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На порозі Великого посту…
Масляна, Масниця або Сиропусний тиждень — так називають традиційне слов’янське
свято, яке відзначають протягом семи днів
перед Великим постом. Назва його пов’язана
з тим, що в цей період із раціону харчування
виключали м’ясні продукти, а ось молочні —
молоко, масло, сметану, а також яйця — можна було ще вживати і використовувати як традиційні складові для приготування млинців.
У народі це свято асоціюється зі смачними
млинцями та веселими гуляннями. Мета таких гамірних масових заходів полягала в тому,
щоб розбудити весну від сну і прогнати геть
зиму.
Дехто з народознавців стверджує, що це
свято запозичене у росіян і білорусів. Інші
посилаються на давньослов'янські коріння
Масляної, переконують, що вона зародилася за часів Київської Русі, а значить, є й нашою культурною спадщиною. В Україні цього
тижня відзначали свято Колодія, де головною
стравою були вареники із сиром і сметаною.
Наші предки дотримувалися церковнообрядового календаря, і входження у семитижневий суворий вегетаріанський піст було
поступовим. Спершу відмовлялися від м’яса,
а тоді — від молочних продуктів, риби та
яєць. М’ясні страви востаннє їли в неділю за
тиждень до початку посту, тому її нарекли
м’ясопусною. Зазвичай цього дня готували холодець зі свинячих ніжок.
Останні сім днів перед Великим постом
українці не їли м’яса, зате щодня готували вареники, молочно-яєчні страви, в тому числі і
млинці. А вони були різноманітні: прісні, солодкі, з начинкою, дріжджові, з борошна на

будь-який смак: гречаного, вівсяного, просяного, ячмінного, пшеничного, горохового і т.д.
На Тернопільщині Масляну майже не відзначають. Для багатьох мешканців краю це
більш запозичене свято, аніж традиційне.
Втім, останніми роками, світогляд людей почав змінюватися — впродовж тижня перед Великим постом у різних куточках області таки
проводять тематичні заходи, випікають млинці та забавляються.

— Православна церква використовує слово «Масляна», УГКЦ цей
тиждень зве Сиропусним, який
завершується Неділею всепрощення. Неділя перед Великим постом
є дуже важливою з точки зору
християнської етики, бо саме цього
дня Церква згадує первородний
гріх людства та вигнання Адама із
раю. Традиційно, в неділю ввечері
у храмах відправляють вечірню та
здійснюють чин прощення. Цього
дня християни просять пробачення
у членів родини та друзів за завдані
образи та намагаються пробачити
всіх своїх кривдників, аби наступного дня розпочати Великий піст
з чистим серцем і щирими помислами, — розповідає прес-секретар
Тернопільсько-Зборівської архієпархії
УГКЦ отець Олег Харишин.

Найбільш строгими у час Великого посту
є перший і останній тиждень. Звичайно, далеко не всі категорії людей зобов’язані дотримуватися правил щодо обмеження в їжі.
Зокрема, піст необов’язковий для дітей до 14
років, старших людей від 60 років, інвалідів,
вагітних жінок, хворих тощо. Але якщо людина шукає досконалості, якщо хоче і відчуває, що може постити, то вона сама визначає
міру строгості, тобто жертву, яку може принести Богу.
Варто пам’ятати, що справа тут не тільки
в їжі. Піст — це комплексна дія, яка є часом
духовного навернення людини. Отож, що
потрібно зробити, щоб піст для нас був бажаним?
— Перш за все, піст для християнина
— це не самоціль, а лише засіб підготуватися до Світлого Христового Воскресіння.
І ось ця радість Воскресіння Христового
повинна супроводжувати нас все життя,
повинна наповнювати і дні посту, — додає
о. Олег Харишин. — Дотримуючись посту,
ми маємо пам'ятати, заради чого це робимо. Заради чого ми каємося, заради чого
очищаємо своє серце через покаяння та
сповідь? Заради того, щоб гідно зустріти
це велике свято, щоб гідно підійти до Чаші
Христової і прийняти Тіло і Кров Господа
нашого Ісуса Христа.
Отож, піст — це час покаяння і молитви,
коли кожен повинен випросити у Господа
прощення і гідно прийняти Святі Христові Тайни.
Лілія КУЛЕНИЧ.

ТОВ ЕКК “Роміс”

Проводить експертну оцінку нерухомого майна:
будинків, квартир, земельних ділянок тощо.

Роботи із землеустрою:

приватизація землі; геодезичні роботи;
нормативна оцінка земельних ділянок.
м.Тернопіль, вул. Крушельницької, 18, 7-й пов.,
тел./факс 43-50-27, 067 797-93-04
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Офіційне

Вшанування

Розпорядження

Про скликання десятої сесії
Тернопільської районної ради
сьомого скликання
1. Скликати десяту сесію Тернопільської районної ради сьомого скликання 24 лютого 2017 року в приміщенні
районної ради.
Сесійне засідання розпочати о 10
годині.
2. На розгляд десятої сесії районної
ради внести питання:
— Про звіт «Про виконання районного бюджету за 2016 рік».
— Звіт голови Тернопільської районної ради за 2016 рік.
— Звіт голови Тернопільської районної держаної адміністрації «Про
виконання
програми
соціальноекономічного та культурного розвитку Тернопільського району за 2016
рік».
— Про «Про програму соціальноекономічного та культурного розвитку Тернопільського району на 2017
рік».
— Інші питання поточної роботи.
3. На сесію районної ради запросити депутатів обласної ради від
Тернопільського району, сільських і
селищних голів, керівників відділів
та управлінь райдержадміністрації,
керівників районних організацій,
установ, промислових і сільськогосподарських підприємств, представників
політичних партій, громадських організацій, редакторів газети «Подільське
слово» та радіокомпанії «Джерело».
Голова районної ради А.В. ГАЛАЙКО.

Вони героями залишаться навіки…

З нагоди вшанування пам’яті загиблих Героїв Небесної cотні 20 лютого біля стенду «Герої не вмирають»,
що поряд із приміщенням Тернопільської РДА, відбувся мітинг-реквієм під назвою «У нашій пам’яті вони
назавжди залишились».

У скорботі схилити голови вшановуючи
пам’ять людей, яких було вбито у мирний
час 21-го століття, прийшли голова Тернопільської РДА Олександр Похилий, голова Тернопільської районної ради Андрій
Галайко, працівники райради та РДА. У
спільній молитві вони згадали всіх героїв,
які віддали життя за наше майбутнє та поклали квіти до меморіальної дошки. Панахиду відправив отець Василь Брона — па-

рох церкви Вознесіння Христового селища
Велика Березовиця.
— Вони віддали найцінніше — життя. Це
були різні люди зі своїми життєвими шляхами, але їх об’єднав біль за краще майбутнє
держави і її народу, почуття відповідальності
за долю нації та любов до України. Вони показали нам приклад, як працювати і жити заради рідної країни, — зауважив о. Василь.
У страшний час 2014-го тодішня влада віддала злочинний наказ застосувати зброю і
зробити «зачистку» Майдану, використовуючи водомети, бронетранспортери і вогнепальну зброю. На очах у всього світу керівництво
країни розстрілювало свій народ.

— Три роки тому ми заплатили надто високу ціну за те, що у 1991 році отримали дуже
дешево. На жаль, не навчилися цінувати незалежність аж до подій на Майдані, — зазначив
під час заходу голова Тернопільської райдержадміністрації Олександр Похилий. — Лише
тепер починаємо розуміти ціну незалежності,
однак продовжуємо платити за неї життями
наших героїв. Наше завдання – розбудовувати ту країну, про яку так мріяли наші відчайдушні захисники-патріоти, які поклали життя на вівтар української незалежності.
Як наголосив очільник Тернопільської
районної ради, перед державою Небесна сотня свій обов’язок виконала, але ми перед
нею досі в боргу.
— «Герої не вмирають!». Цими словами
Україна проводжала тих, хто віддав життя
за незалежність рідної землі. Від нас відійшли найкращі – ті, для яких слова «честь»,
«гідність», «справедливість», «свобода» стали не порожнім звуком, а сенсом існування,
— сказав Андрій Галайко. — Ми повинні
пам’ятати їх поіменно, молитися за них і
відстоювати ті принципи й ідеали, за які
загинули Герої Небесної сотні, аби довести
усім – ця кривава жертва не була даремною,
а заклала підвалини кращого для України
майбуття.
Безсмертні душі вбитих і закатованих відійшли у небеса, але вони вічно житимуть у
народній пам’яті, бо Герої не вмирають!
Лілія КУЛЕНИЧ.

Колегія

План соціально-економічного та культурного
розвитку району перевиконано!
На засіданні колегії Тернопільської районної державної адміністрації, яке провів голова
Олександр Похилий, йшлося про підсумки виконання програми соціально-економічного
та культурного розвитку, виконання бюджету району за 2016 рік та проект такої ж програми на рік поточний; про підсумки призову на строкову військову службу й відбір
кандидатів на військову службу за контрактом у 2016 році та завдання на 2017 рік; про виконання районної цільової програми протидії захворюванню на туберкульоз (2013-2016
роки). У роботі колегії взяв участь голова Тернопільської районної ради Андрій Галайко,
представники силових структур, прокуратури, суду.
Начальник відділу економічного та агропромислового розвитку й торгівлі Тернопільської
РДА Олеся Гоцманова зауважила,
що протягом минулого року промисловий комплекс району закріпив позитивні тенденції зростання виробничого потенціалу,
забезпечивши збільшення обсягів
реалізації на 29,4%, порівняно з
2015 роком. Завдання програми
соціально-економічного та культурного розвитку виконано на
120,9%. Обсяг реалізованої продукції становив 1030070,6 тисяч
гривень.
Відмінні економічні показники
і в сільськогосподарській галузі.
Виробництво валової продукції
усі категорії господарств збільшили, порівняно з 2015 роком, на
11,6%. Цікаво, що господарства
району засіяли найбільші площі
цукрових буряків у області – 2847
гектарів за середньої урожайності
535 центнерів із гектара.
Проте у тваринницькій галузі
стан складний. Зменшується кількість великої рогатої худоби (ВРХ),
виробництво молока, знижуються
надої. Через низьку прибутковість
галузі лише п’ять господарств району утримують ВРХ.
Олеся Гоцманова охарактеризувала також стан у сфері транспорту,
енергоефективності, зовнішньоекономічної діяльності, капітального будівництва, торгівлі та
послуг, фінансової діяльності, субсидій та пільг, охорони здоров’я,
освіти, культури, фізичної культури та спорту, молодіжної політики.
Розповіла і про виконання трьох
проектів регіонального розвитку,
шести проектів за рахунок субвен-

ції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій, 15
проектів за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування
інфраструктури об’єднаних територіальних громад.
Цікаво, що середньомісячна
заробітна плата штатного працівника є найвищою в області та
становила у звітному періоді 4373
гривні (обласний показник – 3550
гривень).
Щодо соціального захисту на-

селення, разом з усіма виплатами,
передбаченими законодавством
України, у Тернопільському районі
минулого року виплачували щомісяця по 1000 гривень матерям, чиї
сини загинули в АТО. Цього року,
за словами голови РДА Олександра Похилого, розмір цієї доплати
становитиме 2000 гривень.
Начальник відділу економічного та агропромислового розвитку й торгівлі Тернопільської
РДА Олеся Гоцманова інформувала також про основні показники
програми соціально-економічного

та культурного розвитку Тернопільського району на 2017 рік.
Звітуючи про виконання районного бюджету за 2016 рік,
начальник фінансового управління РДА Ольга Казимирів сказала, що план зведеного бюджету за минулий рік виконано на
132,7%. Порівняно з 2015 роком,
надходження районного бюджету зменшилися на 16,3 % у зв’язку
зі створенням двох об’єднаних
територіальних
громад,
які
об’єднали 12 сільських бюджетів.
До загального фонду районного
бюджету надійшло 370792,3 тисячі гривень офіційних трансфертів
із держаного бюджету, що становить 87,3% від загальної суми
надходжень у районний бюджет.
На 01.01.2017 року залишок коштів районного бюджету по загальному фонду становить 5948,8
тисячі гривень. Це — переважно залишок освітньої субвенції.
Об’єднані територіальні громади
делегували повноваження та передали до районного бюджету в
2016 році 28690,3 тисячі гривень
з освітньої, медичної та інших
субвенцій, а також власних коштів на освіту, охорону здоров’я,
культуру, Територіальний центр
соціального обслуговування населення, центр соціальних служб
для дітей, сім’ї та молоді.
В Україні продовжуються воєнні дії, а тому тема призову громадян на строкову і контрактну
службу – одна з найактуальніших. За інформацією військового комісара Тернопільського
об’єднаного міського військового комісаріату Миколи Бойка, завдання з призову на стро-

кову військову службу навесні
2016 року виконано на 123%, восени – на 180%, відбір кандидатів
на військову службу за контрактом виконано лише на 65%. Належно була налагоджена робота
щодо оповіщення, своєчасної
доставки призовників на медичний огляд та призовну комісію,
проведення призову та відправки поповнення у військові частини Великогаївською територіальною об’єднаною громадою,
Великолуцькою, Великоглибочецькою,
Чернелево-Руською
сільськими радами. Недоліком є
той факт, що молодь ухиляється
від призову на строкову військову службу. Оформлено санкцію
прокурора на розшук 624 осіб,
із них третина, як наголосив
Микола Бойко, молоді особи 1820 років, які призиваються на
строкову військову службу, але
не підлягають до відправлення у
Збройні сили України для участі
в АТО.
Під час відбору кандидатів на
військову службу за контрактом
високу організованість і результативність показали Великогаївська об’єднана територіальна
громада, Миролюбівська та Довжанківська сільські ради. Лише
у Тернопільському районі прийнято програму матеріальної
підтримки осіб, які підписують
контракт на військову службу.
З районного бюджету контрактникам виплачують по 10 тисяч
гривень одноразової допомоги,

з бюджетів об’єднаних територіальних громад – по 15 тисяч
гривень.
Виконуючий обов’язки головного лікаря Тернопільського
районного територіального медичного об’єднання Володимир
Лісовський, доповідаючи про виконання районної цільової програми протидії захворюванню
на туберкульоз, навів, зокрема,
таку статистику. Захворюваність
на туберкульоз за минулий рік
у районі становить 69,2 осіб на
100 тисяч населення. Було вперше діагностовано цю хворобу в
46 осіб, з них у 40 – легеневі форми. Деструктивні форми (розпад
тканин) діагностовано у 18 осіб.
Флюорографічне обстеження –
важливий чинник, але наявність
палички Коха в організмі людини
найкраще показує бактеріологічне
дослідження, яке в районі налагоджено. Цим методом обстежено
минулого року 590 осіб, у трьох
виявлено туберкульоз легень. Добре спрацювали пересувні флюорографи. Обстежено 87% населення Тернопільського району.
Велика увага медиків спрямована
на раннє виявлення туберкульозу
серед дітей.
Голова профспілки працівників освіти району Ігор Ракочий
зачитав звернення про підвищення заробітної плати працівникам
дошкільних установ та методичного кабінету.
Галина ЮРСА – ТРР «Джерело».
Фото автора.
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Наші гроші

Новини | Коротко про головне

МОЗ добилося зниження цін
на препарати проти гепатиту

Мирова угода з виробником нового препарату для лікування гепатиту
С 1 типу надасть можливість пацієнтам купувати ці ліки у роздрібній мережі
за зниженою ціною.

«Цей договір допоможе українцям купувати доступні за ціною
ліки для лікування гепатиту С.
Це препарат «Совалді». Ціна для
наших пацієнтів — 250 доларів
за упаковку», — заявила в. о. міністра охорони здоров'я Уляна
Супрун.
Наразі цей препарат призначений для лікування гепатиту 1
типу, який є у 70% пацієнтів з діагнозом гепатит, та забезпечує 98%

одужання і короткий термін лікування порівняно з іншими ліками. В подальшому МОЗ розглядає
можливість закупівлі нових ліків оригінального виробника, які
охоплюють більше типів гепатиту,
а також ліків для лікування ВІЛ.
Також МОЗ планує співпрацювати з компанією Gilead в частині
профілактики, скринінгу та широкого інформування населення
України щодо гепатитів.

«Разом ми будемо працювати
над програмами превентивної медицини, просвітницької роботи.
Друге — тестування українців, бо
в Україні зареєстровано 46 тисяч
випадків гепатиту С, але, за даними ВООЗ, ця цифра може становити 1,5 — 2,5 млн. українців», —
наголосила Супрун.
Загалом під державну програму лікування гепатиту С підпадає 6 тисяч українців. Також
будуть проводитися закупівлі за
кошти місцевих бюджетів, певна
частина хворих зможе отримати
доступ до лікування через міжнародні організації. Загальна ціна
курсу становитиме від 750 до 900
доларів, що в 10 разів нижче вартості лікування гепатиту, яка була
в Україні ще 5 років тому. Також
це нове покоління препаратів, які
не спричинюють важких побічних ефектів.

На сплату боргів підприємства
матимуть 5 років

Віце-прем’єр-міністр України – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ
Геннадій Зубко прокоментував ухвалення на засіданні уряду відповідної постанови
щодо затвердження порядку ведення на наповнення Реєстру підприємств, що беруть
участь у процедурі врегулювання заборгованості.
«Ми створюємо Реєстр підприємств тепло- та водопостачання,
які зможуть врегулювати заборгованість перед НАК «Нафтогаз»
за спожиті енергоносії і розпочати процес реструктуризації
боргів. Це ще один крок до оздоровлення галузі теплоенергетики. Запуск Реєстру підприємств
— інструмент виконання Закону
№ 1730 «Про заходи, спрямовані
на врегулювання заборгованос-

ті підприємств теплоенергетики
та підприємств водопостачання і водовідведення за спожиті
енергоносії». Закон передбачає
реструктуризацію заборгованості підприємств тепло- та водопостачання, які накопичилися на
01.01.2016 року.
Підприємствам дається 5 років на погашення боргів, а також
можливість після реструктуризації боргу списати всі штрафи й

пені, які були нараховані. На той
час, поки діє договір реструктуризації, призупиняється нарахування штрафів і пені. Закон зупиняє
всі виконавчі провадження до
підприємств, внесених до Реєстру
учасників процедури врегулювання, передбачає розблокування
фінансово-господарської діяльності, зняття арешту з майна та
поточних рахунків», — повідомив
Геннадій Зубко.

Час місцевий

Богдан Брич — радник голови ОДА
Учасника Революції Гідності, жителя Тернопільщини Богдана Брича призначено радником
голови Тернопільської обласної державної адміністрації на громадських засадах. Відповідне розпорядження підписав голова ОДА Степан Барна 20 лютого.
«Для нас дуже важлива підтримка людей, які брали активну участь в акціях протесту під час Революції Гідності у 2014 році. Тому в нашій області, як і в
інших регіонах, згідно з дорученням Президента
України, призначено радника голови ОДА на громадських засадах. Він буде координатором між
владою області й організаціями майданівців, родинами загиблих, пораненими активістами», —
зазначив Степан Барна.
Нагадаємо, що у листопаді 2013 р., після побиття студентів, Богдан Брич залишився на Майдані. Не
усвідомлюючи, чим це може закінчитися, вирішив
йти до кінця. Дивом вижив — снайпер влучив у каску, яка розлетілась на друзки і застрягла у черепі.
Після тривалого лікування і реабілітації створив ГО
«Майдан Тернопіль», де вчорашні майданівці намагались реагувати на будь-які порушення з боку влади, співпрацюючи з іншими активістами. Ще одним
напрямком роботи громадської ініціативи стала допомога армії.

