівночі 
стріляли в небо у своєму дворі. 
На великих вулицях з 1 по 7 січня 
вночі запалювали багаття. Відтоді 
з’явилася традиція влаштовувати 
феєрверки, одягати кумедні мас-
карадні костюми й маски, віта-
ти однин одного з Новим роком 
і прикрашати ялинку. У той час 
люди вірили, що, оздоблюючи лі-
сову красуню, вони задобрюють 
злі сили. 

Із впровадженням у 1918 році 
на землях України григоріан-
ського календаря українці по-
чали святкувати Новий рік ра-
зом із європейськими країнами. 
Однак, як відомо, Православна 

церква продовжує святкування 
за юліанським календарем — 14 
січня. Саме це свято зберегло 
усю традиційну обрядовість та 
релігійно-культовий зміст, які 
передавалися з покоління в по-
коління. Старий Новий рік за-
лишається невід’ємною складо-
вою річного обрядового циклу 
українців та найповніше відо-
бражає традицію українського 
новорічного святкування, яке пе-
рекликається з міфічними та ре-
лігійними уявленнями поколінь 
предків та несе у собі глибокий 
символічний зміст.

Натомість 1 січня стало для 
нас веселим світським святом, яке 
об’єднало нас із рештою світу. 

Традиції

Як українці святкували Новий рік?

Як зустрінеш, так і проведеш
Згідно з китайським календарем, 2018 рік буде під заступництвом 
Жовтого Земляного Собаки. Ця тварина принесе людям мир і добро. У 
сім'ях запанує розуміння і любов. Самотні люди можуть знайти свою по-
ловинку. На всіх чекає благополуччя й успіх в особистому житті, роботі та 
інших сферах життя. У рік Собаки світ відкритий для подорожей. Бага-
тьох людей цікавить, як зустріти господаря року, щоб заслужити його 
прихильність. Аби заручитися підтримкою Собаки, радимо прислухатися 
до порад астрологів. Отже, слід дотримуватися наступних рекомендацій.

Хочете — вірте, а хочете — перевірте

Красуня-ялинка, мандаринки, шампанське, феєрверки, Дід Мороз, мішок із подарунка-
ми… Ці новорічні атрибути з’явилися не так давно. А до цього на українських землях 
традиційними були зовсім інші образи, персонажі, та звичаї.

Де зустрічати 2018 рік?
Вибір місця зустрічі залежить від багатьох факторів, у тому числі особистих упо-

добань, бажань і фінансових можливостей. Зустріти рік Жовтого Земляного Собаки 
можна вдома або за його межами, у рідному місті або іншій країні.

Як зустрічати Новий рік?
Святкуйте Новий рік у великій і 

радісній компанії. Собака не любить 
самотності, тому не сумуйте на само-
ті в Новорічну ніч. Влаштовуйте веселі 
вечірки з друзями або святкуйте в колі 
близьких і рідних людей. Пес обожнює 
бути поряд із людьми, які дорогі його 
серцю.

У Новорічну ніч веселіться від душі. 
Влаштовуйте різні ігри та конкурси, 
танцюйте і смійтеся. Головне – не дайте 
тузі і смутку проникнути у ваш дім.

Собака – смілива і рішуча тварина, 
тому новорічної ночі втілюйте найсмі-
ливіші бажання.

Яке вбрання одягнути?
Щоб догодити господареві 2018 року, не-

обхідно віддати перевагу таким кольорам:
— жовтий: приносить радість і тепло, до-

помагає позбутися стресів і депресії, символі-
зує романтичну любов і ніжність;

— коричневий: усі відтінки забезпечать 
добробут і успіх. 

Доречними також будуть помаранчевий, 
золотавий, бежевий, попелястий. А ось від 
яскравих вогняно-червоних барв і їх відтінків, 
а також леопардового забарвлення варто від-
мовитися, оскільки вони можуть дратувати 

Собаку. Необхідно вибирати стильний, але стриманий одяг, бо господар року не лю-
бить екстравагантність. Це може бути і сукня до підлоги, і елегантний брючний кос-
тюм, і карнавальне вбрання. Чоловікам слід відмовитися від чорних і сірих костюмів 
і підшукати одяг в жовто-коричневій гамі.

