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Тема тижня
22 січня українці відзначали величну подію, що мала місце 99 років тому,
коли два береги Збруча об’єдналися в одну Українську державу.
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На урочистості з нагоди відзначення державного свята у містечко Гусятин
з’їхалося близько трьох тисяч людей. Акція пройшла на колишньому кордоні,
який розділяв ЗУНР та УНР, — на річці Збруч, на межі Гусятинського та Чемеровецького районів. В урочистостях взяли участь представники духовенства, влади,
громадські діячі та військовослужбовці.
На мості учасники ходи з’єднали дві частини українського прапора — жовту та синю,
таким чином поєднавши два береги Збруча.
Після того, як на середині мосту делегації двох
областей обмінялися хлібами, велика колона
рушила до середмістя Гусятина. Там, на центральні площі, священики відслужили молебень
за Героїв Небесної сотні й воїнів, які загинули,
захищаючи цілісність і незалежність України, за
мир і спокій в державі. Квіти шани і пам’яті від
обох делегацій лягли до підніжжя пам’ятних знаків учасникам АТО.

Звертаючись до історичних подій, голова
Тернопільської ОДА Степан Барна наголосив, що тоді були різні погляди на те, якою
має бути українська історія. «Грушевський
вважав, що не потрібна армія, Винниченко хотів будувати соціалістичну Україну. Були й конфлікти між Скоропадським та Директорією, бо
один бачив демократичний розвиток країни, а
інші — монархічний. Саме тому, зважаючи на ці
історичні уроки, сьогодні ні для кого не має бути
сумнівом, що нам потрібно будувати державу на
основі єдності довкола українського державного прапора. І ми зібралися всі разом засвідчити
Реклама

Різдво у
Тернопільському районі

свою позицію: хочемо об’єднати нашу державу,
бо українці мають жити у великій, єдиній, соборній та неподільній Україні», — акцентував
Степан Барна.

Цього дня святкові заходи
з нагоди возз'єднання ЗУНР та УНР
провели у більшості населених
пунктів Тернопілля.

За громадянську мужність, патріотизм, відстоювання конституційних засад демократії,
прав та свобод людини, самовіддане служіння
українському народу та з нагоди Дня Соборності України під час урочистої частини дійства грамотами обласних державних адміністрацій та
рад Тернопільської і Хмельницької областей нагородили учасників антитерористичної операції. По закінченню урочистої частини відбулася
святкова концертна програма за участю кращих
колективів із Тернопільщини та Хмельниччини.
Родзинкою стала святкова виставка майстрів
декоративно-прикладного мистецтва.
«Єднання — це те, чого найбільше бракує нашій державі, адже завжди є багато приводів до
розколу як в країні, так і в родинах. Та в цей нелегкий для України час ми маємо об’єднуватися
в єдину соборну незалежну Україну. Це — мрія
наших дідів та прадідів, борців за волю України,
які поклали своє життя на вівтар незалежності.
Історія вчить нас — лише у єдності наша сила,
тому об’єднуймося в ім’я України», — закликав
голова Тернопільської РДА Олександр Похилий.

Так, між селами Сураж Шумського та
Зіньки Білогірського районів було утворено символічний ланцюг єднання. Кілька сотень людей зібралися біля пам’ятного хреста,
щоб у такий важливий для усієї нації день ще
раз у молитві згадати полеглих за соборність
і незалежність держави.
З нагоди 99-ї річниці Соборності України
у с. Осники на межі Лановецького та Теофіпольського районів відбулася традиційна
зустріч делегацій. Під спів народного аматорського хору «Барви Волині» Лановецького РБК святково залунав Гімн України, під
час якого сторони обмінялися короваями.
Учасники дійства створили ланцюг єднання,
яким на мосту через річку Жердь символічно з’єднали між собою два регіони України та
виконали коляду.
А в селищі Підволочиськ відбулося міжрайонне свято «Збруч — ріка єднання».
На мості зустрілися представники громади,
духовенства та влади двох сусідніх районів
— Підволочиського та Волочиського. Хвилиною мовчання вшанували пам`ять тих, хто
поліг у боротьбі за територіальну цілісність і
незалежність України. Священики відслужили молебень за мир і спокій в державі, а представники влади поклали квіти до пам'ятників
борцям за Україну.
Лілія КУЛЕНИЧ.
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Служу народу України

