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Тема тижня
«Однині на всіх землях
України, розділених віками,
— Галичині, Буковині,
Закарпатській Русі і
Наддніпрянській Україні —
буде одна, велика Україна.
Мрії, для яких найкращі сини
України жили і вмирали, стали
дійсністю. Однині повіки буде
одна, самостійна Українська
Народна Республіка» —
утверджувалось в тексті Акту
Соборності. 22 січня 1919 року
був проголошений Акт злуки
УНР та ЗУНР, який змінив хід
історії. Цього дня Україна
щорічно відзначає друге за
важливістю державне свято
— День Соборності.

16 сторінок

Міносвіти
змінило порядок
проведення ЗНО
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Висип на шкірі
— один із
симптомів кору
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16 січня — День
пам’яті кіборгів

6

Моя соборна Україна
знов зустрічає новий день...

Історики називають цю дату і Днем Першої
Незалежності, проголошеної роком раніше, у
1918-му. 100 років тому, 22 січня, в приміщенні Центральної Ради у Києві підписано
Четвертий універсал, яким Українську Народну Республіку проголошено суверенною
і незалежною державою.
За словами історика, керівника наукового
управління Українського інституту національної
пам’яті Ярослава Файзуліна, серед українців поширене уявлення, що Соборність — це одномоментний акт. Втім, це далеко не так.
«Насправді це був тривалий процес. Перші
заяви про необхідність об’єднання Галичини
і Наддніпрянської України звучали ще в середині XIX століття, коли майже одночасно про це
заявили Кирило-Мефодіївське братство (1846) і
Головна Руська Рада (1848), — розповідає Ярослав Файзулін. — Новий поштовх реалізації ідеї
соборності дали Перша світова війна і розпад
імперій, а також початок Української революції.
Політики УНР і ЗУНР майже одразу після створення обох республік заявляли про необхідність
їх об’єднання. Що й було реалізовано 22 січня
1919-го. Однак завершити процес формування
єдиної держави завадила окупація українських
земель сусідніми державами та суперечки між
політиками обох таборів. А наслідком втрати соборності українських земель була втрата української державності».
Багато про це свято нам відомо з історії,
екранів телевізорів та публікацій у ЗМІ, але
це, погодьтеся, не завжди відкладається у
пам’яті. Тож ми зібрали для вас найцікавіші
факти, пов’язані з Днем Соборності:
1. Переговори про об’єднання Наддніпрянської
України з Наддністрянською ініціювали лідери саме Західноукраїнської Народної Республіки.
2. 1-го грудня 1918-го УНР і ЗУНР підписали «передвступний» договір про злуку у Фастові,
після якого й прийняли ухвалу про наступне
об’єднання двох частин України в одну державу.
3. Проголошення Акту злуки УНР та ЗУНР в
єдину незалежну державу відбулося 22 січня
1919 року на Софійському майдані в Києві.

4. В роки радянського тоталітарного режиму
проголошення незалежності УНР і День Соборності не відзначали. Із утвердженням
влади російських більшовиків ці «контрреволюційні свята» стерли із суспільної свідомості.
5. Перше офіційне відзначення свята Соборності на державному рівні відбулося 22 січня 1939 року в столиці Карпатської України
м. Хусті. Це була наймасовіша за 20 років перебування краю у складі Чехословаччини демонстрація українців — понад 30 тис. осіб.
6. У 71 річницю Акту Злуки, 22 січня 1990 року,
в Україні відбулася одна з найбільших у Центральній і Східній Європі масових акцій —
«живий ланцюг» як символ єдності східних і
західних земель та вшанування подій Української революції. Більше мільйона людей,
узявшись за руки, створили безперервний
ланцюг від Києва до Львова.
І найголовніше:
7. Акт злуки був не випадковим явищем, а наслідком і вершиною об’єднавчого руху, що
тривав від середини ХІХ ст. на українських
землях, що були в складі різних держав.
У цей день українців закликають пам’ятати
про ціну, яку доводиться платити за єдність та
аналізувати й враховувати помилки минулого,
без якого не було б і майбутнього. Соборність та
незалежність для України в усі віки виборювали
кращі сини й дочки України, чимало з них були
знищені за проукраїнські погляди та непідкупну
любов до Батьківщини.
Одним із таких борців був і наш земляк з
Великого Глибочка Ярослав Стецько, день
народження якого ми відзначаємо на Водохреща, 19 січня. Це був справжній ідеолог та
провідник українського націоналізму, активний
діяч ОУН-Б, перший заступник Степана Бандери,
який з юних літ визначив вектор свого життя та
займався визвольною діяльністю в ім’я України.
Важко переоцінити його особистий внесок в
ідею відновлення української державності, адже
цим було наскрізь просякнуте все його життя.
Зрештою, повертаючись до дати 22 січня, не
забуваймо і про те, що саме цього дня 2014-го
року відкрився сумний рахунок героїв, які

загинули під час Революції Гідності і яких згодом назвуть Небесною сотнею. Протистояння
на вулиці Грушевського почалось ще 19 січня,
бійці підрозділу «Беркут» заблокували вхід в
урядовий квартал. Напруга наростала — майданівці палили шини, перекидали машини, кидали
у «беркутівців» «коктейлі Молотова», у відповідь силовики застосовували сльозогінний газ
і травматичну зброю, кидали світлошумові гранати, потім почали прицільно поливати людей з
водомета. Бій, який тривав з різною активністю
понад три доби, завершився 22 січня, коли «Беркут» пішов у наступ і відтіснив демонстрантів від
Європейської площі. Того ж дня стало відомо
і про перших, хто поліг на Майдані. Зранку 22
січня 21-річний Сергій Нігоян з Дніпропетровщини отримав смертельне поранення у голову.
Згодом смертельне вогнепальне поранення в
серце отримав 25-річний білорус Михайло Жизневський. Обидва були активістами Майдану і
брали участь у протестах фактично від самого
початку… Разом зі всією Україною, не змикаючи
очей, за подіями на Майдані стежила уся світова
спільнота, адже «у прямому ефірі» гинули десятки людей, сотні отримували поранення, центр
столиці перетворився на криваве неконтрольоване побоїще…
Нам повік не забути людей, які здобували
та продовжують здобувати мирне небо
над країною, які і словом, і ділом відстоюють українські інтереси, які не боялися
покласти життя за рідну землю. Вони
— Герої України, які варті найвищого
визнання та вічної вдячності прийдешніх
поколінь…
Акт злуки став могутнім виявом волі українців до консолідації, свідченням їх самоідентифікації, становлення політичної нації. Це був реальний крок до об’єднання українських земель,
який і сьогодні істотно впливає на національнополітичні процеси в Україні. День Соборності
України — це нагадування про те, що сила нашої держави — в єдності українських земель. Ця
дата є результатом споконвічної мрії українського народу про незалежну, соборну, національну
державу.
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Офіційне

Сторінками історії

Президент назвав пріоритети 2018 року

Петро Порошенко, виступаючи на щорічній зустрічі з главами дипломатичних представництв іноземних держав та міжнародних організацій, акредитованих в Україні, зазначив: «У 2018 році наші пріоритети в реформах є не менш амбітними — приватизація,
дерегуляція, покращення інвестиційного клімату, нацбюро фінансової безпеки, ліберальне валютне законодавство, подальше удосконалення тендерного законодавства,
енергетичного сектору, а також законодавство про національну безпеку».
Крім того, серед цьогорічних
першочергових завдань Глава держави назвав і створення Антикорупційного суду. Він закликав до
конструктивної роботи в рамках
демократичних парламентських
процедур для успішного ухвалення закону про Антикорупційний
суд.
Він також додав, що після голосування в першому читанні відповідного закону буде час для удоско-

налення законопроекту з метою
якомога ефективнішої роботи
цього суду. Водночас Президент
наголосив, що Антикорупційний
суд стане останнім і вирішальним
елементом в новій антикорупційній архітектурі України.
Проект закону спрямований на
визначення засад організації та діяльності цього суду і спеціальних
вимог до його суддів та гарантій їх
діяльності. Зокрема, документом

передбачається, що для призначення на посаду судді Вищого антикорупційного суду громадянин,
окрім стажу роботи на посаді судді/адвоката, наукової діяльності,
має володіти значним досвідом
здійснення у міжнародних міжурядових організаціях чи міжнародних судових установах за
кордоном професійної діяльності
у сфері права з питань протидії та
боротьби з корупцією тощо.

Рада прийняла закон про деокупацію Донбасу

У четвер, 18 січня, Верховна Рада ухвалила проект закону №7163 про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету над тимчасово окупованими територіями Донецької та Луганської областей. Відповідне рішення підтримали
280 народних депутатів.
Згідно з текстом закону, до
тимчасово окупованих Росією
територій у Донецькій та Луганській областях входять земля, річки, озера, внутрішні морські води,
надра та повітряний простір над
цими територіями.
Межі окупованих територій в
цих областях визначаються Президентом за поданням Міністерства оборони, підготовленим на
основі пропозицій Генштабу ЗСУ.
Наголошується, що тимчасова
окупація Російською Федерацією
територій України незалежно від
її тривалості є незаконною і не
створює для РФ жодних територіальних прав.
Закон визначає, що Україна
визнаватиме лише два документи, які видають на окупованій
території: свідоцтво про наро-

дження і смерть.
Відповідальність за моральну
та матеріальну шкоду, завдану
Україні та її громадянам, покладається на Російську Федерацію.
Особи, що брали участь у збройній агресії чи окупаційній адміністрації РФ, несуть кримінальну відповідальність.
За громадянами України зберігається право власності на окупованих територіях.

У законі окрему увагу приділено запровадженню воєнного стану. У випадку введення воєнного
стану координацію і контроль на
окупованій території Донецької
і Луганської областей здійснює
Об'єднаний оперативний штаб
ЗСУ за керівництва Генштабу. До
ухвалення закону АТЦ координувала СБУ.
Зазначимо, що до законопроекту про реінтеграцію Донбасу
подали 800 сторінок поправок.
Розгляд проекту у другому читанні тривав три дні, зокрема, через
те, що парламент проходив процедуру голосування правок.
Як відомо, 6 жовтня 2017 року
Верховна Рада підтримала в першому читанні президентський
законопроект про реінтеграцію
Донбасу №7163.

День Соборності цьогоріч
відзначатимуть у Гусятині
Таке рішення прийняло обласне керівництво. Якщо раніше акція єднання та
громадської злагоди відбувалася на межі
Тернопільської та Хмельницької областей з боку смт Підволочиськ, то нині місце проведення заходу змінили. Опівдні
22 січня делегації Хмельницької та
Тернопільської областей зустрінуться на мості через річку Збруч на межі
Гусятинського та Чемеровецького
районів, а далі вирушать до Гусятина. Також під час святкування діятиме
виставка до 100-річчя Української революції.
Водночас, заходи до 99-річчя Соборності України відбудуться в
усіх районах області.

У селі Малий Ходачків відкрили
меморіальну дошку представнику
ОУН — Теодору Барабашу
Її встановили на фасаді школи, де
протягом 1930-1936 років навчався
Теодор Барабаш. Ініціювали відкриття пам’ятного знака українці в Іспанії, адже Теодор Барабаш був головою Асоціації українців в Іспанії, до
якої належать УПА «Воля», мадридські
осередки «Сокіл» та «Яворина».
Теодор Миколайович Барабаш народився 13 (за іншими даними, 8) січня
1923 року у селі Малий Ходачків. Коли
розпочалася Друга світова війна, став
у
лави дивізії «Галичина», яка боролася
проти московського більшовизму. Потрапив у полон. Після війни за сприяння УГКЦ опинився в Іспанії і вступив до
університету та здобув у ньому ступінь
доктора гірництва. Працюючи в іспанському Міністерстві гірничої промисловості, Теодор Барабаш провадив активну громадську діяльність:
став членом Світового конгресу українців, очолив Асоціацію українців
в Іспанії. Дивізійники в Іспанії мали навіть своє радіо, через яке повідомляли світу про події в Україні. За заслуги перед Україною Теодор Барабаш був удостоєний ордена «За заслуги» ІІІ ступеня. Помер 22 січня
2014 р. Саме тоді було вбито перших учасників Революції Гідності. «Він
наче пішов до Небесної сотні, щоб її там охороняти та захищати», — зазначив Іван Вовк, голова Української патріотичної асоціації «Воля» в Іспанії.

Правова допомога

Практичні аспекти підготовки до подання е-декларації
Відповідно до частини першої статті 54 Закону України «Про запобігання корупції» (далі
— Закон), особи, зазначені у пункті 1, підпунктах «а» і «в» пункту 2, пункті 5 частини першої
статті 3 цього Закону, зобов’язані щорічно до 1
квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (далі — Національне
агентство) декларацію особи, уповноваженої на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі — декларація), за минулий
рік за формою, що визначається Національним
агентством.
Суб’єкти декларування зобов’язані в період з 00 годин 00 хвилин 01 січня 2018 року до
00 годин 00 хвилин 01 квітня 2018 року подати декларацію за 2017 рік.
На підставі вищенаведеного, з метою завчасної підготовки до чергового етапу електронного
декларування в Україні, належного та своєчасного подання декларацій, Національним агентством розроблено «Рекомендації суб’єктам декларування до чергового етапу електронного
декларування в Україні» від 24 листопада 2017
року (далі — Рекомендації).
Згідно з Рекомендаціями, суб’єктам декларування необхідно виконати такі дії:
1. Перевірити адресу електронної поштової скриньки, яка вказана у вашому
персональному кабінеті Єдиного державного
реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі — Реєстр).
Звертаємо вашу увагу на те, що відповідно до Указу Президента України від 15.05.2017
№ 133/2017 «Про рішення Ради національної
безпеки і оборони України від 28.04.2017 «Про
застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів
(санкцій)», доступ до окремих поштових серверів у домені .ru обмежений.
У зв’язку з цим, для роботи з Реєстром
(отримання повідомлень, підтвердження зміни
електронного цифрового підпису тощо) слід

використовувати поштові скриньки, які не підпадають під зазначені обмеження (наприклад:
ukr.net, i.ua, email.ua, gmail.com тощо).
Якщо ваша електронна поштова скринька
підпадає під обмеження, то для її зміни у персональному кабінеті Реєстру необхідно створити
(або використовувати іншу) особисту поштову
скриньку. Після цього слід авторизуватися в
Реєстрі за адресою: https://portal.nazk.gov.ua за
допомогою власного електронного цифрового підпису, перейти у вкладку «Мій профіль»,
натиснути кнопку «Змінити контактні дані», у
полі «Новий E-mail» вказати адресу нової поштової скриньки та натиснути кнопку «Змінити E-mail».
На нову поштову скриньку надійде лист
«Зміна E-mail | єдиний державний реєстр декларацій». Для зміни E-mail перейдіть за посиланням у листі, повторно здійсніть вхід у ваш
персональний кабінет та перевірте вкладку
«Мій профіль». У полі «E-mail» має бути зазначена вже змінена електронна поштова скринька.
Звертаємо увагу! Для зміни електронної поштової скриньки у вашому персональному кабінеті Реєстру не потрібно отримувати новий
електронний цифровий підпис.
2. Перевірити термін дії та працездатність
вашого електронного цифрового підпису
(далі — ЕЦП) для роботи з Реєстром.
Для отримання інформації про термін дії
ЕЦП треба завантажити посилений сертифікат

особистого ЕЦП з веб-сайту акредитованого
центру сертифікації ключів (далі — АЦСК), в
якому ви отримали ЕЦП. Після цього натиснути на сертифікат подвійним кліком лівої кнопки миші та у вікні, яке відкрилось, переглянути
термін дії сертифікату ЕЦП. Необхідно, щоб на
дату подання електронних документів до Реєстру сертифікат ЕЦП був діючий. У разі, якщо
термін дії сертифікату сплинув, ви не зможете користуватись ЕЦП, в тому числі подавали
електронні документи до Реєстру. У зв’язку з
цим, вам необхідно звернутись до АЦСК та
отримати новий ЕЦП. Зазначаємо, що Національне агентство не є АЦСК. З переліком АЦСК
Ви можете ознайомитись на сторінці https://
portal.nazk.gov.ua у полі: «АЦСК».
Після отримання нового ЕЦП вам необхідно зайти на сторінку входу до Реєстру https://
portal.nazk.gov.ua і скористатись посиланням:
«Я загубив/змінив свій приватний ключ». У полі
«Поточна електронна адреса» вказати електронну поштову скриньку, з якою ви зареєстровані
в Реєстрі, та натиснути кнопку «Вислати код для
відновлення». На вказану поштову скриньку
надійде лист «Зміна ЕЦП | єдиний державний
реєстр декларацій». Для зміни ЕЦП необхідно
перейти за посиланням у листі, після цього у
полі АЦСК обрати акредитований центр сертифікації ключів, в якому ви отримали новий
ЕЦП, обрати файл нового ЕЦП, вказати пароль
від нового ЕЦП та натиснути кнопку «Змінити
ЕЦП». Після успішного виконання вказаних
дій з’явиться повідомлення про розгляд вашої

заявки. Заявки на зміну ЕЦП розглядають протягом 1 доби у робочий час. Ви можете здійснити спробу входу до Реєстру з новим ЕЦП після
вказаного часу та не очікувати листа з подальшими інструкціями.
Для перевірки працездатності ЕЦП ви можете скористатись online-сервісом накладання ЕЦП на електронні документи за посиланням: https://ca.informjust.ua/sign.
Результатом успішної перевірки буде повідомлення: «Підпис накладено успішно, цілісність даних підтверджено».
Якщо при накладанні електронного цифрового підпису виникає помилка, слід звернутись
до АЦСК, який вам видав ЕЦП.
Також інформуємо, що на офіційному вебсайті Національного агентства https://nazk.gov.
ua у розділі «Декларування» ви можете ознайомитись із Рекомендаціями при роботі з Реєстром.
У разі виникнення проблем технічного
характеру ви можете звернутись до служби
технічної підтримки за тел. +38(044) 200-0694 або адресою електронної пошти support@
nazk.gov.ua.
Додатково інформуємо, що на підставі статті 172-6 Кодексу України про адміністративні
правопорушення (далі — КУпАП) за несвоєчасне подання без поважних причин декларації
особи, уповноваженої на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування, настає
адміністративна відповідальність.
Санкція статті передбачає стягнення у вигляді накладення штрафу від п’ятдесяти до
ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з можливістю призначення на підставі
частини п’ятої статті 30 КУпАП додаткового
стягнення у вигляді «позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю» на строк від шести місяців до одного
року, незалежно від того, чи передбачене воно в
санкції статті (санкції частини статті).
Головне територіальне управління юстиції
у Тернопільській області.
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Міносвіти змінило порядок
проведення ЗНО

Внесено зміни до Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих
на основі повної загальної середньої освіти. Про це повідомляється на сайті Українського центру оцінювання
якості освіти.

«Унесення змін зумовлено
узгодженням Порядку з чинним
законодавством, а також у зв'язку
із запровадженням з 2018 року
проведення державної підсумкової атестації у формі зовнішнього
незалежного оцінювання з української мови для учнів (слухачів,
студентів) закладів професійної
(професійно-технічної) та вищої
освіти, які в поточному навчальному році мають завершити здобуття повної загальної середньої
освіти», йдеться у повідомленні.
Порядком
передбачається,
що учні (слухачі, студенти закладів професійної (професійнотехнічної) та вищої освіти, які в
поточному навчальному році здобувають повну загальну середню
освіту та складають ДПА у формі
ЗНО, подають комплект реєстраційних документів до закладів
освіти, в яких вони навчаються.
Керівники закладів освіти
після отримання реєстраційних
документів своїх учнів мають
сформувати список осіб, які
проходитимуть ДПА у формі
ЗНО.
Список осіб та комплекти документів в установлені строки
керівники закладів надсилають
до відповідного регіонального
центру або передають кур’єром.
Таким учням сертифікати ЗНО в

індивідуальних конвертах буде
надіслано за адресою закладу
освіти, де вони навчаються.
Випускникам минулих років та
особам, які не проходять державну підсумкову атестацію у формі
зовнішнього оцінювання, сертифікати буде надіслано за адресою,
зазначеною під час реєстрації.
Окрім цього, вилучено норму
щодо можливості подання копії
свідоцтва про народження замість копії паспорта громадянина України для реєстрації для
участі в зовнішньому незалежному оцінюванні особами, яким
станом на 1 вересня року, що
передує року їх участі в зовнішньому незалежному оцінюванні,
не виповнилося 16 років. Зміни
відбулися відповідно до вимог
чинного законодавства (паспорт
громадянина України має бути
отриманий особою, яка досягла
14-річного віку).
Ще однією новацією є те, що
особи, які мають складати ДПА
у формі ЗНО, але через поважні
причини не змогли зареєструватися в основний період реєстрації, зможуть зареєструватися для
участі в додатковій сесії ЗНО в
додатковий період (3-21 травня).
Такі особи можуть обрати лише ті
предмети, результат яких їм буде
зарахований як оцінка ДПА.

Президент Петро Порошенко під час засідання РНБО доручив
завершити цього року процес випробувань вітчизняного ракетного комплексу «Вільха» і розпочати його виробництво. Як
відомо, 22 грудня 2017 року український ракетний комплекс «Вільха» пройшов успішні випробування. Усі складові ракети «Вільха» вироблені в Україні, зокрема нові система управління, ракетне паливо
й бойова частина. Одна з особливостей цього ракетного комплексу
— система управління ракетою, яка передбачає корекцію її польоту
завдяки імпульсним двигунам. Ракета здатна нести різні бойові частини залежно від призначення.