Рік Собаки в домашній обстановці
Якщо ви плануєте провести Новорічну ніч 

удома, підготуйте оселю до зустрічі з Жовтим 
Собакою. Розвішайте золотисті і коричневі при-
краси. Внутрішнє оздоблення будинку має бути 
яскравим і привабливим. Влаштуйте веселу ве-
чірку. Заздалегідь продумайте сценарій свята, 
підготуйте конкурси та ігри, щоб ніхто не нудьгу-
вав. Запросіть друзів і рідних, наповніть дім весе-
лощами і сміхом, тоді Собака обов'язково завітає 
до вас на вогник. 

Новорічні свята — це час чарівної магії і здійснення мрій. Протягом багатьох 
століть люди збирали різні повір'я і прикмети. Вважається, що саме в ново-
річну ніч відчиняються двері у майбутнє. Новорічні прикмети не тільки допо-
можуть зрозуміти, яким буде наступний рік, а й внести в нього бажані зміни. 
Ми підготували добірку найпоширеніших новорічних прикмет.

Варто запам'ятати сон, який на-•	
снився в Новорічну ніч, з нього можна дізна-
тися, якими будуть найближчі 12 місяців.

У святкові дні не можна виносити •	
сміття з хати, бо в сім'ї може настати 
розбрат.

Категорично заборонено на Новий •	
рік давати і брати в борг гроші — щастя 
буде обходити стороною. У свято варто 
покласти гроші в кишеню, таким чином 
можна захиститися від можливих фінансо-
вих проблем.

Якщо ніжки святкового столу •	
обв'язати мотузкою, стосунки в родині бу-
дуть міцними.

Варто відмовитися від будь-яких •	
азартних ігор в новорічну ніч, оскільки по-
дібні розваги притягують біду.

Подарунки, виконані з природних •	
і натуральних матеріалів, відведуть від 
близьких корисливих людей.

Стіл потрібно застелити білосніж-•	
ною скатертиною і насипати невелику 
кількість крупи — на достаток і багат-
ство. 

Бажано до 31 грудня помиритися з •	
усіма, з ким раніше були розбіжності і непо-
розуміння.

Обов'язково зробити генеральне при-•	
бирання в будинку і полагодити зламані речі 
або викинути їх. Корисно позбутися і від 
поганих думок, непотрібних переживань.

Протягом останніх трьох днів до •	
настання Нового року на столі мають 
бути ситні і смачні страви, тоді протягом 
усього 2018-го в сім'ї буде достаток.

Традиційне загадування бажань мож-•	

на зробити набагато цікавішим: на аркуші 
паперу потрібно написати бажання і підпа-
лити, а попіл висипати в келих із шампан-
ським і випити його до дна.

Щоб отримати фінансове благопо-•	
луччя, в момент настання Нового року по-
трібно в долоні затиснути копієчку, а по-
тім протягом усього року завжди носити її 
з собою як талісман.

В останні хвилини року дівчатам •	
і жінкам рекомендується накрити плечі 
хусткою і з настанням Нового року скину-
ти її разом з усіма проблемами, образами і 
негараздами.

Після настання Нового року треба •	
поцілувати кохану людину, тоді з кожним 
днем почуття будуть міцнішати.

Якщо в будинку є камін, потрібно •	
розпалити в ньому багаття і не давати 
згаснути вогню протягом святкової ночі. 

У прийдешньому році в родині буде •	
поповнення, якщо з новорічної ялинки впа-
дуть три святкові іграшки і розіб'ються.

1 січня не рекомендується виконува-•	
ти важку фізичну роботу, інакше наступні 
12 місяців будуть сповнені праці і турбот.

Якщо першого дня року на вулиці •	
першим зустріти чоловіка, весь рік супро-
воджуватиме удача.

Торгуючи у перший день нового року, •	
варто зробити першому покупцеві хорошу 
знижку, і нові справи будуть успішними. 

Незаміжній дівчині, яка хоче ство-•	
рити сім'ю, в перший святковий день по-
трібно купити молоко. Якщо воно не скисне 
протягом двох тижнів, то незабаром буде 
весілля.

Погода у Новорічну ніч
Напередодні Нового року люди активно шукають будь-яку інформацію про 
подарунки, святкові тури, гороскопи і, звичайно, про погоду в Новорічну 
ніч, вважаючи, що від неї залежатиме настрій. Не варто хвилюватися! Все 
буде, як і належить.

Відтак, 30 і 31 грудня синоптики передбачають різке підвищення температури, пов’язане 
з приготуванням святкових страв, місцями — у маркетах і на базарах — тайфуни, що зміта-
тимуть усе найсмачніше, повітря розтинатимуть блискавки ілюмінацій на зелених красунях, 
а також очікуються слізні зливи прощання зі старим роком. 