До Дня Незалежності у 2014 р. в ГаяхШевченківських у Тернопільському районі з ініціативи Богдана Брича відкрили один з перших в Україні
пам’ятників Небесній сотні. А вже восени 2015 р. владу у селі Гаї-Шевченківські Богданові Бричу довірили
63% односельців.

На честь загиблих п’ятьох наймолодших Героїв Небесної сотні
в Україні планують започаткувати іменні стипендії. Серед них і
наші земляки – Устим Голоднюк та Назар Войтович. Таку ідею висловив Президент України під час зустрічі з родинами Героїв Небесної
сотні. Глава держави наголосив, що стипендії мають носити імена
п’ятьох наймолодших за віком загиблих учасників Революції Гідності – Устима Голоднюка, Назара Войтовича, Юрія Поправки, Романа
Гурика і Дмитра Максимова. «Вважаю доречним встановлення таких
стипендій в учбових закладах, де вони мріяли навчатися», – додав
Петро Порошенко.
Україна відмовилась від мобілізації. Про це повідомив Президент
України під час промови на оперативних зборах ЗСУ у Києві. "Минулого року був сформований потужний оперативний резерв першої
черги за рахунок особового складу, який отримав бойовий досвід
і нині демобілізований, але він добре мотивований, високо професійний і патріотичний. Водночас ми зберігаємо призов на строкову
військову службу", – сказав Порошенко.
Глава держави додав, що оперативний резерв становить понад 130
тисяч військових.
Уряд має чіткий план щодо досягнення енергетичної незалежності країни і вживає усі заходи для того, щоб захистити
українських громадян та національну економіку від ризиків,
які несе енергетична блокада. Про це заявив Прем'єр-міністр
України Володимир Гройсман. "Наголошую на тому, що в українських громадян буде освітлення, і ми все зробимо для того, щоб забезпечити можливості розвитку промислових підприємств нашої
країни. Ми знайдемо правильні інструменти і правильні рішення,
але не дозволимо нікому, щоб 45-мільйонна країна страждала від
чиїхось забаганок, — підкреслив глава уряду. — Блокування постачання вугілля у розпал опалювального сезону загрожує віяловими
відключеннями по усій країні, зупинкою зростання національної
економіки та роботи металургійних підприємств, де працюють
близько 300 тис. українців».
США намагались отримати право на екстрадицію Дмитра Фірташа понад три роки. «Суд задовольнив скаргу прокуратури на
екстрадицію Фірташа до США, прийнявши, таким чином, протилежне рішення, ніж суд першої інстанції», – оголосив суддя. Водночас
він уточнив, що федеральний міністр юстиції приймає остаточне
рішення про екстрадицію бізнесмена.
Нагадаємо, у США українському олігарху загрожує до 50 років тюрми і конфіскація всіх активів.
В Росії вже не приховують, що хочуть відмовитися від проведення президентських виборів у 2018 році та бажають провести
референдум щодо довіри росіян Володимиру Путіну. Зокрема,
видання "Дождь" оприлюднило інформацію про те, що у Кремлі виробляють особливий порядок для виборів президента в 2018 році.
«Президентські вибори у Росії заплановані на 11 березня 2018 року.
Росію чекає референдум про довіру національному лідерові. Тим
часом в адміністрації президента кажуть, що на сьогоднішній день
просто немає такого кандидата, який своїм висуненням здатний був
би створити інтригу на виборах, — пише «Дождь». – Мовляв, не є таким, на думку Кремля, і глава Фонду боротьби з корупцією Олексій
Навальний. Своєю появою на виборах він лише створить багато негативу навколо влади, але не посприяє значному підвищенню явки
виборців". Кремль же ставить перед собою завдання, щоб відсоток
тих, хто проголосував за Путіна, був вищим, ніж будь-коли. До слова,
у 2012 за Путіна проголосували трохи більше 63% тих, хто прийшли
на вибори.
Фонд Держмайна призначив нового керівника «Тернопільобленерго». Зокрема, було визнано переможця конкурсу на заміщення
посади голови правління відкритого акціонерного товариства.
«Переможцем конкурсного відбору на заміщення вакантної посади
голови правління ВАТ «Тернопільобленерго» визнано Ростислава
Наволовського», – йдеться у повідомленні ФДМУ.
Відкрите акціонерне товариство "Тернопільобленерго" є головним
енергетичним підприємством Тернопільської області. Щодня понад
дві тисячі працівників забезпечують налагоджене електропостачання населення та господарського комплексу Тернопільщини. Основна діяльність – прийом, передача, розподіл та постачання електричної енергії споживачам свого регіону.
На 12-й сесії Гаї-Шевченківської сільської ради 16 лютого затверджено результати опитування щодо об’єднання з територіальними
громадами. На вибір у гаївчан були: Тернопільська, Байковецька,
Великоглибочецька територіальні громади. Найбільше голосів — за
приєднання до Байковецької — 55,76%. Об’єднатися з Тернополем
висловили бажання 44% опитаних.

Відзначили кращих
У середу, 22 лютого, у Тернополі нагородили державними відзнаками відомих культурних діячів, а також представників науки та промисловості.
Відповідні нагороди вручили голова Тернопільської
ОДА Степан Барна та голова Тернопільської обласної
ради Віктор Овчарук.
Так, згідно із указом Президента України Петра
Порошенка, почесне звання «Заслужений журналіст
України» присвоїли Ярославі Пархомчук. Звання «Заслуженого артиста України» отримав Василь Яков’як,
«Заслуженого енергетика України» — Михайло Павлик, «Заслуженого діяча науки й техніки України» —
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ректор Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського Михайло Корда.
Заслуженим працівником сільського господарства
України став Степан Данилишин, заслуженим машинобудівником України — Мирослав Живчик. Вікторові Шугеті ж за вагомий внесок у забезпечення
розвитку агропромислового комплексу області оголосили подяку від Прем’єр-міністра України Володимира
Гройсмана.

У громадах Тернопільщини пропонують обирати «еко-шерифів»
У кожній громаді повинна бути особа, відповідальна за екологічну безпеку. Визначити таких спеціалістів на місцях запропонував начальник Державної екологічної інспекції у Тернопільській
області Едуард Ференц. «У сфері екології на Тернопільщині залишається низка проблемних питань. З наближенням весняного періоду
набувають актуальності питання недопущення спалювання листя, а
також зривання та продаж рослин, що занесені до Червоної книги.
Тому додаткові спеціалісти у районах області, а особливо у громадах
– вкрай необхідні», — зазначає Едуард Ференц.
400 тис. грн. планують надати з міського бюджету на придбання катера для муніципальної поліції Тернополя. Відповідні зміни до бюджету планують прийняти на наступній сесії міської ради.
З появою нового транспортного засобу у муніципалів з’явиться
можливість реагувати на порушення, здійснені на водному плесо,
повідомляють у мерії. Очевидно, для здійснення нових функцій муніципалам доведеться пройти попередню підготовку. Патрулювання ставу дасть змогу попередити випадки браконьєрства та інших
порушень, пов’язаних із забрудненням ставу.
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Актуально | Друга хвиля е-декларування

Хто подаватиме електронні декларації?

Із 1 січня 2017 року стартувала
друга хвиля електронного декларування. Вона охоплює всіх суб’єктів
декларування й усі типи декларацій.
До 1 квітня 2017 року електронні
декларації мають заповнити особи,
які відповідно до Закону України
«Про запобігання корупції» (далі
– Закон) займають відповідальне
та особливо відповідальне становище, а також особи, які для цілей
цього Закону прирівнюються до
осіб, уповноважених на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування.
Із набуттям чинності Закону
України «Про Вищу раду правосуддя» 5 січня 2017 року, яким
внесено зміни до Закону України «Про запобігання корупції»,
змінено коло осіб, які мають подавати е-декларації. Отже, дія антикорупційного закону в частині
фінансового контролю не поширюється на певні категорії посад,
а саме:
на посадових осіб закладів, установ та організацій, які здійснюють
основну діяльність у сфері соціального обслуговування населення,
соціальної та професійної реабілітації інвалідів і дітей-інвалідів,
соціального захисту ветеранів
війни та учасників антитерористичної операції, охорони здоров’я
(крім керівників закладів охорони
здоров’я центрального, обласного, районного, міського рівня, міст
обласного значення, міст Києва та
Севастополя), освіти (крім керівників вищих навчальних закладів та їх заступників), науки (крім
президентів Національної академії наук України та національних
галузевих академій наук, перших
віце-президентів, віце-президентів
та головних учених секретарів Національної академії наук України та
національних галузевих академій
наук, інших членів Президії Національної академії наук України та
президій національних галузевих
академій наук, обраних загальними зборами Національної академії
наук України та національних галузевих академій наук відповідно,
керівників науково-дослідних ін-

ститутів та інших наукових установ), культури, мистецтв, відновлення та збереження національної
пам’яті, фізичної культури, спорту,
національно-патріотичного виховання.
У пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання
корупції» визначено перелік осіб,
які подають декларації, а саме:
1) особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:
а) Президент України, Голова Верховної Ради України, його
Перший заступник та заступник,
Прем’єр-міністр України, Перший
віце-прем’єр-міністр України, віцепрем’єр-міністри України, міністри,
інші керівники центральних органів
виконавчої влади, які не входять до
складу Кабінету Міністрів України,
та їх заступники, Голова Служби
безпеки України, Генеральний прокурор, Голова Національного банку
України, Голова та інші члени Рахункової палати, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини,
Голова Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим;
б) народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, депутати місцевих
рад, сільські, селищні, міські голови;
в) державні службовці, посадові
особи місцевого самоврядування;
г) військові посадові особи
Збройних сил України, Державної
служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та інших
утворених відповідно до законів
військових формувань, крім військовослужбовців строкової військової служби;
ґ) судді, судді Конституційного
Суду України, Голова, заступник
Голови, члени, інспектори Вищої
ради правосуддя, посадові особи
секретаріату Вищої ради правосуддя, Голова, заступник Голови, члени,
інспектори Вищої кваліфікаційної
комісії суддів України, посадові особи секретаріату цієї Комісії, посадові особи Державної судової адміністрації України, присяжні (під час

виконання ними обов’язків у суді);
д) особи рядового і начальницького складу державної кримінальновиконавчої служби, податкової міліції, особи начальницького складу
органів та підрозділів цивільного
захисту, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України;
е) посадові та службові особи
органів прокуратури, Служби безпеки України, Державного бюро
розслідувань, Національного антикорупційного бюро України, дипломатичної служби, державної
лісової охорони, державної охорони
природно-заповідного фонду, центрального органу виконавчої влади,
що забезпечує формування та реалізацію державної податкової політики та державної політики у сфері
державної митної справи;
є) члени Національного агентства з питань запобігання корупції;
ж) члени Центральної виборчої
комісії;
з) поліцейські;
и) посадові та службові особи
інших державних органів, органів влади Автономної Республіки
Крим;
і) члени державних колегіальних
органів;
2) особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування:
а) посадові особи юридичних
осіб публічного права, які не зазначені у пункті 1 частини першої цієї
статті.
Особи, зазначені у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої
статті 3 Закону, зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті
Національного агентства з питань
запобігання корупції декларацію
особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, за минулий рік за
формою, що визначається Національним агентством з питань запобігання корупції.
Особи, зазначені у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої

статті 3 Закону, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням
функцій держави або місцевого самоврядування, подають декларацію
особи, уповноваженої на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування, за період, не охоплений раніше поданими деклараціями.
Особи, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням
функцій держави або місцевого
самоврядування, зобов’язані наступного року після припинення
діяльності подавати в установленому частиною першою цієї статті
порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.
Особа, яка претендує на обіймання посади, зазначеної у пункті
1, підпункті «а» пункту 2 частини
першої статті 3 цього Закону, до
призначення або обрання на відповідну посаду подає в установленому Законом порядку декларацію
особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, за минулий рік.
У разі притягнення суб’єкта декларування до відповідальності за
неподання, несвоєчасне подання
декларації або в разі виявлення
у ній недостовірних відомостей
суб’єкт декларування зобов’язаний
подати відповідну декларацію з достовірними відомостями.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
• Несвоєчасне подання без поважних причин декларації особи, уповноваженої на виконання
функцій держави або місцевого
самоврядування, тягне за собою
накладення штрафу від 50 до 100
неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян (частина перша статті 1726 КУАП);
• неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття
валютного рахунка в установі
банку-нерезидента або про суттєві зміни у майновому стані тягне за собою накладення штрафу
від 100 до 200 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян (частина друга статті 1726 КУАП);

• подання завідомо недостовірних
відомостей у декларації особи,
уповноваженої на виконання
функцій держави або місцевого
самоврядування, тягне за собою
накладення штрафу від 1000 до
2500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (частина
четверта 1726 КУАП);
• подання суб’єктом декларування
завідомо недостовірних відомостей (відомості, які відрізняються
від достовірних на суму понад 250
прожиткових мінімумів для працездатних осіб) у декларації особи, уповноваженої на виконання
функцій держави або місцевого
самоврядування, передбаченої
Законом України «Про запобігання корупції», або умисне неподання суб’єктом декларування
зазначеної декларації караються
штрафом від 2500 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими
роботами на строк від 150 до 240
годин, або позбавленням волі на
строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади
чи займатися певною діяльністю
на строк до трьох років (3661 КК
України);
• набуття особою, уповноваженою
на виконання функцій держави
або місцевого самоврядування, у
власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття
яких не підтверджено доказами,
а так само передача нею таких
активів будь-якій іншій особі
караються позбавленням волі на
строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади
чи займатися певною діяльністю
на строк до трьох років з конфіскацією майна (3682 КК України).
Головне територіальне управління
юстиції у Тернопільській області.

Агробізнес | Розвиток і перспективи

Звітує агрохолдинг «МРІЯ»

За 2016 рік у Тернопільському районі «МРІЯ» сплатила 28,5 млн. грн. податків і спрямувала 457 тис. грн. на соцпроекти. «МРІЯ Агрохолдинг» відзвітував
про виконані податкові та соціальні зобов’язання за попередній рік. Сума, що надійшла від агрохолдингу до бюджетів усіх рівнів у 2016 році, становить 356,85 млн. грн.

Зокрема, підприємства компанії, розташовані в Тернопільській області, загалом
сплатили податків на суму 187,92 млн. грн.
Варто зазначити, що 28,5 млн. грн. із цієї
суми сплатили підприємства «МРІЇ» в Тернопільському районі. Окрім того, агрохолдинг
надав соціальну допомогу громадам шести
областей Західної України, де веде господарську діяльність, у розмірі 20,26 млн. грн.
за 2016 рік. З них 10,74 млн. грн. спрямовано
на потреби сільських громад Тернопільської

області. На ці кошти було реалізовано низку
соціальних проектів у сферах освіти, медицини, духовності, благоустрою, культури та
спорту, покращена місцева інфраструктура
сіл та районів, надано допомогу бійцям АТО
й населенню, частину коштів скеровано на
підтримку кооперативного руху і, власне,
створення нових кооперативів.
Генеральний директор агрохолдингу Саймон Чернявський наголосив: «Вже другий рік
поспіль соціальна політика «МРІЇ» передба-

чає допомогу громадам у розмірі 100 грн. за
кожен гектар землі, яку наша компанія обробляє. Ми також своєчасно та в повному обсязі сплачуємо належні податки державі і розраховуємось із пайовиками за оренду землі.
Сьогодні «МРІЯ» – серед найбільших платників податків у аграрній сфері, а це означає, що
ми наповнюємо бюджети та робимо значний
внесок в економічне зростання всієї держави.
Також саме підтримка нашої компанії стала
для багатьох сіл поштовхом на шляху до економічного розвитку через кооперацію, яку
ми активно пропагуємо. «МРІЯ» допомогла
відкрити вже десять сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів і посприяла їх
розвитку».
У Тернопільському районі агрохолдинг
співпрацює із п’ятьма громадами. Впродовж
2016-го на їх підтримку та розвиток компанія
спрямувала понад 457 тис. грн. Підприємства
«МРІЇ» в Тернопільському районі сплатили
до бюджетів усіх рівнів 28,5 млн. грн. Із цієї
суми 7,7 млн. грн. надійшло саме до районного та місцевих бюджетів. Серед значних
соціальних проектів, реалізованих протягом
2016 року в Тернопільському районі, – фінансування розмитнення й транспортування з
Європи великих партій медичного обладнання для місцевих медзакладів. На ці потреби
агрохолдинг витратив майже 400 тис. грн.
Так, завдяки підтримці «МРІЇ» гуманітарні вантажі отримала Тернопільська обласна лікарня. Їх перевезення та розмитнення
обійшлося компанії у 185 тис. грн. Загалом

у сфері медицини краю агрохолдинг цього
року реалізував соціальних проектів на суму
927 тис. грн.
Більше 80 тис. грн. соціальних інвестицій
отримала Великобірківська сільська рада.
Половина цієї суми — допомога місцевому
навчальному закладу. За сприяння компанії
для школи придбали систему відеоспостереження, інструменти для дитячої творчості,
подарунки дітям до Дня св. Миколая. 20 тис.
грн., за рішенням громади, надали як адресну
допомогу. Подбала «МРІЯ» і про належний
благоустрій населеного пункту, придбавши
бензопилу та комплектуючі до неї вартістю
майже 5 тис. грн. Також для проведення робіт із впорядкування території сільради компанія надала кошти на придбання 30 літрів
бензину. Мешканці села Чернелів-Руський
вирішили спрямувати отриману допомогу, а
це понад 46 тис. грн., на реконструкцію будинку культури та встановлення нових дверей у місцевій школі.
У агрохолдингу наголошують, що благодійну фінансову допомогу спрямовують на
ті потреби, які є пріоритетними для селян.
Адже на що саме будуть використані 70 зі 100
гривень за кожен гектар землі в обробітку,
вирішують саме місцеві громади самостійно.
20 гривень надходять на реалізацію централізованих програм на рівні району, а 10 — на
підтримку бійців АТО. Агрохолдинг «МРІЯ»
і цього року буде реалізовувати соціальну політику за таким принципом.
Прес-служба Агрохолдинг «МРІЯ».
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На часі | До уваги громадян

На отримувачів субсидій чекають перевірки?

Субсидії – найбільш поширена та водночас болюча тема для українців. Адже сьогодні людина, котра не отримала від держави допомогу на оплату
комунальних послуг, щомісяця платить тисячі. Підняття цін на комуналку добряче вдарило по гаманцях людей, і щодня бідні українці з острахом
очікують все нових «сюрпризів» від влади...