Також міністерство освіти та
науки внесло зміни до Порядку
використання приміщень закладів освіти для проведення зовнішнього незалежного оцінювання
з іноземної мови. «Пункт 12 Порядку доповнено вимогою щодо
необхідності оснащення аудиторій, де проводитимуться ЗНО з
іноземної мови, пристроями для
програвання аудіо-компактдисків
зі звуковим записом (аудіоцентр, аудіопрогравач, магнітола,
комп’ютер тощо) з потужністю
акустичної системи не менше ніж
10 Вт, з частотою не гіршою, ніж
100 Гц – 20 000 Гц», йдеться у повідомленні на сайті Центру оцінювання якості освіти.
Окрім цього, визначено, що зовнішнє незалежне оцінювання з
іноземних мов може відбуватися
лише в аудиторіях на 15 робочих
місць.
Внесення змін пов’язано із
запровадженням з 2018 року в
тестах з іноземних мов завдань
сертифікаційної роботи, що спрямовані на перевірку сформованості вмінь і навичок, необхідних
для розуміння мови на слух (аудіювання). У зв’язку з цим постала
необхідність розширити перелік
вимог до облаштування пунктів
проведення ЗНО.
Лілія КУЛЕНИЧ.

Актуально

Біометричні паспорти:
Кубів запевняє, що за три місяці черг не буде

Затримку із видачею закордонних біометричних
паспортів буде вирішено упродовж наступних трьох
місяців. Про це заявив перший віце-прем’єр-міністр
— міністр економічного розвитку і торгівлі України
Степан Кубів під час перевірки запуску нового обладнання для друку біометричних паспортів.

«На початку на закордонний паспорт надходило
близько 11 тис. заявок на добу. З безвізом така кіль-

кість збільшилася до 16 тисяч», — повідомив він.
Передбачається, що нове обладнання для персоналізації (нанесення персональних даних) вирішить
проблему технічного виготовлення закордонних
паспортів і це дасть змогу поступово повернутися до
планової видачі закордонних паспортів у терміни до
7 або 20 робочих днів, залежно від суми оплаченого
адміністративного збору. Наразі в черзі на персоналізацію — 775 тис. наборів даних.
16 січня на поліграфкомбінаті «Україна» запустили додаткову лінію персоналізації документів
для пришвидшення виготовлення закордонних
паспортів. Обладнання, — це система BookMaster
One #351 від компанії IAI industrial systems B.V., її
вартість — 1,695 млн євро. Продуктивність нового
обладнання — 500 паспортів на годину.
За даними Державної міграційної служби, в Україні у 2017 році видали майже 4 мільйони біометричних паспортів.

У тернопільських маршрутках нове правило:
не маєш квитка — плати штраф!

Починаючи з 15 січня, у громадському транспорт
Тернополя запрацювала система контролю. У маршрутках відтепер працюватимуть контролери, які ловитимуть «зайців».
Якщо контролер виявить людину без проїзного,
пасажир буде змушений платити штраф – 20-кратну
суму вартості проїзду. Тож в інтересах тернополян
— вимагати у водія квиток, який поки що доводиться просто «вибивати».
Нагадаємо, що таке нововведення прийняли піс-

ля нещодавнього страйку водіїв у Тернополі. Ті були
незадоволені запровадженням у громадському транспорті системи оплати карткою тернополянина, яка
є недосконалою.
Контролери в маршрутках квитків не видаватимуть — ця функція, як і раніше — за водіями. Контролери ж будуть лише штрафувати «зайців». Наскільки ефективне таке «ноу-хау» покаже час, наразі
ж тернополяни лише кепкують із цього, адже не розуміють доцільності такого запровадження.

У залізничних міжнародних касах
відтепер можна платити карткою
Про це у Facebook повідомив в.о. голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов. «Раніше ця послуга була неможлива з технічних причин
— неузгодженість систем оплати між Україною та
іншими державами. Тому квитки на міжнародні поїзди можна було придбати лише за готівку», — написав він.
Кравцов зазначив, що «Укрзалізниця» також активно працює над впровадженням онлайн-продажу
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квитків на всі міжнародні проїзди. Наразі така послуга доступна лише на двох напрямках: Київ – Перемишль та Ковель – Холм.
Крім цього, за словами керівника «Укрзалізниці»,
у 2018 році компанія почала розширювати мережу
залізничних кас, у яких можна придбати квитки на
міжнародні поїзди. Такі каси вже відкриті в Маріуполі, Краматорську, Слов’янську, Покровську та Рубіжному.

Будь-які штучні заборони у агросекторі, передусім в сегменті
виробництва молока і його продажу на підприємства, неможливі і неприпустимі. Про це сказав Прем’єр-міністр України, коментуючи інформацію про нібито існуючі заборони приватним господарствам продавати молоко переробникам. «Хочу попередити:
люди хай вирощують худобу, продають молоко — жодних заборон
не може бути», — зазначив Володимир Гройсман.
Міністерство фінансів подало в Кабінет Міністрів подання про
звільнення відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.
«Міністерство фінансів на підставі інформації, отриманої від Посольства Великобританії в Україні про наявність у глави ДФС Романа Насірова громадянства Великобританії, з урахуванням вимог
ст. 84 Закону України «Про державну службу», вносить подання про
припинення в установленому порядку державної служби Роману
Насірову у зв’язку з втратою права на державну службу або його
обмеження, а саме встановлення факту набуття ним громадянства
іншої країни, і звільнення його з посади голови ДФС», йдеться в документі.
З квітня цього року розпочнеться кампанія з вибору лікаря первинної допомоги — повідомляють на сайті Міністерства охорони
здоров’я. Лише підписана декларація з сімейним лікарем дає право
на безкоштовні медичні послуги. Якщо ж такого документа немає, то
вже з 1 січня 2019 року за кожен візит пацієнту доведеться платити
з власної кишені. Підписати декларацію одразу з кількома лікарями
не можна, хоча повторно це зробити не забороняється. В такому випадку попередня декларація автоматично буде анульована.
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України представило економічний розвиток у розрізі регіонів України за
січень-листопад 2017 року. Тернопільщина посідає 1-ше місце
у рейтингу щодо приросту сільськогосподарського виробництва,
який у нашій області становить 7,5%. Це найбільший показник в
Україні. Друге місце — у Хмельницької області (6,7%), а третє — у
Донецької (6,2%). Останні місця розділяють Харківська, Черкаська
та Полтавська області.
Минулоріч місцеві бюджети Тернопільщини зросли на 34,7% до
2,932 млрд гривень. Порівняно з 2016 роком, забезпечено приріст
надходжень на 756,6 млн грн. Найбільшу частку надходжень склав
податок на доходи фізичних осіб – 1,946 млрд грн. Єдиного податку
від суб’єктів малого підприємництва надійшло 436,7 млн грн. Зокрема, у грудні минулого року від платників області до місцевих бюджетів надійшло 313,7 млн грн, це на 81 млн грн більше, ніж у грудні 2016
року. Податку на доходи фізичних осіб у грудні надійшло 250,1 млн
грн, єдиного податок для суб’єктів малого підприємництва – 26,2
млн грн. Надходження акцизного податку з роздрібного продажу
підакцизних товарів у грудні 2017 року становили 8,5 млн грн.
За даними Державної служби статистики України індекс споживчих цін по Тернопільській області у грудні 2017 року щодо
листопада 2017 року становив 100,6%, з початку року — 113,3%, по
Україні — 101,0% та 113,7% відповідно.
На Тернопільщині було проведено 91 рейд лісовими господарствами краю. Під час перевірок лісівники знайшли 13 випадків незаконної вирубки ялинок. Порушники відбулися штрафом у 1105
гривень. Крім того, на лісорубів накладено штраф за нанесення шкоди лісовому господарству у розмірі 5234,56 гривень. Збитки були
відшкодовані добровільно.
Жителів Тернопільщини запрошують до участі у конкурсі на
написання та покращення статей українською мовою в онлайнпутівникові Вікімандри. Конкурс «Підтримай Вікімандри українською» триватиме з 1 до 28 лютого. Його мета — наповнення інформацією вільного ілюстрованого онлайн-путівника про подорожі. У
конкурсі можуть взяти участь усі охочі. Учасники мають бути зареєстровані у Вікіпроектах (зробити це можна за посиланням у правому
верхньому куті). Конкурсними вважаються нові та покращені статті
у Вікімандрах українською мовою, а також нові статті про Україну у
Вікімандрах іноземними мовами. Призовий фонд — 16 тисяч гривень. Головний приз — туристична поїздка в межах України.
Детальніше із регламентом конкурсу можна ознайомитися за лінком: https://uk.wikivoyage.org/wiki/Вікімандри:Підтримай_Вікімандри_українською
У 50-кілометровій печері «Млинки», що біля села Залісся Чортківського району, відкрили новий район. Спелеологи назвали
його «Угринським». «12 січня 2018 року, під час обстеження західного борту, пройдено в нову частину печери Млинки! Всіх вітаємо!
Дослідження тривають», йдеться у дописі спелеоклубу «Кристал» у
«Фейсбуці».
21 січня о 14 годині на Театральному майдані Тернополя зберуться колядувати, щедрувати та виступати із вертепами творчі колективи з усієї області. Обласне свято зимового календарнообрядового фольклору «Нова радість стала» організовують задля
відродження, збереження, розвитку, популяризації традицій та обрядів зимового календарного циклу, посилення впливу народного
мистецтва, різдвяних, новорічних, водохрещенських свят.
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Наші гроші

Підвищення мінімального розміру пенсій з 01.01.2018 р.
для 65-річних осіб зі значним страховим стажем

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» від 03.10.2017 №2148 внесено зміни до статті 28 Закону України
«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», які передбачають підвищення мінімального розміру пенсій з 01.01.2018 для 65-річних осіб з тривалим страховим стажем.

Так, відповідно до внесених
змін до ч.2 ст.28 цього Закону з 1
січня 2018 року для осіб, які досягли віку 65 років, мінімальний
розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 35 років, а у
жінок 30 років страхового стажу встановлюється в розмірі 40
відсотків мінімальної заробітної плати, визначеної законом
про Державний бюджет України
на відповідний рік, але не менше
прожиткового мінімуму для осіб,
які втратили працездатність.
Нагадуємо, що з прийняттям
Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих

актів України щодо підвищення
пенсій» при здійсненні перерахунку пенсій для непрацюючих
пенсіонерів з 01.10.2017 використано розмір прожиткового
мінімуму для осіб, які втратили
працездатність, установлений
на 1 грудня 2017 року Законом
України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», збільшений на 79 гривень (тобто 1452
грн.). Виходячи із мінімальної
заробітної плати, розмір якої на
січень 2018 року становить 3723
грн., мінімальний розмір пенсії
для зазначеної вище категорії
становить 1489,20 грн.

Отже, для осіб, які станом на
31.12.2017 досягли 65-річного
віку та мають страховий стаж не
менше 35 років для чоловіків та
30 років для жінок, мінімальний
розмір пенсії з 01.01.2018 зріс на
37,20 грн. Зазначений перерахунок пенсій проведено з 01.01.2018
автоматизованим способом за матеріалами пенсійних справ, незалежно від факту роботи.

Ольга Долішна,
начальник відділу з питань призначення, перерахунку та виплати
пенсій №2 у м. Тернополі ТО УПФУ
Тернопільської області

Перерахунок розміру щомісячних страхових виплат

Кабінет Міністрів України ухвалив Постанову від 27 грудня 2017 року №1053 «Про
перерахування розміру страхових виплат потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та
членам їх сімей», яка набула чинності з 01 січня 2018 року.
На виконання рішення цієї постанови Фондом соціального страхування України у січні поточного
року буде здійснено осучаснення
страхових виплат потерпілим на
виробництві та членам їх сімей за
2008, 2009, 2010, 2011 роки.
Збільшений перерахований

розмір страхових виплат, нарахований у січні поточного року,
потерпілі на виробництві (члени
їх сімей) отримають на початку
лютого.
Для тимчасово переміщених
осіб перерахунок буде проведено
робочими органами виконавчої

Юридична консультація

дирекції Фонду за місцем їх тимчасового проживання (перебування).
І. Б. МЕДВІДЬ, в.о. начальника
Тернопільського відділення управління виконавчої дирекції Фонду
соціального страхування України в
Тернопільській області.

Податкові новини

Платникам єдиного податку
на замітку!
Тернопільська ОДПІ нагадує підприємцям – платникам
єдиного податку про терміни подання звітності та сплати
податку.
Зокрема, для «спрощенців» 1 та 2 групи граничний строк подання
декларації за 2017 рік — 1 березня 2018 року. Платники, котрі обрали 3 групу спрощеної системи оподаткування, звітуються до 9 лютого
2018 року.
«Єдинники» 1 та 2 групи сплачують єдиний податок до 20 числа
місяця, наступного за звітним, «спрощенці» 3 групи — протягом 10
днів після граничного терміну подання звітності.
Граничний термін сплати єдиного внеску для підприємців — 19
число місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний
внесок, а звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та
суми нарахованого єдиного внеску усі платники-«спрощенці» подають до 9 лютого 2018 року.
Відвідати тренінги й отримати практичну допомогу в заповненні
звітності, а також дізнатися про особливості деклараційної кампанії
у 2018 році можна у Центрі обслуговування платників Тернопільської
ОДПІ за адресою: вул. Білецька,1 чи за телефоном: 43-46-46, 43-46-10.

Податкова знижка у 2018 році
діє по-іншому
Як у 2018 році «працюватиме» надання податкової
знижки за навчання за наслідкам 2017 року, розповіли у
Тернопільській ОДПІ.
Зокрема, внесеними на початку 2017 року змінами до Податкового кодексу передбачено, що розмір плати, який можна включати до
податкової знижки, тепер не обмежуватиметься помісячним лімітом
у вигляді прожиткового мінімуму, помноженого на 1,4 та округленого
до 10 грн.
Новацією є й те, що у податковій знижці можна буде враховувати
витрати на навчання члена першого ступеня споріднення, незалежно від того, отримувала така особа заробітну плату чи ні.
Дізнатися про особливості деклараційної кампанії 2018 року можна у Центрі обслуговування платників Тернопільської ОДПІ за адресою: вул. Білецька, 1 чи за телефоном: 43-46-10.

Служу народу України

На строжі законнності і правопорядку
13 січня спецпідрозділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю
Служби безпеки України виповнюється двадцять шість років. 1992 року в структурі СБУ створено спеціальні підрозділи «К», які були і залишаються ключовим
«елементом» боротьби з корупцією, разом із новоствореними правоохоронними
інституціями.

Шлюбний договір

Суть сімейних відносин зумовила розширення можливості їхнього
регулювання безпосередньо самими учасниками — Сімейний кодекс
України (СКУ) акцентує увагу саме на договірному регулюванні таких
правовідносин. Частиною другою статті 7 кодексу визначено, що сімейні
відносини можуть бути врегульовані за домовленістю (договором) між їх
учасниками. Таке договірне регулювання стосується, насамперед, шлюбного контракту, який з першого січня 2004 року називається шлюбним
договором.
Шлюбний договір — це цивільний правочин, що базується на домовленості наречених або подружжя щодо встановлення майнових прав та
обов'язків подружжя на період існування та припинення шлюбу. Такий
договір може бути укладено особами, які подали заяву про реєстрацію
шлюбу, а також подружжям. На укладення шлюбного договору до реєстрації шлюбу, якщо його стороною є неповнолітня особа, потрібна письмова згода її батьків або піклувальника, засвідчена нотаріусом. Шлюбним
договором регулюються лише майнові відносини між подружжям, визначаються їхні майнові права та обов'язки.
Шлюбний договір не може:
- зменшувати обсяг прав дитини, встановлених СКУ;
- ставити одного з подружжя в надзвичайно невигідне матеріальне становище;
- містити положення про передачу у власність одному з подружжя нерухомого майна та іншого майна, право на яке підлягає державній реєстрації.
Шлюбний договір укладається у письмовій формі, нотаріально посвідчується та починає діяти з моменту нотаріального посвідчення (якщо
договір укладений між подружжям) або з дня реєстрації шлюбу (якщо договір укладений між нареченими).
У шлюбному договорі може бути встановлений загальний строк його
дії, а також строки тривалості окремих прав та обов'язків. Якщо у шлюбному договорі визначені умови, розмір та строки виплати аліментів, то в разі
невиконання одним із подружжя свого обов'язку за договором аліменти можуть стягуватися на підставі виконавчого напису нотаріуса. Одностороння зміна умов шлюбного договору не допускається. Він може бути
змінений за згодою подружжя. Угода про зміну шлюбного договору нотаріально посвідчується. На вимогу одного з подружжя шлюбний договір за
рішенням суду може бути змінений, якщо цього вимагають його інтереси,
інтереси неповнолітніх та непрацездатних повнолітніх дочки, сина, що
мають істотне значення. Подружжя має право відмовитися від шлюбного договору. Права та обов'язки, встановлені шлюбним договором, припиняються в день подання до нотаріуса заяви про відмову від нього. На
вимогу одного з подружжя шлюбний договір може бути розірваний або
визнаний недійсним за рішенням суду з підстав, що мають істотне значення, зокрема, у разі неможливості його виконання.
Т. І. ЛОМАКІВСЬКА, приватний нотаріус
Тернопільського міського нотаріального округу.

Підбиваючи підсумки діяльності спецпідрозділу на Тернопільщині, керівник відділу
БКОЗ обласного управління
СБ України Олег Максимов зазначив, що протягом минулого
року за матеріалами його підрозділу розпочато 88 досудових розслідувань. За вимагання хабарів,
зокрема, затримано та оголошено про підозру 16 здирникам
з числа місцевих чиновників і
правоохоронців. Нині дванадцять із них визнано винними та
притягнуто до кримінальної відповідальності.

України культурних та історичних цінностей. У березні на
українсько-польському кордоні
оперативники спецслужби затримали мешканця Тернополя,
який намагався контрабандою
вивезти з України антикварний
французький гобелен XVIII століття. Силовики також успішно попередили спробу жителя
Борщівського району продати
закордонним колекціонерам старовинну книгу «Часослов» 1762
року. Обох зловмисників рішенням суду визнано винними у
скоєнні злочинів.

Разом з тим, полковник Олег
Максимов наголошує, що завданням його підрозділу є не
лише викриття злочинів, а й їх
запобігання та недопущення
шкідливих наслідків для громадян та суспільства загалом.
У 2017 році співробітникам
СБУ вдалося попередити низку спроб переміщення за межі

Співробітники ВБКОЗ УСБУ
спільно із поліцією викрили
нарколабораторію, в якій синтезувалась небезпечна психотропна речовина — амфетамін.
Зловмиснику, причетному до
виготовлення наркотиків, оголошено про підозру в скоєнні
злочинів, передбачених ч. 2 ст.
307 та ч. 1 ст. 311 Криміналь-

ного кодексу України. Це дало
змогу своєчасно попередити реалізацію вже синтезованого амфетаміну мешканцям обласного
центру.
Спецпідрозділ
здійснював
систематичну роботу щодо вилучення із незаконного обігу
зброї та боєприпасів, які продовжують потрапляти на Тернопільщину, зокрема із району
проведення антитерористичної
операції. Протягом минулого
року оперативники СБУ вилучили понад три сотні боєприпасів,
в основному ручних протипіхотних гранат і набоїв до стрілецької зброї.
Важливим напрямком діяльності відділу БКОЗ на сьогодні
залишається і взаємодія з громадськістю, адже у боротьбі з
корупцією правоохоронці покладаються не тільки на власні
сили, а й на активну підтримку
громади. Саме завдяки їх небайдужості та принциповій позиції
співробітники УСБУ провели
низку перевірок інформації про
корупційні зловживання, внаслідок чого чотирнадцять посадовців звільнено із займаних
посад.
«У нашому управлінні функціонує «гаряча телефонна лінія».
Зателефонувавши за номером
52-90-00, громадяни можуть
цілодобово звертатися до співробітників спецслужби та анонімно повідомляти про факти
корупційних правопорушень.
Кожне таке звернення буде належним чином оцінене та перевірене», — запевнив Олег Максимов.
Сектор взаємодії зі ЗМІ
та громадськістю УСБУ
в Тернопільській області.
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Лікарі застерігають

В Україні з початку року на кір захворіли 1 тис. 285 осіб
Про це на брифінгу сказав голова держустанови «Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України» Володимир Курпіта.
«За даними на 14 січня 2018 року, в
Україні захворіли 429 дорослих, 856 дітей.
Всього госпіталізовано до медичних закладів 852 особи. Є один летальний випадок в
Одеській області. Тим часом на 1 січня 2018
року в Україні було в наявності понад 516
тисяч доз вакцини КПК», — повідомив В.
Курпіта.
За його словами, як і торік, найвищий рівень захворюваності на кір спостерігається
в Івано-Франківській області — 275 випадків, а також в Чернівецькій — 274 випадки, Закарпатській — 194, Одеській — 157.
Не зареєстровано випадків захворювання
на кір у 2018 році у Сумській, Харківській,
Чернігівській та Київській областях. Найменша кількість хворих на Житомирщині й
Рівненщині — по 1 випадку.
«Центр громадського здоров'я» проводить щотижневий моніторинг стану захворюваності на кір.
Одним із симптомів кору є висип на
шкірі. Однак висипанням супроводжуються й інші інфекційні захворювання: краснуха, скарлатина, інфекційний мононуклеоз, інфекційна еритема, раптова екзантема,
вітряна віспа, менінгококовий сепсис, імпетиго, а також токсична еритема новонароджених, акне новонароджених і пітниця.