У передноворічний вечір — сильний вітер змінних напрямків, який принесе бажаних 
гостей, спричинить сміхові віхоли, здійме ураган із краплями горілки і бризками шампан-
ського. Температура за столом — 40 градусів, атмосферний тиск підвищиться завдяки ве-
селощам. Уночі в голові очікується туман, на ранок можливе прояснення. Правда, коротко-
часне, оскільки новорічний вихор не вщухатиме аж до вечора.

До того ж, метеорологи запевняють, що найголовніше — це погода в домі. А з цим 
не посперечаєшся. Тож щастя у ваших оселях у Новому році!

Усміхніться
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Що рік прийдешній принесе...

Чого очікувати від 2018-го — року Собаки? 
У прийдешньому році прав-

лячою стихією буде Земля, тому 
Собака закликає всіх знаків Зо-
діаку суворо дотримуватися 
давно усталених правил, канонів 
і стереотипів, і, звичайно, шану-
вати старовинні традиції, зокре-
ма й  сімейні.

2018 рік буде відносно ста-
більним, спокійним і врівнова-
женим. Такий вплив не тільки 
правлячої стихії, а й кольору 
року (жовтий) буде відобража-
тися майже на всьому — еконо-
міці, політиці, характері людей, 
особистому житті і природних 
явищах.

Цей рік — вдалий період для 
налагодження стосунків між усі-
ма знаками Зодіаку, народження 
спадкоємців і створення сімей. 
Шлюби, укладені цього року бу-
дуть не лише міцними і довго-
тривалими, а й щасливими.

Уже в лютому багато хто помі-
тить великі зміни в особистому 
житті, оскільки правління Жов-
того Земляного Собаки стартує 
16 числа цього місяця. Вплив 
стихії року буде дуже потужним, 
тому багато особистостей відчу-
ють прояв раніше не властивих 
їм якостей. Наприклад, завзяті 
холостяки зважаться на офіцій-
не оформлення стосунків із ко-
ханою, а ті, хто навіть не плану-

вав появи спадкоємців, почнуть 
замислюватися про продовжен-
ня роду.

Самотні отримають шанс 
знайти свою долю в 2018 році і 
з головою поринуть у безодню 
пристрасних і яскравих емоцій. 
Господар року буде згладжувати 
всі гострі кути і допоможе уник-
нути будь-якого непорозуміння. 
Майже всі стосунки, розпочаті в 
2018 році, приведуть до створен-
ня сім'ї.

Стихія Землі є символом ро-
дючості, саме тому агрономи і 

фермери, а також ті, чия робота 
пов'язана з землею, перекона-
ються, наскільки щедрим буває 
Собака. Працьовиті і завзяті 
зберуть доволі великий урожай.

У 2018 році буде важко леда-
рям, оскільки тотем покарає їх 
повною відсутністю прибутку, 
а про фінансову стабільність не 
доведеться навіть мріяти. Ціл-
ком можливо, що Собака позба-
вить їх навіть тих джерел доходу, 
які були раніше.

Охочих налагодити стосун-
ки або примиритися з кимось, 

символ року нагородить умін-
ням переконувати і красномов-
ством, тому вони швидко змо-
жуть здійснити задумане. Рік, у 
якому править Собака, ще нази-
вають «роком вибачення», тому 
з'явиться можливість помирити-
ся з людьми, з якими в минуло-
му відбулася велика сварка. Всі 
старі образи повністю забудуть-
ся, без сліду зникнуть і душевні 
рани.

Найбільш сильний вплив 
стихії Землі відчують наділені 
владою — політики, керівники 

великих підприємств, власники 
компаній та ін. Однак, щоб Со-
бака подарував небувалу удачу і 
великий успіх, необхідно завжди 
й у всьому бути справедливим і 
намагатися в міру своїх можли-
востей надавати допомогу по-
требуючим.

Незважаючи на те, що гос-
подар 2018 року вирізняється 
щирістю, справедливістю і дру-
желюбністю, він часом може 
поводитися непередбачувано, а 
іноді й примхливо. Саме тому у 
багатьох людей може періодич-
но з'являтися відчуття занепаду 
енергії і лінь. Однак це вияв-
лятиметься тільки у тих знаків 
Зодіаку, які не поставили перед 
собою конкретних цілей і підда-
ються песимістичним настроям.