Нещодавно на сайті Інтернет-порталу
«Бізнес України» з’явилася стаття, котра
шокувала людей. У ній йшлося про те, що
скоро квартири, помешкання і навіть вартість харчів (!) у холодильниках отримувачів субсидій перевірятимуть соціальні
інспектори. Шок! А ще там йшлося і про те,
що не менш ретельної перевірки зазнають
матері-одиначки, які свідомо не реєструють шлюб і користуються соціальною допомогою. Також повідомляється, що перевірятимуть доходи, які родина отримує від
родичів, котрі перебувають на заробітках
за кордоном.
Або інший варіант – людина ніде офіційно не працює, а тим часом їздить на заробітки в Польщу, Росію тощо. Свої доходи,
звісно, ніде не декларує. Юристи у коментарях до статті заявляють, що, ймовірно,
соціальний інспектор не тільки перевіря-

Пенсійне забезпечення

Вимога сьогодення
— додержання
трудових прав
працівників
та легалізація
заробітної плати
Для Пенсійного фонду легалізація заробітної плати є не лише
джерелом наповнення бюджету,
кошти якого витрачаються на
фінансування пенсій та грошової
допомоги, перш за все — це захист прав застрахованих осіб!
Застосування нелегальних схем виплати заробітної плати перешкоджає
проведенню соціальних реформ і негативно впливає на добробут кожного
мешканця нашої області.
Відповідно до чинного пенсійного законодавства, встановлена пряма залежність розмірів пенсій від страхового стажу й заробітку, з якого сплачено єдиний
соціальний внесок. Тобто, до страхового
стажу при виході на пенсію зараховують
лише ті періоди, за які повністю сплачені внески із заробітної плати не менше
мінімального розміру.
Із січня 2017 року розмір мінімальної
заробітної плати підвищено до 3200 грн.
Під час обчислення розміру заробітної
плати працівника для забезпечення її
мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих
умовах праці та підвищеного ризику для
здоров'я, за роботу в нічний та надурочний час, роз'їзний характер робіт, премії
до святкових і ювілейних дат.
У разі, якщо працівнику встановлені
доплати за роботу у шкідливих умовах
праці, зазначені доплати мають виплачуватися понад розмір мінімальної заробітної плати.
Тож звертаємо увагу роботодавців на
недопустимість «зрівнялівки» в розмірах заробітної плати, необхідність забезпечення диференціації заробітної плати
працівників, які отримують її на рівні
мінімальної, за рахунок встановлення
доплат, надбавок, премій, залежно від
складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів його праці.
Працюючі особи, пам’ятайте, що одержуючи зарплату «в конверті», ви потураєте роботодавцю в порушенні законодавства та позбавляєте себе гідної пенсії в
майбутньому, оскільки низька заробітна
плата передбачає низький коефіцієнт заробітку, який враховується під час обчислення пенсії. Отримуючи заробітну плату
в «конверті», ви маєте забезпечене сьогодення, але ризикуєте своїм майбутнім!
Олександра РЯБУХА,
начальник відділу платежів
до пенсійної системи ТО УПФУ
Тернопільської області.

тиме матеріальний стан, а й опитуватиме
сусідів.
А ще у матеріалі йшлося про те, що немалі штрафи сплатять і ті громадяни, котрі
неофіційно здають житло.
Інформація і справді шокує! Якщо це
правда, то чому її не оприлюднять на загал? Про це ми вирішили поцікавитися в
департаменті соціального захисту населення Тернопільської обласної державної
адміністрації.
«В Інтернеті часто з’являється абсурдна
інформація. Не знаю, хто і з якою метою її
пише і розповсюджує, – обурилася спеціаліст із питань соціальних виплат Тамара
Павлівна Козак. – У нас не було і, гадаю,
не буде жодних вказівок щодо того, щоб
соціальні інспектори проводили перевірки осель людей, котрі отримали субсидії.
Під час нарахування субсидії враховується

тільки та інформація, котру людина повідомляє в декларації. Стосовно осіб, які офіційно не працюють, а їздять на заробітки за
кордон, то якщо протягом року людина не
була влаштована офіційно на роботі, вра-

ховують два прожиткових мінімуми. Правда, здійснюють акти обстеження. Але їх ініціює особа, яка подає на субсидію. Це буває
у тому випадку, коли хочуть, щоб родича,
який прописаний у квартирі, але тривалий
час живе за кордоном і, відповідно, не проживає у домі, не враховували у склад сім’ї.
Хочу заспокоїти і матерів-одиначок.
Щодо них жодних нововведень немає. Це
ж треба було додуматися написати, що соціальні інспектори опитуватимуть ще й
сусідів!
Шановні читачі «Подільського слова», не
вірте всьому, що пишуть в Інтернеті. Часто
ця інформація перекручена, недостовірна
або навіть вигадана. Якщо у вас виникають
схожі запитання, звертайтеся у департамент соціального захисту населення, де вам
нададуть усю необхідну інформацію».
Зоряна ДЕРКАЧ.

Зміни щодо пенсійного забезпечення
окремих категорій осіб серед учасників
антитерористичної операції
Із 06.02.2017 року набуває чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного
забезпечення окремих категорій осіб із числа учасників антитерористичної операції» від 18.10.2016
№ 1683-VIII (далі – Закон 1683).
Законом 1683 розширено коло
осіб, які мають право дострокового виходу на пенсію за віком
після досягнення чоловіками 55
років, жінками – 50 років та за
наявності страхового стажу не
менше 25 років у чоловіків і не
менше 20 років у жінок.
З урахуванням внесених
змін право на призначення
дострокової пенсії за віком за
дотримання вищезазначених
умов з 06.02.2017 будуть мати:
— військовослужбовці, особи
начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які
брали участь у бойових діях, в
антитерористичній операції в
районах її проведення;
— військовослужбовці, особи
начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ,
які стали інвалідами внаслідок
поранення, контузії, каліцтва,
отриманих під час захисту Батьківщини або під час виконання інших обов’язків військової
служби (службових обов’язків),
або внаслідок захворювання,
пов’язаного з перебуванням на
фронті, виконанням інтернаціонального обов’язку чи безпосередньою участю в антитерористичній операції в районах її
проведення;
— дружини (чоловіки), якщо
вони не взяли повторний шлюб,
і батьки військовослужбовців,
осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх
справ, які померли (загинули) у
період проходження військової
служби (виконання службових
обов’язків) чи після звільнення із
служби, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих під час виконання обов’язків
військової служби (службових
обов’язків),
захворювання,
пов’язаного з перебуванням на
фронті, ліквідацією наслідків
Чорнобильської катастрофи, виконанням інтернаціонального
обов’язку чи безпосередньою
участю в антитерористичній
операції в районах її проведення;
— особи, які у складі добровольчих формувань, що були
утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності,
суверенітету та територіальної
цілісності України, брали безпосередню участь в антитерорис-

тичній операції, забезпеченні її
проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період
її проведення, за умови, що в
подальшому такі добровольчі
формування були включені до
складу Збройних сил України,
Міністерства внутрішніх справ
України, Національної гвардії
України та інших утворених
відповідно до законів України
військових формувань та правоохоронних органів, яким надано статус учасника бойових дій
відповідно до пункту 20 статті
6 Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
— особи, які у складі добровольчих формувань, що були
утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності,
суверенітету та територіальної
цілісності України, брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її
проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її
проведення, яким надано статус інваліда війни відповідно до
пунктів 12 та 13 статті 7 Закону
України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту»;
— особи серед резервістів і
військовозобов’язаних, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність
України і брали безпосередню
участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо
в районах антитерористичної
операції у період її проведення,
яким надано статус учасника бойових дій відповідно до пункту
19 статті 6 Закону України «Про
статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту»;
— особи серед резервістів і
військовозобов’язаних, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність
України та стали інвалідами
внаслідок поранення, контузії
або каліцтва, одержаних під час
безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах
антитерористичної операції у
період її проведення, яким на-

дано статус інваліда війни відповідно до пункту 11 статті 7
Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
— дружини (чоловіки), якщо
вони не взяли повторний шлюб,
і батьки осіб, які, перебуваючи у
складі добровольчих формувань,
загинули (зникли безвісти), померли внаслідок поранення,
контузії або каліцтва, одержаних
під час безпосередньої участі в
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції
у період її проведення, яким надано статус особи, на яку поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту»,
відповідно до абзаців шостого
та сьомого пункту 1 статті 10 зазначеного Закону України «Про
статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту»;
— дружини (чоловіки),
якщо вони не взяли повторний шлюб, і батьки резервістів і військовозобов’язаних,
які захищали незалежність,
суверенітет та територіальну цілісність України і брали
безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах
антитерористичної операції у
період її проведення, та загинули (зникли безвісти), померли
внаслідок поранення, контузії
або каліцтва, одержаних під час
безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах
антитерористичної операції у
період її проведення, яким надано статус особи, на яку поширюється чинність Закону
України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального
захисту», відповідно до абзацу
восьмого пункту 1 статті 10 зазначеного Закону України «Про
статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту».
Тобто, з 06.02.2017 право дострокового виходу на пенсію за
віком після досягнення чоловіками 55 років, жінками – 50 років та за наявності страхового
стажу не менше 25 років у чоло-

віків і не менше 20 років у жінок
надано військовослужбовцям,
особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх
справ, добровольцям, резервістам, військовозобов’язаним,
яким надано статус інваліда війни або учасника бойових дій у
зв’язку з безпосередньою участю в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення,
безпосереднім перебуванням в
районах антитерористичної операції у період її проведення, а у
разі загибелі (смерті) таких осіб
— членам їх сімей.
Для призначення дострокової пенсії, залежно від категорії, до якої вона належить, особа має надати:
— посвідчення інваліда війни,
учасника бойових дій або члена
сім’ї загиблого;
— довідку про період (періоди) участі у бойових діях або
в антитерористичній операції в
районах її проведення;
— довідку МСЕК про визнання інвалідом внаслідок
поранення, контузії, каліцтва,
одержаних під час захисту Батьківщини або під час виконання інших обов'язків військової
служби (службових обов'язків),
під час безпосередньої участі
в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення
або внаслідок захворювання,
пов'язаного з перебуванням на
фронті, виконанням інтернаціонального обов'язку;
— висновок МСЕК щодо
причинного зв'язку смерті особи з пораненням, контузією,
каліцтвом, отриманими під час
виконання обов'язків військової
служби (службових обов'язків),
під час безпосередньої участі в
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, або
захворюванням, пов'язаним з
перебуванням на фронті, ліквідацією Чорнобильської катастрофи, виконанням інтернаціонального обов'язку;
— документи, на підставі
яких надано статус інваліда війни, учасника бойових дій або
члена сім’ї загиблого;
— документи про вік і стаж
особи.
Наталія КАЛАШНИК,
начальник юридичного відділу ТО
УПФУ Тернопільської області.
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Вшанування

Бути гідними слави героїв

19 лютого у с. Малий Ходачків зібралася громада села, щоб вшанувати патріотизм і мужність тих, хто в лютому 2014 року боровся за демократичні
цінності, права й свободи людини і громадянина, національні інтереси України та її європейський вибір.
Захід організувала завідуюча
клубом Тетяна Тихонюк. Голова
ради старійшин Михайло Івасечко звернувся до присутніх:
«Вдивляючись у ваші обличчя, я
мимоволі повертаюсь на Майдан
— святе місце посеред Києва, де
вирувала Революція Гідності. Там
витав дух правди, який надихав
народ на мирну боротьбу за національні цінності».
Учасники бойових дій із села
м. Ходачків Ігор Войцехівський
та Михайло Гуменюк зі своїм побратимом Дмитром закликали
усіх усвідомлювати себе українцями, мати почуття відповідальності за долю держави, бути
готовим служити Батьківщині
працею і стати на захист державних інтересів країни.
Ансамбль «Ходачківські дзвони» (керівник Михайло Полюга)
виконав пісні «Спіть, хлопці», «О,
Україно» та Державний Гімн України. Сільський голова Володимир Береза подякував краянам за
участь у заході та закликав ніколи
не забувати вірних синів України.
Завершився захід хвилиною мовчання та піснею «Пливе кача» у
виконанні солістки Віри Гудь.

Завідуюча клубом с. Малий Ходачків Тетяна Тихонюк з учасниками
бойових дій на сході - Ігорем Войцехівським (зліва) та Михайлом
Гуменюком (справа).

Місце, де болить історія

В Українському домі «Перемога» з ініціативи учасника Майдану та бойових дій на сході Ігоря Войцехівського запрацював

Учні початкових класів Малоходачківської ЗОШ I-III ст.
в Інтерактивному музеї бойових побратимів.

перший в Україні Інтерактивний
музей бойових побратимів, офіційне відкриття якого відбулося
22 січня. Відвідали цей музей і
учні початкових класів Малоходачківської ЗОШ I-III ступенів.
Діти побачили більше 200 експонатів російсько-української війни. Це — зброя, одяг, фото, пла-

кати та інші речі. У музеї на екрані
транслюють відео про події в зоні
АТО.
— Ми хотіли, щоб це був нестандартний музей, тому вирішили зробити його мультимедійним
або інтерактивним. Таким чином
ми можемо не лише зацікавити відвідувачів експонатами, а й

створити живу картинку і відчуття присутності. У нас є мультимедійний екран, де будемо демонструвати не лише фільми та фото
з передової, а й кадри з повсякденного життя бійців, репортажі
із зони бойових дій.
— Вони пішли на службу за
контрактом, і ми повинні бути
вдячні їм за те, що можемо жити
без пострілів над нашими головами, — розповів дітям куратор
музею, активіст ГО «Об’єднання
бойових побратимів» Ігор Войцехівський. — Для мене війна – це
горе, біль, сльози, біда, бруд і духовна бідність, але ми мусимо відвоювати свою свободу. На превеликий жаль, наші хлопці віддають
життя. Ці безповоротні втрати —
плата за нашу свободу, і ми повинні про це пам’ятати.
Організатори заходу — голова
ГО “Інтерактивний музей бойових побратимів” Катерина Бойко
та боєць з позивним “Поляк” Ігор
Войцехівський в майбутньому планують проводити виїзні екскурсії,
бесіди, лекції, а також майстеркласи з військових дисциплін.
Марія ПОПІВ, депутат
Малоходачківської сільської ради.

Вони для нас тримають небеса

20 лютого учні НВК «Великобірківська ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія імені Степана Балея» вшанували пам’ять сучасних героїв — Героїв Небесної cотні. З
метою формування у молодого покоління українців розуміння феномена Майдану як свідчення жертовності заради поваги до людської гідності у
школі-гімназії проведено флешмоб «Згадаємо поіменно кожного Героя Небесної cотні» та урок-реквієм «Вони для нас тримають небеса». Заходи підготували педагог-організатор Н. М. Івасечко та керівник гуртка «Джура» Г. М. Радик разом із гуртківцями 9-Б класу, учнями 10 та 8-А класів.
Господи!
Благослови Україну і всі родини наші,
Навчи нас не продавати свою совість ні дешево, ні дорого,
Захисти нас від ворогів видимих і невидимих,
Що хочуть поневолити нас.
Дай нам, Боже, жити вільним життям,
Дай кращу долю нашому народу,
Дай нам єдність, мир і спокій.
Господи! Збережи Україну!

Історія України написана не
чорнилом, а кров’ю. За останні
кілька років ми у цьому переконалися. Хто з нас міг би подумати, що вшановуючи пам’ять
жертв різних історичних епох: і
Героїв Крут, і померлих внаслідок

голодомору 32-33 рр., і розстріляних у Бабиному Яру, і вояків
ОУН-УПА, у ХХІ ст. ми станемо
свідками, учасниками, жертвами трагічних подій. У нас є герої
не колишні, а герої-сучасники.
Отже, маємо майбутнє. Ці душі

— світле воїнство, котре сьогодні
стоїть на сторожі нашої Гідності.
Вони для нас тримають небеса.
Події листопада 2013 — лютого 2014 років назавжди нас змінили. Наша нація відродилася.
Споконвічні українські символи
набули нового значення. Поновому зазвучали слова «Слава
Україні — Героям слава». Майдан Незалежності став новітньою Голгофою України. Три довгі місяці ми дихали Майданом,
жили Майданом, відчували кожен його нерв. Майдан дав життя паростку нового і свідомого
суспільства. Ми згадали, що ми

— браття, що ми — один народ
і могутня, сильна нація. Кожен
відчув радість і смуток, біль і
подих нового, печаль і щирість,
любов і ворожнечу.
20 лютого 2014-го — день
криваво-чорної кульмінації народного протистояння. Плакала вся Україна, коли душі Героїв
Небесної сотні відлітали у вись
небес. Вони були звичайними
людьми. I в мить останню віддали нам найдорожче, що мали,
— життя своє. За нас віддали.
Аби ми жили. Долюбили за них,
пісень за них доспівали. Їхні
домовини і досі пливуть перед

Шкільний меридіан

"Пташок викликаю з теплого краю"
15 лютого — свято Стрітення — незвичайний день, адже весна із зимою зустрічається і змагається з
нею. Якщо зима переможе — довго ще холоду бути. А якщо весна візьме гору — то швидко на тепло
поверне. Цього дня запалювали свічки-громниці, які все літо рятують від грому й блискавки.
У Мишковицькій ЗОШ І-ІІІ ступенів відбулося дійство
«Пташок викликаю із теплого краю» з нагоди Стрітення
— одного з найбільших християнських свят, багатого на
цікаві звичаї та обряди.
У ньому взяли участь учні 1-5-х класів.
Ведучі — Войціховська Яна, Боднарчук Діана. Роль
зайчика виконав Бичковський Віктор, ведмедика —
Беспалько Софія, сонечка — Настин Софія, синички

— Лось Ірина, весни — Николин Марія, зими — Костик Андріяна.
Учні ознайомилися з давніми народними традиціями зустрічі весни і проводів зими, брали участь в
іграх, співали веснянки.
Г.Р. ДРАБИК, педагог-організатор
Мишковицької ЗОШ І-ІІІ ст.

очима на людських руках під
мелодію тужливої лемківської
пісні «Гей, пливе кача…»
Час не лікує рани, не воскрешає героїв, він лише притуплює
біль і зміцнює нашу пам’ять. Ми
зі сльозами на очах віддали шану
героям. Але герої не вмирають!
Вони завше будуть у наших серцях!
Галина Михайлівна РАДНИК,
учитель української мови та літератури, керівник гуртка «Джура»
НВК «Великобірківська ЗОШ І-ІІІ ст.гімназія ім. С. Балея».
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Великий кардинал великого народу
Слава тобі, наш великий кардинале, хай твоя душа в небесних висотах стане для нас захистом, обороною
у тому, щоб ми залишилися великим українським народом, аби нас не знищила чума ХХІ століття — російська агресія. Хай сонечко миру, любові, братолюбства за твоєю наукою, за твоїм заповітом буде сяяти
над ненькою Україною.

«Як ви будете великим народом,
я буду великим кардиналом…»

Йосиф Сліпий.