кої людини. Тому за будь-яких підозрілих
симптомів потрібно проконсультуватися з
лікарем.
Негайно викликати лікаря необхідно,
якщо: висип супроводжується лихоманкою
вище 40 градусів; покриває всі тіло, спричиняючи нестерпний свербіж; поєднується
з блювотою, головним болем і сплутаністю
свідомості; має вигляд зірчастих крововиливів; супроводжується набряками і утрудненням дихання.
Висип може бути проявом і алергічних реакцій, зокрема на укуси комах.
Встановити правильний діагноз і призначити дієве лікування може тільки лікар. Тому, побачивши на шкірі у свого малюка підозрілі висипання, не займайтесь
самолікуванням, даючи дитині непотрібні ліки, а зверніться до фахівця.
Деякі батьки намагаються не звертати
на висип уваги, особливо якщо дитина добре почувається. Однак висип — важливий
симптом багатьох захворювань. Частина з
них навіть не потребує лікування і минає
без медикаментозного втручання, а частина загрожує здоров’ю і життю малень-

В жодному разі не можна видавлювати
гнійники, розкривати міхури, змащувати препаратами з яскравим забарвленням
(щоб не ускладнювати постановку діагнозу). Також необхідно вжити засоби, щоб запобігти розчісуванню висипання.
Нижче наводимо таблицю, в якій зазначено терміни інкубаційного періоду і
заразності найбільш поширених інфекційних захворювань, що супроводжуються висипаннями.

Час від зараження до
початку хвороби
(інкубаційний період)

Коли дитина починає заражати інших

Як довго утримується заразність

9-17 днів (до 21 після
імуноглобуліну)

за 2 дні до проявів
хвороби

до 10 днів від початку висипань

10-21 день

за 2 дні до появи висипань

до 5 днів після
останніх висипань

Краснуха

11-24 дні

за 7-10 днів до появи
висипань

5-10 днів після початку висипань

Скарлатина

1-12 днів

в останні дні інкубаційного періоду

до 21 дня після початку хвороби

Інфекційний
мононуклеоз

7-40 днів

в останні дні інкубаційного періоду

до 1 року після захворювання

Захворювання
Кір
Вітряна віспа

Реформи | Закон про ЖКП

Житлово-комунальна сфера:
які зміни передбачено новим законодавством

З 10 червня 2018 року набуває чинності закон про житлово-комунальні послуги, який є важливим кроком для реформування галузі. Мета реформи — обрати
форму управління. Вона розрахована на те, що відповідальними будуть самі мешканці. Крім того, на ринок управління багатоквартирними будинками мають
прийти нові гравці — управителі. Що зміниться у зв’язку з цим для споживача та які ще новації передбачені, розповідає в. о. начальника управління житловокомунального господарства та енергозбереження Тернопільської облдержадміністрації Софія Близнюк.

– Закон передбачає вичерпний перелік прав та обов'язків між
трьома гравцями — управителями,
виконавцями комунальних послуг
та споживачами цих послуг. Перш
за все, необхідно визначитись з
питанням власності на багатоквартирні житлові будинки, адже від моменту набуття чинності закону всі
капітальні ремонти проводитимуть
за рахунок співвласників.
– Тобто з цією зміною міські чи
селищні ради не надаватимуть
кошти на ремонти багатоквартирних будинків?
– Законодавство не забороняє
спрямовувати кошти бюджету на
капітальні ремонти багатоквартирних будинків, на впровадження
заходів із енергоефективності. Для
прикладу, в області прийнято 10
місцевих програм підтримки населення щодо проведення заходів з
енергозбереження.
Зокрема, у 2017 році з місцевих
бюджетів населенню відшкодовано 5,9 млн гривень. Протягом
2017 року було видано 3 426 «теплих» кредитів на суму 75,2 млн
гривень. Загалом від початку дії
програми видали 10 625 «теплих»
кредитів на суму 195,3 млн гривень. Попит на програму є постійно, скеровані кошти освоюють
стовідсотково.
– А яка ситуація зі створенням
ОСББ?
– В області є 1 073 будинки, мешканці яких виявили бажання управляти самостійно і створили ОСББ. А
багатоквартирний житловий фонд
Тернопілля — це більше 3 100 будинків.

– До 10 грудня 2018 року співвласники багатоквартирних будинків, незалежно від обраної
ними форми управління багатоквартирним будинком, мають
укласти нові договори з виконавцями комунальних послуг
(крім послуг з постачання електроенергії та природного газу)
за кожним видом комунальної
послуги. Що це дасть?
– Це дасть чітке розуміння відповідальності за внутрішні мережі
та місця загального користування.
Передбачається 4 моделі договірних відносин між споживачами
та виконавцями комунальних послуг:
• індивідуальний договір «до
квартири», де виконавець відповідає за якість послуги «до
квартири» та обслуговує внутрішні мережі у будинку. Виконавець має отримувати кошти
згідно з ціною на ресурс, плату
за обслуговування внутрішньобудинкових мереж, плату за абонентське обслуговування;
• колективний договір — це
укладання будинком, усіма
споживачами, в особі одного
суб’єкта договору із виконавцем (підписує делегований від
мешканців представник чи голова ОСББ або управитель). Але
колективний договір не передбачає колективної відповідаль-

ності. Виконавець пред’являє
претензії конкретним боржникам та відповідає за якість послуги на вході до будинку та не
обслуговує внутрішні мережі у
будинку;
• «колективний споживач». Цей
вид договору можливий лише
для ОСББ. Утримання мереж
здійснюється відповідно до кошторису щодо утримання будинку. Відповідальність лежить
на ОСББ. За умовами такого договору ОСББ купує у виконавця
відповідну послугу та самостійно здійснює її розподіл між мешканцями згідно зі своїми статутними документами.
• індивідуальний договір, як під
варіант, якщо співвласники
вчасно самостійно не оберуть
модель. Виконавець відповідає
за якість послуги на вході до будинку та не обслуговує внутрішні мережі у будинку.
– Знаємо, що 2 серпня 2017
року набув чинності Закон України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання». Яка його особливість?
– Цей закон дає змогу знизити на
три чверті обсяг необлікованих витрат води у внутрішньобудинкових
системах. Саме тому всі будинки
мають бути стовідсотково укомплектовані вузлами обліку.
– Хто здійснює оснащення бу-

динків необхідними засобами
обліку?
– Оснащення вузлами комерційного обліку будівель зобов’язаний
здійснити оператор зовнішніх інженерних мереж питної води для
нежитлових будівель протягом одного року, до 2 серпня 2018 року, а
для житлових будівель — протягом
двох років з дня набуття чинності цим законом, до 2 серпня 2019
року. Розпочати процес підготовки
необхідно вже сьогодні — шляхом
проведення моніторингу визначення кількості будинків та інженерних
входів, які необхідно обладнати водоканалам з наступним відшкодуванням витрат на такі роботи. Така
інформація необхідна для визначення обсягів та джерел фінансування цих робіт. Органи місцевого
самоврядування зможуть приймати рішення про спрямування коштів із місцевого бюджету.
– А скільки багатоквартирних
будинків в області вже оснащені
комерційними засобами обліку
води?
– 3137 багатоквартирних житлових будинків в області обслуговують підприємства водопровідноканалізаційного господарства, з них
1050 (33%) оснащені комерційними
засобами обліку води, та лише стосовно 789 (25%) засобів проводиться нарахування. Щодо лічильників
тепла, то 753 багатоквартирних

житлових будинки мають централізоване теплопостачання і у 140-ка з
них облік проводиться за показами
будинкових лічильників тепла.
– А яка відповідальність передбачена для виконавців у
випадку надання неякісних послуг?
– Якщо послуги неякісні, споживач має право оформити актпретензію. Передбачено, що виконавець компослуги або управитель
зобов’язаний прибути на виклик не
пізніше однієї доби з моменту отримання повідомлення від споживача. Інакше акт підписує споживач
та ще двоє споживачів із сусідніх
приміщень. Виконавцю компослуги (або управителю) дається п’ять
робочих днів, щоб відреагувати на
скаргу. Та якщо протягом п’яти днів
виконавець не надав відповідь на
претензію, вважається, що він її визнав. Також за неякісні послуги або
послуги, надані в неповному обсязі, передбачене зниження оплати
і відповідальність комунальників
та штраф на користь споживача за
перевищення нормативних строків
проведення аварійно-відновних
робіт.
– Поясніть, що означає монетизація субсидій на рівні надавачів послуг?
– З 1 січня 2018 року запроваджується монетизація субсидій на
рівні надавачів послуг. Реформування системи розрахунків за субсидіями складатиметься з трьох
етапів:
1)
монетизація
розрахунків за субсидіями на рівні
підприємств-надавачів послуг з 1 січня 2018 року;
2) підготовка системи до здійснення монетизації субсидій
на рівні домогосподарств
(створення необхідної інфраструктури, створення єдиного реєстру та бази даних
субсидіантів та їх верифікація
тощо);
3) монетизація субсидій на рівні
домогосподарств. Ця норма
почне діяти з 1 січня 2019
року.
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Героям слава!

«Ніхто не зробить, як хочеш ти.
Мусиш це зробити сам»

Героїчна оборона Донецького аеропорту, яка стала символом незламності та мужності
українських військових, тривала 242 дні: з 26 травня 2014 року по 22 січня 2015 року.
242 дні українські військові, добровольці, медики та волонтери протистояли навалі
російсько-окупаційних військ та проросійських бойовиків, затято відстоюючи малесенький клаптик української землі.

Військовим консультантом фільму «Кіборги» і прототипом
одного з головних героїв — командира «Серпня» — був
справжній оборонець аеропорту, тернополянин Андрій
Шараскін із позивним «Богема».

16 січня — День пам’яті кіборгів
Першого ж дня, коли сепаратисти та чеченські
найманці захопили будівлі аеропорту тоді ще мирного Донецька, українські силовики, завдяки скоординованим діям українських Повітряних сил та
Високомобільних десантних військ, завдали удару
по позиціях терористів та встановили контроль над
Донецьким летовищем.
Далі була повна дестабілізація життя міста Донецьк, початок окупації та нескінченні спроби ворога відібрати контроль над аеропортом, але наші
воїни не здавали позицій і навіть під шквальним
вогнем тримали оборону.
За стійкість, безстрашність і непереможність українських захисників Донецького аеропорту назвали кіборгами, а форпост українських кіборгів став символом української мужності, оплотом українського духу.
У різний час в аеропорту та прилеглому селищі Піски
воювали спецпризначенці 3-го окремого полку, бійці
79, 80, 81, 95 окремих аеромобільних та 93 окремої
механізованої бригад, 57 окремої мотопіхотної бригади, 90-го окремого аеромобільного та 74-го окремого
розвідувального батальйонів, бійці полку «Дніпро-1»,
вояки Добровольчого українського корпусу (ДУК) та
багато інших. Чимало із них було відзначено державними нагородами, декого — посмертно.
18-21 січня 2015 року внаслідок підриву
російсько-терористичним угрупованням другого
поверху будівлі нового терміналу аеропорту загинули 58 захисників-кіборгів, які відстоювали цей
плацдарм до останньої краплі крові.
Серед них — наш земляк, військовослужбовець
122-го окремого аеромобільного батальйону 81-ї
окремої аеромобільної бригади Високомобільних
десантних військ Збройних сил України, старший
сержант Вітишин Іван Васильович. Із листопада
2014 року він брав участь в антитерористичній
операції на сході України. 20 січня 2015 року під

час оборони міжнародного аеропорту «Донецьк»
Іван Вітишин опинився під завалами і помер від
отриманих травм та поранень з думками про родину і дітей. Його так і знайшли: з фотографіями
дітей у долоні…

19 лютого 2015 року похований на кладовищі
села Велика Лука Тернопільського району.
Нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (23.05.2015; посмертно), орденом «Народний
Герой України» (15.01.2016; посмертно).
21 січня 2015 року було прийнято рішення відвести українських військовослужбовців з нового терміналу — цей об’єкт був повністю зруйнований і не
придатний для оборони.
За офіційними даними, захищаючи Донецький аеропорт, загинули понад 200 українських військових.
16 січня з ініціативи кіборгів, які пройшли через
242-денне пекло, в нашій країні відзначають День захисників ДАПу та вшановують пам’ять загиблих героїв.
Кіборги вистояли, не вистояв бетон…
Вічна пам’ять всім, хто віддав своє життя за
Україну.

Духовне

А той третій празник —
святе Водохреще
Хрещення Господнє — третє і завершальне велике свято РіздвяноНоворічного циклу, яке в народі має
назву Йордан, або Водохреще.
Коли Ісус Христос досяг 30-річного віку,
він прийняв хрещення від Івана Хрестителя в річці Йордан. Коли вийшов на
берег — з небес почувся голос Бога-Отця,
який назвав Ісуса своїм Сином. І на нього
зійшов Святий Дух в образі голуба.
Православні та грекокатолики вважають, що саме
це свято засвідчує таїнство
Святої Трійці. Адже цього
дня, за християнським вченням, з'явився Бог у трьох
іпостасях: Бог Отець — в
голосі, Син Божий — у плоті, Дух Святий — у вигляді
голуба.
Від найдавніших часів
християнська Церква вважає
освячену йорданську воду за
велику святість. Її бережуть
цілий рік, ласкаво називаючи
«водичкою-йорданичкою».
Вона має силу очищувати і
зцілювати душу й тіло людини. Йорданською водою
також скроплюють оселю,
щоб оминало всяке нещастя
і гарно велося в домі. Деякі
священики навіть переконані, що не існує ліків, кращих
за святу воду.
Якщо в людини є страх,
то потрібно після молитви
окропити приміщення водою хрестом із вірою в допомогу Господа. Для лікування
внутрішніх хвороб свячену
воду необхідно пити натще зранку та ввечері перед
сном. П’ють воду в три ковтки за 1 прийом (приблизно
50-80 грамів). Воду для прийому треба наливати так,
щоб її можна було випити за

1 раз і не виливати назад у
посуд. При будь-яких болях
прикладати до хворого місця компрес, змочений у свяченій воді. Нею треба протирати очі і вуха, щоб добре
бачити і чути. А хто втратив
віру у життя, добре свяченою водою груди біля серця змочити і помолитися. З
давніх-давен, щоб вберегти
дітей від наврочень, їх окроплювали свяченою водою.
Вода буде настільки цілющою і помічною, наскільки великою буде ваша віра.
Завжди потрібно пам’ятати
про те, що цілющі властивості свяченої води спричинені дією Божої Благодаті,
яку прикликаємо в своїх молитвах, і тим більшу одержуємо допомогу, чим сильніша
наша віра.
Свячену воду варто зберігати на почесному місці.
Наші пращури, для прикладу, посудину зі свяченою
водою найчастіше зберігали
поруч образів.
Те, що вода на Водохреще
має чудодійні властивості свого часу підтвердили
й вчені Інституту екології
людини. Протягом кількох
років вони досліджували
воду і виявили, що, починаючи з 18 січня, енергетика

води зростає, а 19 — сягає
максимуму. Вчені стверджують, що вода на Водохреще
за своєю структурою стає
подібної до тієї, що містить
організм людини. Тому і є
такою лікувальною та помічною. Фізик Віктор Жуков, науковий співробітник
Інституту екології людини
розповів: «Ми давали воду,
набрану на Водохреще, учасникам експерименту. Вони
випивали впродовж 5-10
хвилин близько 200 грамів,
після цього їх обстежували
кожні півгодини, З'ясували,
що стан печінки, серця, нирок, шлунка, кишківника
покращувався. Імунна система організму починала
ефективніше
працювати,
учасники експерименту ставали енергійнішими і позбувалися хвороб внутрішніх
органів».
Чимало християн починають свій день із молитви,
тоді хрестяться й випивають
ковток свяченої води.
І наостанку варто зазначити, священики не радять
набирати свячену воду цілими відрами. До нового Водохреща вам цілком вистачить
невеличкої посудини, адже
свячену воду можна розбавити звичайною.

Андрій народився в Тернополі 20
вересня 1977 року в сім’ї робітників.
Професійно займався плаванням.
Навчався на акторському відділенні
місцевого музучилища. Був актором
Тернопільського драмтеатру. Закінчив режисерське відділення Київського університету театру, кіно і
телебачення імені Карпенка-Карого.
За рік до війни разом з іншими акторами створив мережу дитячих театральних шкіл у Львові й Тернополі.
На початку серпня 2014-го записався у 5-й окремий батальйон
Добровольчого українського корпусу «Правого сектору». Отримав
позивний «Богема». Став командиром бойової роти, яка базувалася
під Донецьким аеропортом. В самому аеропорту був тричі. «Уперше
заїхав бусиком на початку жовтня днів на 10. Нас було 25 чоловік
на весь новий термінал. Ні офіцерів, ні карт, ні зв’язку. Вдруге — за
два тижні. Це був самий фінал. Мали підривати опори. На світанку
заїхали, виконали роботу і виїхали. Втретє — у листопаді. Ми вивели свої підрозділи, бо там було 10 людей на метр квадратний. Запропонували зачистити сусідні території, але дозволу не отримали.
Сидіти в мишоловці й не розширюватися було смерті подібно. Так і
вийшло».

Цитати:

На війні немає невіруючих. Капелани допомогли розібратися в багатьох речах. У мене не складався пазл, що мушу позбавити іншу
людину життя. Хтось із них сказав: «Можеш робити все, головне
— з любов'ю. До землі, до людей, до рідних. Не чим більше знищити
ворогів — а вибороти, здобути, створити».
Страх — одне з найсильніших почуттів. Справа не в тому, щоб
перестати боятися, а в тому, щоб впоратися з ним. Тоді страх стає
помічником. Додає енергію, яку направляєш іншим.
У Донецькому аеропорту не зміг відмовитися від кави. Варив собі
на спиртівочці. Коли закінчилася, було дуже сумно.

Йорданські традиції
і прикмети
Після водосвяття люди повертаються додому. Поки мати накриває стіл,
батько бере з-за образу Божої Матері пучок сухих квітів, мочить їх у
свяченій воді і кропить все в хаті та в господарстві. Перед обідом п'ють
свячену воду, оскільки вважається, що на Водохреще треба вживати її
натще, адже тоді вона має найбільшу силу.
У той момент, коли священик занурює хрест у воду,
всяка нечиста сила вистрибує з річки і залишається на
землі до того часу, аж поки
якась із жінок не прийде на
річку прати білизну. Коли
брудна білизна опуститься
у воду, то разом із нею пірнають у воду і всі чорти, що
мерзли на суходолі. А тому
не дозволялося протягом
тижня після Водохреща
прати білизну, «щоб більше
вигибло нечистої сили від
водосвятських морозів».
Дівчата, набравши з освяченої ополонки води, наливали у велику миску, на дно клали пучок калини або намисто і вмивалися, «щоб лиця красні були».
Якщо перед обідом на Водохреще господиня місить тісто на пироги, то, витягнувши
руку з тіста, не обтирає її, а йде в сад і обв'язує яблуневе дерево соломою, примовляючи: «Щоби родили яблука такі добрі і м'які, як тісто». На колишній Гетьманщині парубоцтво мало такий звичай: по обіді на Водохреще сходилися на льоду хлопці з двох сусідніх сіл або двох «кутків» того самого села і билися навкулачки — хто кого переможе.
Переможці забирали собі «орден» — хрест, вирубаний на льоду.
На Полтавщині був колись звичай: на Водохреще молодими кіньми їздили доти,
доки вони не вкривалися потом, а спітнілих кропили «йорданською» водою, «щоб здорові і слухняні були».

Народні прикмети

• Якщо все небо буде похмурим, то всякому хлібу родитися добре; якщо ж тільки на
сході — добре вродить жито, на півдні — просо, на півночі — гречка.
• Якщо цього дня ясна й холодна погода — на посушливе літо, похмура й сніжна — на
рясний урожай.
• На Богоявлення сніг іде — до урожаю, ясний день — до неврожаю.
• Під час освячення води йде сніг — добре роїтимуться бджоли і колоситимуться
хліба.
• Якщо йде сніг зранку — на врожай ранньої гречки, вдень — середньої, а ввечері —
пізньої.
• Коли на Водохреще повний місяць — бути великій воді.
• Якщо зоряна ніч — вродять горіхи і ягоди.
• Йде лапатий сніг — на врожай.
• На Водохреще день теплий — буде хліб темний.

слово
Традиції

Зійшла зоря, вставайте, люди,
Бог посилає свято нам!

Кажуть, що у дні Новорічно-Різдвяних свят небеса наближаються до землі, а янголи
спускаються до людей. Різдвяні свята — особливі для учасників вокального гуртка
«Галичанка» та вчителів Настасівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Віри Михайлівни Ридз,
Дмитра Володимировича Гайдука та Ірини Іванівни Дзюбак, які вже десятий рік поспіль радують не тільки жителів села, а й мешканців обласного центру своїм співом.

Після Богослужіння вони
зайшли в церкву з колядою та
привітаннями. Уже на подвір’ї
святині люди, заворожені виконанням, не бажали відпускати
колядників.
Того дня у село завітали гості з Донецька, яких зустріли
новорічно-різдвяними
привітаннями. Учні та вчителі, які
прибули до нас, були приємно
вражені старовинним обрядом,
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рівнем виконання пісень, щиро
дякували учасникам вокального
ансамблю.
Із привітаннями з Новим роком та Різдвом Христовим учні
відвідали компанію «Агропрод-

сервіс», виконали низку пісень і
вручили подяку за десятилітню
співпрацю та величезний вклад
у розвиток і процвітання нашої
школи. Колядники привітали і
весь колектив районної державної адміністрації. Голова районної ради Андрій Галайко висловив подяку за чудове мистецтво
та небайдужість до давніх українських традицій. Далі вирушили до профспілки працівників
освіти, яким також побажали
Божого благословення на весь
рік.
Особливі й незабутні емоції
викликала коляда на вулицях
Тернополя. Жителі та гості міста
дуже тепло зустрічали нас, у декого на очі наверталися сльози.
Учасники гуртка тепер із нетерпінням чекають наступного
року, коли знову зможуть поділитися радістю народження
Христа зі своїми односельцями, рідними та
друзями.

Дмитро ГАЙДУК,
вчитель хімії Настасівської ЗОШ І-ІІІ ст.

Вечори на хуторі

Ювілеї

Мудрості стигла пора…

Небагато на землі проживає людей, які зберігають у пам’яті
ланцюжок подій цілої епохи та можуть поділитись спогадами
не тільки зі своїми ровесниками, а й передати їх наступним
поколінням.