2018 року будуть відбуватися 
дуже важливі події, в тому числі 
і відкриття світового масштабу.

За статистикою, в рік Собаки 
ніколи не починалися повстан-
ня, війни, державні перевороти 
або революції. Навпаки, подібні 
події закінчувалися саме під час 
правління Собаки. До того ж в 
цей період завжди різко зростає 
кількість укладених шлюбів і 
підвищується народжуваність.

З Новим роком! Хай Жовтий 
Земляний Собака принесе щас-
тя у ваше житя!

Напередодні всіма улюбленого і довгоочікуваного Нового року хочеться знати, які сюрпризи і несподіванки приготував 2018 рік, 
покровителем якого буде Жовтий Земляний Собака.

Відомо, що собака – віддана тварина і щирий друг. А тому 2018 рік буде сприятливим для від-
критих і порядних людей. Загалом цей період — успішний у фінансовому плані для всіх знаків 
Зодіаку. Але пам’ятайте, що Собака ніколи не схвалить шахрайства і ризикованих справ, також 
постарайтеся не брати кредитів і не влазити в борги.  

Щур 
(1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008)
На вас чекає великий успіх, якщо ви будете чітко йти 

до поставленої мети. Жовтий Земляний Собака подарує 
вам вірних друзів, які підтримають в усьому. Здоров’я 
не підведе. На початку року будьте обережні з грошима, 
намагайтеся не давати в борг великі суми. Фінансової 
стабільності досягнете до осені.

Бик
(1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009)
У 2018 році на вас чекає багато несподіваних подій. 

Вам потрібно бути поступливим, стримувати упертість. 
Постарайтеся піти у відпустку в середині року, щоб 
уникнути конфліктів на роботі та покращити здоров’я. 
Після цього ви зможете стрімко піднятися кар’єрними 
сходами і поліпшити тим самим своє фінансове стано-
вище. Наприкінці року отримаєте велику суму грошей. 
До того ж ви зможете нарешті зайнятися творчістю й 
особистим життям.

Тигр
(1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)
У рік Собаки Тигр стане більш поступливим, спокій-

ним і добрим. Ваш авторитет значно зросте, а професійні 
якості будуть оцінені. В результаті на вас чекає кар’єрне 
зростання і збільшення доходу. Хтось навіть наважить-
ся на відкриття власного бізнесу. У сімейному житті у 
Тигрів все стабільно. В кінці року зверніть увагу на своє 
здоров’я, щоб уникнути проблем в майбутньому. Зага-
лом рік для Тигра буде спокійним і безконфліктним.

Кролик (Кіт)
(1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)
На Кроликів (Котів) чекає дуже вдалий рік. З вами 

будуть часто радитися і звертатися по допомогу, а від 
цього підніметься ваш авторитет і розшириться коло 
спілкування. Якщо виявите великодушність і чесність, 
які дуже важливі для Собаки, то всі ваші справи завер-
шаться успішно. Також на вас чекатиме успішна кар’єра 
і збільшення фінансів. В особистому житті побудуєте 
гармонійні стосунки, які можуть закінчитися весіллям. 
Займіться своїм здоров’ям, особливо важливо уникати 
переохолоджень.

Дракон
(1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)
На Драконів чекає насичений і цікавий рік. Ви опи-

нитеся в центрі уваги, знайдете нових друзів або ж на-
лагодите стосунки з тими, з ким давно не спілкувалися. 

Творчі Дракони виявлять весь свій талант і зможуть 
прославитися, а ділові представники цього знаку отри-
мають підвищення. Уже навесні ваші доходи почнуть 
стрімко зростати, але рекомендуємо відкласти ці кошти 
для великої покупки. У подружньому житті будьте по-
ступливі, щоб уникнути суперечок, а в другій половині 
року у вас вже будуть ідеальні стосунки. Якщо ви вчасно 
займетеся здоров’ям, то ніяких проблем не буде.

Змія
(1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)
На Змій чекає сприятливий рік (за умови вашої чес-

ності та відкритості). Якщо будете ласкаві й порядні, 
то Собака вас винагородить і подарує багато приємних 
сюрпризів. Деякі Змії зможуть відкрити в собі нові та-
ланти. Жовтий  Собака обіцяє вам міцні подружні сто-
сунки, економічне та кар’єрне зростання. Наприкінці 
року самотні представники цього знака зустрінуть свою 
пару. Займіться профілактикою хвороб: налагодьте ре-
жим сну і харчування, займіться спортом.