17 лютого минуло 125 років із дня народження уродженця Тернопільського
краю, глави Української греко-католицької
церкви, Блаженнійшого Патріарха, кардинала Йосифа Сліпого. Цей велет духу був
і залишається серед гідних достойників
українського народу, ісповідником віри,
незламним захисником людської гідності,
визнаним богословом, науковцем, письменником світового значення.
У книзі «Через терня випробувань до
зірок небесної слави», яка побачила світ у
2002 році, котру наші парафіяни перечитують та обговорюють іі зміст у місцевій

бібліотеці, автор, парох села Серединки,
викладач Тернопільської вищої духовної
семінарії імені патріарха Йосифа Сліпого
о. Петро Глібчук розповів про життя і служіння Патріарха своєму народові, рідній
греко-католицькій церкві. Із розділу «Закінчення» процитуємо один абзац:
«Український народ, поневолений віками, визволився, відновив свою державу, що стало основою для виконання Заповіту патріарха Йосифа Сліпого. Ми,
можливо, аж сьогодні переконуємося у
мудрій далекоглядності Йосифа Сліпого,
коли маємо свою державу, у якій легалізовано Українську греко-католицьку церкву — церкву мучеників та ісповідників,
яка гуртує навколо себе народ і веде його
до Христа».

Папа Іван Павло ІІ та митрополит Йосиф,
зустріч у Римі в 1978 р.

збагнемо, що таке патріотизм,
Часто прості люди запитунаціональна ідея, свята правють: «Скільки ще маємо дати
да і хто ми такі — українці.
на викуп мучеників, героїв,
Окрім пароха Серединок
сиріт, вдів, щоби наша держао. Петра Глібчука, який пова, материнська церква, кожен
пуляризує у народі славну
житель вдихнув вільно дух
постать Патріарха Йосифа
свободи, не ранячи серце віСліпого, хочу згадати ще одйною та непоправними втраного вірного Божого слугу
тами?» Для цього потрібно
— владику Волинського, о.
не чекати милості, а прислуГерб митрополита
Йосафата Говеру, який, до
хатися до мудрого і глибоко
віруючого, люблячого патріарха Йосифа речі, свій священичий шлях розпочинав
Сліпого, прочитати його Заповіт, інші у Серединках. Йосафат Говера вважає,
безцінні твори, відчути те, що пережив що Йосиф Сліпий — це орієнтир для
та вистраждав цей великий українець. І українців, а у зверненні до вірних наготоді зрозуміємо глибокий зміст слова «ві- лошує: «Ми мусимо бути свідомі того, що
рний». Вірний своїй церкві, Україні, бать- не знаємо, які труднощі та випробування
кам, Богові. Тоді не на словах, а серцем чекають на нас у майбутньому. Але коли
звертаємо погляд на постать Блаженнійшого Йосифа Сліпого, це дає нам пояснення та певні орієнтири. Бо бачимо
людину, яка у будь-яких випробуваннях
залишалася вірною церкві, народові, ідеї.
Це чудовий приклад, який може нас захопити та надихнути йти вперед!»
Тож із Божою поміччю, під захистом
вірного слуги Патріарха Йосифа Сліпого вірю, що українці отримають перемогу в боротьбі зі злом, яке нині вбиває наших найкращих синів у так званій АТО,
а найгірше — вселяє у душі зневіру.
Митрополит
Йосиф Сліпий

Марія КОЛОДЕННА,
завідуюча бібліотекою-філією села
Серединки Тернопільського району.

Шкільний меридіан

Школа життя

Поки житиме мова,
доти житиме народ!

Запобігати обходиться дешевше!

21 лютого в усьому світі відзначають День рідної мови.

Мова — неоціненний Божий дар кожній людині. Вона супроводжує нас від народження і аж до смерті. Мова — джерело спілкування й обміну інформацією, криниця, з якої черпають воду багато поколінь одного народу. У складний для України час ми маємо
звертати увагу українців на чистоту рідної мови, пробуджувати
бажання спілкуватися саме літературною українською мовою. Всім
відомо, що усе в житті починається з малого. Також і повага, й любов до мови, краю.
Саме тому 21 лютого у Великоберезовицькій ЗОШ І-ІІІ ст. учні
разом із педагогами підготували захід, присвячений історії нашої
мови. Згадали також і сумні події: заборони й укази, які мали знищити не тільки мову, а й бажання нею розмовляти і писати. Учасники дійства читали вірші, інсценізували поетичні твори. Діти
переглянули відео, яке допомогло усвідомити, що тільки вони —
покоління майбутнього — можуть змінити навколишній світ і забезпечити, щоб наша мова зазвучала не тільки на території нашої
держави, а й далеко за її межами.
Світлана ПРИШЛЯК,
учитель української мови та літератури
Великоберезовицької ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Ніби і багато у нинішній тривожний час говорять, як поводитися в екстрених ситуаціях, проте часом людина, особливо
юна, буває безсилою перед вогнем, не знає, як діяти, коли
щось трапляється з газом, електроприладами у побуті, не
кажучи вже про землетрус, повінь, іншу стихію. Тому маємо
невтішну статистику в Україні, Тернопільській області та нашому районі, зокрема.

Фото автора.

Рятувальники,
поліцейські,
представники служби газу та електромереж з метою профілактики
нащасних випадків відвідують села
нашого району. 17 лютого вони побували у Плотичі. У сільській раді
головний інспектор Тернопільського районного відділення Управління державної служби надзвичайних
ситуацій України в Тернопільській
області Володимир Дубина розповів присутнім, що з початку 2017-го
в Україні виникло 6726 пожеж, під
час яких загинули 397 людей. У Тернопільській області зареєстровано
359 пожеж, 7 осіб загинули. У Тернопільському районі пожеж було
9, на щастя, обійшлося без жертв.
За словами Володимира Дубини,
горить там, де люди нехтують правилами протипожежної безпеки, а
також в оселях одиноких і немічних
людей. Тому у Плотичі робочі групи,
до яких увійшли працівники служби газу, РЕМу, поліції та надзвичай-

них ситуацій, відвідали, передусім,
саме такі помешкання, провели
відповідний інструктаж. Нікого не
штрафували навіть за найбільші порушення, проте попередили й розповіли, як усунути недоліки.
Особливо раділи гостям у погонах учні місцевої школи й малеча з дитячого садочка «Берізка».
Найменшим показали чудові мультфільми на протипожежну тематику, а учнів ознайомили, як працює
пожежний автомобіль. Школярі
мали можливість власноруч загасити невеличку навчальну пожежу,
вправлятись в одяганні протидимних масок, поспілкуватися з живими, як вони кажуть, пожежниками
та поліцейськими, покататися на їх
машинах.
Хто має знання, той перебуває у
більшій безпеці, переконані всі, хто
здійснює такі профілактичні виїзди
у села Тернопільського району.
Галина ЮРСА – ТРР «Джерело».
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Вітаємо!

Куди надходять кошти, які громадяни
сплачують за закордонний паспорт

Працівники відділу культури Тернопільської РДА, центральної районної
бібліотеки, районної організації профспілки працівників культури вітають
із 40-річчям завідуючу бібліотекоюфілією с. Соборне Ірину Степанівну
ДУМАЛЬСЬКУ.
Зичимо вам у житті – мудрості і
здоров’я, в роботі – тільки радості, в
друзях – вірності. Нехай ваше серце зігріває тепло, а в душі панує добро. Щоб
ви завжди відчували любов, щастя , увагу і повагу. Будь те навіть у лютому сонцем і весною для своїх рідних!
Колектив Тернопільського районного відділу освіти щиросердечно вітає з
днем народження іменинників лютого:
начальника відділу освіти Тернопільського району Василя Зеновійовича
ЦАЛЯ, головного спеціаліста відділу
освіти Ірину Михайлівну БУКОВСЬКУ,
методиста з моніторингових досліджень і ЗНО районного методичного
кабінету Лілію Максимівну МАРФУТ,
бухгалтера централізованої бухгалтерії Любов Степанівну ПАЩИНСЬКУ,
економіста централізованої бухгалтерії
Людмилу Романівну ВОРОБЕЛЬ, секретаря господарської групи Любов
Іванівну КУЗЬ, юрисконсульта господарської групи Оксану Мирославівну
ШКОДЗІНСЬКУ.
Хай зорями радість вас осипає,
Природа здоров’ям наділить міцним.
Вас з днем народження ми вітаємо.
Хай щира любов завітає у ваш дім!
Педагогічний колектив Мишковицької ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає з днем народження вчителя-пенсіонера Марію
Ярославівну ТРИГУБИШИН.
Хай довгою буде життєва стежина,
Хай радістю кожна наповниться мить,
І все, чим багата й щаслива людина,
В щедротах своїх хай Господь освятить.
Працівники відділу культури Тернопільської РДА, районного будинку
культури, районна організація профспілки працівників культури щиро
вітають із 50-річчям завідувачку
клубом с. Лучка Марію Теодорівну
Якимчук.
Бажаємо, щоб все задумане збувалося, щоб було більше приводів для
посмішок і радості, щоб оточували
вас вірні друзі. Нехай ваш дім буде наповнений любов’ю, ніжністю, гарним
настроєм. Здоров’я хай не підводить,
а щастя буде нескінченним! Хай Господь Бог береже вас!
Щиро вітаємо з днем народження директора Миролюбівської ЗОШ
І ст. - дитсадка Світлану Георгіївну
БАРВІНОК.
Хай зорями радість вас осипає,
Природа здоров’ям наділить міцним.
Вас з днем народження ми вітаєм.
Хай щира любов завітає у ваш дім!
З повагою — колектив Миролюбівської
ЗОШ І ст. - дитсадка.

Щиро вітаємо з днем народження
педагога-організатора НВК «Домаморицька ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ» Іванну Володимирівну ШИМКО, вчителя початкових класів Наталію Богданівну ТКАЧ.
В цей дорогий для серця день
Бажаєм квітів і пісень!
Від друзів щирих привітань,
Від зірки — здійснення бажань!
Від сонця — світла і тепла,
Щоб доля щедрою була!
З повагою – педагогічний і учнівський
колективи НВК «Домаморицька
ЗОШ І-ІІ ступенів-ДНЗ».

Щиро вітаємо з днем народження
депутатів Великоберезовицької селищної ради Мар'яну Володимирівну ГУДЗЬ та Михайла Корнельовича КРУШАНСЬКОГО.
Ваш день народження прийшов,
А це таке важливе свято!
Хай буде радість і любов,
І щирих привітань багато,
Зоря найкраща з усіх зір
І квітів шелест, пісня ночі...
У своє щастя ви повірте —
І матимете усе, що хочете!
З повагою — колектив
Великоберезовицької селищної ради,
депутатський корпус,
члени виконавчого комітету.

Колектив Ігровицької сільської
ради депутатський корпус, члени
виконавчого комітету вітають з днем
народження Олександра Олександровича БУРМАКУ.
Бажаємо здоров’я міцного,
Щастя без краю,
Всього найкращого щиро бажаєм.
Щоб серце твоє зігрівало тепло,
Щоб завжди в душі панувало добро,
Краси і наснаги, здоров’я без ліку,
І довгого-довгого щедрого віку.
У лютому святкувала день народження вчитель початкових класів НВК
"Великобірківська ЗОШ І-ІІІ ст-гімназія
ім. С. Балея" Наталія Сергіївна БАЛИК.
Хай доля дарує вам років багато,
Відпустить здоров’я міцного й добра,
Хай повниться ласкою рідна вам хата,
Й багато в ній буде любові й тепла.
Хай радість приносить вам кожна година,
Від горя хоронить молитва свята,
Хай щастям квітує життєва стежина
На многі і благі майбутні літа.
З повагою — педагогічний колектив
НВК "Великобірківська
ЗОШ І-ІІІ ст-гімназія ім. С. Балея".

Колектив Територіального центру
соціального обслуговування (надання
соціальних послуг) Тернопільського
району щиро вітає з днем народження
соціального робітника с. Ступки Марію
Богданівну П’ЯТКІВСЬКУ.
Хай щастя панує у вашому домі
І радість у ньому живе,
Здоров’я міцного і щирої долі
Хай Бог посилає і вас береже,
Бажаєм прожити у силі й здоров’ї,
Вам многії літа! Щедрої долі!
Щиро вітаємо з днем народження
секретаря відділу освіти Тернопільської
РДА Любов Іванівну КУЗЬ.
Бажаємо вам квітів та мирного неба,
Грошей та здоров’я ще більше ніж треба,
Хай доля вам щастя багато дає,
Зозуля сто років життя накує,
Хай справдяться мрії,
здійсняться дива,
Хай кругом від сміху іде голова,
Достатку у будні, в свята подарунків,
Гарних подій, доброти, поцілунків!
З повагою – педагогічний колектив
НВК «Домаморицька
ЗОШ І-ІІ ступенів-ДНЗ».

Вітаємо з днем народження
завідувача стоматологічного відділення Тернопільської районної поліклініки
ТРТМО Івана Михайловича ТРАЧА.
Бажаємо миру і світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі,
Творчого вогнику, віри й наснаги,
Щедрості серця,
людської поваги,
На довгих стежках життєвої ниви
Будьте завжди здорові й щасливі.

Одним із основних наповнювачів місцевих бюджетів міграційна служба стала після внесення на початку 2015 року змін
до Бюджетного кодексу України.
Відповідно до них, адміністративний збір та державне мито,
які громадяни сплачують, отримуючи послуги державної міграційної служби, у тому числі
оформлення паспорта для виїзду за кордон та ID-картки, перераховуються на рахунки бюдже-

тів за місцем надання послуги.
— У 2016 році міграційна
служба Тернопілля перерахувала до місцевих бюджетів понад
23 мільйони гривень, — повідомив начальник УДМС України
в області Томаш Вербич. — Із
них майже 12 мільйонів — надходження від адміністративного
збору і понад 11 мільйонів державного мита.
Найбільшу частку цих коштів
отримала казна Тернополя — 13

мільйонів гривень.
У бюджет Чорткова від міграційної служби надійшло більше
двох із половиною мільйонів,
Борщова, Бучача, Кременеця і
Теребовлі — понад мільйон у
кожен, в казну Збаража, Козови,
Ланівців — по півмільйона.
Отримані від міграційної
служби кошти місцеві громади
можуть витрачати на власний
розсуд, а відтак, гроші громадян
працюють на їхній добробут.

Про українське громадянство
Громадянство — це постійний
правовий зв'язок особи і держави,
виражений взаємними правами і
обов'язками. Його можна набути
за народженням чи територіальним походженням. Також законодавством передбачена можливість
набуття громадянства України
іноземцями чи особами без громадянства у разі виконання ними
необхідних вимог.
У міграційній службі наголошують, що умови отримання громадянства, а також підстави, за яких
іноземець не може стати громадянином України, визначені статтею
9 Закону України «Про громадянство».
Так, особа, яка виявила бажання набути громадянство України,
зобов’язана визнати та дотримуватися Конституції та законів нашої

держави; подати декларацію про
відсутність іноземного громадянства чи зобов’язання припинити
іноземне громадянство; безперервно проживати на законних підставах в Україні протягом останніх
п’яти років або понад два роки,
якщо перебуває у шлюбі з громадянином України; отримати дозвіл
на імміграцію (окрім осіб, яким надано статус біженця); володіти державною мовою або розуміти її в обсязі, достатньому для спілкування;
мати законні джерела існування.
Іноземець, який отримав статус громадянина України, повинен
протягом двох років із моменту
реєстрації громадянином України
подати документ про припинення
іноземного громадянства,
Особа, яка вчинила злочин проти людства чи здійснювала гено-

цид; засуджена в Україні до позбавлення волі за вчинення тяжкого
або особливо тяжкого злочину (до
погашення або зняття судимості);
вчинила на території іншої держави діяння, яке визнано законодавством України тяжким або особливо тяжким злочином, не може
стати громадянином України.
Рішення щодо надання особі
громадянства ухвалює Президент
України.
Усі громадяни, незалежно від
підстав отримання громадянства,
рівні перед законом, мають однакові конституційні права, не можуть
бути вигнані за межі України чи
видані іншій державі, зауважують
у міграційній службі.
За матеріалами УДМСУ
в Тернопільській області.

Статистика

Джерела доходів та витрати домогосподарств
Тернопільщини

За даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств у ІІІ кварталі 2016 р., сукупні ресурси
домогосподарства в середньому за місяць становили 5861 грн., у розрахунку на одну особу – 2000 грн.
Найбільшу питому вагу (86,0%) в структурі цих ресурсів займали грошові доходи. Негрошові доходи,
тобто натуральні надходження, пільги та безготівкові субсидії на оплату житлово-комунальних послуг,
становили 11,5%, використані заощадження – 2,5%.
Сукупні витрати домогосподарства в середньому за місяць становили 5676 грн., у розрахунку на одну
особу – 1937 грн. На купівлю продовольчих товарів та на харчування поза домом члени домогосподарства
витратили 3057 грн., на непродовольчі товари – 1245 грн., на оплату послуг – 943 грн., на інші витрати (допомогу родичам, іншим особам, вклади до банків тощо) – 431 грн.
Головне управління статистики у Тернопільській області.

Ігровицька сільська рада Тернопільського району проводить конкурс суб'єктів оціночної діяльності на проведення експертної оцінки земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (магазинукафетерію) загальною площею — 0,0405 га, яка розташована в селі Ігровиця Тернопільського району.
Документи приймають у приміщенні сільської ради за адресою: с. Ігровиця, вул. Гагаріна, 57. Довідки
за тел.: 29-27-45, 29-27-46.
Ігровицький сільський голова Г.Б. ГОЛИК.

Справи приватні
ПРОДАМ

* пшеницю, буряк кормовий. Тел.: (097) 317-15-23,
(097) 440-06-04, (068) 606-70-67.
* кормовий буряк, 2 тонни. Тел. (067) 388-59-46.
* дріт зварювальний, пилку для циркулярки Ф 70
см, котел електричний. Тел. (096) 40-37-340.
* мотоблоки нові (потужністю від 4 до 15 к. с.),
трактори (від 12 к. с.), мототрактори, двигуни різних потужностей, навісне обладнання. Гарантія,
з/ч, безкоштовна доставка. Знайдете дешевше —
віддамо ще дешевше. Тел.: (098) 598-94-84, (0352)
49-30-00, (098) 259-19-58, (066) 665-36-06. Сайт:
www.tractor_c.com ua

ПОСЛУГИ

* СТО “Спектр” (м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, 44)
ремонтує двигуни, коробки передач, ходову частину,
гальмівну систему, систему охолодження, паливну і

вихлопну системи, а також здійснює комп’ютерну
діагностику автомобілів, чистку фурсунків, ремонт
інжекторів, електрообладнання. Тел.: (067) 700-5502, 51-00-97.
* Автосервіс “Спектр” (м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, 44) пропунує антикорозійну обробку автомобілів, рихтувальні, зварювальні роботи: днища, пороги, лонжерони. Тел.: (067) 700-55-02, 51-00-97.
* здам в оренду малярну камеру на СТО під фарбування автомобіля з обладнанням. Тел.: (067) 70055-02, 51-00-97.
* фарбування, полірування, рихтування автомобілів, ремонт бамперів, підбір фарб. Тел. (096) 13-50-323.

РОБОТА

* на роботу в СТО потрібні: менеджер, маляр,
автоелектрик, автослюсар з ремонту легкових автомобілів і бусів. Тел.: 51-00-97, (067) 700-55-02.

З повагою — друзі та колеги.