Однією з них є підопічна Терцентру, жителька
села Ігровиця Тернопільського району, учасник
Другої світової війни Ганна Миколаївна Федьків, яка 11 січня відзначила 95-річчя.
Таке суцвіття літ не кожен назбирає,
Такий великий скарб не кожен осягне.
А молодість човном все далі відпливає
І серця ніжних струн лиш іноді торкне.
Хай в серці Вашім весна процвітає,
Хай Матір Пречиста у силах тримає,
А Господь дарує надію й тепло
На многії літа, на щастя й добро!
Ювілярка все життя добросовісно працювала. Разом із чоловіком у 1941 році була вивезена до Німеччини, де трудилася на фермі. У 1946 році повернулися в рідну Україну. Виховали двох
доньок. Ганна Миколаївна має 4 онуків та 6 правнуків. Нині проживає з
онуком Володимиром, який сторицею повертає бабусі ласку, любов і доброту, що їх свого часу отримав від неї.
Ювілярка розповіла нам свою історію
життя. Пані Ганна пережила багато важких
випробовувань: воєнні роки, важкі недуги,
непоправний біль втрати найрідніших людей і боротьба за життя після нещасного випадку — через необережність жінка отримала великі опіки. За її словами, на ній не
було живого місця, навіть рідна мати, коли
побачила її, то не впізнала.
Тоді їй наснився сон: діти сидять на порозі в снігу і гірко плачуть, а чоловіка немає
вдома — нікому їм відчинити двері. Раптом
з’явилася Матір Божа — дуже красива і
ошатно вдягнута. Жінка впала перед нею на
коліна і запитала: «Матінко Божа, скажи, чи я буду жити, чи повернуся до
дітей?» На що почула відповідь: «Так, ти повернешся до дітей і будеш жити
довго-довго… Тільки молися!»
Цей сон і ці слова надають їй сили під час важких випробувань долі.
Вона постійно живе з вірою в серці та сподіваннями на те, що Бог завжди
допоможе і підтримає у скрутні хвилини, тож щирою молитвою просить у
Всевишнього підтримки й спасіння.
З нагоди поважної дати Ганну Миколаївну прийшли привітати голова
сільської ради Галина Голик, завідувач відділення соціальної допомоги вдома Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Тернопільського району Оксана Палій, соціальний фахівець Тетяна Гушпет, соціальний робітник Галина Романечко, рідні та близькі. Багато
теплих і щирих слів вдячності, побажань міцного здоров'я та довголіття почула ювілярка. Також їй вручили подяку «За стійкість і мужність у боротьбі
за незалежність та розбудову української держави» і подарунки.
Ганна Миколаївна побажала гостям щастя, міцного здоров'я та
мирного неба над головою.

Традиції
Юні посівачі Данилко Сцібайло
та Максим Полов’юк.

Колядує гурт «Легка доріжка».

Зима... Напевно, кожна дитина з нетерпінням чекає на неї, мов на казкове диво, що
відчинить двері у світ магії. І будуть линути пісні, кружлятимуть сніжинки, мерзнутимуть носики, мчатимуть санки з гірок, красуватиметься ялиночка, всюди лунатиме веселий сміх і радості не буде меж.

Ось так зима надихнула і нас. Сповнений відчуттям зимового чуда, наш 4 клас вирішив подарувати радість всім навколо. Тому саме в передріздвяний час учні перевтілилися у героїв повісті
М. Гоголя «Ніч перед Різдвом, або Вечори на хуторі поблизу Диканьки». Поки Оксана-красуня
(А. Найчук) чепурилася перед дзеркалом зі своїми подругами (А. Висоцька і В. Дячун), Вакула (А.
Мричко) роздумував, де ж дістати черевички. В
цей час гонорова Солоха (С. Бутковська) збирала
зорі й обманювала капосного чортика (О. Писаренко), кумедного дяка (О. Шершун) та солідного і шанованого голову села (В. Мороз). Десь біля
криниці сварилися балакучі кумасі (О. Панчишин
і В. Остап'юк). У теплій хатині їв вареники козак

Пацюк (А. Жук). А в Петербурзі сиділа на троні
велична імператриця (С. Бондзюх). І як би там не
було, але все закінчилося гучним весіллям з солодким частуванням і українськими піснями.
Безмежно дякую моїм учням, які, мов справжні
актори, грали свої ролі. За всі вивчені вірші та відспівані пісні, за всі довгі репетиції та втомлюючі
танці. Ви — моя гордість. Також дякую батькам за
оригінальні костюми й створення декорацій. Дякую вчителям, які допомогли нам в організації.
В цей чарівний зимовий час бажаю усім-усім:
нехай дитяча безтурботність, добро та щирість
стануть нам прикладом. Будьте, як діти, бо всі ми
родом з дитинства, і щастя буде поруч.
Наталія СКОЧИЛЯС, класний керівник 4 класу.

Чи в мороз, чи у болото
Мишковицький клуб в роботі.
Колядують, посівають
І щедрують та віншують.
Миру й радості бажають
І всім настрій підіймають.

Тернопільський дідух претендує
на звання найвищого в Україні
У столиці, на Софійській площі, предзентували новорічну виставку традиційних
українських дідухів. Один із найоригінальніших — з «тернопільською пропискою».

Дідух заввишки шість метрів виготовлений
тернопільським майстром Ярославом Осадцою
разом із сім'єю — дружиною Анжелікою Кононюк та сином Андрієм.
Ярослав Осадца створює дідухи понад 15
років. За цей час він сплів їх не один десяток.
Майстер — керівник гуртків Тернопільського
обласного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді. Тут він проводить і майстеркласи з виготовлення різдвяного деревця. До
створення дідуха на фестиваль чи конкурс долучається увесь колектив екоцентру. Так було,
коли створювали восьмиметровий дідух, який
мав розбірний каркас, а також додаткові елементи — різдвяного павука
і витинанку.
Цього дідуха допомагали робити учні, сім'я і весь екоцентр. Зроблений
він за принципом календаря і має більш детальну будову: кожен день символізують пучки з чотирьох колосків, що означають ранок, день, вечір і ніч.
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У Великих Бірках урочисто
відзначили Різдвяні свята

Наш народ протягом віків створив неповторну традицію святкування народження
Христа. Це одне з найшанованіших свят в
Україні, й відзначають його особливо урочисто. Завмирає природа, а людина, втомлена від важкої праці з ранньої весни до пізньої
осені, також має змогу перепочити. Напевне,
саме у цей час довгих вечорів складено найкращі колядки, написано сценарії вертепних
дійств, які передаються, удосконалюючись,
із покоління у покоління. Різдвяно-Новорічні
свята вважають родинними. Де б людина не
була, поки живі батьки, долає сотні, тисячі
кілометрів, щоб на Святий вечір, Різдво бути
з тими, хто дав життя, благословив на добру
долю та довгу життєву дорогу.

Святкування тривали до пізнього вечора.
Молодь забавлялася на «Різдвяній мозаїці»
— концерті за участю естрадних виконавців
Тернопільського району.

Великою, дружною родиною
відзначили Різдвяні свята жителі
нашого краю. 14 січня 2018 року
на Старий Новий рік на центральному майдані селища Великі
Бірки відбулося театралізоване
вертепне дійство «Різдво в Тернопільському районі».

Селищний голова Великих Бірок Роман
Мацелюх висловив велику радість, що таке
гарне свято відбулося саме у його селищі,
багатому на національні традиції, яке дало
Україні стільки історичних постатей та героїв сучасності. «Ми довго готувалися до цього дійства і тішимося, що з Божою поміччю,
участю та допомогою стількох ініціативних
людей, колективів свято відбулося на такому
високому рівні, — сказав Роман Євгенович.
— Перш за все вдячний голові РДА Олександру Похилому та голові районної ради
Андрію Галайку, які з самого початку взяли
на себе організацію дійства. Окрема подяка
керівнику апарату РДА Олесі Гоцмановій. Велику організаторську роботу провели працівники Великобірківської селищної ради.
Щиро дякуємо усім працівникам закладів
культури за участь у проведенні вертепного
дійства, зокрема за організацію начальнику
відділу культури РДА Віктору Навольському.
Багато праці у цю святу справу вклали колективи центральної районної бібліотеки (директор Ольга Василюк), районного будинку
культури (директор Віктор Забчук), Великобірківської музичної школи (директор Володимир Войнарський), Великобірківського
будинку творчості школяра (директор Марія
Кульчицька), відділу освіти РДА (начальник
Василь Цаль), Тернопільської районної організації Товариства Червоного Хреста (голова
Ольга Нижник), а також голови сільських рад,
керівники Байковецької та Великогаївської
об’єднаних територіальних громад, підприємці. Щира подяка, усім, хто великим чи малим долучився до організації дійства «Різдво
у Тернопільському районі». І найбільша —
тим, хто приїхав із сім’ями просто відпочити, адже, власне, саме для них було організоване свято».

У церкві Святої Параскевії у Богослужінні,
окрім жителів Великих Бірок, взяли участь
гості з усіх сіл Тернопільського району, які
прибули на святкування. Опісля відбулась
урочиста хода, котру очолили голова Тернопільської РДА Олександр Похилий, голова
районної ради Андрій Галайко та селищний
голова Великих Бірок Роман Мацелюх.

буде продовжено. Головне, щоб молодь залишалася в Україні та розбудовувала її. Адже
це — свята земля наших батьків».
Голова Тернопільської районної ради
Андрій Галайко висловив захоплення такою великою кількістю колективів сіл та
селищ Тернопільського району, яка була
представлена у Великих Бірках. «Збереження наших національних традицій —
основа єдності нації. Наш український народ
урочисто прославляє народження Спасителя
у колядках та обрядових дійствах. Ця культура прийшла з глибини віків. Важливо, щоб не
стихали коляди, щоб старші вчили молодших
і цей духовний ланцюг не обривався».

З колядками на прославу новонародженого Ісуса учасники святкового дійства ступили на центральну площу селища, де розгорнули сцену. Святкування благословив
парох Великих Бірок о. Іван Яцик. Відбулася
презентація художніх колективів-учасників
театралізованого дійства. Як два тисячоліття
тому, до людей прибули пастушки з ангелами
та оповіли про народження Дитяти у яслах:
«Радійте й веселіться, бо у світ прийшов Той,
Хто спасе людство від гріха».

Розпочалася велика святкова програма
за участю колядників, щедрувальників, Вертепів, Маланок, фольклорних колективів, яка
тривала до пізнього вечора та завершилася
спільним виконанням найпопулярнішої колядки «Добрий вечір тобі, пане господарю».
Голова Тернопільської РДА Олександр Похилий та голова районної ради Андрій Галайко
вручили кожному із 37 аматорських колективів закладів культури Тернопільського району пам’ятні грамоти про участь у дійстві
«Різдво у Тернопільському районі».

З вітальним словом до присутніх звернулися Олександр Похилий та Андрій Галайко.
Керівники району побажали жителям краю,
щоб швидше в Україні настав мир. Адже це
сьогодні — найголовніше. А решту наш народ створить своїми трудолюбивими руками. «Дивлячись на наших прекрасних людей,
молодь, дітей, проймаєшся гордістю за нашу
країну, — сказав голова РДА Олександр
Похилий. — В України — гарне європейське майбутнє. Як за останні роки змінилися
наші села! Відремонтовано дороги, проведено освітлення, зроблено капітальні ремонти у навчальних закладах, клубах, всюди
комп’ютери, сучасна оргтехніка. Цю роботу

А тим часом учнівська молодь долучилася до проведення цікавої пригодницької Різдвяної квест-гри. За ініціативи
Ради старшокласників «Діти сучасності» та за
сприяння відділу освіти Тернопільської РДА,
районної організації Товариства Червоного
Хреста 11 команд освітніх закладів району
успішно пройшли всі випробування і спільними зусиллями склали ключовий вислів
«Різдвяне диво». Отже, не було переможених,
перемогли усі! Грамоти та омріяні подарунки учнівським колективам вручили голова
РДА Олександр Похилий та голова районної
ради Андрій Галайко. Всі учасники квест-гри
отримали міні-лазерні проектори, які школярі зможуть використовувати під час вечорів

відпочинку, та футболки, котрі будуть слугувати, як сказали діти, формою для команд на
різних конкурсах та змаганнях. Детальний
фотозвіт про квест-гру — в наступному
номері «Подільського слова».

Погода цього дня була морозною. Тож гаряча юшка, чай, кутя, здобна випічка, шашлики та ковбаси, які смажили та пригощали
ними людей на майдані, були дуже доречні.
До цього долучилися Володимир Гуменюк (відпочинково-розважальний комплекс «Чумацький шлях», село Підгородне), Олег Клепач (товариство «Хлібодар
плюс», смт Великі Бірки), Петро Литвин
(ресторан «Хутір») та інші підприємці, які
здійснили виїзну торгівлю. Гідно оцінили
присутні натуральні продукти з меду пасіки Березовських та ПАП «Агрон» (підприємці Юрій та Наталя Березовські). Час
від часу учасники дійства навідувалися до
намету обігріву, який звели Тернопільський
районний відділ управління ДСНС України
у Тернопільській області
(начальник Юрій Ткачик). У
дійстві взяли участь волонтери молодіжної організації
БПП «Солідарність». Найбільше радості для дітей
принесли зимові катання
на конях, які безкоштовно
для всіх бажаючих організував підприємець Олександр Твердохліб (кінноспортивний клуб «Baykov»,
село Байківці).

Галина ЮРСА – ТРР «Джерело».
Фото автора, Ярослава Стареправо,
Людмили Квасниці та ін.
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Програма місцевих телеканалів
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м. Тернопіль, бульвар Т. Шевченка, 6

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

25.01 (четвер) — «Слава героям», героїчна трагікомедія.
Тривалість —3 год.

27.01. (субота) — «Язичники», сімейні сцени.
Тривалість — 2 год 20 хв.

28.01. (неділя) — ПАМ’ЯТІ ГЕРОЇВ КРУТ «Мазепа», сповідь перед людьми
і часом.
31.01. (середа) — «Гормон кохання, або Тестостерон», занадто відверта
комедія (+18).
Тривалість — 2 год 20 хв.

Початок вечірніх вистав о 19:00.

Для дітей

28.01. (неділя) — прем’єра «Чари прадавнього лісу», казка.
Тривалість — 1 год.

Початок о 13.00.

Тернопільський академічний обласний театр
актора і ляльки
м. Тернопіль, вул. Січових Стрільців, 15
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Афіша
Тернопільський академічний обласний
український драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка

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

×Ù¹
(Q}ÅwzÅ|xzKÉ}N
zÅ||KQ~\wwKvx}~\wA\K
}\~K|K}K~QzyKK~Kx\
zN\zQ~\u^uQ~~\Q
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^\N}K~~z\|~KuK~Q}Å

Початок о 12:00, 14:30. Вартість квитка 25 грн.

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

25.01. (четвер) — «Візерунок», концерт академічного ансамблю народної музики «Візерунок» Тернопільської обласної філармонії. Художній керівник — заслужений артист України
Мирослав Бабчук.
Початок 18:30. Ціна квитка: 40, 50, 60 грн.
31.01. (середа) — «Орея», концерт академічної хорової капели (м. Житомир). Головний диригент — заслужений діяч мистецтв
України Олександр Вацек.
Початок 18:30. Ціна квитка: 80, 100 грн.

Палац культури "Березіль" ім. Леся Курбаса
м. Тернопіль, вул. Миру, 6
£×, ÍÎÂÈÉ, Ñð, 01:50
³\ÅQvNyÅK{Q~}uÅ|u^y^}}w
±\^}\~ºwÅ|}ÅË^QÊqQ~y\
uÅNNuÅ ~\{\zy\~K~~
Kz|K~~\|\zy^}}wQ^QÅ
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25.01. (четвер) — «Світові хіти», концерт В. Вермінського.
Початок о 19:00 год.
28.01. (неділя) — «Різдво у серці», фестиваль.
Початок о 15:00 год.
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Дев’ятий сезон проекту (він же — другий сезон дитячої
версії), фінал якого відбувся 27 травня 2017 року, став завершальним в історії каналу.
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Телеканал СТБ зупиняє проект
«Україна має талант»

ÑÎËÎÌÎÍ ÊÅÉÍ, ÍÒÍ, ÑÁ, 21:10
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«Україна має талант» — це ціла епоха в історії СТБ, якою ми неймовірно пишаємося. За 9 років проект відкрив величезну кількість талантів; за
успішною кар’єрою багатьох із них ми з радістю сьогодні спостерігаємо.
Все це стало можливим завдяки професіоналізму команд, які створювали
таке складне шоу, і, звичайно ж, нашим суддям, яким випало непросте завдання визначати кращих з кращих. Ми вдячні колегам по каналу за цю
працю і нашим зірковим суддям, особливо Славі Фроловій та Ігорю Кондратюку, які працювали всі сезони проекту, за професіоналізм, майстерність, витримку і вміння розгледіти справжній талант. Також ми вдячні нашим ведучим, яким протягом 9 років довелося бути підтримкою, друзями
і втіхою для учасників», — коментує рішення керівник каналу Володимир
Бородянський.
Нагадаємо, телеканал СТБ запустив шоу 2009 року, загалом в ефір
вийшли 9 сезонів, два з яких — дитячі.
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Íîâèíè
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Äîáðîãî
^K~y¤^KÇ~\
09.30, 10.40, 11.50, 14.20, 16.30,
01.00 Ïîãîäà
qN¨|~Uz|
uK~Q}©
10.50 Ò/ñ “Áîäî”
q\ywQ~}K~vy(wKy
¤}^
8K|U\qQ~
(yK|~K^\w\zK
·\yYcaUN
qU}C
²\z~(zU}
µQwK|~
²\z~¤}^K
³Q^ v~KNQU
20.25 Íàøi ãðîøi
²\z~(u\^}
qN¨(uU~\}}zK^~©
qN¨±~K\|UNQ%^U^K~}
6u\zU|©
qN¨qzK¤}K¨
qN¨qyKuK~Q}K©
qN¨6^Q{\~Nyvu}Uz~y©
qN¨±N}QyvuN
%wQ^y©
q¨²KÇz~QwK^N}z\©
q¨oU|Q~NywN}QyKw
1+1
/zK~K·^K~yK©
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê 8\NQy^QQ~KUN}\^U
©
1+1
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45,
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê
19.30, 05.35 ÒÑÍ
©
¨¹\}^zQNU©
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45,
¨±U~U~y©
19.30, 05.35 ÒÑÍ
15.45 Ò/ñ “ß çíîâó òåáå êîõàþ”
¨¹\}^zQNU©
17.10 Ò/ñ “Íåñêií÷åííå êîõàííÿ”
¨±U~U~y©
20.15, 21.15 Õ/ô “Øêîëà”
15.45 Ò/ñ “ß çíîâó òåáå êîõàþ”
¨p^\ U©
¤y¨¤\gK~~U}gK~~© 17.10 Ò/ñ “Íåñêií÷åííå êîõàííÿ”
20.15, 21.10 Õ/ô “Øêîëà”
05.15 Ì/ô
¨/~NuQy}\^±UN}K©
×
¤y¨¤\gK~~U}gK~~©
05.55 Ì/ô
05.15 Ì/ô
¨(U|N}z\zQ¥Q\~U|\w
×
¤K~QzNyw©
05.55 Ì/ô
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
¨(U|N}z\zQ¥Q\~U|\w
Íîâèíè
¤K~QzNyw©
¨8K~\y/~}Q^\w©
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
10.15 Õ/ô “Íàé÷àðiâíiøà òà
Íîâèíè
íàéïðèâàáëèâiøà”
¨8K~\y
12.25 Ò/ñ “Íåõàé ãîâîðÿòü”
/~}Q^\w©
¨¹QyKvwQ~Q©
10.05, 12.25, 20.40 Ò/ñ “Ìåðåæèâî
¨(}\NÉ}N
äîëi”
y\~\{\©
12.40 Ò/ñ “×åðâîíà êîðîëåâà”
¨³\|^\xU©
¨8Q|\y©
20.40 Ò/ñ “Ìåðåæèâî äîëi”
¨(U|N}z\zQ¥Q\~U|\w ¨(}\NÉ}N
y\~\{\©
¤K~QzNyw©
¨³\|^\xU©
00.25 Õ/ô “Äîðîãà ìîÿ ëþäèíà”
¨(U|N}z\zQ¥Q\~U|\w
¨8Q|\y©
¤K~QzNyw©
ICTV
¡ÀÓ³º¹Lº½º·´®ºÚ¿®¬¯´Ô
(xK^\ y|U}Qv
ICTV
05.05, 04.50 Ò/ñ “Âiääië 44”
²K|zKv~U~\z~
p^\wK|~NyK\x\^\~K
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
8K~\yzQy\wwUN}U
·Ky}}~gz~
·Ky}8K~\y
6yNK~\(\y\\z\
²K|zKv~U~\z~
·Ky}8K~\y
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
²K|zKv~U~\z~³U|Nwy nU Q~Uu^Kz|K
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
%~}\wxU
%~}\wxU
12.00, 13.15 Õ/ô ÁÎÍÄIÀÍÀ: “Æèâåø
(Qy^Q}~v^\~}qKv|QN}
òiëüêè äâi÷i”
11.50, 13.15 Õ/ô “Ïîäàðóíîê”
·Ky}qQ~
·Ky}qQ~
14.50, 16.15 Ò/ñ “Âîëîäèìèðñüêà,
14.20, 16.15 Õ/ô “Êiíã Êîíã”
15”
·Ky}oQU^
(yQ} \¨²K}^\g©
²K|zKv~U~\z~
·Ky}oQU^
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
²K|zKv~U~\z~
nU Q~Uu^Kz|K
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
(yQ} \¨²K}^\g©
23.30 Õ/ô ÁÎÍÄIÀÍÀ: “Äiàìàíòè
(z\x\|KN\zK
íàçàâæäè”
00.30 Õ/ô ÁÎÍÄIÀÍÀ: “Æèâåø òiëüêè 01.45 Ò/ñ “Ìîðñüêà ïîëiöiÿ.
äâi÷i”
Ñïåöâiääië”
¤^KQ~Qu\z}\^v
¤^KQ~Qu\z}\^v
(yK^x~KUÇ
(yK^x~KUÇ
+z^yK
+z^yK
·Ky}
(xK^\ y|U}Qv
(}|UoK ~{}\~