Кінь
(1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)
Коні багато подорожуватимуть. На вас чекає багато 

цікавих знайомств і доленосна зустріч із коханням. Нові 
любовні стосунки з великою ймовірністю переростуть 
у спільне життя. Також Коні серйозно займуться своєю 
роботою і досягнуть великого успіху. Влітку східний го-
роскоп рекомендує зробити ремонт житла, а після цього 
поїхати у відпустку на море. Щоб здоров’я вас не турбу-
вало, не відкладайте візит до лікаря.

Вівця (Коза)
(1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)
За східним гороскопом, для Овець (Кіз) 2018 рік буде 

дуже вдалим, причому до цього не потрібно буде до-
кладати особливих зусиль. Ви зможете реалізувати всі 
свої ідеї та відкрити власний бізнес, який, до речі, буде 
успішним. Самотні Вівці будуть захоплені новим обран-
цем, а сімейні відродять романтику у стосунках. Якщо 
ви найманий робітник, то чекайте великого прибутку 
від своїх проектів. Рекомендуємо покласти частину до-
ходу в банк, тоді вас не спіткнуть фінансові труднощі в 
другій половині року.

Мавпа
(1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)
2018 рік стане хорошим періодом для навчання Мавп 

і відкриття нової справи. Творчі особистості досягнуть 
слави і визнання, а також отримають чималий прибуток. 

Ділові Мавпи просунуться кар’єрними сходами. Това-
риським представникам цього знаку рік видасться дуже 
спокійним, оскільки зустрічей і знайомств стане менше. 
Дуже важливо в рік Собаки приділяти багато часу роди-
ні, щоб рідні почувалися потрібними і коханими.

Півень
(1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)
Земляний Собака приготував Півневі доленосні події, 

які повністю змінять життя. Але не лякайтеся завчасно,  
адже в результаті все закінчиться добре і ви зрадієте змі-
нам. Вам доведеться багато часу приділяти роботі, щоб 
отримати бажаний прибуток. Іноді ви будете практично 
жити в офісі, але радує, що сімейне життя від цього не 
постраждає. Підтримка і розуміння вашої половинки 
буде надихати вас на нові звершення. Все ж влітку по-
трібно поїхати з родиною на море. Так ви наберетеся сил 
і поліпшите здоров’я, а отже, зможете зробити фіналь-
ний ривок у роботі.

Собака
(1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)
Безумовно, 2018 рік – ваш рік в усіх сенсах. Собакам 

щаститиме в будь-яких справах, особливо в тих, що сто-
суються кар’єри. Завдяки успішній роботі покращиться 
і матеріальне становище. Самотні Собаки в середині 
року зможуть влаштувати особисте життя. Стосунки 
будуть яскравими і дуже перспективними. Ви зважитеся 
на ремонт або розширите житло. У цих клопотах вам до-
поможуть всі члени сім’ї. 

Кабан
(1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)
У 2018 році Кабани зможуть розставити пріоритети і 

зрозуміти, що для них дійсно важливо. Найприбуткові-
шим періодом стане початок весни: можливо, ви навіть 
зможете придбати нерухомість за рахунок отриманих 
коштів. Влітку самотні Кабани зможуть влаштувати своє 
особисте життя: стосунки будуть щасливими і можуть 
закінчитися весіллям. Сімейних Кабанів очікує гармо-
нія. У вашій родині пануватиме довіра та взаєморозу-
міння.

Східний гороскоп на 2018 рік 
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Все буде смачно

Холодні закуски
Рулет «Курочка Ряба»
Потрібно: куряче філе — 2 шт., яйце — 2 

шт., маслини — 1 банка, сир — 100 г (па-
личками), майонез — 2 ст. л., борошно — 2 
ст. л., зелень — петрушка, кріп.

Курячі філе розрізати поздовж кни-
жечкою (так, аби не розділити грудку на 
дві частини), щоб філе стало широким і 
пласким. Відбити його кулінарним моло-
точком, посолити і поперчити. Змастити 
майонезом і залишити маринуватися. Тим 
часом збити яйця, додати трохи борошна й 
подрібнених маслин і посмажити два тон-
ких омлети. Викласти їх поверх відбитих 
грудок. На краєчок філе покласти паличку 
сиру, скрутити рулет. Закріпити кулінар-
ною ниткою або зубочистками. Обкачати в 
борошні і покласти на сковороду в гарячу 
олію. Смажити під закритою кришкою на 
маленькому вогні, через 15 хвилин повер-
нути на другий бік. Можна запекти рулет у 
духовці при температурі 180-200 градусів 
протягом 30-40 хвилин. Остиглий рулет на-
різати шматочками завширшки 3-4 см. 