Купон безкоштовного оголошення

Оголошення
Великогаївська сільська рада проводить громадське обговорення:
• містобудівної документації «Детальний план території на земельну ділянку в селі Великі Гаї Тернопільського району Тернопільської області
(в межах населеного пункту) на зміну цільового використання земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (земельна ділянка Прокопчук А. М.);
• містобудівної документації «Детальний план території житлової забудови в селі Великі Гаї Тернопільського району Тернопільської області» (земельна ділянка Файфурки Г. М.).
Громадське слухання відбудеться 15.03.2017 року о 15 год. у приміщенні Великогаївської сільської ради за адресою: Тернопільська обл.,
Тернопільський район, с. Великі Гаї, вул. Галицька, 47.
Великогаївський сільський голова О. А. КОХМАН.

Рубрики:

Куплю

Продам

Послуги

Вважати недійсним

Текст оголошення

тел./код:
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: 46 000, м. Тернопіль, вул. Бродівська, 17.

слово
ПОНЕДІЛОК
27 ЛЮТОГО
¤¢×¨
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00,
21.00, 05.10 Íîâèíè
06.10, 07.10, 08.10 Ñïîðò
06.15, 08.15 ÀãðîÅðà
06.25, 23.00 Çîëîòèé ãóñàê
06.45, 07.45, 08.25 Ñìàêîòà
07.20, 23.35 Íà ñëóõó
08.35 Ïàñïîðòíèé ñåðâiñ
09.00 ×îëîâi÷èé êëóá. Ñïîðò
¶y^KÇ~Nyvy\^}
q¨±^UÇ6xKw©
11.25 Ä/ô “Ãàðìîíiÿ ïðîòèði÷ Òåòÿíè
¿x\~Ny\Ç©
6^Q{\~Nyvu}Uz~y
(NuU~v~UzQ^N}Q}
13.15 Áîðõåñ
q¨/zK~·^K~y\©
·\y)YcaUN
16.30, 03.55 Ò/ñ “Àííà Ïiëü”
17.25 Òâié äiì-2
17.45 Âiêíî â Àìåðèêó
18.15, 01.20 Íîâèííèé áëîê
»\}KwÈz^\xKQ~~w"
²\z~¤}^K
³Q^ K uK}K
19.50 Ç ïåðøèõ âóñò
oQ^QNQ~
20.20, 04.40 Ïðî ãîëîâíå
21.30, 05.35 Íîâèíè. Ñïîðò
21.50 Ò/ñ “Åïîõà ÷åñòi”
6xzUv~
22.55, 05.50 Âi÷íå
23.15 Ïiäñóìêè
03.05 Ä/ô “Òðèïiëëÿ. Çàáóòà
zUUKU(}K^\ÇÈz^\u©

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30, 00.15 ÒÑÍ
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê
©
¨¹\}^zQNU©
¨±U~U~y©
12.20 Íàëàøòóâàííÿ íîâèõ ïàðàìåòðiâ
ñóïóòíèêîâîãî ìîâëåííÿ òåëåêàíàëó
1+1 øëÿõîì ïåðåñêàíóâàííÿ
òðàíñïîíäåðà 11766 H íà ñóïóòíèêó
$ab`J$ ;U`Uca ©
¨±\K^©
17.15 Ò/ñ “Êîõàííÿ ïðîòè äîëi”
¨(Qy^Q}~UwK}Q^UK©
21.00 Ò/ñ “Æèòòÿ ïiñëÿ æèòòÿ”
¨p^\ U©
00.30 Õ/ô “Çàêëèíà÷ êîíåé”
q¨(zK}r}}xQ{^w©

×
05.40 “Ì/ô”
06.20, 13.30 “Ñëiäñòâî âåëè... ç
¥Q\~U|\w¤K~QzNyw©
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Íîâèíè
¨8K~\y/²µ+8\w©
09.20 Ò/ñ “Âñå ïîâåðíåòüñÿ”
12.25 Ò/ñ “Âñå ïîâåðíåòüñÿ”
¨r|wQ~©
¨(}\NÉ}N
y\~\{\©
¨³\|^\xU©
21.00 Ò/ñ “Çàðàäè êîõàííÿ ÿ âñå
çìîæó!”
23.55 Õ/ô “Êîõàííÿ çà ðîçêëàäîì”
02.25 Ò/ñ “ÑÁÓ. Ñïåöîïåðàöiÿ”
¨p\}Éw\^K\w©

ICTV
qz}NNUw
05.55, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
06.45 Ôàêòè òèæíÿ. 100 õâèëèí ç
6yNK~\(\y\\z\
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê
09.15 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè. Ïiäñóìêè
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
10.05 Àíòèçîìái
11.00, 13.10 Ñåêðåòíèé ôðîíò. Äàéäæåñò
·Ky}qQ~
13.30, 16.10 Õ/ô “Ñòðiëåöü”
16.25 Õ/ô “Çëî÷èíåöü”
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið
nU Q~Uu^Kz|K
¨²K}^\g©
22.20 Ñâîáîäà ñëîâà
00.30 Õ/ô “Áóäèíîê ïðîêëÿòèõ”
02.30 Ò/ñ “Ïðîêóðîðè”
03.55 Ñòîï-10


¨oNQx|Q|\x^Q©
¨oNQx|QNwK~\©
10.05 Õ/ô “Êîõàííÿ ïiä íàãëÿäîì”
12.00 Õ/ô “Íåiäåàëüíà æiíêà”
¨n}zKQyN}^KNQ~NUz©
¨oUy~K²\z~©
¨sKzQ©
¨(U|N}z\zQ|}
QyN}^KNQ~N©
¨qKzKvu\{\z\^w\u^\NQyN©


03.00, 01.50 Çîíà íî÷i
04.10, 18.00 Àáçàö
1UOa<UYP
05.06 Ì/ñ “Õàé æèâå êîðîëü
Äæóëiàí”
06.25 Õ/ô “Âàæêi ïiäëiòêè”
08.05 Õ/ô “Ìåäàëüéîí”
¡ÀÓº¶¬¼Ü®Ô
11.55 Õ/ô “Âóëêàí”
13.55 Õ/ô “Ëàñêàâî ïðîñèìî â ðàé”
16.00, 19.00 Ðåâiçîð Ñïåøë
µKÉw~vK{Q~}
µKÉw~vK{Q~}³\N} \
23.55 Õ/ô “Äðàêóëà 2000”
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ВІВТОРОК
28 ЛЮТОГО

СЕРЕДА
1 БЕРЕЗНЯ

ЧЕТВЕР
2 БЕРЕЗНЯ

¤¢×¨

¤¢×¨

¤¢×¨

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00,
21.00, 05.10 Íîâèíè
06.10, 07.10, 08.10 Åðà áiçíåñó
06.15, 07.15, 08.15 Ñïîðò
06.20, 08.20 ÀãðîÅðà
06.30, 23.00 Çîëîòèé ãóñàê
06.45, 07.45, 08.30 Ñìàêîòà
07.25, 23.35 Íà ñëóõó
³KNu\^}=J
¶y^KÇ~K~KNwKy
09.30 Ò/ñ “Áiëèé òàíåöü”
³Kz\µKxKy\z¨±UvNzU}©
6^Q{\~Nyvu}Uz~y
(NuU~v~UzQ^N}Q}
12.40, 21.30, 05.35 Íîâèíè. Ñïîðò
13.15 Óðÿä íà çâ’ÿçêó ç ãðîìàäÿíàìè
¤~{KcJ
oQ^QNQ~
µQK}^K~UNQ\~
q¨±UN}Q^U±K^UÇ³^vwKQ~y\©
±N}QyUUN}\^UÇ
16.30, 03.55 Ò/ñ “Àííà Ïiëü”
A}\z|\wUgKÇ~"
17.40 Ì/ñ “Ïîïåëþøêà”
18.15, 01.20 Íîâèííèé áëîê
»\}KwÈz^\xKQ~~w"
²\z~¤}^K
q¨³Q^QNU|vNz\w^U©
19.50, 22.45 Ç ïåðøèõ âóñò
19.55 Íàøi ãðîøi
20.20, 04.40 Ïðî ãîëîâíå
21.50 Ò/ñ “Åïîõà ÷åñòi”
22.55, 05.50 Âi÷íå
23.15 Ïiäñóìêè
02.10 Ñâiòëî
02.50 Âiêíî â Àìåðèêó
q¨oKN±Kyg(w\\Nyu©

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00,
21.00, 05.10 Íîâèíè
06.10, 07.10, 08.10 Ñïîðò
06.15, 08.15 ÀãðîÅðà
06.25, 23.00 Çîëîòèé ãóñàê
06.45, 07.45, 08.25 Ñìàêîòà
07.20, 23.35 Íà ñëóõó
³KNu\^}=J
¶y^KÇ~K~KNwKy
09.30 Ò/ñ “Áiëèé òàíåöü”
q¨±UN}Q^U±K^UÇ³^vwKQ~y\©
11.00 Çàñiäàííÿ Êàáiíåòó Ìiíiñòðiâ
¶y^KÇ~
13.15 Íàøi ãðîøi
14.00 Âiéíà i ìèð
15.20, 02.10 Ñâiòëî
16.00 Ïóòiâíèê ïðî÷àíèíà
16.30 Ò/ñ “Ëiíiÿ çàõèñòó”
17.20 Õî÷ó áóòè
17.40 Ì/ñ “Ïîïåëþøêà”
18.15, 01.20 Íîâèííèé áëîê
»\}KwÈz^\xKQ~~w"
²\z~¤}^K
q¨Èz{Q~³K}\~
»Q|^UN}}KK~}©
19.50 Ç ïåðøèõ âóñò
19.55 Ñëiäñòâî. Iíôî
20.20, 04.40 Ïðî ãîëîâíå
21.30, 05.35 Íîâèíè. Ñïîðò
21.50 Ò/ñ “Åïîõà ÷åñòi”
22.40 Ìåãàëîò
22.55, 05.50 Âi÷íå
23.15 Ïiäñóìêè
02.50 Óðÿä íà çâ’ÿçêó ç ãðîìàäÿíàìè
03.45 Íàäâå÷ið’ÿ. Äîëi

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00,
21.00, 05.10 Íîâèíè
06.10, 07.10, 08.10 Åðà áiçíåñó
06.15, 07.15, 08.15 Ñïîðò
06.20, 08.20 ÀãðîÅðà
06.30, 23.00 Çîëîòèé ãóñàê
06.45, 07.45, 08.30 Ñìàêîòà
07.25, 23.35 Íà ñëóõó
³KNu\^}=J
¶y^KÇ~K~KNwKy
09.30 Ò/ñ “Áiëèé òàíåöü”
10.25, 16.30 Ò/ñ “Ëiíiÿ çàõèñòó”
q¨(zU}\zKwK^yKuK}\~UzUz©
6^Q{\~Nyvu}Uz~y
(NuU~v~UzQ^N}Q}
12.40, 21.30, 05.35 Íîâèíè. Ñïîðò
13.10, 02.10 Áiàòëîí. Êóáîê ñâiòó.
(u^~}yw U~y
15.20 Íàäâå÷ið’ÿ. Äîëi
²KuKw«}
17.25 Øêîëà Ìåði Ïîïïiíñ
17.40 Ì/ñ “Ãîí”
18.15, 01.20 Íîâèííèé áëîê
»\}KwÈz^\xKQ~~w"
²\z~¤}^K
19.20 Ä/ô “Ôîðìóëà æèòòÿ
6QyNK~|^K³KK|U~K©
19.40 Ç ïåðøèõ âóñò
¨(gQw©²(Q|Qy\
20.20, 04.40 Ïðî ãîëîâíå
21.50 Ò/ñ “Åïîõà ÷åñòi”
6xzUv~
22.55, 05.50 Âi÷íå
23.15 Ïiäñóìêè
03.45 Âiðà. Íàäiÿ. Ëþáîâ

1+1

1+1

1+1

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30, 01.20 ÒÑÍ
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê
©
¨¹\}^zQNU©
¨±U~U~y©
12.20 Íàëàøòóâàííÿ íîâèõ ïàðàìåòðiâ
ñóïóòíèêîâîãî ìîâëåííÿ òåëåêàíàëó
1+1 øëÿõîì ïåðåñêàíóâàííÿ
òðàíñïîíäåðà 11766 H íà ñóïóòíèêó
$ab`J$ ;U`Uca ©
¨±\K^©
17.15 Ò/ñ “Êîõàííÿ ïðîòè äîëi”
¨(Qy^Q}~UwK}Q^UK©
21.00 Ò/ñ “Æèòòÿ ïiñëÿ æèòòÿ”
¨6|^Q~~~K\NUu©
23.30 Ò/ñ “ßê óíèêíóòè ïîêàðàííÿ çà
óáèâñòâî”
q¨(zK}r}}xQ{^w©

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30, 01.25 ÒÑÍ
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê
©
¨¹\}^zQNU©
¨±U~U~y©
12.25 Íàëàøòóâàííÿ íîâèõ ïàðàìåòðiâ
ñóïóòíèêîâîãî ìîâëåííÿ òåëåêàíàëó
1+1 øëÿõîì ïåðåñêàíóâàííÿ
òðàíñïîíäåðà 11766 H íà ñóïóòíèêó
$ab`J$ ;U`Uca ©
¨±\K^©
17.15 Ò/ñ “Êîõàííÿ ïðîòè äîëi”
¨(Qy^Q}~UwK}Q^UK©
21.00 Ò/ñ “Æèòòÿ ïiñëÿ æèòòÿ”
¨¹\}^zQNU©
¨³^Kz\~KzK|©
00.30 Ò/ñ “ßê óíèêíóòè ïîêàðàííÿ çà
óáèâñòâî”
q¨(zK}r}}xQ{^w©
02.35 Ä/ô “Òàðàñ Øåâ÷åíêî.
/|Q~}UyKU©

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30, 01.25 ÒÑÍ
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê
©
¨¹\}^zQNU©
¨±Å~Å~y
12.20 Íàëàøòóâàííÿ íîâèõ ïàðàìåòðiâ
ñóïóòíèêîâîãî ìîâëåííÿ òåëåêàíàëó
1+1 øëÿõîì ïåðåñêàíóâàííÿ
òðàíñïîíäåðà 11766 H íà ñóïóòíèêó
$ab`J$ ;U`Uca ©
¨±U~U~y©
¨±\K^©
17.15 Ò/ñ “Êîõàííÿ ïðîòè äîëi”
¨(Qy^Q}~UwK}Q^UK©
21.00 Ò/ñ “Æèòòÿ ïiñëÿ æèòòÿ”
¨²K~\Kg©
23.35 Ò/ñ “ßê óíèêíóòè ïîêàðàííÿ çà
×
óáèâñòâî”
q¨(zK}r}}xQ{^w© 06.00 “Ì/ô”
06.20, 14.15 “Ñëiäñòâî âåëè... ç
×
¥Q\~U|\w¤K~QzNyw©
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
06.00 “Ì/ô”
Íîâèíè
06.20, 14.15 “Ñëiäñòâî âåëè... ç
¨8K~\y/²µ+8\w©
¥Q\~U|\w¤K~QzNyw©
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Íîâèíè ¨qKzKv\|^w\N©
11.10, 12.25, 21.00 Ò/ñ “Çàðàäè
¨8K~\y/²µ+8\w©
êîõàííÿ ÿ âñå çìîæó!”
¨qKzKv\|^w\N©
¨8Q|\y©
11.10, 12.25, 21.00 Ò/ñ “Çàðàäè
¨(}\NÉ}N
êîõàííÿ ÿ âñå çìîæó!”
y\~\{\©
¨8Q|\y©
¨(}\NÉ}Ny\~\{\© ¨³\|^\xU©
23.50
Ò/ñ “Ïòàõà ó êëiòöi”
¨³\|^\xU©
02.15 Ò/ñ “ÑÁÓ. Ñïåöîïåðàöiÿ”
23.45 Ò/ñ “Ïòàõà ó êëiòöi”
¨p\}Éw\^K\w©
02.15 Ò/ñ “ÑÁÓ. Ñïåöîïåðàöiÿ”
¨p\}Éw\^K\w©
ICTV

ICTV

05.05, 04.55 Ôàêòè
qz}NNUw
sU^yKB[c<cLP
06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê
09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
nU Q~Uu^Kz|K
µM¨¤\}\zNyv©
12.00, 13.05 Ò/ñ “Âiääië 44”
·Ky}qQ~
13.15 Õ/ô “Ïîäîðîæ äî öåíòðó Çåìëi”
¨²K}^\g©
17.45 Ò/ñ “Øóëåð”
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið
p^\wK|~NyK\x\^\~K
¨²K}^\g©
23.25 Õ/ô ÎÑÊÀÐ-1992: “Ìîâ÷àííÿ
ÿãíÿò”
01.40 Õ/ô “Áóäèíîê ïðîêëÿòèõ”
03.30 Ñòîï-10
04.50 Ñòóäiÿ Âàøèíãòîí


¨oNQx|Q|\x^Q©
¨oNQx|QNwK~\©
¨sKzQ©
¨±KN}Q^ºQ©
¨oUy~K²\z~©
¨±KN}Q^ºQqU}©
23.20 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà”
¨(U|N}z\zQ|}QyN}^KNQ~N©

×

qz}NNUw
sU^yKB[c<cLP
06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê
09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
p^\wK|~NyK\x\^\~K
11.00, 17.45 Ò/ñ “Øóëåð”
12.00, 13.05 Ò/ñ “Âiääië 44”
·Ky}qQ~
13.15 Õ/ô “Ïîäîðîæ äî öåíòðó Çåìëi”
¨²K}^\g©
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið
20.20 Ñåêðåòíèé ôðîíò
23.20 Õ/ô ÎÑÊÀÐ-2008: “Ñòàðèì òóò
íå ìiñöå”
01.45 Õ/ô “Ìîâ÷àííÿ ÿãíÿò”
03.35 Ñòîï-10
04.35 Ñòóäiÿ Âàøèíãòîí
04.50 Ôàêòè


¨oNQx|Q|\x^Q©
¨oNQx|QNwK~\©
¨sKzQ©
¨±KN}Q^ºQ©
¨oUy~K)²\z~©
¨sKzQ©
¨±KN}Q^ºQqU}©
23.45 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà”
¨(U|N}z\zQ|}QyN}^KNQ~N©



03.00 Çîíà íî÷i
05.10, 18.00 Àáçàö
1UOa<UYP
03.15, 02.15 Çîíà íî÷i
06.06 Ì/ñ “Õàé æèâå êîðîëü
05.20, 18.00 Àáçàö
Äæóëiàí”
1UOa<UYP
½Ó,½¾º¼LÚº¸¬L²±¼¼LÔ
06.25 Ì/ñ “Õàé æèâå êîðîëü
08.01 Ò/ñ “Êëiíiêà”
Äæóëiàí”
10.15 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ”
½Ó,½¾º¼LÚº¸¬L²±¼¼LÔ
15.20, 19.00 Âiä ïàöàíêè äî ïàíÿíêè
08.15 Ò/ñ “Êëiíiêà”
21.35 Õ/ô “Ñóïåðíÿíüêè”
10.15 Ò/ñ “Ùàñëèâi ðàçîì”
23.10 Õ/ô “Ñóïåðíÿíüêè 2”
(Q^}^\g
01.00 Õ/ô “Âèïóñêíèé iñïèò”
21.20 Õ/ô “Äðóçi ïî ñåêñó”
23.30 Âiä ïàöàíêè äî ïàíÿíêè. Áåç êóïþð 02.55 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé



ÓÙÔ

8QK~KwUN}yK
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
(\{\|~U
8K~\y¶y^KÇ~\
8K~\y¶y^KÇ~\
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
09.15, 03.30 Çiðêîâèé øëÿõ
(\{\|~U
8QK~KwUN}yK²\zvNQ\~
09.15, 03.05 Çiðêîâèé øëÿõ
13.30 Ò/ñ “×åðãîâèé ëiêàð 2”
11.00 Ò/ñ “×åðãîâèé ëiêàð 2”
15.30 Ò/ñ “×åðãîâèé ëiêàð”
12.00 Õ/ô “Ñòðàøíà êðàñóíÿ”
16.10, 05.20 Ò/ñ “Àäâîêàò”
13.50, 15.30 Ò/ñ “Éîãî êîõàííÿ”
18.00 Ò/ñ “Ðàéñüêå ìiñöå”
18.00 Ò/ñ “Ðàéñüêå ìiñöå”
¨p\z\^}¶y^KÇ~K©
¨p\z\^}¶y^KÇ~K©
21.00 Ò/ñ “Âiòðÿíà æiíêà”
21.00 Ò/ñ “Âiòðÿíà æiíêà”
23.30 Ò/ñ “Çàêîí i ïîðÿäîê: Çëî÷èííi
23.30 Õ/ô “Ãëàäiàòîð”
íàìiðè”
8QK~KwUN}yK

ÓÙÔ

Виходить з березня 1967 року.
Засновник — Тернопільська
районна рада

06.00 “Ì/ô”
06.20, 14.15 “Ñëiäñòâî âåëè... ç
¥Q\~U|\w¤K~QzNyw©
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Íîâèíè
¨8K~\y/²µ+8\w©
¨qKzKv\|^w\N©
11.10, 12.25, 21.00 Ò/ñ “Çàðàäè
êîõàííÿ ÿ âñå çìîæó!”
¨8Q|\y©
¨(}\NÉ}Ny\~\{\©
¨³\|^\xU©
23.50 Õ/ô “Äóåëü”
02.20 Ò/ñ “ÑÁÓ. Ñïåöîïåðàöiÿ”
¨p\}Éw\^K\w©

ICTV
qz}NNUw
sU^yKB[c<cLP
06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê
09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
10.10 Ñåêðåòíèé ôðîíò
11.05, 17.40 Ò/ñ “Øóëåð”
12.05, 13.10 Õ/ô “Ñòàðèì òóò íå
ìiñöå”
·Ky}qQ~
¨²K}^\g©
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið
20.20 Iíñàéäåð
23.25 Õ/ô ÎÑÊÀÐ-2014: “12 ðîêiâ
ðàáñòâà”
01.50 Ò/ñ “Ëàñ-Âåãàñ-3”
03.15 Ñòîï-10
04.40 Ñòóäiÿ Âàøèíãòîí
04.45 Ôàêòè


¨oNQx|Q|\x^Q©
¨oNQx|QNwK~\©
¨sKzQ©
¨±KN}Q^ºQ©
¨oUy~K²\z~©
¨sKzQ©
¨¿N\^\wNNz\{\}UK©
¨6|~KzNUg©
¨(U|N}z\zQ|}QyN}^KNQ~N©


03.00 Çîíà íî÷i
05.00, 18.00 Àáçàö
1UOa<UYP
05.56 Ì/ñ “Õàé æèâå êîðîëü Äæóëiàí”
½Ó,½¾º¼LÚº¸¬L²±¼¼LÔ
07.51 Ò/ñ “Êëiíiêà”
10.05 Ò/ñ “Ùàñëèâi ðàçîì”
A}\zQ^g"
20.55 Õ/ô “Îäíîêëàñíèêè”
22.50 Õ/ô “Êîëåäæ”
00.45 Õ/ô “Äðóçi ïî ñåêñó”

ÓÙÔ

ÓÙÔ

06.10, 16.10, 05.20 Ò/ñ “Àäâîêàò”
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
(\{\|~U
8K~\y¶y^KÇ~\
09.15, 03.30 Çiðêîâèé øëÿõ
8QK~KwUN}yK²\zvNQ\~
13.30 Ò/ñ “×åðãîâèé ëiêàð 2”
15.30 Ò/ñ “×åðãîâèé ëiêàð”
18.00 Ò/ñ “Ðàéñüêå ìiñöå”
µ\y) \¨p\z\^}¶y^KÇ~K©
21.00 Ò/ñ “Âiòðÿíà æiíêà”
23.30 Ò/ñ “Çàêîí i ïîðÿäîê: Çëî÷èííi
íàìiðè”
8QK~KwUN}yK

06.10, 16.10, 05.20 Ò/ñ “Àäâîêàò”
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
(\{\|~U
8K~\y¶y^KÇ~\
09.15, 03.30 Çiðêîâèé øëÿõ
8QK~KwUN}yK²\zvNQ\~
13.30 Ò/ñ “×åðãîâèé ëiêàð 2”
15.30 Ò/ñ “×åðãîâèé ëiêàð”
18.00 Ò/ñ “Ðàéñüêå ìiñöå”
µ\y) \¨p\z\^}¶y^KÇ~K©
21.00 Ò/ñ “Âiòðÿíà æiíêà”
23.30 Ò/ñ “Çàêîí i ïîðÿäîê: Çëî÷èííi
íàìiðè”
8QK~KwUN}yK

Головний редактор
Наталія ЧАПРАК........................ 528830
Відповідальний секретар
Людмила КАЛИТА
Бухгалтерія, довідки........... 528830
Журналісти
Лілія КУЛЕНИЧ............. 096 923-62-56

П’ЯТНИЦЯ
3 БЕРЕЗНЯ
¤¢×¨
06.00, 07.00, 08.00, 13.30, 15.00,
21.00, 05.10 Íîâèíè
06.10, 07.10, 08.10 Ñïîðò
06.15, 08.15 ÀãðîÅðà
r}}Éx
06.45, 07.45, 08.25 Ñìàêîòà
07.20, 23.35 Íà ñëóõó
08.35 Òåðèòîðiÿ çàêîíó
³KNu\^}=J
09.00 Ä/ñ Ñâiò íà ñìàê. “Ëåãåíäè
}\©
09.30 Ò/ñ “Áiëèé òàíåöü”
10.25, 16.30 Ò/ñ “Ëiíiÿ çàõèñòó”
6^Q{\~Nyvu}Uz~y
11.55, 03.10 Áiàòëîí. Êóáîê ñâiòó.
(u^~}yw \\zUy
14.00 Ä/ô “Âîëîäèìèð Iâàñþê. Ùîá
~K^\|}N~\z©
15.20 Âiðà. Íàäiÿ. Ëþáîâ
²KuKw«}
17.20 Êàçêè Ëiðíèêà Ñàøêà
17.40 Ì/ñ “Ãîí”
18.15, 01.20 Íîâèííèé áëîê
»\}KwÈz^\xKQ~~w"
²\z~¤}^K
19.25 Âiéíà i ìèð
20.20, 04.35 Ïðî ãîëîâíå
21.30, 05.35 Íîâèíè. Ñïîðò
21.50 Ò/ñ “Åïîõà ÷åñòi”
22.45 Ç ïåðøèõ âóñò
22.55, 05.50 Âi÷íå
23.00 Çîëîòèé ãóñàê
23.15 Ïiäñóìêè
02.10 Ìóçè÷íå òóðíå

СУБОТА
4 БЕРЕЗНЯ
¤¢×¨
06.00 Ó ïðîñòîði áóòòÿ
06.30, 07.00, 08.00, 11.25, 12.50,
19.15, 22.50, 00.15 Ïîãîäà
06.35 Ïiäñóìêè
07.05 ÀãðîÅðà. Ïiäñóìêè
ºQygK^y^KÇ~
08.10 Ñìàêîòà
µQu\=J
09.00 Ì/ñ “Êíèãà äæóíãëiâ”
A}\z|\wUgKÇ~"
10.50 Õî÷ó áóòè
11.40, 02.25 Áiàòëîí. Êóáîê ñâiòó. Ãîíêà
uQ^QNU|zK~~yw U~y
¤^KUzN}uy^KÇ~Nyg
áiàòëîíiñòiâ
13.25, 03.20 Áiàòëîí. Êóáîê ñâiòó. Ãîíêà
uQ^QNU|zK~~yw \\zUy
·\yYcaUN
15.25 Ò/ñ “Àðèñòîêðàòè”
¤~{KcJ
17.45, 04.10 ×îëîâi÷èé êëóá. Ñïîðò
18.45, 05.00 ×îëîâi÷èé êëóá
19.30, 21.25 Âå÷ið ïàì’ÿòi Ìèêîëè
Ìîçãîâîãî
21.00, 05.35 Íîâèíè
22.45 Ìåãàëîò
(zU}[ZXUZP
r}}Éx
01.20 Ìóçè÷íå òóðíå

1+1

¨p^\ U©
¨(~U|K~\yogU|~v©
10.00, 19.30 ÒÑÍ
¨(zU}NyQ}}©
1+1
¨6|^Q~~~K\NUu©
¨p\\Ny^KÇ~©
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
¨oQU^~UvyzK^}K©
16.45, 19.30 ÒÑÍ
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê ¨8\NwU y\wUyKqU}©
¨¶y^KÇ~NyUNQ~NKUÇ©
©
00.10, 03.00 Õ/ô “Ñiì ïñèõîïàòiâ”
¨¹\}^zQNU©
¨±U~U~y©
×
12.20 Íàëàøòóâàííÿ íîâèõ ïàðàìåòðiâ
ñóïóòíèêîâîãî ìîâëåííÿ òåëåêàíàëó 06.20 “Ì/ô”
1+1 øëÿõîì ïåðåñêàíóâàííÿ
¡ÀÓ®ºÜ»L°º°¹LÜÊ
òðàíñïîíäåðà 11766 H íà ñóïóòíèêó
ïàðàñîëüêîþ”
$ab`J$ ;U`Uca ©
¨¶y^KÇ~Kz^KKÉ©
¨±\K^©
qu¨³}Kgp\{\©
17.15 Ò/ñ “Êîõàííÿ ïðîòè äîëi”
12.10 Õ/ô “ßê ïîñâàðèâñÿ
¨8\NwU y\wUyKqU}©
Iâàí Iâàíîâè÷ ç Iâàíîì
¨oQU^~UvyzK^}K©
Íèêèôîðîâè÷åì”
00.10, 03.35 Õ/ô “ß íîðìàëüíî
13.25, 00.25 Õ/ô “Ïðîïàëà ãðàìîòà”
ñóïåð ãóä”
15.00 Õ/ô “Âié”
¨²Q|U¤zK^}K\w©
18.00 Ò/ñ “Òåðîð ëþáîâ’þ”
¨³\|^\xU©
×
20.30 Ò/ñ “Òåðîð ëþáîâ’þ”
22.30 Ìþçèêë “Âå÷îðè íà õóòîði áiëÿ
06.00 “Ì/ô”
qyK~y©
06.20, 14.15 “Ñëiäñòâî âåëè... ç
01.55 Õ/ô “Áåç ñèíà íå ïðèõîäü!”
¥Q\~U|\w¤K~QzNyw©
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
ICTV
Íîâèíè
¨8K~\y/²µ+8\w©
05.05 Õ/ô ÁÎÍÄIÀÍÀ: “Äîêòîð Íîó”
¨qKzKv\|^w\N©
qz}NNUw
11.10, 12.25 Ò/ñ “Çàðàäè êîõàííÿ ÿ 07.50 Ì i Æ
âñå çìîæó!”
¿~z³^Qw«É^K
¨8Q|\y©
qQ) \qKv|QN}
µ\y) \¨(}\NÉ}Ny\~\{\© 6N\xz\N}U~KU\~K~\Ç
¨³\|^\xU©
ðîáîòè
¨¹\^~Q|Q^yK\©
6N\xz\N}U~KU\~K~\Ç
¡ÀÓ®ºÜ»L°º°¹LÜÊ
^\x\}³^Qw«É^K
ïàðàñîëüêîþ”
·Ky}qQ~
01.45 Õ/ô “Ëàâêà Ðóáií÷èê i ...”
¨²K}^\g©
03.00 Õ/ô “Äóåëü”
14.00 Õ/ô “Øïèãóíñüêi iãðè”
¨r|wQ~©
16.15 Õ/ô “Ãðà”
18.45 Ôàêòè. Âå÷ið
ICTV
19.15 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè. Ïiäñóìêè
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
qz}NNUw
20.05 Õ/ô “Òðè iêñè”
sU^yKB[c<cLP
22.25 Õ/ô “Òðè iêñè-2. Íîâèé ðiâåíü”
06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi
00.20 Õ/ô “Âîâê ç Âîëë-ñòðiò”
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê
03.10 Ò/ñ “Ïðîêóðîðè”
09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw

10.10 Iíñàéäåð
11.05, 17.40 Ò/ñ “Øóëåð”
¨oN\¥Ku\AzUN}©
12.05, 13.10 Õ/ô “12 ðîêiâ ðàáñòâà” ¨¤K^K\yQ~K±Kv|K~U©
·Ky}qQ~
¨oNQx|QNwK~\©
¨²K}^\g©
¨A\\N}y©
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið
¨±KN}Q^ºQqU}©
20.20 Àíòèçîìái
¨¶y^KÇ~KwKÉ}KK~}qU}©
qQ \
22.05 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà”
23.30 Õ/ô ÎÑÊÀÐ-2014: “Âîâê ç
23.40 “Äàâàé ïîãîâîðèìî ïðî
Âîëë-ñòðiò”
NQyN©
02.45 Ò/ñ “Ëàñ-Âåãàñ-3”
¨(U|N}z\zQ|}QyN}^KNQ~N©
03.25 Ñòîï-10

04.45 Ôàêòè
1UOa<UYP

05.41 Ì/ñ “Õàé æèâå êîðîëü
Äæóëiàí”
05.45, 18.30, 00.25 Ò/ñ “Êîëè ìè
½Ó,½¾º¼LÚº¸¬L²±¼¼LÔ
âäîìà”
07.56 Ðåâiçîð Ñïåøë
08.35 Õ/ô “Íiêîëè íå çàáóäó òåáå”
µKÉw~vK{Q~}
10.20 Õ/ô “Ï’ÿòà ãðóïà êðîâi”
µKÉw~vK{Q~}³\N} \
¨oUy~K²\z~©
12.50 Âiä ïàöàíêè äî ïàíÿíêè
¨A\\N}y©
¨(U|N}z\zQ|}QyN}^KNQ~N© A}\zQ^g"
17.10 Ì/ô “Øðåê”

19.00 Õ/ô “Ïîëiöåéñüêà àêàäåìiÿ”
21.00 Õ/ô “Ïîëiöåéñüêà àêàäåìiÿ 2:
03.00, 02.55 Çîíà íî÷i
Ïåðøå ïðèçíà÷åííÿ”
04.55, 18.00 Àáçàö
22.45 Õ/ô “Ñóïåðíÿíüîê”
1UOa<UYP
00.30 Õ/ô “Êîëåäæ”
05.51 Ì/ñ “Õàé æèâå êîðîëü
02.20 Çîíà íî÷i
Äæóëiàí”
½Ó,½¾º¼LÚº¸¬L²±¼¼LÔ

07.41 Ò/ñ “Êëiíiêà”
09.50 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ”
¡ÀÓÛ°´¹¬°º¼º¯¬Ô
(Q^}^\g
07.10 Õ/ô “Âi÷íèé ïîêëèê”
15.50, 19.00 Ì/ñ “Êóõíÿ”
¨8Q\zv|\yK©
21.05 Õ/ô “Îäíîêëàñíèêè 2”
¨(yK|\~©
23.05 Õ/ô “Êîðîëü âå÷iðîê 2”
15.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâè”
01.00 Õ/ô “Âèïóñêíèé iñïèò”
¨(zU|\y©
02.50 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé
19.30 Õ/ô “Iíòåðäiâ÷èíêà”
22.20 Õ/ô “Áiëèé ñëîí”
ÓÙÔ
00.10 Õ/ô “Îñòðiâ ñìåðòi”
01.45 Õ/ô “Ïåðøèé ïåñ äåðæàâè”
06.10 Ò/ñ “Àäâîêàò”
¨ouK|y\zvNzU|\y©
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
¨¥Q{Q~|xK~|}Ny\Ç6|QN©
(\{\|~U
8K~\y¶y^KÇ~\
ÓÙÔ
09.15, 05.20 Çiðêîâèé øëÿõ
8QK~KwUN}yK²\zvNQ\~ (\{\|~U
13.30 Ò/ñ “×åðãîâèé ëiêàð 2”
07.15, 05.10 Çiðêîâèé øëÿõ
15.30 Ò/ñ “×åðãîâèé ëiêàð”
09.00 Ò/ñ “Ìié êàïiòàí”
16.10 Õ/ô “Ðîçà ïðîùàëüíèõ âiòðiâ” 13.10, 15.20 Ò/ñ “Êðàùèé äðóã ðîäèíè”
18.00 Ò/ñ “Ðàéñüêå ìiñöå”
17.20, 19.40 Ò/ñ “Êâiòè âiä Ëiçè”
¨p\z\^}¶y^KÇ~K©
21.50 Õ/ô “Ïîñìiõíèñÿ, êîëè ïëà÷óòü
21.00, 23.30 Ò/ñ “Ìié êàïiòàí”
çiðêè”
01.45 Ò/ñ “Çàêîí i ïîðÿäîê: Çëî÷èííi 8QK~KwUN}yK
íàìiðè”
02.20 Ò/ñ “Çàêîí i ïîðÿäîê: Çëî÷èííi
8QK~KwUN}yK
íàìiðè”

Верстка: Людмила Калита, Іван Юзьків

Позиція авторів може не збігатися з позицією редакції. За достовірність викладених
фактів відповідальність несе автор. Редакція залишає за собою право редагувати і
скорочувати тексти. Рукописи не підлягають рецензуванню і поверненню.
— політична реклама

Адреса редакції:
м. Тернопіль, вул. Бродівська, 17.
Еmail: podilske_slovo@ukr.net
Розрахунковий рахунок:
26003250972001 ТФ КБ Приватбанк
міста Тернопіль, МФО 338783,
ідентифікаційний код 02475351.