04.50 Ò/ñ “Âiääië 44”
05.25, 18.00, 23.10 Ò/ñ “Êîëè ìè

âäîìà”
¨oNQx|QNwK~\©
06.10, 18.00, 23.10 Ò/ñ “Êîëè ìè
08.45 Õ/ô “Íå ìîæó ñêàçàòè
âäîìà”
“ïðîùàâàé”
¨oNQx|QNwK~\©
10.35 Õ/ô “Ùàñòÿ çà ðåöåïòîì”
¨A\\N}y©
¨A\\N}y©
¨±UN}~UUN}\^UÇ³Kz\w
¨±UN}~UUN}\^UÇ³Kz\w
¤\N}U~w©
¤\N}U~w©
¨oUy~K²\z~©
¨oUy~K²\z~©
¨A·Ky}\^©
¨A·Ky}\^©


ÑÅÐÅÄÀ
24 Ñ²×Íß

×ÅÒÂÅÐ
25 Ñ²×Íß

Ï’ßÒÍÈÖß
26 Ñ²×Íß

UA: ÏÅÐØÈÉ

UA: ÏÅÐØÈÉ

UA: ÏÅÐØÈÉ

06.00, 16.45 Ì/ñ “×îðíèé Äæåê”
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25,
13.00, 18.05, 21.00, 01.55 Íîâèíè
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Äîáðîãî
^K~y¤^KÇ~\
09.30 Õ/ô Áiáëåéñüêà Êîëåêöiÿ.
Ô¼º¼º¶,Ü¼±¸LËÔ
09.30, 10.40, 16.30 Ïîãîäà
qN¨|~Uz|
uK~Q}©
nUK}\~¹QwuU\~K}Èz^\u
/~|zU|K~K{\~yK\\zUyyw
8K|U\qQ~
13.55 Íàøi ãðîøi
nUK}\~¹QwuU\~K}Èz^\u
/~|zU|K~K{\~yKU~yyw
²\z~(zU}
µQwK|~
²\z~¤}^K
q\ywQ~}K~vy¨³U
\uU©
8\|{KyK
²\z~(u\^}
(zU}\
nUK}\~¹QwuU\~K}Èz^\u
/~|zU|K~K{\~yK\\zUyyw
nUK}\~¹QwuU\~K}Èz^\u
/~|zU|K~K{\~yKU~yyw
q¨p^ QzNyvpKyK
zQN~Ky^KÇ~Ny\ÇU|QÇ©
8\NQy^QQ~KUN}\^U

06.00, 16.45 Ì/ñ “×îðíèé Äæåê”
06.00, 16.45 Ì/ñ “×îðíèé Äæåê”
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25,
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25,
13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 01.55
18.05, 21.00, 01.55 Íîâèíè
Íîâèíè
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Äîáðîãî
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Äîáðîãî
^K~y¤^KÇ~\
^K~y¤^KÇ~\
qN¨|~Uz|
09.30 Õ/ô Áiáëåéñüêà Êîëåêöiÿ.
uK~Q}©
Ô¼º¼º¶,Ü¼±¸LËÔ
10.50 Ò/ñ “Áîäî”
09.30, 10.40, 11.50, 14.20, 16.30
nUK}\~¹QwuU\~K}
Ïîãîäà
Èz^\u(u^~}\\zUyyw
qN¨|~Uz|
¨(gQw©²(Q|Qy\
uK~Q}©
8K|U\qQ~
10.50 Ò/ñ “Áîäî”
nUK}\~¹QwuU\~K}
q\ywQ~}K~vy(wKy
Èz^\u(u^~}U~yyw
¤}^
²\z~(zU}
8K|U\qQ~
µQwK|~
8\|{KyK
²\z~¤}^K
²K|zQU^«q\U
µzUv|Uw
²\z~(zU}
³Q^ K uK}K
µQwK|~ ²\z~(u\^}
²\z~¤}^K
22.15 Õ/ô “Ïðîñòî óÿâè”
q6xNQ^zK}\^U¨nUv(\~© q¨¹QN~\}UQN~\
¨(gQw©²(Q|Qy\
u\wQ^}/{wQ~£\NKoU}Q^©
²\z~(u\^}
nKx~¿^nQu^KzK~K
qN¨(uU~\}}zK^~©
UN~zK~~
qN¨±~K\|UNQ%^U^K~} q¨6QyNK~|^KºQy\
6u\zU|©
q\u^KzQ|~U©
qN¨±~K\|UNQ%^U^K~}
1+1
º\©
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê
²QzKv~Uy}^
©
q\ywQ~}K~vy
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45,
qN¨6^Q{\~Nyvu}Uz~y©
1+1
19.30 ÒÑÍ
qN¨±N}QyvuN
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê
¨¹\}^zQNU©
%wQ^y©
©
q¨/zK~n\xQ^NyvqQNK ¨±U~U~y©
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45,
15.45 Ò/ñ “ß çíîâó òåáå êîõàþ”
}Kwz\zU}KÉ©
19.30, 05.35 ÒÑÍ
17.10 Ò/ñ “Íåñêií÷åííå êîõàííÿ”
q¨qK~\pKyv
¨¹\}^zQNU©
¨¥U{KNwUg©
µKÉw~U\|~UÉÇuQ^Qw\{©
¨±U~U~y©
00.00 Õ/ô “Ìié íàéêðàùèé âîðîã”
8\NQy^QQ~KUN}\^U
15.45 Ò/ñ “ß çíîâó òåáå êîõàþ”
02.05 Õ/ô “Åêñòðàñåíñ”
1+1
17.10 Ò/ñ “Íåñêií÷åííå êîõàííÿ”
05.35 Ì/ô
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê
20.15, 21.15 Õ/ô “Øêîëà”
×
©
¨6|^Q~~~K\NUu©
05.55 Ì/ô
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45,
23.45, 01.35 Õ/ô “Õðàíèòåëü”
¨(U|N}z\zQ
19.30, 05.40 ÒÑÍ
05.00 Ì/ô
¥Q\~U|\w¤K~QzNyw©
¨¹\}^zQNU©
×
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
¨±U~U~y©
05.45 Ì/ô
Íîâèíè
15.45 Ò/ñ “ß çíîâó òåáå êîõàþ”
¨(U|N}z\zQ¥Q\~U|\w 17.10 Ò/ñ “Íåñêií÷åííå êîõàííÿ”
¨8K~\y/~}Q^\w©
¤K~QzNyw©
10.05, 12.25 Ò/ñ “Ìåðåæèâî äîëi”
20.15, 21.15 Õ/ô “Øêîëà”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
12.40 Ò/ñ “×åðâîíà êîðîëåâà”
¨±U~U~y©
Íîâèíè
¨8Q|\y©
¤y¨·K zU
¨8K~\y/~}Q^\w©
µ\y \¨(}\NÉ}Ny\~\{\©
K^~©
10.05, 12.25, 20.40 Ò/ñ “Ìåðåæèâî 04.55 Ì/ô
¨³\|^\xU}~©
äîëi”
23.50 Õ/ô “Ç ïåêëà ó ïåêëî”
04.30 Ò/ñ “Ñèëà×
êîõàííÿ Ôåðiõè”
12.40 Ò/ñ “×åðâîíà êîðîëåâà”
02.00 Õ/ô “Þäåíêðàéñ, àáî Âi÷íå
¨8Q|\y© 05.55 Ì/ô
êîëåñî”
¨(U|N}z\zQ
¨(}\NÉ}N
05.25 Õ/ô “ß êîõàþ”
¥Q\~U|\w¤K~QzNyw©
y\~\{\©
ICTV
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
¨³\|^\xU©
p^\wK|~NyK\x\^\~K
Íîâèíè
¨(U|N}z\zQ¥Q\~U|\w
¨8K~\y/~}Q^\w© 8K~\yzQy\wwUN}U
¤K~QzNyw©
10.05, 12.25, 20.40 Ò/ñ “Ìåðåæèâî ·Ky}8K~\y
00.25 Õ/ô “Õiä ó âiäïîâiäü”
²K|zKv~U~\z~
äîëi”
¨(yQu}y©
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
12.40 Ò/ñ “×åðâîíà êîðîëåâà”
¨<[]aT[]©
¨8Q|\y© /~NKv|Q^
¨³\|^\xU©
%~}\wxU
¨(}\NÉ}N
ICTV
12.05, 13.15 Õ/ô ÁÎÍÄIÀÍÀ: “Ëþäèíà
y\~\{\©
p^\wK|~NyK\x\^\~K ¨³\|^\xU©
iç çîëîòèì ïiñòîëåòîì”
8K~\yzQy\wwUN}U
00.25 Õ/ô “Áåç îñîáëèâîãî ðèçèêó” ·Ky}qQ~
·Ky}8K~\y
15.05, 16.15 Ò/ñ “Âîëîäèìèðñüêà, 15”
¨(yQu}y©
²K|zKv~U~\z~
(yQ} \¨²K}^\g©
¨<[]aT[]©
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
·Ky}oQU^
ICTV
%~}\wxU
qQ \
p^\wK|~NyK\x\^\~K
12.00, 13.15 Õ/ô ÁÎÍÄIÀÍÀ:
00.00 Õ/ô ÁÎÍÄIÀÍÀ: “Øïèãóí, ÿêèé
8K~\yzQy\wwUN}U
“Äiàìàíòè íàçàâæäè”
êîõàâ ìåíå”
·Ky}8K~\y
·Ky}qQ~
·Ky}
²K|zKv~U~\z~ 02.35 Ò/ñ “Ìîðñüêà ïîëiöiÿ.
14.55, 16.15 Ò/ñ “Âîëîäèìèðñüêà,
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
15”
Ñïåöâiääië”
(Qy^Q}~v^\~}
(yQ} \¨²K}^\g©
03.25 Õ/ô “Ñåêðåòíèé åøåëîí”
%~}\wxU
·Ky}oQU^

12.00, 13.15 Õ/ô ÁÎÍÄIÀÍÀ: “Æèâè i
²K|zKv~U~\z~
06.00, 18.00, 00.25 Ò/ñ “Êîëè ìè
äàé ïîìåðòè iíøèì”
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
âäîìà”
·Ky}qQ~
(Qy^Q}~v^\~}
15.00, 16.15 Ò/ñ “Âîëîäèìèðñüêà, 15” 07.55 Õ/ô “Ìîëîäà äðóæèíà”
23.30 Õ/ô ÁÎÍÄIÀÍÀ: “Æèâè i äàé
09.55 Õ/ô “Ï’ÿòà ãðóïà êðîâi”
(yQ} \¨²K}^\g©
ïîìåðòè iíøèì”
¨oUy~K²\z~©
·Ky}oQU^
01.45 Ò/ñ “Ìîðñüêà ïîëiöiÿ.
¨A·Ky}\^©
/~NKv|Q^
Ñïåöâiääië”
23.30 Õ/ô ÁÎÍÄIÀÍÀ: “Ëþäèíà iç
¤^KQ~Qu\z}\^v

çîëîòèì ïiñòîëåòîì”
(yK^x~KUÇ
s\~K~\U
01.50 Ò/ñ “Ìîðñüêà ïîëiöiÿ.
+z^yK
%xK
Ñïåöâiääië”
(}|UoK ~{}\~
07.19, 08.49 Kids Time
¤^KQ~Qu\z}\^v
·Ky}
07.20 Ì/ñ “Äðàêîíè: Ïåðåãîíè
(yK^x~KUÇ
04.50 Ò/ñ “Âiääië 44”
áåçñòðàøíèõ”
+z^yK

(Q^}^\g
(}|UoK ~{}\~
¨oNQx|QNwK~\©
8QzU\^
·Ky}
¨A\\N}y©
(}^KN}UK8QzU\^\w
04.50 Ò/ñ “Âiääië 44”
¨A\\N}y©
µKÉw~vK{Q~}

¨±UN}~UUN}\^UÇ³Kz\w
µKÉw~vK{Q~}³\N} \
05.55, 18.00 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà”
¤\N}U~w©
(uQ^U~}ÇU
¨oNQx|QNwK~\©
¨oUy~K²\z~©
%Q^N}
¨A\\N}y©
¨A·Ky}\^©
22.00 Õ/ô “Àôåðà Òîìàñà Êðàóíà”
¨±UN}~UUN}\^UÇ³Kz\w
¨±UN}~UUN}\^UÇ³Kz\w
00.10 Õ/ô “Âòiêà÷”
¤\N}U~w©
¤\N}U~w©
Ù
¨oUy~K²\z~©

8K~\y¶y^KÇ~\
¨A·Ky}\^©
s\~K~\U
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,


s\~K~\U
(\{\|~U
%xK
s\~K~\U
%xK
s\~K~\U
06.59, 08.20 Kids Time
sU^y\zv g
%xK
06.39, 08.30 Kids Time
%xK
07.00 Ì/ñ “Äðàêîíè: Ïåðåãîíè
(zQy^gKKx\~QzUN}yK
05.40, 07.00 Ì/ñ “Äðàêîíè: Ïåðåãîíè 06.40 Ì/ñ “Äðàêîíè: Ïåðåãîíè
05.50, 07.00 Ì/ñ “Äðàêîíè: Ïåðåãîíè 8QK~KwUN}yK
áåçñòðàøíèõ”
áåçñòðàøíèõ”
áåçñòðàøíèõ”
áåçñòðàøíèõ”
(Q^}^\g
%{Q~}Nu^KzQ|z\N}U
06.59, 07.59 Kids Time
06.59, 08.15 Kids Time
(Q^}^\g
8QzU\^
½Ó¬·L¹LÚ²´¾¾ËÔ
08.00 Õ/ô “Ìóøêåòåðè”
8QzU\^
(Q^}^\g
(}^KN}UK8QzU\^\w
18.00 Ò/ñ “Êiëüöå ç ðóáiíîì”
10.00 Õ/ô “Ãåðêóëåñ”
(}^KN}UK8QzU\^\w
8QzU\^
µKÉw~vK{Q~}
µ\y \¨p\z\^}¶y^KÇ~K©
oU|uKK~y|\uK~~y
(}^KN}UK8QzU\^\w
µKÉw~vK{Q~}
µKÉw~vK{Q~}³\N} \
½ÓºÜ¹º®±²´¾¾ËÔ
µKÉw~vK{Q~}
µKÉw~vK{Q~}³\N} \
µKÉw~vK{Q~}
(U|KwU~ \{\xK}Kv\~
(uQ^U~}ÇU
µKÉw~vK{Q~}³\N} \
(uQ^U~}ÇU
µKÉw~vK{Q~}³\N} \
%Q^N}
¨q\~xKN©
8QzU\^
%Q^N}
(uQ^U~}ÇU
22.00 Õ/ô “Ìà÷î i Áîòàí 2”
02.20 Ò/ñ “CSI. Ìiñöå çëî÷èíó”
'}^KN}K8QzU\^\w
%Q^N}
22.00 Õ/ô “Ìà÷î i Áîòàí”
00.10 Õ/ô “Ìà÷î i Áîòàí”

00.30 Õ/ô “Êîñòÿíòèí”
00.00 Õ/ô “Çàïèò ó äðóçi”
22.00 Õ/ô “Âîâê ç Óîëë Ñòðiò”
(xK^\ y|U}Qv
06.45
Õ/ô
“Äîïiíã
äëÿ àíãåëiâ”
(xK^\ y|U}Qv
01.30
Õ/ô
“Ìà÷î
i
Áîòàí
2”
¡ÀÓLÃº¯º½ºL»ºÚ³°ºÃ¶¬Ô
Ù
8K~y\zv¨(zU|\y©
Ù
Ù
Ù
8K~\y¶y^KÇ~\
09.00 Õ/ô “Íi÷íèé ïàòðóëü”
8K~\y¶y^KÇ~\ 8K~\y¶y^KÇ~\ 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
8K~\y¶y^KÇ~\ ¨¤^wU~K~UNu^Kz©
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
(\{\|~U
¨¥Q{Q~|yK^~\{\^\ y©
(\{\|~U
(\{\|~U
(\{\|~U
sU^y\zv g
¨(zU|\y©
sU^y\zv g
sU^y\zv g
sU^y\zv g
(zQy^gKKx\~QzUN}yK
15.05, 19.30 Ò/ñ “Ìîðñüêèé ïàòðóëü”
8QK~KwUN}yK
(zQy^gKKx\~QzUN}yK
(zQy^gKKx\~QzUN}yK
8QK~KwUN}yK
16.45 Ò/ñ “Ñòàâêà áiëüøà çà æèòòÿ”
13.50, 15.30 Ò/ñ “×óæà äîëÿ”
8QK~KwUN}yK
8QK~KwUN}yK
%{Q~}
21.20 Ò/ñ “Êðèìiíàëiñò - 6”
18.00 Ò/ñ “Êiëüöå ç ðóáiíîì”
%{Q~}
%{Q~}
Nu^KzQ|z\N}U
23.45 Ò/ñ “Äóåëü ïiä ñîíöåì”
µ\y \¨p\z\^}¶y^KÇ~K©
Nu^KzQ|z\N}U
Nu^KzQ|z\N}U
½Ó¬·L¹LÚ²´¾¾ËÔ
01.55 Ò/ñ “Ñóòî àíãëiéñüêi âáèâñòâà”
½Ó¬·L¹LÚ²´¾¾ËÔ
½Ó¬·L¹LÚ²´¾¾ËÔ
½Ó¬·L¹LÚ²´¾¾ËÔ
18.00 Ò/ñ “Êiëüöå ç ðóáiíîì”
¨ouK|y\zvNzU|\y©
23.30 Õ/ô “Âîäíèé ñâiò”
18.00 Ò/ñ “Êiëüöå ç ðóáiíîì”
18.00 Ò/ñ “Êiëüöå ç ðóáiíîì”
µ\y \¨p\z\^}¶y^KÇ~K©
¨8Q\zv|\yK©
µQQwK{K~
µ\y \¨p\z\^}¶y^KÇ~K©
µ\y \¨p\z\^}¶y^KÇ~K©
½Ó¬·L¹LÚ²´¾¾ËÔ
¨¥Q{Q~|xK~|}Ny\{\¤ÉzK©
%{Q~}Nu^KzQ|z\N}U
23.30 Ò/ñ “CSI. Ìiñöå çëî÷èíó”
23.30 Ò/ñ “CSI. Ìiñöå çëî÷èíó”
23.30 Ò/ñ “CSI. Ìiñöå çëî÷èíó”
05.15 Õ/ô “ß áóäó ÷åêàòè...”