Салат з авокадо і сьомги
Потрібно: сьомга слабосолона — 200 г, 

рис — ½ склянки, авокадо — 1 штука, верш-
ковий сир (наприклад, «Філадельфія») — 100 
г, твердий сир — 100 г, лимонний сік — 2 ст. 
л., 2–3 гілочки кропу, сіль, перець.

Рис відварити до готовності та остудити. 
Авокадо розрізати навпіл, видалити кісточ-
ку і очистити від шкірки. М’якоть нарізати 
кубиками і збризнути соком лимона. Такими 
ж кубиками нарізати філе сьомги. Для соусу 
кріп дрібно порубати і з’єднати з вершковим 
сиром. Додати сіль, перець і перемішати. Зі-
брати салат, викладаючи шарами: сьомга, 
рис, авокадо, соус, сьомга. Зверху присипати 
тертим твердим сиром і прикрасити.

Закуска «Ялинкові кульки»
Потрібно: філе куряче — 300 г, сир — 200 г, 

зелень, жменя волоських горіхів, часник (за 
бажанням), майонез, оливки.

Філе відварити в підсоленій воді і дріб-
но нарізати. Сир натерти на дрібній терт-
ці. Зелень дрібно нарізати. Подрібнити го-
ріхи. Додати роздавлений часник. Змішати 
всі компоненти і заправити майонезом. 
Сформувати з отриманої маси кульки, об-
качати їх у горіховій крихті, з половинок 
оливок зробити кріплення, із зелені — пе-
тельки. Щоб отримати різнокольорові куль-
ки і різні відтінки смаку, можна їх обкачати 
у подрібненому вареному жовтку, тертому 
сирі, рубаній зелені кропу, насінні льону, 
дрібно натертій вареній моркві тощо.

Салат «Мозаїка»
Потрібно: яловичина відварна — 0,5 кг, 

свинина відварна (вирізка) — 0,5 кг, філе 
куряче відварне — 0,5 кг, печериці мари-
новані — 1 банка, майонез — 150 г, соєвий 
соус — 5 ст. л., часник — 1 зубок. 

М’ясо і печериці нарізати тонкою со-
ломкою і заправити соусом: до майонезу 
додати соєвий соус і часник. Все ретель-
но перемішати. Прикрасити гілочкою пе-
трушки або листям салату. 

Салат «Бровко»
Потрібно: куряче м’ясо — 300 г, яйця — 4 

шт., картопля — 2 шт., печериці — 200 г, 
корейська морква — 200 г, цибуля — 1 шт., 
олія — 1 ст. ложка, майонез — 100 мл, сіль; 
для прикраси: скибочка ковбаси, маслини, 
бутони гвоздики.

Куряче м’ясо відварити в підсоленій воді 
й остудити, порізати на дрібні кубики. Гри-
би дрібно порізати. Покришити цибулю, 
спасерувати її в олії протягом 3-5 хвилин, 
потім додати гриби й обсмажити на серед-
ньому вогні, поки не випариться рідина. 
Наприкінці посолити.

Яйця зварити круто. Остудити, очисти-
ти, відокремити білки від жовтків і окремо 
натерти на дрібній тертці. Зрізати з білків 
дві маленькі верхівки для оформлення 
очей собаки.

Відварити картоплю в мундирах. Осту-
дити, очистити і натерти на крупній терт-
ці на широке блюдо, формуючи голову со-
баки, як на фото. На картоплю викласти 
шар грибів і зробити майонезну сіточку. 
Поверх грибів розподілити куряче м’ясо. 
Наступний шар — корейська морква і 
тонкий прошарок майонезу. І, нарешті, 
останній шар — яєчний. З жовтків сфор-
мувати мордочку собаки, а з білків офор-
мити вушка, лоб і щічки. З двох маслинок і 
яєчних білків зробити очі. Ще одна масли-
на буде носом. Спокуслива скибочка ков-
баски слугуватиме язичком. А щічки для 
більшої схожості треба прикрасити буто-
нами гвоздики.