НЕДІЛЯ
5 БЕРЕЗНЯ
¤¢×¨
06.00 Ñâiò ïðàâîñëàâ’ÿ
06.30, 07.00, 08.10, 20.15, 22.20,
23.15, 00.15 Ïîãîäà
06.35 Íà ñëóõó
07.05, 23.30 Çîëîòèé ãóñàê
r}}Éx
08.15 Ñìàêîòà
08.35 Ïàñïîðòíèé ñåðâiñ
08.45, 00.20 Òåëåìàãàçèí
¤^KUzN}uy^KÇ~Nyg
áiàòëîíiñòiâ
09.25, 02.25 Áiàòëîí. Êóáîê ñâiòó.
+N}KQ}Kgyw U~y
11.15 Ñïîãàäè
µQK}^K~UNQ\~
12.40, 03.55 Áiàòëîí. Êóáîê ñâiòó.
+N}KQ}Kgyw \\zUy
±N}QyUUN}\^UÇ
·\yYcaUN
15.35 Òâié äiì-2
16.00 Ò/ñ “Åïîõà ÷åñòi”
³Q^ K uK}K
21.00, 05.35 Íîâèíè
qN¤}KvNyvzUyQ~|
¨¥Q{Q~|}\©
»\}KwÈz^\xKQ~~w"
22.30 Àðò-Êëóá 38
(zU}[ZXUZP
23.20 Òåðèòîðiÿ çàêîíó
01.20 Ìóçè÷íå òóðíå

1+1
06.20 Õ/ô “Êèðèëî i ìåôîäié”
¨(~U|K~\yogU|~v©
¨¥\}\KxKzK©
09.40 Áîãîñëóæiííÿ â Íåäiëþ
Òîðæåñòâà Ïðàâîñëàâ’ÿ.
¨szQ^~Q~~oNQQ~Ny\{\
³K}^UK^gKoK^\\wU©
10.10, 11.05, 12.05, 13.25 “Ñâiò
~Kzz\^U}µK~K~U©
14.35 Ò/ñ “Æèòòÿ ïiñëÿ æèòòÿ”
¨µ(²µ|Q~©
¨p\\Ny^KÇ~©
¡ÀÓ¼´¹¬°ÂË¾´µ®ºÚ¹Ô
¨%^{wQ~}yU~\©

×
06.00 Õ/ô “ßê ïîñâàðèâñÿ
Iâàí Iâàíîâè÷ ç Iâàíîì
Íèêèôîðîâè÷åì”
07.20 “Ì/ô”
¨³\|^\xU©
¨qK~vu^\Qy}©³^QwÉ^K
¨p\}Éw\^K\w©
¨6^QU^Q yK8KvUuQy\©
¨6^QU^Q yK³Q^QKzK~}KQ~~©
12.00 Ò/ñ “Òåðîð ëþáîâ’þ”
16.10 Õ/ô “Äâà Iâàíè”
¨³\|^\xU}~©
21.30 Õ/ô “Îáìiíÿéòåñü îáðó÷êàìè”
23.30 Õ/ô “Iíòåðäiâ÷èíêà”
02.20 Õ/ô “Âié”

ICTV
05.40 Ôàêòè
¡À,Ó,³º½LÚ³
ëþáîâ’þ”
08.15 Ò/ñ “Âiääië 44”
11.55 Õ/ô “Ãðà”
·Ky}qQ~
13.00 Õ/ô “Ãðà”
14.30 Õ/ô “Òðè iêñè”
16.50 Õ/ô “Òðè iêñè-2. Íîâèé ðiâåíü”
18.45 Ôàêòè òèæíÿ. 100 õâèëèí ç
6yNK~\(\y\\z\
20.30 Õ/ô “Ïîãàíi õëîïöi”
22.55 Õ/ô “Ïîãàíi õëîïöi-2”
01.35 Õ/ô “Øïèãóíñüêi iãðè”
03.30 Ò/ñ “Ïðîêóðîðè”


¨oNQx|Q|\x^Q©
¨oNQx|QNwK~\©
¨¤K^K\yQ~K±Kv|K~U©
10.50 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà”
¨¶y^KÇ~KwKÉ}KK~}qU}©
¨¿N\^\wNNz\{\
}UK©
¨(U|N}z\zQ|}
QyN}^KNQ~N©
¨6|~KzNUg©


03.05 Çîíà íî÷i
1UOa<UYP
05.51 Ì/ñ “Õàé æèâå êîðîëü
Äæóëiàí”
½Ó,½¾º¼LÚº¸¬L²±¼¼LÔ
08.31 Ò/ñ “ßêîñü â êàçöi”
12.10 Ì/ô “Ñåçîí ïîëþâàííÿ 2”
13.30 Ì/ô “Øðåê”
15.20 Õ/ô “Ïîëiöåéñüêà àêàäåìiÿ”
17.20 Õ/ô “Ïîëiöåéñüêà àêàäåìiÿ 2:
Ïåðøå ïðèçíà÷åííÿ”
19.05 Õ/ô “Ëèñà íÿíüêà”
21.00 Õ/ô “Çìiøàíi”
23.15 Õ/ô “Ñóïåðíÿíüîê 2”
01.10 Õ/ô “Êîðîëü âå÷iðîê 2”


05.00, 04.35 “Ïðàâäà æèòòÿ.
³^\QNUÇ©
05.30 Õ/ô “Âiäïóñòêà çà âëàñíèé
ðàõóíîê”
07.55 Ò/ñ “Ñïàäùèíà”
12.15 Õ/ô “Iíòåðäiâ÷èíêà”
15.00 Õ/ô “Îñiííié ìàðàôîí”
¨¥Q{Q~|yK^~\{\^\ y©
19.00 Ò/ñ “Îäíîãî ðàçó â Ðîñòîâi”
22.40 Õ/ô “Òðè ãîäèíè íà âòå÷ó”
00.20 Õ/ô “Íåäîòîðêàíi”
02.10 Õ/ô “Áiëèé ñëîí”
¨µKÉw~Uy^wU~K~\{\NzU}©
¨¥Q{Q~|xK~|}Ny\Ç6|QN©

ÓÙÔ
(\{\|~U
07.40 Çiðêîâèé øëÿõ
09.00 Ò/ñ “Êðàùèé äðóã ðîäèíè”
13.00 Ò/ñ “Êâiòè âiä Ëiçè”
16.50, 20.00 Ò/ñ “Çèìîâèé âàëüñ”
³\|UÇ}~6Q{\w
Ïàíþòîþ
21.25 Õ/ô “Ðîçà ïðîùàëüíèõ âiòðiâ”
8QK~KwUN}yK
02.00 Ò/ñ “Ðàéñüêå ìiñöå”

Реєстраційний номер ТР №186.
Індекс 61357. Тираж 1606. Зам.№ 111.
Газета виходить у п’ятницю.
Віддруковано: ТОВ "Поділля-Тер",
м. Тернопіль, вул. Текстильна, 28,
тел. (0352) 52-27-37.

10

Подільське

Подільське слово | №8 (5215)
п'ятниця, 24 лютого 2017

Життя як воно є | Просіть — і буде дано...

Чи бувають сніжинки гарячими?
Забравши сина з дитсадка, жінка вела його додому широкою засніженою вулицею і гірко всміхнулася, подумки
провівши паралель між снігом і власною долею. Невдале,
мабуть, порівняння, але саме так одного разу, завітавши
до неї, залишився на довге спільне життя її Максим.
Знала, що не байдужа йому ще від випускного вечора,
коли освідчився їй у вихорі прощального вальсу.

– Де ж ти раніше був? – ледь винувато усміхнулася тоді йому. А за
кілька місяців вийшла заміж за Андрія…
Інститут їхньої сім’ї, либонь, не
пройшов «акредитації», якщо орудувати сучасними термінами, і за
два роки від вогнища палкої пристрасті залишилося лиш величезне
попелище. А посеред нього – Лариса з дев’ятимісячною Богданою на
руках і зі свідоцтвом про розлучення. Ось тоді й постукав якогось вечора у її вікно Максим. Зайшов на
філіжанку кави, а наступного дня

вже переніс до неї від батьків свої
речі.
– Як же ти житимеш із ним,
якщо не кохаєш? – дивувалася й
тривожилась тоді подруга.
– Якщо він поважатиме мене і
гарно ставитиметься до дитини, я
покохаю його вже за це, – відповіла тоді просто й щиро. А з часом і
справді зрозуміла, що вже не мислить себе без Максима. Тож Дмитрик, без жодного сумніву, дитя
кохання.
Максим не розділяв дітей, обох
любив, як рідних. На Богданине

«тату» реагував незмінною лагідною усмішкою, до сина був вимогливішим: справжньому чоловікові, мовляв, не пестощі потрібні.
Та, напевно, на пестощі піддався
й сам. Бо відколи в селі з’явилася
нова завідувач клубу, чоловіка наче
підмінили: шукав найменшого
приводу, щоб навідатися туди, а у
спілкуванні з Ларисою, навпаки,
найдрібнішої причини для сварки.
До жінки доходили неприємні
чутки, але вона вірила не людям,
а коханому. Проте після відвертої
розмови сама зібрала його речі.
– Я не тримаю тебе, – мовила.
– Саме тому, що кохаю, відпускаю
тебе. Не хочу й не можу завдавати
тобі страждань. Бачу: твоє серце заполонила Ірина. Хоч як тяжко мені
це говорити, але бажаю вам щастя.
…Боліла не душа – боліло навіть повітря, яким дихала, і весь
світ теж болів. Єдиними ліками
стали діти. Ними відтоді й жила.
А вони трепетно оберігали мамин
спокій, кожен по-своєму: Богдана, вже студентка, телефонувала
щодня, а Дмитрик ні на хвилину
не залишав її на самоті з важкими думками. А цьогоріч написав
зворушливого листа святому Миколаю: «Подаруй, будь ласка, мамі
нову сукню. Мама в мене така
красива! А ще, дідусю Миколаю,
скажи татусеві, що ми його дуже
любимо і чекаємо!»

Сільськогосподарська скарбничка | Поради до часу

У березні починаються перші
весняні роботи

Уже ранньою весною багато невідкладних справ: десь потрібно затримати потоки талих
вод, щоб вони не розмивали грунт, в інших місцях треба звільнити грядки від затоплення.
А там, де земля підсохла, час провести боронування.

Березень – традиційний час
для посадки насіння в парники.
На початку місяця садять розсаду
томатів, перців, баклажанів, гарбуза, капусти, огірків. Не завадить
поглянути на грядки з підзимовими посадками часнику, моркви.
Щоб сходи краще зійшли, можна
накрити їх плівкою чорного кольору, під якою грунт буде краще
прогріватися.
Плантацію суниці прочищають граблями від сухого листя.
Це знижує ризик поширення інфекції, покращує аерацію грунту
і освітлення самих рослин. Треба
також подивитися, чи немає «випирання» суниці. Якщо рослини
опинилися на поверхні грунту,
лише злегка утримуючись в ній
корінням, потрібно акуратно заглибити кореневу систему.
Сплануйте, як розташувати
грядки для овочів, щоб між рослинами була сумісність і гармонія,
а також враховуючи сівозміну.
Варто підготувати сільськогосподарський інвентар.

Яровизація картоплі

В останній декаді березня закладають на яровизацію картоплю. Бульби, закладені в землю
просто з погреба, відставатимуть
у розвитку, дадуть розріджені або
нерівномірні сходи, будуть більш
уразливі до хвороб, тож фахівці
радять пророщувати картоплю
впродовж 20-30 днів за температури 12-15°С.
Проростати картопля має на
світлі, щоб відбулося її озеленення.
Це підвищить урожайність і відлякає деяких шкідників, зокрема
дротяників. Хороше освітлення,
стабільну температуру і вологість
можна забезпечити, пророщуючи
картоплю в прозорих поліетиленових мішках або рукавах. Ширина їх має бути не більше 28 см, по

всій довжині потрібно прорізати
отвори діаметром 1-1,5 см. Такі
перфоровані мішки можна підвішувати на перекладинах у добре
освітлюваному приміщенні або
надворі.
Перш ніж пророщувати бульби, їх треба обробити дезінфікуючими та поживними розчинами.
І тут картопляр повинен зробити
свідомий вибір між біоорганічними препаратами та розчинами
макро- і мікродобрив. Суміщати
ці дві технології не можна.
Отже, якщо ви прихильник біоорганічного землеробства, то обробляйте бульби біопрепаратами
протягом усього періоду яровизації згідно з рекомендаціями. Якщо
ж довіряєте офіційній науці, вдайтеся до замочування бульб протягом години в розчині добрив або
до обприскування ним. Доведено,
що обробка таким розчином пришвидшує появу сходів, посилює
вегетацію, підвищує врожайність.
Ось рецепт розчину для замочування бульб: карбамід або аміачна селітра — 400 г, монофосфат
калію — 200 г, або до заздалегідь
приготовленого настою з 400 г суперфосфату додайте борну кислоту — 15 г, мідний купорос — 2
г, калій марганцевокислий — 0,5
г, воду — до 10 л.
У розчині можна замочувати
кілька партій картоплі (краще це
робити в сітках), поки він не втратить свій колір або не стане брудним.
Велику кількість посадкового
матеріалу зручніше зволожувати
з допомогою обприскувача. Для
цієї мети найбільше підходить
розчин такого складу: карбамід
або аміачна селітра — 40 г, монофосфат калію — 20 г або настій
— 40 г — суперфосфату, борна
кислота — 1,5 г, мідний купорос
— 0,2 г, марганцевокислий калій

— 0,1 г, вода — до 1 л. Ним можна
обприскати 50-75 кг бульб. Обробку радять повторювати щотижня протягом усього часу яровизації.

Робота в саду

Найвідповідальніший захід –
агротехнічна й санітарна обрізка
дерев і ягідних кущів ще до розпускання бруньок. Її завдання —
видалити непродуктивні старі,
слабкі й засохлі гілки, а також
прорідити крону. Проведіть ретельний огляд гілок плодових дерев і кущів — у березні добре помітні роздуті бруньки, заселені
шкідниками. Їх потрібно зібрати
і спалити.
Під час санітарної обрізки вирізують усі пошкоджені, заселені
шкідниками й уражені хворобами рослин гілки або їх ділянки,
захоплюючи 2-3 см здорової частини гілки. Зріз треба робити на
бруньці і не залишати «пеньок»,
який може стати розсадником
багатьох інфекцій і шкідників.
Зрізи на деревах діаметром
1 см і більше треба обов’язково
замазувати садовим варом.
Одночасно з санітарним обрізанням проводять лікування різного роду ран і виразок
на штамбах і скелетних гілках.
Рани зачищають до здорової
кори і деревини і замазують садовим варом, попередньо продезинфікувавши 1% розчином
мідного купоросу. Всі роботи з
обрізки та лікування ран проводять тільки в суху погоду.
У березні починають перещеплення плодових дерев. У першій
половині місяця (до початку сокоруху) прищеплюють кісточкові культури: черешню, абрикос,
вишню, аличу, сливу.
Обов’язково проведіть сонцезахисні роботи в саду.

Лариса, прочитавши дитяче послання, плакала всю ніч. Удосвіта пішла до сусідки з новеньким
конвертом – і вже за кілька годин
син радо витягував з-під подушки
разом із цукерками лист від Миколая.
– «Сукню мамі твоїй, – читав по
складах хлопчик, – мої помічники
ще шиють. А татові я неодмінно
передам твоє прохання, щойно побачу його…» Мамо, у нас усе буде
добре! – радісно застрибав малий.
– Я ж у самого Миколая про це попросив!
Лариса щосили тамувала ридання, знала, що мусить стримуватися
заради дитини. Бо ж саме для цього
й мудрували із сусідкою над листом…
Відтоді малий щодня повторював, мов заведений:
– Тато неодмінно повернеться!
Переддень Нового року почався
клопітно: вдосвіта отелилася корова. Тож Лариса не мала й хвилинки
вільної — то біля худоби, то в кухні.
А надвечір тепло одягла сина, посадила на санчата, і гайнули до залізничної станції зустрічати з приміського потяга Богдану.
Хурделило, і Дмитрик весело воював з білими клаптями, що летіли
зусібіч. Донька гралася з братиком,
а Лариса обіймала поглядом обох,
щаслива, що діти поряд. Ще здалеку
побачила у вікнах веранди світло.

Стривожилася: хтось чужий заліз?
А ключі ж ось, у неї в кишені… Відчинила двері й завмерла: на тапчані
сидів… Максим. Схудлий, потемнілий, але такий рідний!.. Лариса
зупинилася, не в силах ступити й
кроку, не спромігшись і на слово.
Богдана схвильовано примовкла
коло матері. Зате Дмитрик весело
підстрибнув, із якимось пташиним
зойком-вигуком підбіг до батька і
щасливо повис у нього на шиї. Чоловік рвучко обійняв дитину, заховав обличчя у білявому чубі сина,
вдихнув у себе, здається, саму присутність рідних людей… Мовчанка
затягувалася.
– Прости, – видихнув ледь чутно, підвівши погляд. – Прости, простіть… – говорили очі, волала вся
його постать…
А їй боліло. До крику, теж
німого, але такого, що, здається, стогнало повітря навколо…
Мовчала-кричала-німіла-боліла
душа-свідомість-жіноча суть її…
– Я ж казав, казав вам, що татко
повернеться! – щебетав син, не помічаючи напруги. Він переможно
дивився на маму й сестру і тулився
до батька. Тепер усі були тут, разом,
і дитина, нарешті, почувалася щасливою.
Лариса струснула з хустки сніг.
Сніжинки, що потрапили їй на обличчя, видалися такими гарячими!
Леся ГУДЗЬ.

Білити дерева чи не білити?

Для багатьох садівників весняні роботи починаються з побілки
дерев, яку переважно проводять уже на початку березня. Прихильники не уявляють здорове існування дерев без традиційної весняної обробки кори.
Противники вважають цю процедуру пережитком, який здійснюють здебільшого для краси, і стверджують, що вона буде
закупорювати пори дерев і принесе більше шкоди, ніж користі.
Що ж, спробуємо з’ясувати істину.
Завдання весняної
Як білити?
Спочатку оглядають стовбур
побілки

Передусім, це захист дерев від
сонця і шкідників, які прокинулися після зимової сплячки. Побілка
— надійна перепона для лишайників і мохів, що часто оселяються на
штамбах та основах товстих гілок.
Також це покриття вбереже дерева
від чорного раку, від якого щороку
гине до 10% молодих насаджень.
Побілка стовбурів потрібна і
для попередження передчасної вегетації. Яскраве весняне сонечко
може завчасно розбудити садові
дерева, що призведе до вимерзання
бруньок у разі заморозків. Побілені
дерева будуть не так сильно нагріватися сонцем і не «прокинуться»
занадто рано.

Коли краще здійснювати
побілку?

Щоб захистити дерева від сонячних опіків, які можливі за
перших яскравих сонячних променів, не варто чекати справжнього весняного потепління.
Краще зробити це у березні, головне, щоб земля ще не встигла
настільки прогрітися, аби прокинулися зимуючі в ній шкідники. Незахищене побілкою дерево буде для них прекрасним
притулком. Окрім цього весняна
побілка знищує шкідників, що
зимують у корі дерева.
Побілкою дерев треба займатися за сухої погоди. На вологій корі
дерев побілка не триматиметься.

дерева, очищають його скребком, дротяною щіткою або мотикою від мохів і лишайників,
зіскрібають суху стару кору. Наступний крок — необхідно замазати тріщини садовим варом
або садовою замазкою. Тільки
потім можна братися за побілку.
Білять стовбури, скелетні гілки і
розвилки плодових дерев, а деякі
садівники — і деякі види ягідних
кущів.
Особливу увагу треба приділити південно-західній стороні,
оскільки саме з цього боку дерева нагріваються найбільше.