ÑÓÁÎÒÀ
27 Ñ²×Íß
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ÍÅÄ²Ëß
28 Ñ²×Íß

UA: ÏÅÐØÈÉ

UA: ÏÅÐØÈÉ

q¨6QyNK~|^KºQy\
q\u^KzQ|~U©
q\y|^KwK¨±NzU~K
~KN}Uz©
nKx~¿^nQu^KzK~K
UN~zK~~
q¨³^wK^KnKx~\{\¿^©
q¨/Nu}~K|~UN}©
12.00 Õ/ô Áiáëåéñüêà Êîëåêöiÿ.
Ó¼º¼º¶,Ü¼±¸LËÔ
nUK}\~¹QwuU\~K}Èz^\u
p\~yKuQ^QNU|zK~~\\zUy
yw
qN¨qyKuK~Q}K©
nUK}\~¹QwuU\~K}Èz^\u
p\~yKuQ^QNU|zK~~U~yyw
16.55, 00.55 Ïîãîäà
qN¨qyKuK~Q}K©
18.35 Õ/ô “Ñòàðèé äîáðèé äåíü
ïîäÿêè”
¨p\^|UN}NzU}©
21.00, 01.10 Íîâèíè
8\NQy^QQ~KUN}\^U
oUv~KUw^
23.20 Ä/ô “Ëåãiîí. Õðîíiêà
¶y^KÇ~Ny\ÇpKy\ÇK^wUÇ©
nUK}\~¹QwuU\~K}Èz^\u
p\~yKuQ^QNU|zK~~\\zUy
yw
nUK}\~¹QwuU\~K}Èz^\u
p\~yKuQ^QNU|zK~~U~yyw
q¨¶y^KÇ~NyK^Qz\U©
qN¨6^Q{\~Nyvu}Uz~y©
q¨o\~x\^\N|\K{~©
²K|zQU^«q\U

06.00 Ì/ñ “×îðíèé Äæåê”
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 Äîáðîãî
^K~y¤^KÇ~\
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 01.10
Íîâèíè
09.30 Õ/ô Áiáëåéñüêà Êîëåêöiÿ.
Ô¼º¼º¶,Ü¼±¸LËÔ
q¨6xNQ^zK}\^U¨nUv
(\~©
³Q^ v~KNQU
²QzKv~Uy}^
q\ywQ~}K~vy
nUK}\~¹QwuU\~K}Èz^\u
6|~\~KwU K~KQN}KQ}K
·\yYcaUN
nUK}\~¹QwuU\~K}Èz^\u
swU K~KQN}KQ}Kff
17.45 Ò/ñ “Iìïåðiÿ”
¨p\^|UN}NzU}©
8\zKK~Ku^\{^KwK
±Kvy\w»^\w
qN¨sN}^U¥z^}K
sKx\^\~Q~\{\wUN}K©
q¨nUvK{\^±KyUzyK©
q¨o\~x\^\N|\K{~©
(zU}\
8\NQy^QQ~KUN}\^U

1+1
06.00, 19.30 ÒÑÍ
¨p^\ U¨
¨(~U|K~\yogU|~v©
¨/~NuQy}\^±UN}K©
µ^K{U~KUN}\^Uy\gK~~
z|^KwU¨(UNUu^Qy^KN~K
UwuQ^K}^©
15.40 Õ/ô “Íå ìîæó çàáóòè òåáå”
20.15 Õ/ô “Âèïàäêîâèõ çóñòði÷åé íå
¿®¬ÜÔ
¨oQU^~Uv¤Çz©
02.25 Õ/ô “Ìié íàéêðàùèé âîðîã”

1+1
06.10 ÒÑÍ
¨¶y^KÇ~NyUNQ~NKUÇ©
¨(~U|K~\yogU|~v©
¥\}Q^Q¨¥\}\KxKzK©
09.40 Ì/ô Ìàði÷÷èí êiíîçàë. “Ìàøà
i âåäìiäü”
¨n}zK{^\wK|©
¨(zU}
~Kzz\^U}/~|\~QU©
¨¥U{KNwUg©
¨µ(²µ|Q~©
¨p\\Ny^KÇ~©
23.10 Õ/ô “Äîìàøíÿÿ ðàáîòà”
00.50 Õ/ô “Åêñòðàñåíñ”
04.20 Ì/ô

×

¨³\|^\xU©
06.00 Ì/ô
¨oQyvx\yN6QyNK~|^¶Ny
±Kv^UNn^UÉ|UN©
×
¨qK~vu^\Qy}©
06.35 Ì/ô
¨p\}Éw\^K\w©
¨¹QyKvwQ~Q©
¨6^QU^Q yK8KvUuQy\©
¨³\|\^\UzKNU©
¨6^QU^Q yK
09.30, 03.40 Õ/ô “Ãîñïîäàð òàéãè”
³Q^QKzK~}KQ~~©
11.00 Õ/ô “Âåðòèêàëü”
12.00 Õ/ô “Ôàíòîìàñ ïðîòè Ñêîòëàíä
12.45 Õ/ô “Áàëàäà ïðî äîáëåñíîãî
ßðäà”
ëèöàðÿ Àéâåíãî”
14.00 Ò/ñ “Ãåíåðàëüñüêà íåâiñòêà”
14.30 Õ/ô “Ìiñöå çóñòði÷i çìiíèòè íå 17.50 Ò/ñ “×åðâîíà êîðîëåâà”
ìîæíà”
20.30 Ò/ñ “×åðâîíà êîðîëåâà”
¨³\|^\xU©
22.55 Õ/ô “Âàðåíüêà”
20.30 Õ/ô “Ìiñöå çóñòði÷i çìiíèòè íå ¡ÀÓºÚ³L¼¶´»¼±¶¼¬½¹LÔ
ìîæíà”
ICTV
¨oQyvx\yN6QyNK~|^¶Ny
(yK^x~KUÇ
±Kv^UNn^UÉ|UN©
+z^yK
01.45 Õ/ô “Ëiâøà”
·Ky}
¨<[]aT[]©
nU Q~Uu^Kz|K
ICTV
08.00 Õ/ô “Ïàòðiîò”
(yK^x~KUÇ
¡À,Ó,³º½LÚ
+z^yK
ç ëþáîâ’þ”
·Ky}
·Ky}qQ~
nU Q~Uu^Kz|K
13.25 Õ/ô ÁÎÍÄIÀÍÀ: “Ëiöåíçiÿ íà
07.30 Ò/ñ “Âiääië 44”
âáèâñòâî”
10.50, 13.00 Õ/ô “Ïîñòàííÿ ñâiòó”
16.00 Õ/ô ÁÎÍÄIÀÍÀ: “007:
·Ky}qQ~
Êîîðäèíàòè “Ñêàéôîëë”
13.15 Õ/ô “Ïàòðiîò”
·Ky}}~gz~
16.10 Õ/ô ÁÎÍÄIÀÍÀ: “I öiëîãî ñâiòó
6yNK~\(\y\\z\
çàìàëî”
20.35 Õ/ô ÁÎÍÄIÀÍÀ: “Ïîìðè, àëå
·Ky}oQU^
íå çàðàç”
²K|zKv~U~\z~³U|Nwy 23.10 Õ/ô ÁÎÍÄIÀÍÀ: “I öiëîãî ñâiòó
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
çàìàëî”
20.05 Õ/ô ÁÎÍÄIÀÍÀ: “007:
01.35 Õ/ô ÁÎÍÄIÀÍÀ: “Äîêòîð Íîó”
Êîîðäèíàòè “Ñêàéôîëë”
03.20 Õ/ô “Ïîñòàííÿ ñâiòó”
22.45 Õ/ô ÁÎÍÄIÀÍÀ: “Ëiöåíçiÿ íà

âáèâñòâî”
07.05 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà”
¡À,Ó,³º½LÚ³
¨oNQx|QNwK~\©
ëþáîâ’þ”
¨¤K^K\yQ~K±Kv|K~U©
03.10 Õ/ô “Ïîñòàííÿ ñâiòó”
¨A·Ky}\^©

15.05 Õ/ô “Äîáiãòè äî ñåáå”
06.05 Õ/ô “Ñïîêóòà”
¨(U|N}z\zQ|}QyN}^KNQ~N©
¨¤K^K\yQ~K±Kv|K~U©
23.00 Õ/ô “ß ùàñëèâà”
¨oNQx|QNwK~\©

¨A·Ky}\^©
s\~K~\U
19.00 Õ/ô “Äîáiãòè äî ñåáå”
(}Q~|Ku \
22.50 Õ/ô “Ìðiÿòè íå øêiäëèâî”
05.30, 06.50 Ì/ñ “Äðàêîíè: Ïåðåãîíè

áåçñòðàøíèõ”
s\~K~\U
06.49, 07.49 Kids Time
06.00 Ì/ñ “Ëóíòèê i éîãî äðóçi”
07.50 Õ/ô “Êàðàòå-ïàöàí”
8QzU\^
10.20 Õ/ô “Äåâ’ÿòü ÿðäiâ”
(}^KN}UK8QzU\^\w
12.20 Õ/ô “Äåâ’ÿòü ÿðäiâ. ×àñòèíà 2”
11.50 Õ/ô “Âòiêà÷”
14.10 Õ/ô “Îñòàííié âîëîäàð ñòèõié”
14.20 Õ/ô “Òðåéñåðè”
16.10 Õ/ô “ß íîìåð ÷îòèðè”
16.10 Õ/ô “Êàðàòå-ïàöàí”
18.20 Õ/ô “Çåìëÿ ìàéáóòíüîãî: Ñâiò
19.00 Õ/ô “Îñòàííié âîëîäàð ñòèõié”
çà ìåæàìè”
21.00 Õ/ô “ß íîìåð ÷îòèðè”
21.00 Õ/ô “Çíàðÿääÿ ñìåðòi: Ìiñòî
23.00 Õ/ô “Áóäèíîê âîñêîâèõ ôiãóð”
êiñòîê”
23.30 Õ/ô “Áåðåçíåâi êîòè”
Ù
01.20 Õ/ô “Òðåéñåðè”
(\{\|~U
Ù
sU^y\zv g
½ÓºÜ¹º®±²´¾¾ËÔ
(\{\|~U
13.00, 15.20 Ò/ñ “Îáðàíèöÿ”
sU^y\zv g
17.45, 19.40 Ò/ñ “Ïîðàíåíå ñåðöå”
09.10 Ò/ñ “Îáðàíèöÿ”
½Ó°´¹Ü°´¹´µL¹¬³¬®²°´Ô 13.20 Ò/ñ “Ïîðàíåíå ñåðöå”
µQQwK{K~
½ÓL®¶¼º¶¿°º½L¸ÒÚÔ
³\|UÇ}~6Q{\w
03.00 Ò/ñ “20 ðîêiâ áåç êîõàííÿ”
³K~}\

p\\z~K}QwK
06.45 Õ/ô “×åêàþ òà ñïîäiâàþñü”
22.50 Õ/ô “Øóêàþ òåáå”
09.30 Õ/ô “Ùå äî âiéíè”
8QK~KwUN}yK
¨¥Q{Q~|xK~|}Ny\{\¤ÉzK© 02.15 Ò/ñ “20 ðîêiâ áåç êîõàííÿ”
¨(zU|\y%{Q~}©

¨8Q\zv|\yK©
¨¶y^KÇ~Kz^KKÉ©
¨³Q^Q\w~U}U©
11.45 Õ/ô “Ïðîåêò “Àëüôà”
¨(zU|\y©
13.15 Õ/ô “Ïàöàíè”
19.30 Õ/ô “Ïðîåêò “Àëüôà”
¨¥Q{Q~|yK^~\{\^\ y©
21.10 Õ/ô “Ñîëîìîí Êåéí”
16.35 Õ/ô “Ñîëîìîí Êåéí”
23.10 Õ/ô “Ïîëÿ”
¨(zU|\y%{Q~}©
01.15 Ò/ñ “Âåëèêi ïî÷óòòÿ”
¡ÀÓ±¹Ë±¹ÜÃ¶¬¾¬Ó¶¬¾ÊÄ¬Ô
¨(zU|\y©
¨q\x^vzQU^©
¨ouK|y\zvNzU|\y©
22.45 Õ/ô “Ëþáè ìåíå”
¨8Q\zv|\yK©
00.45 Õ/ô “Ïîëÿ”
04.35 Õ/ô “Ãðiøíèê”
¨µKÉw~Uy^wU~K~\{\NzU}©
05.45 Ò/ñ “Ñïàäùèíà”
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РЕКЛАМА
ОГОЛОШЕННЯ
НерухомIсть
Продам

1кім. Східний, 1/5ц, 24м, звичайний стан
0686921537
1кім. Східний, 2/10, 40м, сира, будинок
зданий 0686921537
2кім. Дружба, 1/5ц, 46 м, звичайний
стан 0686921537
2к. Дружба, 4/5, п/б, 46м, косм рем.,
колонка, 21500 096 6774724
Терміново продам 3-кімнатну квартиру,
смт.В.Березовиця, Кемпінг, 61 м. кв.,
5п./5 пов. буд., 0673501611
3к. Сонячний, 3/9ц, 82м, сира, буд.
зданий, 47000 0966774724
3к. Східний, 2/5, п/б, 60м, кім. окр.
хороший стан, 25000 0966774724
3кім. Сонячний, 8/10ц, 84 м, сира
0686921537
3к. Новий Світ, 57м, 2пов, і/о, є/р, меблі,
техніка +(гараж-5000) біля будинку,
33000 0966774724
3кім. Дружба, 5/9п., 78 м, і/о, ремонт
0686921537
3кім. Аляска, 4/9п, 63 м, і/о, ремонт
0686921537
4к. Оболонь, 110м, 2рівні, і/о, є/р 2
санвузли, 60000 0966774724
Будинок, с.Малий Ходачків, 350м, 3пов.,
гараж, стяжка, штукатурка, м/п вікна,
двері, і/о, 40сот., 40000 0966774724
Будинок з надвірними спорудами в с.
Кобзарівка Зборівського р-ну (35 км від
Терн.), город 0,25 га 0984277309
Будинок дача с. Петрики, 2 пов., 63 м,
6 сот 0686921537
Зем. ділянка, с.Біла, 6сот, комунікації,
8000 0966774724
Буд., Кутківці, 250м, 8сот, комунікації,
розводка, і/о, мп/вікна, двері, 80000
0966774724
Житловий будинок в смт Микулинці, є
гараж і господарські будівлі, загальна
площа присадибної ділянки 9,9 сот.
0962363513
Будинок с. Петрики, 450 м, 2 пов. + ділянка 14 сот 0686921537
Терміново продам земельну ділянку в
с. Охримівці, 0,45 га 0673501611

Газоблоки «Аерок», якісні, сертифіковані, клеї для кладки та оздоблення
блоків, матеріали для утеплення
фасадів, 0978085572

сIльське господарство

Оренда

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

Куплю

Будинок біля Тернополя, ділянку, дачу
розглянемо усі пропозиції 423436,
0964736766; 0662929348

Дорого

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

ПІДШИПНИКИ

Для промислової
та сільськогосподарської техніки
Для легкових та вантажних
автомобілів

ПАСИ КЛИНОВІ
САЛЬНИКИ

(068) 862-24-29
Квартиру сиру у новобудові або
обжиту, різні варіанти 423436,
0964736766
Куплю 1кім. квартиру, малосімейку,
кімнату в гуртожитку, хрущовку, чешку,
новобудову, різні варіанти 423436,
0964736766

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

м. Тернопіль. Тел. (067) 354-70-97
www.bearings.te.ua
Продається мотор до Москвич—412
та причіп до трактора. м.Тернопіль.
 0961926139 (Павло)
Трактори, мототрактори, мотоблоки, двигуни різних потужностей, обладнання до
них. Гарантія, з/ч, безкоштовна доставка.
Знайдете дешевше — віддамо ще дешевше 0985989484, 493000, 0982591958,
0666653606, www.tractor_c.com.ua
Продається мотор від автомобіля
Москвич — 412 та причіп від трактора.
м.Тернопіль 0961926139

Кожен
додатковий рядок

Виділення
напівжирним
шрифтом
Оголошення в рамці
— 3 рядки,
до 100 символів
Оголошення в рамці
— 5 рядків,
до 150 символів

На темному фоні

або купон

+2 грн

+5 грн

20 грн
30 грн

+10 грн

1 позиція у бізнесовому
довіднику (2 рядки)
35 грн
Кожен
+5 грн
додатковий рядок

БудIвництво, ремонт

Дошка на підлогу, обрізна, вагонка
соснова 0679534307

Куплю

• котли твердопаливні,
електричні, газові
• конвектори, газові колонки
• газові лічильники та плити
• електричні обігрівачі
• бойлери та ін.
м. Тернопіль (ринок «Західний»),
вул.Об’їзна, 12/5Б
(0352)53-86-36,
(098)1277011, (050)8673324

Все для дому

Блочна реклама:
1 см2 на 1 сторінці

1 см на кольорових
сторінках
1 см2 на чорнобілих
сторінках
2

ОБЛИЦЮВАЛЬНА
ДЕКОРАТИВНА
(067) 352-51-54

Меблі

Класичні меблі від виробника	
вул. С. Бандери, 47 (м-н «Київ»)

72 грн

0673542064

Діє система знижок, залежно від площі та кількості виходів

Послуги

Вважати недійсним

Текст оголошення + телефон

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

Фінанси

Пільговий кредит 0993115849
Даємо гроші дешевше, ніж
у будь-якому банку 0687856809

У кондитерський цех потрібні: кондитери,
фасувальники, різноробочі 0984262648,
0984510752
На підприємство у Тернополі потрібні
вантажники. Заробітна плата від 6 тис. грн.
521033
Швейне підприємство "Мода-Текс"
набирає працівників м. Тернопіль;
мкр-н Центр; вул. Текстильна, 4 А
0682895998, 0635450101
Потрібна доглядальниця для 90-річної
жінки 0503770209
Для створення сім’ї познайомлюсь
із жінкою віком від 48 до 55 років,
не схильною до повноти, яка проживає в м.Тернополі або одному із сіл
Тернопільського району. Дзвоніть, не
пошкодуєте. 0966207365.

3 грн

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

Юридичні

Консультації щодо вирішення юридичних проблем в інших країнах.
0672549506, 0950378089
Адвокат Рукавець Олександр Володимирович м. Тернопіль; мкр-н Новий Світ;
вул. Чехова, 8 098036-25-08

Знайомства

6 грн

www.cegla-plotycha.com.ua

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

Медичні

Ультра-звукова діагностика, медичний
центр УЗД 0352263717
ЛОР-центр слуху. 404748,
0955747373, 0673174127
Лікування на бджолиних вуликах,
бджолоужалення, інгаляція, пилок,
перга, прополіс, мед, воскова міль,
мертві бджоли. Село Чернелів-Руський
Тернопільського району 0679455186,
0685392533, 0972076523 (Орест
Лук’янець)

робота

8 грн

Комп’ютерна діагностика автомобілів, усунення помилок, чистка
фурсунок. 0974351918

Чистка подушок і перин 0974089466,
0685154025
Ремонт пральних машин, іншої техніки,
0970083248
Ремонт телевізорів 0976056826
Прокат та пошиття святкових
костюмів, суконь, великий вибір
0979793028

Дешевий кредит — переконайтеся
0993115849

Ціни дійсні з 8.11.2017р.

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

Продам

Опалювальна техніка

с. Плотича,
вул. Грушевського, 9

Купон безкоштовного оголошення
Рубрики:

Електричні водонагрівачі, продаж,
встановлення, технічне обслуговування,
404100, 0673533170
Сходи дубові, металеві, ковані від виробника, т.400335, 0673829242
Труби азбестоцементні, залізобетонні,
т.424380, 0979798631
Опалювальна техніка, монтаж 522317
Алмазне сверління, буріння отворів
під вентиляції та твердопаливні котли,
0960451604

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

528830, 097 7947546

5 грн

Послуги
Побутові

Мерседес «Спринтер», «Віто»
Фольксваген «Транспортер»
Фіат, Рено,
Пежо
та легкових
автомобілів

Для імпортних комбайнів

землю, городи від 1 га.
Допомагаємо
в оформленні
документів на землю:
спадщина, сертифікати.

Саджанці та живці високопродуктивної чорної смородини. Під час посадки
надаємо консультації 0973944257

Автозапчастини
до бусів

Реклама і оголошення в нашій газеті
Мінімальне оголошення — 2 рядки,
до 70 символів

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

Шафи-купе, безкоштовний замір,
434714, 0674878484, 0958752424
Виготовлення шаф-купе 429969,
0685233332
Виготовлення меблів, продаж меблевої фурнітури 433993, 0674019806,
0631286858
Стільці, парти, 269692, 0679363100
Шкіряні меблі для дому та офісу,
297188, 0508597119
Меблева тканина та фурнітура,
0673517791, 0666737401
Полиці книжкові, підставку настінна під
телевізор, 0977257163
Iндивідуальні та фабричні меблі,
безкоштовна доставка по Західній
Україні, 0987939176
Меблі, шафи-купе, кухні, офісні, готельні 0674324111

Побутова техніка

Аудіотехніка 0352434323, 0673511511
Запчастини до пиловсмоктувачів, пральних машин та ін. техніки,
436043, 0970109717

слово
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Вітаємо!

Інформує служба «101»

Правила поведінки на льоду!

У зимовий період, коли водойми вкрилися кригою, прогулянки, катання на ковзанах
чи зимова риболовля є небезпечними для здоров’я та життя людей. Проте громадяни
здебільшого ігнорують елементарні правила безпеки та виходять на тонку кригу, що і
стає причиною трагічних наслідків.
Колектив Територіального центру
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Тернопільського району щиро вітає з ювілеєм
соціального робітника с. Драганівка
Наталію Ярославівну ЗАЛУЗЬКУ,
с. Буцнів Марію Андріївну ГОРИНУ.
Прийміть з нагоди ювілею
Наш найсердечніший привіт.
Хай вам із вашою сім’єю
Лиш радості дарує світ.
Нехай душа ніколи не старіє,
На білій скатертині будуть хліб і сіль.
Своїм теплом хай сонечко зігріє
І щиро привітання линуть звідусіль!
Колектив Територіального центру соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) Тернопільського району щиро вітає з днем
народження соціального робітника
с. Острів Уляну Володимирівну
БРИКАЙЛО, с. Білоскірка Оксану
Миронівну БАУТІНУ.
Хай Бог вам пошле літа щасливі
І рівну стрічку сонячних доріг.
Нехай удача на життєвій ниві,
Неначе килим, стелиться до ніг.
Хай радість буде на роботі і вдома,
Хай серце не знає невдачі і втоми.
Здоров'я вам, щастя на довгі-довгі роки!
Немає більшої радості в житті,
ніж народження дитини! Шановні
Андрію
ШКИВУЛ
та
Ольго
ВОЛИНЕЦЬ-ШКИВУЛ! Виконком Романівської сільської ради і церковний хор вітають вас з цією подією!
Синочку бажаємо рости розумним
і здоровим, щоб завжди радувати
маму і тата.
Привітання мамі й татку
Із народженням хлоп'ятка!
Красенем хай він зростає
І здоров'я, й мудрість має!
Хай найкращим буде сином
І продовжить рід родини,
Радістю всіх звеселяє,
Щастя хай його чекає.
Рости, ангелочку, на щастя матусі,
На радість дідусю і своїм бабусям.
Хай тобі всміхається доленька ясненько,
Бог оберігає маленьке серденько!
Колектив НВК «Довжанківська
ЗОШ І-ІІІ ступенів — ДНЗ» вітає з днем
народження вчителя хімії Людмилу
Анатоліївну КЕРНИЧНУ.
Хай здоров'я, радість і достаток
Сиплються, немов вишневий цвіт,
Хай малює доля з буднів свято
І дарує Вам багато літ!
Колектив Острівської ЗОШ І-ІІІ
ст. щиро вітає з днем народження
вчителя хімії Людмилу Анатоліївну
КерничнУ.
На довгий вік, на многії літа,
На шану від людей, тепло родинне,
Стелися, доле, крізь усе життя
Лише добром для доброї людини.
Педагогічний колектив НВК «Мишковицька ЗОШ І-ІІІ ст. — ДНЗ» щиросердечно вітає з днем народження
практичного психолога Галину Зеновіївну БИЧКОВСЬКУ, вчителя початкових класів Надію Ярославівну
БРИКАЙЛО, вчителя англійської
мови Ліліану Анатоліївну ВІТУШИНСЬКУ, вихователя ГПД Ольгу Олегівну БРОШКО, технічного працівника
Іванну Дмитрівну СИСАК.
Нехай для вас квітує білий цвіт,
Життям стають найкращі ваші мрії,
І доля посилає многая літ,
Здоров’я, щастя, радості, надії.