Салат «Олів’є» — 
дієтичний рецепт
Потрібно: морква — 1 шт., картопля — 

4 шт., яйця — 3 шт., куряче філе — 400 г, 
солоні огірки — 5 шт., зелений горошок — 1 
банка. 

Для соусу: натуральний йогурт без до-
бавок — 400 г, пучок кропу, суміш перців 
(приправа), лимонний сік — 1 ч. л. 

Картоплю, моркву, яйця, куряче філе 
відварити і нарізати кубиками. Так само 
нарізати огірки. Для соусу в йогурт до-
дати лимонний сік і суміш перців. Дріб-
но порубати кріп, частину відкласти для 
прикрашання страви, а решту змішати з 
йогуртовою масою. Збити все в блендері. 
Змішати інгредієнти у салатнику. Запра-
вити соусом і присипати зеленню. Дієтич-
ний олів’є готовий! Смачного! До речі, 
можете сміливо пропонувати такий салат 
і тим, хто не піклується про свою фігуру: 
можливо, гостям він сподобається навіть 
більше за традиційний.

Гарячі страви 

Свинина з апельсинами
Потрібно: свинина — 1 кг, апельсин — 2 

шт., мед — 1 ст. л., сіль, перець, сушений 
базилік, олія — 2 ст. л.

Помити м'ясо, витерти його паперовим 
рушником. Зробити глибокі надрізи. По-
солити і поперчити. Апельсини нарізати 
кружечками і кожен помістити в надріз. 
Натерти свинину рідким медом. Зверху по-
сипати базиліком.

Змастити деко олією або ж застелити 
фольгою. Викласти зверху свинину. Випі-
кати в духовці протягом 1 години при тем-
пературі 200° С. Готове м'ясо прикрасити 
зеленню. Подавати теплим.

Горбуша, запечена  
з грибами в сметані
Потрібно: філе горбуші — 500 г, гриби 

свіжі — 400-500 г, сметана — 350 г, твердий 
сир — 250 г, вершкове масло — 60 г, цибуля 
— 1 шт., лимон — 1 шт., пучок свіжої зеле-
ні, імбир мелений, коріандр, орегано, перець, 
сіль.

Гриби відварити і дрібно нарізати, об-
смажити на олії протягом 10 хвилин, дода-
ти цибулю і тушкувати до напівготовності. 
Горбушу розрізати на порційні шматки, 
полити соком лимона, оливковою олією і 
прибрати в холод на 40 хвилин для мари-
нування.

У форму для запікання викласти гриби з 
цибулею, а зверху рівномірно розподілити 
150 г сметани. Зверху покласти шматоч-
ки вершкового масла і замариноване філе 
горбуші. Поперчити, посолити і посипати 
спеціями. Решту сметани перемішати з ру-
баною зеленню, обмазати нею рибу і поси-
пати тертим сиром. Запікати 30-40 хвилин 
при температурі 180 градусів.

Голубці з пекінською  
капустою і червоною рибою
Потрібно: пекінська капуста — 1 ка-

чан, філе червоної риби — 400 г, рис — 100 
г, морква — 1 шт., цибуля — 1 шт., зелень 
(кріп, петрушка), томатний сік — 1 склян-
ка, олія — 2 ст. ложки, лавровий лист — 2 
шт., духмяний перець — 3 горошини, чор-
ний мелений перець, сіль.

Пекінську капусту помити і розібрати на 
листя. Опустити його в киплячу підсолену 
воду і відварити протягом 3-4 хвилини до 
м’якості. Зцідити воду, остудити листя і 
зрізати потовщення.

Рис відварити до напівготовності. Зли-
ти воду і промити холодною водою. Рибне 
філе порізати невеликими кубиками. По-
дрібнити цибулю. Моркву натерти на круп-
ній тертці. Порубати зелень.

Спасерувати цибулю в розігрітій олії 
5 хвилин. Додати рибне філе і готувати 3 
хвилини, помішуючи. Вимкнути вогонь, 
додати відварений рис, зелень, посолити, 
поперчити і перемішати.

На капустяні листки викласти начинку 
і акуратно згорнути голубці конвертиком. 
На дно сотейника покласти шар моркви і 
спеції, зверху помістити голубці, посипати 
рештою моркви, залити томатним соком і 

запекти в духовці при температурі 180°C 
упродовж 20-30 хвилин. Готові голубці по-
лити соусом і посипати зеленню.