Чим білити?

У магазинах є готові засоби для побілки дерев, наприклад, спеціальна фарба для саду
«Яблунька». Можна зробити розчин самостійно: 2,5 кг вапна і 0,5
л мідного купоросу розчинити у
відрі води (10 л). Розчин повинен
бути досить густим і добре прилипати до дерева. Щоб речовина
краще трималася, можна додати
100-200 г столярного клею або 2030 г рідкого господарського мила.
Кора саджанців і молодих дерев тонка і через таке покриття
погано потрапляє кисень. Тому
для молодого саду замість клею
додають глину чи коров’як. Вапно можна замінити меленою
крейдою. Крім того, використовують водоемульсійну фарбу.
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Спорт | Міні-футбол

Спортивний калейдоскоп

Вшановуючи подвиг Героїв

Футбольний клуб «Нива» (Тернопіль)
шукає спеціаліста для заміщення вакантної посади лікаря команди. Основна вимога до кандидата — наявність диплома про вищу медичну освіту. Резюме
необхідно надіслати на електронну адресу fcnyva1978@gmail.com або зателефонувати за номерами: (097) 636-12-34,
(096) 009-53-56.

11-18 лютого цього року на майданчиках із синтетичним покриттям у Великих Бірках та Великих Гаях відбувся традиційний Кубок Тернопільського
району з міні-футболу пам’яті Героїв Крут.
У змаганнях узяли участь 20 команд, які
шляхом жеребкування були розподілені
на чотири групи — група А: Великі Бірки,
Домаморич, Дичків, Соборне, освітяни району; група В: Острів, Велика Березовиця,
Товстолуг, Дубівці, Баворів; група С: Малий
Ходачків, Мишковичі, Шляхтинці, Драганівка, Лозова; група D: Петриків, Великий
Глибочок, Чистилів, Курники, Ігровиця.
У фінальну частину змагань вийшли по
два колективи з кожної групи. Це коман-

ди Великих Бірок, Домаморича, Острова,
Великої Березовиці, Малого Ходачкова,
Мишковичів, Петрикова і Великого Глибочка. В матчі за третє місце спортсмени
з Острова переграли футболістів із Домаморича з рахунком 6:3. Володарем Кубка
Тернопільського району з міні-футболу
пам’яті Героїв Крут-2017 став Великий
Глибочок, який у фінальному поєдинку
переміг суперників із Великих Бірок із
рахунком 4:3. Переможців та призерів наФутболісти Великого Глибочка — володарі
Кубка Тернопільського району з міні-футболу
пам’яті Героїв Крут-2017.

городжено кубками та грамотами, гравців
команд — грамотами і медалями від організаторів змагань — відділу молоді та спорту
Тернопільської районної державної адміністрації.
Висловлюємо щиру вдячність Великобірківському селищному голові Роману
Мацелюху, Великогаївському сільському
голові об’єднаної територіальної громади
Олегу Кохману, директору НВК «Великобірківська загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів імені Степана Балея» Ользі Бас,
директору Великогаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Оксані Кость за
сприяння у проведенні заходу.
Василь ЗАТОРСЬКИЙ,
начальник відділу молоді та спорту
Тернопільської райдержадміністрації.

На Кубку з міні-футболу, присвяченому
пам’яті Героїв Крут, команда Великих Бірок
виборола друге місце.
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Турнір з футзалу серед учасників АТО
19 лютого у Козові відбувся міжрайонний турнір з футзалу серед учасників АТО.
У ньому взяли участь команди Козівського, Підгаєцького, Бережанського, Збаразького,
Зборівського, Монастириського районів. Організувала турнір «Самооборона Козівщини».
Спонсорами заходу виступили голова фермерського господарства «Вікторія 92» Петро
Пеляк, народний депутат України, голова Тернопільської територіальної організації партії
«Блок Петра Порошенка «Солідарність» Тарас Юрик, «Мрія Агрохолдинг», а також приватні
підприємці.
«Турнір присвячений пам’яті учасника АТО з Козівського району Михайла Сташкова, який загинув у зоні проведення антитерористичної операції під час виконання
службових обов’язків, — розповів помічник народного депутата України Тараса Юрика, голова Зборівської районної організації партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Василь
Мудло. — Змагання тривали упродовж дня. Перше місце виборов Збараж, друге — Козова,
третє — Зборів, четверте — Бережани, п’яте — Підгайці, шосте — Монастириська. Учасники
турніру були нагороджені грамотами, кубками. Окрім команд, були відзначені кращий воротар, кращий нападник та кращий захисник. До речі, кожна команда отримала грошову премію — тисячу гривень».
Як зазначають організатори, турнір з футзалу серед учасників АТО на Козівщині відбувся
вперше і він стане щорічним.

Згідно з рішенням керівництва української Прем’єр-ліги, перенесені торік наприкінці листопада через поганий стан газонів
чвертьфінальні поєдинки Кубка України між
«Полтавою» і «Шахтарем», «НафтовикомУкрнафта» і «Динамо» відбудуться 5 квітня,
півфінальні матчі — 26 квітня.
Бразильський нападник Рожеріо Алвес
став гравцем «Карпат». Львівський клуб
орендував гравця до кінця сезону. На футболці новачка буде написано його прізвисько — Шина. 20-річний бразилець виступав за
молодіжну команду третьої ліги Бразилії «Жувентус». Другу частину сезону провів у клубі
«Сан-Паулу Ваі-Ваі» в турнірі, організованому
для команд, які не беруть участь у чотирьох
дивізіонах чемпіонату штату.
Президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив про можливість проведення Чемпіонату світу з футболу 2026 року в
кількох країнах. Футбольний чиновник
зазначив, що хоче в майбутньому уникнути
ситуації, коли приймаюча сторона вкладає
гроші в будівництво арени, яка не використовуватиметься після турніру. «Ми можемо
об’єднати зусилля двох, трьох або чотирьох
країн, зацікавлених у спільному проекті,
який будемо заохочувати. В ідеалі ці країни
повинні бути сусідами», — заявив Інфантіно.
Нагадаємо, у світовій першості 2026 року візьмуть участь 48 країн, які будуть розподілені на 16 груп по три збірні.
Згідно з рішенням контрольнодисциплінарного комітету ФФУ, форварда «Динамо» Жуніора Мораеса дискваліфіковано на п’ять матчів через бійку в
матчі проти «Шахтаря» 12 грудня 2016 року.
Нагадаємо, тоді «динамівці» поступилися
«гірникам» із рахунком 3:4. Після третього пропущеного голу кияни залишилися в
меншості. Мораес зачепив руками Тараса
Степаненка і Даріо Срну, за що арбітр видалив з поля бразильця.

Спорт | Футбол

Як «Карпати» допомогли «Шахтарю»

Минулого тижня донецький «Шахтар» у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи здолав на виїзді іспанську
«Сельту». Це був перший цьогорічний офіційний поєдинок для «гірників». Єдиний гол у зустрічі забив аргентинець українського походження Густаво Бланко-Лещук, який цієї зими перебрався в розташування донеччан
із львівських «Карпат».
Суперник нашій команді дістався не з легких. Хоча «Сельта»
й не відзначається стабільністю
у грі, в січні вона показала свої
можливості і здивувала футбольну Іспанію, вибивши з Кубка країни за сумою двох матчів
грізний мадридський «Реал».
До того ж українські команди
зазвичай важко грають після
зимової паузи, але «Шахтар»
продемонстрував живу гру навіть попри кадрові втрати. У
зв’язку з незадовільним станом
здоров’я не зміг узяти участь у
матчі ЛЄ Факундо Феррейра,
через пошкодження не встиг
набрати форму Віктор Коваленко. «Гірники» не могли задіяти в цьому поєдинку Тараса
Степаненка, який отримав одноматчеву дискваліфікацію від
УЄФА за хитрощі з картками
в матчі п’ятого туру групового
етапу Ліги Європи проти «Коньяспора».
Єврокубковий поєдинок в
Іспанії розпочався для «шахтарів» спокійно. Футболісти
надавали перевагу неспішному
контролю м’яча. Перший гострий момент глядачі побачили
лише на 16-й хвилині у вико-

нанні іспанців, які, на щастя, з
убивчої позиції пробили вище
воріт Андрія П’ятова. Через
десять хвилин після цього гравці «Сельти» обрізалися під час
штрафного, в результаті чого
«гірники» здійснили результативну блискавичну контратаку.
Марлос вийшов віч-на-віч
із голкіпером, але влучив у захисника. Першим на добиванні
опинився Бланко-Лещук. Він
забивав уже в порожні ворота.
До слова, це перший гол Густаво
за «Шахтар» в офіційних матчах. Аргентинець нещодавно
навіть висловив бажання грати

у складі збірної України, якщо
не матиме можливості виступати за Аргентину. «В мене були
пропозиції з Іспанії та Бразилії,
але моя сім’я вирішила їхати в
Україну. І ми жодного разу про
це не пошкодували», — зазначив гравець.
Відкривши рахунок, донеччани помітно активізувалися.
Хороший момент змарнував
Фред, якому завадив голкіпер.
В захисті «гірників» з’являлися
вільні зони, проте футболісти «Сельти» не змогли скористатися дірками в обороні
суперника, відповівши двома

неточними ударами. У другій
половині зустрічі «Шахтар»
грав за рахунком, використовуючи контратаки. Чим ближче
було до кінця матчу, тим більше розпалювалися пристрасті, адже господарі поля хотіли
якомога швидше відігратися.
Вони занадто довго виходили
з оборони в атаку, тож попереду в них відверто нічого не виходило. У футболістів почали
здавати нерви. Внаслідок цього
вони часто порушували правила, провокуючи лавину жовтих
карток.
За останні півгодини ігрового часу в іспанців було, мабуть,
лише два моменти, які могли
стати результативними. Варто згадати епізод із підкатом
Ярослава Ракицького у власному штрафному майданчику, але
суддя вирішив, що порушення
правил у тому випадку не було.
Щоправда, після перегляду повтору, таке рішення не виглядає однозначним. У підсумку
помаранчево-чорні
довели
справу до логічного завершення, здобувши важливу перемогу на виїзді.

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Під час жіночої естафети на Чемпіонаті світу з біатлону в австрійському Хохфільцені
збірна України завоювала срібну нагороду.
На першому етапі за українську команду виступала Ірина Варвинець, яка використала
лише один додатковий патрон, однак через невисоку швидкість передала естафету
сьомою. Згодом Юлія Джима допустила по
одному промаху на двох вогневих рубежах,
але значно покращила результат України,
передавши естафету на третьому місці. Анастасія Меркушина використала додатковий
патрон і вивела нашу збірну на друге місце
під час третього етапу. В завершальній стадії естафети Олена Підгрушна відпрацювала
без промахів і зуміла зберегти другу позицію,
не залишивши шансів лідерам французької і
чеської збірних. До слова, Джима й Підгрушна потрапили в десятку найсильніших за
результатами індивідуальної гонки на Чемпіонаті світу в Хохфільцені. Вони допустили по
два промахи, посівши дев’яте і десяте місця
відповідно.
У рамках декомунізації «Іллічівець»,
який грає в першій лізі України, влітку
змінить назву на «Маріуполь», повідомляє
телеканал «Футбол 1». Серед пропонованих назв для перейменування клубу були
«Металург» та «Авангард», під якими колись
виступали маріупольські футболісти. Назва
«Іллічівець» з’явилася в 2003 році, коли генеральним спонсором команди став комбінат імені Ілліча.
Підготував Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.
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Поради господиням

Все буде смачно

Як зберігати рибу?

Риба є продуктом, що швидко псується. А про те, як правильно її зберігати, знає, на жаль, далеко
не кожна сучасна господиня. Також не всім відомий і той факт, що від умов зберігання риби залежить
і смак майбутньої страви.

Свіжу

Часто не має змоги відразу приготувати рибу, тож її зберігають у холодильнику чи прохолодному місці при температурі від 0 до +3 градусів не більше доби.
Обов’язково випотрошіть і очистіть від
луски (знімати шкіру не варто, адже вона
захищає м’ясо свіжої риби від висихання), промийте холодною проточною водою. Промокніть, щоб забрати зайву вологу. Помістіть рибу в посуд і накрийте
харчовою плівкою. Краще використовувати контейнер зі щільною кришкою.

Якщо плануєте зберігати більше доби,
випотрошену, почищену і вимиту рибу
на кілька хвилин загорніть у чисту паперову серветку, просочену солоною водою. Далі — в суху ганчірку і покладіть
у холодильник. Можна присипати сіллю
або використати лимонний сік. М’ясо
риби від цього злегка маринується, стає
ніжнішим. Максимальний термін зберігання — 2 доби, але краще не ризикувати, а якнайшвидше приготувати рибу.
До моменту приготування діставати її з холодильника вкрай не рекомендується: бактерії в ній швидко
розмножуються за кімнатної температури, тому в холоді свіжу рибу три-

майте навіть під час приготування інших інгредієнтів страви.

Заморожену

Якщо хочете зберігати рибу більше
2 днів, то заморозьте її, загорнувши в
поліетиленовий пакет. Заморожувати
можна і нечищену рибу.
Морожену рибу, рибні і крабові палички зберігають при температурі -18
°С від 3 до 10 місяців, від -5 до -6 °С — до
двох тижнів, а при 0 °С — три доби. Розморожують рибу поступово, наприклад,
у холодильнику при температурі +5°С,
діставши її з морозилки і помістивши на
нижню полицю. Для цього потрібно 5-6
годин. Можна пришвидшити процес і
розморозити за кімнатної температури.
Щоб із риби менше випаровувалося рідини, і в процесі приготування вона не
була занадто сухою, під час розморожування її краще накрити плівкою.
Найкраще розморожувати рибу у холодній підсоленій воді (на 1 кг риби 2 л
води і 1 ч. ложка солі). Не можна використовувати теплу, а тим більше гарячу
воду. Дрібна розморозиться за 1,5-2, а
велика — за 3-4 години.
Рибу не обов'язково розморожувати повністю, тоді її легше обробляти.
У жодному разі не заморожуйте рибу
вдруге, інакше вона втратить сік і смакові якості.

Гарячого копчення

Таку рибу можна зберігати в температурному діапазоні від -2 до +2 °С
три доби, а якщо заморозити до -30
°С , то до тридцяти діб, однак перед
вживанням її слід розморозити при
температурі до +8 °С.

Холодного копчення

При температурі від -2 до -5 °С
можна зберігати таку рибу до 75 діб,
зокрема оселедець, скумбрію і ставриду — від 45 до 60, а балики оселедця,
скумбрії, ставриди, нототенії — від 15
до 30 діб.

Солону

Необхідна температура для зберігання малосольної і маринованої риби
від 0 до +1 ° С. У магазинах, за наявності охолоджуваних камер, термін
зберігання дуже солоної риби 30, середньосолоної, пряної і маринованої
— 10-15, слабо солоної — до 6 діб. У
неохолоджуваних приміщеннях термін зберігання скорочується вдвічі. У
холодильнику — до 5 днів.

В’ялену

Таку рибу можна загорнути в папір
і зберігати до року при температурі
від -5 до -8 °С. Не можна поміщати її
в целофановий пакет. Найнадійніше
зберігати в жерстяній банці зі щільно
закритою кришкою. Також у банку з
рибою поміщають палаючу свічку і
закривають кришкою. Свічка спалить
кисень, і рибу таким чином можна буде
зберігати кілька місяців. Морозильна
камера холодильника — ще одне місце,
де можна зберігати в’ялену рибу.

Зберігання морепродуктів

Не більше +2 °С — оптимальна
температура для зберігання відварних
молюсків, лобстерів, креветок і крабів.
Живі устриці, мідії та інші молюски
зберігають протягом кількох днів при
температурі від +5 до +10 °С.

Риба по-монастирськи
Потрібно: філе будьякої риби — 4 шт., цибуля — 2 шт. (середнього розміру), морква
— 1 шт. ( велика), сіль,
перець, приправа до
риби, соус кухарський
— 4 ст. ложки, олія для
смаження.
Цибулю і моркву
протушкувати в олії,
щоб трошки зм’якли. Потім посолити і додати кухарський соус. Можна й томатну пасту, але зі соусом смачніше...
Рибу попередньо замаринувати улюбленими приправами. Покласти на змащене олією деко і викласти
на неї тушковані овочі. Запекти в духовці протягом
15-20 хв.

Короп із хріном
Потрібно: короп
— 2 шт. (приблизно 1,2 кг), сметана
— 300 г, часник — 4
зубчики, тертий
хрін — 2 ст. ложки,
олія — 1 ст. ложка,
сіль, перець.
Рибу почистити,
видалити нутрощі,
зябра й очі, ретельно вимити і зробити по хребту косі надрізи. Промокнути паперовими серветками від зайвої води, злегка
натерти сіллю і перцем. Залишити на 10-15 хв.
Змішати зі сметаною тертий хрін і часник, пропущений через часникодавку. Отриманою сумішшю зверху і
всередині натерти рибу.
Перекласти у злегка змащену олією форму, поставити в розігріту до 190 градусів духовку. Через 15-20 хв.
температуру зменшити. Запікати загалом 40-50 хв.
Смачного!

Дитячий майданчик
Знайдіть відмінності

Cкоромовки

Лабіринт

Терпку редьку терка терла,
Терпка редька в горлі дерла.
Стерли редьку. Мокрій терці
Треба висохти на жердці.
*********************
Мурлика муркоче —
Морозива хоче.
Не їж, руденький —
Замерзнеш, гарненький.

Даринчина скакалка
Донечко, прибери свої речі,
— наказувала матуся Даринці. Але та й не думала йти
прибирати — вона малювала в
альбомі і на матусині слова не
звертала ніякої уваги.
— Подивись, який у твоїй
кімнаті безлад, — казала матуся, — все розкидано, нічого
знайти не можна.
— Потім приберу, — відповіла дівчинка і пішла дивитися мультфільми.
— Даринко, бери скакалку і
виходь надвір гуляти, — погукали дівчинку подружки.
— Я зараз, — зраділа Даринка і побігла шукати скакалку.
— Де ж вона поділася? На
столі немає, під ліжком немає, в шафі теж...— шукала
Даринка пропажу. — Мамо,
допоможи мені, будь ласка,

знайти скакалку, — у розпачі,
зі сльозами на очах покликала
дівчинка матусю.
Мама зайшла до кімнати,
огледіла все навкруги і сказала:

— Не дивно, що ти не можеш
знайти скакалку у такому гармидері. Я тобі допомогти не
зможу, треба було вчасно прибрати в кімнаті, тоді проблем
не було б.
Даринка так і не знайшла
скакалку і побігла надвір.
Дівчатка-подружки
весело
стрибали через скакалку, тільки Даринка стояла осторонь.
— Даринко, а ти чого не
стрибаєш? — запитала Надійка.
— Не хочу, — відповіла
Даринка. Соромно їй було зізнатися, що через безлад не
змогла знайти скакалку. Дивлячись на дівчаток, Даринка
дала слово, що тепер завжди
буде ретельно прибирати у
кімнаті і всі речі класти на
місце, щоб не довелося їх шукати.

Сканворд