Іменинники Тернопільського районного територіального медичного об’єднання — лікар-анестезіолог
Арсен Теодорович ПАСТЕРНАК,
економіст Ірина Миронівна РОМАНЮК, кухонний робітник Наталія
Орестівна ЦІШЕЦЬКА, водій автотранспортних засобів Іван Володимирович СВІТЛИК, сестра медична
Оксана Миколаївна ПАРХОМЧУК,
ливарник Микола Григорович КІНДРАТЮК,
лікар-акушер-гінеколог
Іван Іванович СМУК, кухонний робітник Іванна Василівна БИЧКО,
лікар-рентгенолог Богдан Євгенович СУМ, старша сестра медична
Марія Іванівна ЗАЛЕЦЬКА, лікарпульмонолог Галина Петрівна МЕДВЕДИК, сестра медична стаціонару
Ольга Степанівна ГУМНИЦЬКА,
молодша медична сестра (санітаркаприбиральниця) с. Великий Глибочок
Оксана Петрівна ГОЛОВАТА, сестра
медична зі стоматології АЗПСМ с.
Ступки Тетяна Михайлівна ЛАБІШ,
лікар загальної практики — сімейний лікар Марія Леонівна МАЦ.
В святковий день
Прийміть вітання
Та найщиріші побажання:
Здоров'я, щастя та добра,
Наснаги, успіхів, тепла.
І повсякденно, повсякчас
Хай буде все у вас гаразд!
З повагою — працівники ТРТМО.

Колектив Мар’янівської сільської
ради, депутатський корпус, члени
виконавчого комітету вітають з днем
народження сільського голову Степана Мирославовича ПРЕЙЗНЕРА.
Нехай завжди Вам всміхається доля,
Несуть тільки радість з собою роки,
Хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи,
Хай збуваються мрії, бажання й думки.

Саме тому на території Тернопільського району тривають
інформаційно-роз’яснювальні
рейди, під час яких фахівці районного відділу відвідують місця
масового перебування людей на
льоду та проводять з громадянами профілактичні бесіди, вручають їм пам’ятки і листівки із попереджувальним змістом.
Щоб не трапилося лиха, потрібно обережно поводитися на
льоду. Рятувальники нагадують
любителям зимової риболовлі
основні правила безпеки на кризі. Для однієї людини безпечним
вважається лід синюватого або
зеленуватого відтінку 7 см завтовшки. Для групи людей безпечним є лід завтовшки не менше
ніж 15 см. При масовому катанні
на ковзанах товщина льоду має
бути не менше ніж 25 см. Ніколи
не перевіряйте товщину льоду
ударами ніг!
Особливо обережними слід
бути під час руху по льоду. Обходьте небезпечні ділянки з кущами
і травою. Особливу обережність
виявляйте у місцях зі швидкою
течією, джерелами, струмками
та теплими стічними водами підприємств. Якщо лід недостатньо
міцний, негайно зупиніться і повертайтеся назад тим же шляхом,
роблячи перші кроки без відриву
від його поверхні. Кожен рибалка повинен мати з собою засоби
самостійного порятунку та бути
обізнаним з правилами поводження на кризі.

Колектив Великоберезовицької
селищної ради, депутатський корпус
та члени виконавчого комітету вітають з днем народження державного
реєстратора селищної ради Юлію
Романівну ШПЕНДАК, депутатів
селищної ради Юрія Мироновича
БАСНЯКА та Бориса Романовича
ДЯКІВА.
Нехай здоров’я завжди добрим буде,
Хай у роботі ладиться усе,
За справи добрі хай шанують люди,
В сім’ю хай доля затишок несе.

Оголошення
Острівська сільська рада має намір провести громадські слухання
містобудівної документації на виконання рішення Острівської сільської ради від 22 грудня 2017 р. «Про розроблення детального плану
території про зміну цільового призначення земельної ділянки Черкаса
Тараса Васильовича за кадастровим номером 6125286400010011276
для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства в с. Острів Тернопільського району
Тернопільської області». Замовник містобудівної документації ПП О.
А. Шевчук. Громадські слухання відбудуться 16.02.2018 року о 15 год. у
приміщенні сільської ради с. Острів. З матеріалами містобудівної документації можна ознайомитися в Острівській сільській раді за адресою: с. Острів, вул. Кордуби, 63.

є небезпечним, адже приховує
загрозу — у будь-який момент
можна опинитися у крижаній
воді. Ваше правильне і свідоме
поводження на кризі посприяє
уникненню неприємностей на
зимових водоймах. Пам’ятайте,
крига буває надзвичайно підступною! Не забувайте про безпеку власного життя та заборону
виходити на лід у нетверезому
стані. В жодному разі не дозволяйте дітям самостійно бавитись
на кризі. Дбайте, щоб ваше улюблене заняття не стало крижаною
пасткою для вас.
Якщо ж біда все-таки трапилася, «101» — номер виклику служби порятунку!
Тернопільський районний
відділ управління ДСНС України
у Тернопільській області.

Пам’ять

На роковини Івана
Миколайовича Козюпи

Педагогічний колектив Великоглибочецької ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Я.
Стецька вітає з 55-річчям вчителя
початкових класів Наталію Володимирівну КМЕТЬ та вчителя зарубіжної
літератури Олександру Богданівну
СПІЧАК.
Незабутніх вражень, щасливих подій,
Здійснення задумів, втілення мрій!
Хай прекрасним цвітом шлях життя рясніє,
Справджуються завжди заповітні мрії.
Хай палають в серці почуття високі,
А доля дарує повні щастям роки.
Педагогічний колектив Великоглибочецької ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Я. Стецька вітає з днем народження вчителя
біології Василя Михайловича РІЯ.
Бажаємо квітів та мирного неба,
Грошей та здоров’я ще більше, ніж треба.
Хай доля вам щастя багато дає,
Зозуля сто років життя накує.
Достатку — у будні, в свята —
подарунків,
Гарних подій, доброти, поцілунків!

У випадку, якщо ви все ж провалилися під лід:
— не піддавайтеся паніці, утримуйтеся на плаву, уникаючи занурення з головою;
— кличте на допомогу;
— намагайтеся вилізти на лід,
широко розкинувши руки, наповзаючи на край льоду грудьми і
почергово витягуючи на поверхню ноги;
— намагайтеся якомога ефективніше використати своє тіло,
збільшуючи ним опорну площу;
— вибравшись на лід, перекотіться і відповзайте в той бік, звідки ви прийшли, де міцність льоду
вже відома.
Шановні рибалки! Зважайте
на застереження рятувальників,
не нехтуйте правилами безпеки
на зимових водоймах. Таке спокійне і дуже приємне заняття

з с. Довжанка Тернопільського району 16.01.1960 р. — 20.01.2017 р.
20 січня минає рік від того страшного дня, коли невблаганна
смерть вирвала з життя нашого найдорожчого батька, дідуся,
чоловіка, брата, свата, друга і просто прекрасну людину.
Досі не можемо змиритися з тим, що його вже немає з нами,
важка хвороба забрала так швидко і несподівано, залишивши
нас у смутку, журбі та розпачі.
Він був для всіх взірцем людяності та добра. До
нього завжди можна було звернутися з будь-яким
питанням, знаючи, що не відмовить, порадить, допоможе. Він багато зробив за своє коротке життя, але
багато чого не встиг…
Іван Миколайович був чудовим, люблячим чоловіком, батьком та дідусем, хорошим другом, мав багато друзів. Любив життя, цей світ, родину, сестер,
племінників, а найбільше за все — дітей і онуків.
Господь нагородив його багатьма дарами. Як добрий господар, добудував свій дім. У кожному куточку помітний дотик його рук. Майстерністю, з
якою він, здавалося, спроможний створити чи відремонтувати будь-що, охоче ділився із ближніми. Чи
хтось отримав від нього відмову, коли просив про
допомогу? Такими ж виховав і своїх синів.
Але він збудував не лише дім земний, а також і
духовний. Був відвертим, чесним, талановитим і щирим. Заступався за слабших в час несправедливості.
Незважаючи на важку хворобу, мужньо боровся,
усміхався крізь біль, покірно терпів, дякував Богу і
молився, не полишаючи надії на спасіння. І Господь
забрав його до себе.
Його добро — залишається у нас.
Його мудрість — залишається у нас.
Його честь — залишається у Бозі.
Всім прощає і просить прощення і молитви.

Відходить у вічність зі словами вдячності:
«Бог дав і Бог взяв».
Пам'ять про нього буде жити доти,
Доки будуть жити ті, хто має честь його знати.
***
Так пусто стало на душі,
І серце плаче кожен день від болю,
І огортає тихим смутком все навколо.
Рідненький, ми сумуєм за тобою.
Не вистачає усмішки і слова,
І погляду твого, ласкавого, простого.
Великий слід у житті ти залишив.
А скільки всім добра зробив.
Любив життя, любив людей,
Прожив для мене, для онуків і дітей.
Пішов достойно в майбуття.
Тобі не буде забуття.
А поки пам'ять житиме в віках,
Живим ти будеш у серцях.
Немає слів, щоб висловити біль утрати рідних,
друзів, усіх тих, хто знав тебе. Лебединим пухом хай
буде тобі земля і Царство тобі Небесне.
В глибокій жалобі та печалі — дружина Марія,
син Василь, невістка Марія, внук Дениско, син Андрій, невістка Юля, внучка Софійка і вся велика
родина, свати, друзі, знайомі.

Співчуття
Колектив Великобірківської селищної ради, депутати висловлюють
щирі співчуття рідним і близьким з
приводу трагічної смерті депутата селищної ради, начальника КП Великобірківської селищної ради «Добробут»
Стрілковського Ігоря Карловича.

Колектив комунального підприємства Великобірківської селищної ради «Добробут»
сумує з приводу передчасної трагічної смерті
Стрілковського Ігоря Карловича, начальника КП «Добробут» та висловлює глибоке співчуття рідним і близьким покійного з приводу
тяжкої та непоправної втрати.
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Життя як воно є

Дощ у Новорічну ніч
Я не знаю, навіщо пишу цей лист. Не знаю, як до вас звертатися. Не знаю, як назватися.
Хоча саме це ви і хочете зрозуміти. Хто я? Та жінка, про існування якої ви здогадалися
кілька місяців тому. Та жінка, через яку ви стільки разів плакали, яку проклинали, ненавиділи. Та жінка, яку називають суперницею, коханкою. Я та, хто перетворив на пекло
ваше життя, змусивши мучитися, розриватися між бажанням запитати його, вашого
чоловіка, вашого Ігорчика (адже ви так його називаєте): "Хто вона?" І неможливістю
зробити це: як же тоді гордість? Почуття власної гідності? Інтелігентність, нарешті? Ви
не запитали. До того ж стільки раз захоплювалися собою: "Ось він все зрозумів, відчув
без слів — і як я страждаю, і яка я горда. Він вдячний мені за моє благородство, за те,
що не влаштовувала сцен зі з'ясуванням стосунків. Він не міг не побачити, наскільки я
краща, ніж та жінка. Тому і повернувся до мене, повернувся іншим — кращим, ніж був:
турботливим, уважним. І це його перетворення теж багато змінило в мен: і захотілося
бути красивою, захотілося, щоб в квартирі стало затишно. Мені самій дивно, але я полюбила готувати" ... Ви ж саме так думаєте? Але ви помиляєтеся.
Так, у вашому домі зараз добре,
але не тому, що мене не стало, а
саме тому, що я є. Я пишу не для
того, щоб мучити вас. Я пишу, щоб
...
Розповім усе з самого початку.
У вас є час — Ігор попередив, що
повернеться пізно, тому що поїде на дачу до Іллі Григоровича.
Вас це не здивувало. Ви знаєте,
що цей старий професор зробив
з вашого чоловіка вченого. Щоб у
тридцять чотири роки захистити
докторськуку — одного таланту
мало. Треба, щоб були руки, які
талант плекають. У старого саме
такі руки. І тому цілком природно,
що Ігор їде привітати свого вчителя з Новим роком. Він дійсно туди
поїхав. Але потім прийде до мене
— відсвяткувати рік нашого знайомства.
Так, ми познайомилися 31 грудня минулого року. В черзі в ощадкасі. Ігор стояв переді мною. Над
коміром його пальто, як мишачий
хвостик, стирчав відірваний вішак. Коли Ігор ворушився, хвостик здригався. Спочатку мені було
смішно, а потім захотілося заховати. Я почала засовувати вішак за
комір. І тут Ігор обернувся. Я побачила його обличчя..
— У вас вішак обірвався. Я хотіла... — забурмотіла.
— Забув пришити, — зніяковів
він.
Коли я вийшла на вулицю, він
чекав на мене.
— Я хотів вас попросити... Чи
не дали б ваш номер телефону?
І, знаєте, я чомусь відразу назвала номер. Ігор поліз в кишеню, напевно, за записником. Але
підійшов мій автобус. Я увійшла.
Двері зачинилися. "Забуде, дивак,

звичайно, забуде", — думала, дивлячись через скло на незграбну постать в чорному пальто.
О десятій годині задзвонив телефон.
— Це той тип, з відірваним вішаком.
— Хочете, щоб я пришила
його?
— Дуже хочу, — радісно погодився він. — Знаєте, хоча це,
звичайно, нахабство, але хочу сьогодні. Ніяково все-таки Новий рік
зустрічати нечепурою.
Я назвала адресу.
— Тільки попереджаю, — буду
не сам.
Я нічого не встигла відповісти, як в трубці почулися гудки.
Вони здалися мені веселими, пустотливими, на серці стало легко і
радісно. Я почала метушитися по
квартирі. Живу сама, тому що...
Хоча про це потім. Новий рік збиралася зустрічати у друзів, отож,
прийняти гостя було нічим. Але
коли в двері подзвонили, на плиті
вже шкварчало м'ясо, а в духовці
запікався пиріг.
Відкривши двері, я від жаху відскочила: на мене дивився величезний чорний пес.
— Вибачте, не лякайтеся, це
Джеммі, він дуже добрий, — вибачився Ігор. — Я ж казав, що буду
не сам.
Джеммі тим часом спокійно
увійшов у передпокій, поклав лапи
на мою ошатну блузку, злизав зі
щік французьку пудру і пішов обстежувати квартиру.
Нічого не могла вдіяти зі своїм
обличчям. Та ні, я нічого не хотіла
з ним робити. Знала, що на ньому
написано: чудово, що ти тут, чудово, що ми вдвох. Знала, що він це

Усміхніться

Науковці з Гарвардського університету
виявили, що миші розмножуються набагато швидше, якщо їм не заважають науковці з Гарвардського університету.

— Ти вийдеш за мене заміж? — запитує
молодий чоловік дівчину.
— Ні. Чоловік, за якого я вийду заміж,
мусить бути відважний і кмітливий! —
відповідає вона.
— А ти вже не пам’ятаєш, як я врятував тебе, коли ти потопала?
— Ну так, відважним ти був, але це ще
не означає, що ти кмітливий.
— А як ти думаєш, хто човна перевернув? — скромно посміхнувся той.

Жінка попросила передати їй тюбик
із помадою, а я переплутав і дав тюбик із
суперклеєм.
Вона досі зі мною не розмовляє.

Етикетка на пляшці с негазованою водою: “Вода натуральна. Склад: екстракт
води, ідентичний натуральному, підсилювач смаку, розріджувач, підсилювач прозорості, консервант”.

— Офіціанте! Я не буду їсти цю бридоту! Покличте кухаря!
— Немає сенсу, він також не буде!

— Мамо, дивись, снігур! В тебе хліб є?
— Без хліба їж!

бачить і теж знає, що це чудово. Ми
ні про що один одного не питали.
Ми окреслили навколо себе межу,
через яку не могло пробратися ні
наше вчора, ні наше завтра. Було
тільки сьогодні, тільки ці хвилини,
тільки цей дощ. Такий дивний, такий несподіваний, такий раптовий
... дощ у Новорічну ніч.
Знала, що все навколо красиве: і
стіл, і кімната, і я в мерехтінні свічок. Так хотіла, щоб цей наш стан,
це щастя, якому судилися тільки
години, увійшло б в нього і залишилося в ньому назавжди. Як воно
увійшло в мене. І нехай будуть,
обов'язково нехай будуть і інші
години, дні, роки щастя, але вони
будуть іншими ... без цього дощу.
Хоч би довше не наставало завтра!
Але воно настане. І я дізнаюся,
що є ви. Що саме тоді ви їхали в поїзді. Їхали тому, що вважали — так
треба... Треба, щоб він залишився
сам і ви залишилися самі. І в цій
своїй самотності подумали, чому
ви поруч, але не разом. Напевно, ви
стояли в коридорі біля вікна, дивлячись у темряву. І в темряві цій бачилося вам, як і він стоїть в порожній вашій квартирі. Курить одну
сигарету за іншою і думає, думає
над тим, над чим і ви... І вже ніяк не
могли уявити: кімната ... свічки ...
жінка ... І вже зовсім неймовірне —
він спить, обіймаючи жінку.
Вікно відчинене, а за ним — теж
неймовірно — щедрий весняний
дощ. І по обличчю жінки, як краплинки по склу, скочуються сльози. Вона плаче тому, що він уві сні
повторював її ім'я. Так ніжно, з
такою любов'ю. Ні, не кидайте аркуш. Ви зараз все зрозумієте: він
повторював не моє — ваше ім'я.
Ми з вами, виявляється, тезки. Це

Відповіді на сканворд №2 від 12.01.2018 р.


З книги про застільний етикет: “Виделка
з чотирма зубцями — для гарніру, виделка
з трьома зубцями — для м’яса, виделка з
двома зубцями — для риби, виделка з одним
зубцем — це ніж”.

З появою дітей знову починаєш відпрошуватися в батьків, щоби кудись сходити.

Сусіди в одеському дворику:
— Соня, ти завагітніла чи пообідала?

Чому ви мене просите посидіти з дітьми ? Вони ж не сидять!

Лише жінка може з простого хлопця
зробити батька.

Сканворд

не мене — вас він кохав уві сні, це
не мене — вас обіймав. Я не знала
про вас тієї ночі. Ви не знали про
ту ніч. І добре, що не знали. Тодішня ви не змогли б зрозуміти — він
не шукав любовної пригоди.
Але настав день. Скінчилося
диво Новорічної ночі. Ігор мені
все розповів. Я слухала його і в
вас, незнайомій мені жінці, бачила
себе. Ви до дрібниць повторювали
мої помилки. Ви були такою, якою
була я п'ять років тому. А Ігор —
він нічого і не помітив, не побачив.
Не тому, що бездушний, а тому,
що всі його почуття, як промінь
прожектора, спрямовані тільки на
вас. І ще — він прийшов до мене,
щоб врятувати ваше кохання. Я
мала стати зіллям, щоб врятувати
вас обох. І я стала ним. Ми з вами
ровесниці. Але я старша від вас
на п'ять років самотності. І на дві
зламані долі: моєї і того, хто був
моїм чоловіком. А тепер — чужий
чоловік. І батько дівчинки, дуже на
нього схожої. Я іноді зустрічаю їх.
Якби можна було повернутися в
минуле і зупинити ту самовпевнену дурепу, якою я була тоді. Я кохала його, сильно кохала. Але дуже
вже плекала свою гідність, хоч би
не принизив. І в цьому своєму
прагненні доходила до повного
маразму. Якщо він просив зварити
щось смачненьке, відповідала, що у
мене немає часу стирчати на кухні,
що він забув про мою дисертацію,
одружився б на продавщиці. "А я і
так одружився на ковбасному відділі, — сказав одного разу, — крім
ковбаси, у нас нічого нема."
А дисертація мені потрібна була
тільки тому, що він захистився. Боялася відстати, залишитися в хвості. Вчена дурепа, яка не розуміла,

що чоловік може зробити найважчу справу, перевернути гори, але
не може пришити ґудзик на сорочці. І не треба від нього цього вимагати. Господи, яка ж я була дурна!
Відчувала, знала, що ще крок — і
прірва... І що я зробила? Те саме,
що і ви, — вирішила, що нам треба
якийсь час пожити окремо. Поїхала ... Повернулася… А через кілька
днів він поклав на стіл ключі від
квартири. Вони тихо брязнули, але
я оглухла від цього звуку, як від вибуху. І пішов. Потім я всю ніч сиділа в кухні на табуретці і скавуліла,
як покинуте собача. Це так страшно. І я не хотіла ... Не хотіла, щоб і
ви сиділи вночі на табуретці. Я вирішила, що робити. Я не була вашою суперницею, але хотіла, щоб
ви думали, що вона у вас є.
Ігор часто приходив до мене.
Але, повірте, я ніколи більше не
була для нього жінкою. Я стала
його сестрою, другом. І вашим, насамперед. Він був у своєму пошарпаному пальто, в старомодних сорочках, на яких вічно не вистачало
гудзиків. Я пришивала їх. Можливо, ви цього і не помічали. А одного разу повела його в магазин,
вибрала сорочку, светр, штани,
куртку. Потім ми повернулися до
мене. Я змусила його переодягтися
в усе нове. І коли він прийшов додому, ви, звичайно, не могли не помітити цього. Ви помітили й те, що
покупки зроблені жінкою. Наступного ранку я бачила вас в автобусі.
Не дивуйтеся, що знаю вас: одного
разу нас знайомила моя приятелька, яка працює разом з вами. В
автобусі ви дивилися в книгу, але
так і не перегорнули сторінку.
Продовження в наступному
номері.
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Футбол | Тренерський місток

Сергій ЗАДОРОЖНИЙ: «Новачкам доведеться
конкурувати за місце в основі»
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Спортивний калейдоскоп

Тернопільська «Нива» пішла на зимову перерву на 3-й сходинці турнірної таблиці групи А другої ліги. Хоча
«нивівці» суттєво відстають від дуету лідерів (на 11 очок від івано-франківського «Прикарпаття» і на 21очко
від волочиського «Агробізнеса»), проте спробують поборотися за вищі позиції, які дають можливість підвищитися в класі.