Десерти

Торт «П’ять хвилин»
Потрібно: (на форму діаметром 20-

22 см): яйця кімнатної температури — 2 
шт., цукор — 150г, родзинки — 250 г, моло-
ко — 180 мл, сода — 1 ч. ложка, сік і цедра 
половини лимона, борошно — 200 г, волоські 
горіхи — 100 г.

Для крему: жирні вершки (добре охоло-
джені) — 500 мл, сир — 400 г, цукрова пудра 
— 8 ст. ложок, ванільний екстракт — 1 ч. 
ложка.

Для просочення коржів: лікер амарет-
то — 60 мл (якщо торт будуть їсти діти, 
можна використати солодкий чай, абрико-
совий сироп або молоко). 

Родзинки промити і залити окропом, до-
дати 50 мл рому або іншого алкоголю і за-
лишити на 30 хвилин. Далі відтиснути і по-
дрібнити до пастоподібного стану. Додати 
молоко, соду, сік і натерту на дрібній тертці 
цедру лимона і перемішати. 

Білки відокремити від жовтків і збити до 
твердих піків, наприкінці додати цукор і ще 
раз збити. Ввести по одному жовтки, зби-
ваючи після кожного по 30 секунд. Неве-
ликими порціями просіяти до яєчної маси 
борошно, перемішуючи після кожної ло-
паткою. Додати пасту з родзинок, змішану 
з молоком, содою, цедрою і соком лимона. 
Також всипати мелені волоські горіхи і пе-
ремішати до однорідності. Розділити тісто 
на 3 частини. Випікати кожен корж в засте-
леній пекарським папером формі протягом 
15 хвилин при температурі 180 градусів.

Приготувати крем. Для цього дуже до-
бре охолоджені вершки збити з цукровою 
пудрою. Аби вони вийшли пишними, зби-
вати їх потрібно в глибокій ємності, також 
попередньо охолодженій у холодильнику. 
Потім додати сир і ваніль, ще раз збити. 

Кожен корж просочити невеликою кіль-
кістю амаретто чи сиропу. Крем розділити 
на 3 частини: 2 однакові, 3-тя – трохи біль-
ша, оскільки доведеться покривати верхній 
корж і бічну частину торта. Промазати ко-
жен просочений корж кремом, оформити у 
вигляді годинника: з топленого шоколаду 
приготувати цифри, стрілки, притрусити 
кокосовою стружкою. Прикрасити фрук-
тами, цукатами, зефіром, мармеладними 
фігурками або ягодами, імітуючи новорічні 
іграшки. Поставити на 6-8 годин у холо-
дильник.

Домашнє морозиво  
«Дарунок зими»
Потрібно: згущене молоко варене —350 г, 

жовтки домашніх яєць — 2 шт., шоколад 
чорний — 100 г, вершки — 250 мл. 

Згущене молоко розігріти на маленько-
му вогні, щоб стало більш рідким. У тепле 
(не гаряче) згущене молоко додати жовтки 
і ретельно перемішати віночком, поперед-
жаючи утворення грудочок. Поставити 
посуд знову на вогонь і поступово додати 
вершки, не припиняючи перемішувати 
масу. Шоколад натерти на крупній тертці і 
вмішати в остиглу суміш. Масу розлити у 
форми і відправити в морозилку на кілька 
годин.

Смачного! 

Радісна метушня, прикраса будинку та ялинки іграшками й гірляндами, безліч подарунків і запах мандаринів 
— все це провісники чудового свята. До того ж треба накрити багатий стіл і догодити господарю прийдешньо-
го року — Жовтому Земляному Собаці. Ні для кого не секрет, що собака найбільше любить м’ясо. Саме тому 
на святковому столі має бути вдосталь різноманітних м’ясних страв, смаколиків із риби, апетитних десертів 
і яскравих фруктів. Кожна господиня прагне, щоб новорічні страви були не тільки смачними, а й красивими. 
Доречно буде оформити їх у вигляді ялинки, ялинкових прикрас, мордочки собаки, кісточки, цукерки. Це спо-
добається символу року і створить чудовий настрій присутнім за святковим столом. Ось ідеї для прикрашання 
новорічних страв.  Фантазуйте, творіть неперевершені кулінарні шедеври, а також скористайтеся рецептами, 
які ми підготували для вас, любі читачі. Серед них — оригінальні салати й закуски, гарячі страви, духмяна ви-
пічка і вишукані десерти.

Святкуємо апетитно: меню 
новорічного частування — 2018