Тернополяни підтвердили
це в першій частині сезону бойовою домашньою нічиєю 3:3 з
прикарпатцями і сенсаційною
перемогою 1:0 у Волочиську
(наразі це єдина поразка лідера). Взимку «жовто-зелені»
підсилилися досвідченими захисниками вінницької «Ниви»
Сергієм Андрєєвим, Олександром Дугієнком й універсалом
Андрієм Гертом. Наставник
тернопільської «Ниви» Сергій
Задорожний (на фото) розповів
офіційному сайту клубу про новачків команди.
«На позицію центральних
оборонців ми шукали високих гравців. Це — козир при

стандартах, — зазначив Сергій
Задорожний. — Наприкінці
сезону я зателефонував гравцям, які мене цікавили. Серед
них був і Олександр Дугієнко.
Але тоді він запевнив, що у вінницькій «Ниві» його все вла-

штовує, йому запропонували
хороші умови. А наприкінці
грудня сам вийшов на зв’язок
і повідомив, що готовий співпрацювати з нами. Ми обговорили всі деталі і підписали контракт. Так, ми повністю закрили
центральну вісь оборони. Дугієнко та Андрєєв зіграні між
собою, адже виступали в одній
команді. Проте їм однозначно
доведеться конкурувати за місце в основі з іншими гравцями.
Конкуренція піде на користь
команді. Андрій Герт — лівоногий гравець. Може закрити
позицію лівого півзахисника та
захисника, а також зіграти в нападі. Останнім клубом Андрія

був «Нафтовик» з Охтирки.
До цього він пройшов хорошу
школу луганської «Зорі».
Ми проведемо два повноцінні збори. Команда вийде з
відпустки 1 лютого й одразу
розпочне підготовку. Перший
етап відбудеться у Тернополі,
а на початку березня плануємо вирушити на двотижневий
збір у Синьків, що у Заліщицькому районі. Там у наявності
поле зі штучним покриттям
та всі умови для перебування
команди. Після приїзду розпочнемо безпосередню підготовку до календарної гри у Львові,
що попередньо запланована на
31 березня».

Футбол | Шлях до вершини

Команда «Олімпік»: через терни до зірок

Всеукраїнське об’єднання тренерів із футболу нагородило найкращих наставників за підсумками 2017-го. У Прем’єрлізі найкращим визнали Романа Санжара. Торік його «Олімпік» досягнув найвищого в історії місця — 4 сходинка УПЛ,
дебютував у Єврокубках і делегував гравця до складу національної збірної України — Артем Шабанов вийшов на
футбольне поле в товариському матчі проти Словаччини (нещодавно він перейшов у київське «Динамо»). У першій
лізі такого звання удостоїли наставника чернігівської «Десни» Олександра Рябоконя, у другій — Олега Федорчука,
під керівництвом якого «Енергія» (Нова Каховка) вперше за 5 років усерйоз бореться за медалі і делегувала гравців у
студентську збірну України на міжнародні змагання.
Третя сила українського футболу?

Саме донецький «Олімпік» став відкриттям
минулого і цього сезону української Прем’єрліги. Кілька років тому про цю команду чули
одиниці, а тепер про неї знає чи не кожен уболівальник. Під час попереднього чемпіонату
«олімпіки» несподівано потрапили в першу
шістку, де вперто боролися за місце в Єврокубках. Вони тричі розписали мирову 1:1 у донецькому дербі зі «Шахтарем» й одного разу навіть вкрали очки в «Динамо», обігравши киян із
рахунком 2:1.
Минулої першості футболісти «Олімпіка»
фінішували четвертими, поступившись 10-ма
очками бронзовій «Зорі», і влітку дебютували в
кваліфікації Ліги Європи. Після того, як «молодші» донеччани отримали в суперники грізний
«ПАОК», навіть найзавзятіші оптимісти очікували розгрому від греків. Однак підопічні Романа
Санжара наперекір усім скептикам вибороли в
Києві нічию 1:1, а в Греції поступилися з рахунком 0:2 лише за браком міжнародного досвіду.
Вдало розпочав «Олімпік» цей сезон, єдиним з 12-ти учасників УПЛ не пропустивши
у стартових 5-ти іграх жодного голу. В 12-му
турі чемпіонської гонитви гравці донецького
клубу, скориставшись невдачами «Ворскли»,
посіли 3-тю сходинку турнірної таблиці одразу
за грандами українського футболу «Шахтарем»
та «Динамо», але згодом розслабилися й опустилися на 6-те місце. На цій позиції колектив
пішов на зимову перерву. За 4 сезони в еліті
«олімпіки» навчили суперників поважати себе
і всерйоз претендують на те, аби стати третьою
силою українського футболу. Це вони, зокрема,
засвідчили у протистоянні із «Зорею», лише в
компенсований час утративши перемогу (3:3).

Усе розпочалося на пустирі

Історія сходження команди з Донецька на
вершину бере початок із середини червня
2001-го, коли були створені благодійний фонд
«Олімпік» та однойменний донецький футбольний клуб. Президент Владислав Гельзін і голова
піклувальної ради Михайло Ляшко, котрі перебували біля витоків, інвестували в майбутнє
донецького футболу, розпочавши роботу зі
створення власної дитячо-юнацької школи.
На пустирі в одному з найстаріших районів
Донецька стартувало будівництво спортивного комплексу «Олімпік». Це яскраво свідчило
про створення професійної футбольної Академії, яка базується на місцевих кадрах. Крок за
кроком керівництво «Олімпіка» і тренерський
склад досягнули поставленої мети. Щоправда,
є в історії команди і темні плями — влітку 2015го донеччани потрапили під підозру УЄФА у
проведенні договірних матчів…
У перші роки існування 4 команди новоствореного донецького клубу подали заявки
до Дитячо-юнацької футбольної ліги України,
стільки ж — у юнацьку першість Донецька і До-

неччини серед юнаків. Уже в 2003-му команда
юнаків «Олімпіка» 17-18 років стала чемпіоном
області серед колективів фізичної культури.
Наступного сезону донецькі юнаки 1988 року
народження потрапили до фінальної частини чемпіонату України. Клубу на той момент
виповнилося лише 4 роки, але характер, дух
переможців компенсували нестачу досвіду. В
серпні 2004-го здали в експлуатацію спортивний комплекс — справжнє диво за мірками
дитячо-юнацького футболу. Талановиті донецькі хлопці отримали європейські умови для
тренувань.
Успіхи юнаків (хлопці 1985-го року народження двічі вигравали першість Донеччини)
дали можливість після хрещення аматорською
першістю заявити команду в сезоні 2004/05 у
змагання професійних колективів. У першій
зустрічі на новому рівні «Олімпік» уже на 7-й
хвилині повів у рахунку. Щоправда, згодом
пропустив 4 м’ячі у відповідь, поступившись
з рахунком 1:4 сєвєродонецькій «Блискавці»,
основу якої становили колишні гравці маріупольського «Іллічівця» на чолі з тренером
Юрієм Погребняком. Дебютну перемогу «олімпікам» принесла наступна гра проти «ГірникаСпорт».
10-річний ювілей «Олімпік» відзначив із розмахом, насамперед, відмінним результатом.
Ставши чемпіоном серед команд другої ліги
групи Б, команда завоювала право виступати в
першій лізі. У дебютному сезоні на новому рівні
«олімпійці» фінішували 12-ми. Яскраво виявив
себе нападник донеччан Іван Матяж, забивши
10 голів, а потім, перейшовши в запорізький
«Металург», іще 2. Сезон 2013/2014 став для
«Олімпіка» історичним. Команда завоювала золоті медалі другого за класом дивізіону і право
виступати в Прем’єр-лізі. До слова, в ході чемпіонату донеччани провели 20-матчеву безпрограшну серію.

Відомі вихованці «Олімпіка»

2014-го через воєнні дії на Донбасі «Олімпік» вимушено покинув рідне місто. Домашні
матчі в дебютному сезоні в когорті найсильніших донецький клуб проводив у Києві на
навчально-тренувальному комплексі імені Віктора Баннікова (сьогодні — на «Динамо» імені
Валерія Лобановського). В першому сезоні на
найвищому рівні донецькі футболісти після
першої частини чемпіонату перебували в зоні
Єврокубків. Але, на жаль, навесні не змогли
виступити так само успішно й опустилися на
підсумкову 8-му позицію. В Кубку України підопічні Романа Санжара (екс-капітана «Олімпіка»,
який очолює рідний клуб із 2013-го) дійшли до
півфіналу, де за сумою двох матчів поступилися
майбутньому володарю трофею «Динамо» (0:0,
4:1). Сезон 2015/2016 видався менш успішним,
аніж перший — 9-те місце.
«Олімпік» — клуб із хорошою інфраструкту-

На фото (зліва направо): Олександр Рябоконь, Роман Санжар і Олег Федорчук із нагородами Всеукраїнського об’єднання тренерів
з футболу найкращим наставникам за
підсумками 2017-го.

рою. Футбольний стадіон із трибунами до 5 тисяч місць, комфортабельні роздягальні, місткий
тренажерний зал, медичний центр, тренувальні поля з натуральним і синтетичним покриттям, комфортабельний стадіон із харчоблоком.
На цих майданчиках тренувалися 11 вікових
груп вихованців Академії. Цей спорткомплекс
був одним із базових на Євро — 2012. Тепер це
все залишилося в окупованому Донецьку…
«Олімпік» пишається своїми вихованцями,
які грають в УПЛ і першій українській лізі. Зокрема, Сергієм Яворським («Оболонь», казахстанський «Тобол», «Маріуполь»), Дмитро
Хомченовський («Кривбас», «Зоря», іспанська «Понферадіна», польська «Ягелонія»),
Владислав Кулач («Іллічівець», запорізький
«Металург», кам’янська «Сталь», турецький
«Ескішехірспор», «Зоря»). Особлива гордість
— випускник Академії «Олімпіка» опорний
півзахисник Дмитро Гречишкін, котрий 2013го підписав із чемпіоном-«Шахтарем» 5-річний
контракт. Він разом із Хомченовським дебютував у складі національної збірної України,
а голкіпер Заурі Махарадзе в складі молодіжної збірної України став переможцем Кубка
Співдружності — 2014. Першим чемпіоном
Європи серед юніорів є вихованець Академії
«Олімпіка» голкіпер Ігор Левченко.
Опікується командою 44-річний президент
«Олімпіка» Владислав Гельзін, який раніше
грав за «олімпіків» на позиції центрфорварда
(23 голи в 140 матчах). «Якщо ти приймаєш рішення стати власником клубу, треба мати дві
складові. Перше — постійний фінансовий дохід. Друге — любов до футболу. Якщо ти маєш
фінансовий ресурс, але не маєш любові до
футболу, в тебе ніколи не буде великих цілей
і завдань. Чим більша любов до футболу, тим
амбітніші цілі. Тоді буде успіх. Варто думати не
тільки розумом, а й серцем», — вважає Владислав Гельзін.
Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Україна вперше в історії буде представлена на Зимових Олімпійських
іграх у скелетоні (на фото). «Єдиним
спортсменом в нашій країні, який виборов відповідну ліцензію на Ігри-2018,
увійшовши в топ-50 світового рейтингу за підсумками сезону, є 19-річний
Владислав Гераскевич», — повідомив
міністр молоді і спорту України Ігор
Жданов. Міністерство молоді та спорту
України скерувало понад 1,4 мільйона
гривень на навчально-тренувальні збори за кордоном, участь у міжнародних
змаганнях і закупівлю форми та інвентарю для спортсмена та його батькатренера Михайла Гераскевича.
Українська тенісистка Марта Костюк здобула сенсаційну перемогу
на старті Відкритого чемпіонату
Австралії в Мельбурні із загальним
призовим фондом 43 мільйони доларів. У матчі першого кола Australian
Open — першого в сезоні турніру серії Великого Шолома — наймолодша
учасниця змагань за 57 хвилин обіграла 27-му ракетку світу китаянку Шуай
Пен — двічі по 6:2. Це перший тріумф
15-річної Костюк в основній сітці Великого Шолома і дебютна перемога над
тенісисткою із топ-30.
Футбольний клуб «Тернопіль» із наступного сезону планує повернутися в професіонали. Клуб уже розпочав атестацію для участі в першості
України серед команд другої ліги. На
22 січня заплановано перший організаційний збір відродженої команди. За
інформацією директора «Тернополя»
Назара Лиса, основну ставку у комплектації «муніципалів» планують робити на вихованцях тернопільського
футболу. Нагадаємо, цього сезону «Тернопіль» стартував у групі А другої ліги,
але через місяць після початку змагань
знявся з чемпіонату.
«Нива» (Тернопіль) визначилася
з 2-ма спарингами на першому
навчально-тренувальному зборі.
За попередніми домовленостями,
суперниками «нивівців» будуть «молодіжка» львівських «Карпат U-21»
та винниківський «Рух» (9-те місце в
першій лізі). Матч проти львів’ян відбудеться 7 лютого у Львові, з «Рухом»
— 10 лютого у Винниках. Тренери
тернопільського клубу розглядають
можливість проведення ще 1-2 спарингів. Потенційними опонентами є
хмельницьке «Поділля» та чернівецька «Буковина». З відпустки тернополяни вийдуть 1 лютого. До слова,
днями «Нива» розірвала контракт із
воротарем Романом Чопком, котрий
провів у воротах «зелено-жовтих» 3
матчі, пропустивши 2 голи.
28-річний вихованець київського
«Динамо» Артем Кравець продовжить кар’єру в клубі турецької Суперліги — «Кайсеріспор». Партнером
по команді українського нападника стане екс-футболіст «Шахтаря» Олександр
Кучер. Цього сезону Кравець провів у
складі «динамівців» 9 поєдинків в українській Прем’єр-лізі (3 голи), 1 — у Кубку України (2 голи) і 5 — у Єврокубках.
Загалом футболіст відіграв за киян 141
матч (43 голи і 14 результативних передач). Після 17 турів Суперліги «Кайсеріспор» із 30 очками перебуває на 5
щаблі турнірної таблиці, поступаючись
лідеру чемпіонату 6 балами.
Підготував Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.
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Все буде смачно

Солодко жити не заборониш

Щось захотілося солоденького? Звичайно, можна і в магазин піти. Там зараз всіляких
смаколиків... Але що в ній, тій випічці, яка на прилавках тижнями лежить і не псується?
Мимоволі замислюєшся. Тому спробуйте приготувати за нашими рецептами. Не пошкодуєте.

Рогалики з маком чи
горіхами

Інгредієнти: 1 скл. сметани,
250 г маргарину, 0,5 ч. л. соди, 4 скл.
борошна, 300 г маку, 100 г горіхів.
Приготування. Насипати в
миску борошно — 2 склянки. Покласти маргарин і порубати його
ножем із борошном, потім розтерти руками до крупи, як для пісочного тіста.
Додати соду, сметану. Швидко
замісити, щоб тісто було за консистенцію майже як на вареники, але трохи м’якіше. Покласти
тісто в холодильник на півгодини.
Начинка макова. Мак змолоти
на кавомолці, запарити окропом
або гарячим молоком. Залишити на 10 хвилин. Додати цукор за
смаком. Рідини для запарювання
маку лити не багато, щоб не треба
було зливати.
Начинка горіхова. Волоські
горіхи очистити, подрібнити, змішати з цукром. Якщо ви розмина-

тимете горіхи качалкою, радимо
перед цим посипати їх цукром,
він вбере горіхову олію.
Тісто розкачати дуже тоненько, 1 мм завтовшки. Нарізати
трикутники, викласти начинку
і загорнути рогалик. Не забувайте, тісто у нас не солодке! У
начинці має бути достатня кількість цукру. Рогалики випікати
в духовці при температурі 180
градусів 15 хвилин. Не перетримайте рогалики в духовці —
оскільки тісто без цукру, воно
не має зарум’янитися. Посипати
цукровою пудрою.

Торт «Мрія життя»

Інгредієнти: 100 г вершкового
масла, 1 банка згущеного молока, 2
яйця, 1 склянка борошна, 1/2 ч. л.
соди, 2 ч. л. какао.
Крем: 300 г сметани, 150 г цукру.
Приготування.
Розтопити
масло, змішати зі згущеним молоком, яйцями і склянкою борошна,
додати соду, погашену лимонним

Дуб під вікном
Молодий лісник побудував у лісі
велику кам'яну хату і посадив дуба
під вікном.
Минали роки, виростали у лісника діти, розростався дубок, старів
лісник.
І ось через багато літ, коли лісник
став дідусем, дуб розрісся так, що
заступив вікно. Стало темно в кімнаті, а в ній жила красуня — лісникова внучка.
— Зрубай дуба, дідусю, — просить онучка, — темно в кімнаті.
— Завтра вранці почнемо...— відповів дідусь.
Настав ранок. Покликав дідусь
трьох синів і дев'ятьох онуків, а також онучку-красуню й сказав:
— Будемо хату переносити в інше
місце.
І пішов з лопатою копати рівчак під фундамент. За ним пішли
три сини, дев'ять онуків і красунявнучка.
Василь СУХОМЛИНСЬКИЙ.

соком. Тісто розділити на 3 частини, в одну додати какао. Випікати
кожний корж 20 хвилин.
Сметану збити з цукром і змащувати коржі гарячими. Зверху
прикрасити шоколадом і ягодами.

Кокосові пірамідки

Інгредієнти: 1 скл. кокосової
стружки, 1/2 скл. цукру, 2 яйця.
Приготування. Розігріти духовку до 200 градусів. У мисці перемішати кокосову стружку і цукор.
Збити білки до густої піни, додати
до кокосової стружки, перемішати. Набирати чайною ложкою,
сформувати кульку, а потім зробити пірамідку. На змащене маслом деко викласти кокосові пірамідки. Випікати 15-20 хвилин.

Африканський пляцок

Інгредієнти:
Для макового коржа: 50 г масла, 8 яєць, 200 г цукрової пудри,
100 г меду, 1 ч. л. какао, 300 г маку,
4 ст. л. борошна, 1 ч. л. соди.

Для білого коржа: білки з 7
яєць, 1 склянка цукру, 1/2 склянки
борошна, 4 ч. л. крохмалю, 1 ст. л.
оцту, 1 ч. л. розпушувача.
Для ванільного крему: жовтки з 7 яєць, 20 г ванільного цукру,
2/3 склянки цукру, 2 ст. л. борошна, 2 ст. л. крохмалю, 500 мл молока, 200 г масла.
Для желейної маси: 1 кг яблук,
4 ст. л. цукру, 3 упаковки полуничного желе.
Приготування макового коржа. Жовтки відділити від білків.
Мак перемолоти в блендері. Масло перетерти з цукровою пудрою,
додати по одному жовтки, а потім
мед, постійно розмішуючи. Додати мак, перемішати. Борошно
просіяти разом із содою та какао,
з’єднати з маковою масою. Білки
збити до густої піни, обережно
лопаткою вмішати в макове тісто.
Розділити тісто на дві частини та
розлити у форми, встелені пергаментом. Випікати при температурі 170 градусів 25-30 хвилин.
Приготування білого коржа.
Збивати білок до густої піни, додати цукор, знову збивати (близько 5 хвилин). Акуратно вимішати
борошно з крохмалем, розпушувачем та оцтом. Покласти у розігріту до 160 градусів духовку. Випікати 25-30 хвилин.
Жовтки змішати з цукром, борошном та половиною склянки
молока. Решту молока довести до
кипіння, влити яєчну масу, варити кілька хвилин. Залишити охолоджуватися. Масло збити та поступово ввести заварний крем.
Яблука натерти на грубій тертці,
додати цукор. На повільному вогні

варити 7-8 хвилин, додати сухе полуничне желе, добре вимішати.
Першим викласти маковий
корж, змастити його половиною
ванільного крему. Далі викласти білий корж, змастити полуничною масою, зверху — решту
ванільного крему. Накрити маковим коржем. Залити шоколадною
глазур’ю. Покласти пляцок на 4-5
годин в холодильник.

Бісквіт

Інгредієнти: 7 яєць, 200 г цукру,
145 г борошна, 50 г крохмалю.
Приготування.
Дно форми застелити пергаментом. Духовку нагріти до 180
градусів.
Жовтки відділити від білків.
Білки збити, по одній ложці додати цукор, постійно збиваючи. По
одному додати жовтки, не припиняючи збивати. Збиваємо ще 5-10
хвилин, поки маса не стане густою
та пухкою.
Борошно змішати з крохмалем
і обережно додати яєчну масу.
Тісто викласти у форму. Випікати 30-35 хвилин. Залишити
бісквіт у формі на 15 хвилин, перевернути форму з бісквітом догори дном, залишити ще на 30-40
хвилин. Розрізати після повного
вистигання.

Дитячий майданчик
Лабіринт

Знайди відмінності

Крихти хліба
З лісосмуг, де свищуть сніговиці,
Де не стало корму і тепла,
Перебрались лагідні синиці
У садки до нашого села.
В завірюху, ожеледь, морози
Стукають синиці у вікно,
З горобцями ділять на дорозі
Крихту хліба мерзлу і зерно.
Пригощав пташок я з годівниці
І почав нарешті відчувать,
Що для когось крихта — це дрібниця,
А для пташки — жить чи замерзать.
Анатолій Качан.

Загадки
Вздовж ріки тепер мости.
Можна йти по них і йти.
Це надовго і всерйоз
Все скував Дідусь… (Мороз)

Я — істота нежива,
Я — істота снігова.
З кульок я складаюсь,
Діток потішаю. (Сніговик)

Мухи білі прилітають,
На головоньки сідають,
Замітають всі доріжки
І дарують діткам сніжки.
Хто ж дарує жартома
Білі мухи? Це… (зима)