Офіційне

Президент підпише Закон
про реінтеграцію Донбасу
«Напередодні Дня Соборності Верховна Рада ухвалила надзвичайно важливий Закон «Про
особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях». І хочу чітко заявити — я
підпишу його, щойно він надійде з українського парламенту, — сказав Президент. — Для нас
же ухвалений Закон цінний насамперед тим, що він є, по суті, технологією повернення окупованих територій під суверенітет України. Радісне свято Дня Соборності буде для українців із
гірким присмаком доти, доки чобіт російського окупанта топче українську суверенну землю
Криму та Севастополя, Донеччини та Луганщини».

Тернопільські правоохоронці
відправилися у зону АТО
24 січня в зону проведення антитерористичної операції
відбули поліцейські роти особливого призначення «Тернопіль».
Новачків серед бійців немає, тому, переконаний начальник Головного управління Національної поліції Тернопільщини Олександр Богомол, нагадувати про їхню місію потреби немає — хлопці знають свою
роботу і професійно її виконуватимуть.
— Але вкотре звертаюся до кожного з вас: бережіть один одного,
зважайте на власну безпеку, адже позиції, на яких ви нестимете службу,
небезпечні — вимагають уважності та дисципліни, — з напутнім словом звернувся до бійців полковник поліції.
Скільки б поліцейські не їздили в зону АТО, а для їхніх рідних кожне
таке відрядження — це хвилювання, сльози.
Старший лейтенант роти Андрій Алексевич каже, що у 2014 році,
коли вирішив стати добровольцем роти, матері не зізнавався, яка
служба на нього чекає. Ненька дізналася, що син їде на схід буквально
у переддень відрядження. З того часу кожна його ротація, а їх було вже
чотиринадцять, – нелегке випробування для рідних.
— Мрію, аби якнайшвидше закінчилися бойові дії на сході, і всі ми
повернулися додому та працювали в рідному місті, - каже Андрій Алексевич.
У далеку дорогу та на нелегку службу благословили тернопільських
поліцейських священики.

Спортсменів із Тернопільщини,
які виступатимуть за збірну
України, урочисто провели на
Олімпійські ігри
23 січня в Національній філармонії України відбулася
урочиста церемонія проводів нашої національної збірної
на XXІІI зимові Олімпійські ігри-2018, які з 9 по 25 лютого
триватимуть у південнокорейському місті Пхьончхан.
Серед членів збірної є і тернопільські спортсмени.
Зокрема, честь України на престижних світових змаганнях у Кореї
відстоюватимуть п’ятеро наших земляків: біатлоністи Олена Підгрушна, Анастасія Меркушина та Дмитро Підручний й саночники
Олександр Оболончик та Андрій Мандзій.
— В олімпійському Пхьончхані конкуренція буде неймовірною,
адже сюди приїдуть кращі спортсмени світу. Та я переконаний, що ви
впевнено йтимете до перемоги, адже за вас уболіватиме вся Україна,
— зазначив під час вітального слова президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка.
Також чи не головною інтригою урочистого заходу стала презентація нової форми нашої збірної. Комплекти від дизайнера Андре Тана
виконані в традиційних українських кольорах.
Загалом же під прапором України цьогоріч виступатимуть 33-35
олімпійців. З 15-ти можливих дисциплін наші спортсмени позмагаються за першість у 9-10 з них. Зокрема, українці братимуть участь у змаганнях з фігурного катання, санного спорту, біатлону, гірськолижного
спорту, фрістайлу, а також лижних гонках.
До слова, Кабмін прийняв рішення про грошові нагороди, які від
держави отримають володарі медалей. Так, «золоті» переможці будуть
премійовані грошима у сумі 125 тисяч доларів, спортсмени зі «сріблом»
— 80 тисяч доларів, а «бронзові» призери — 55 тисяч доларів.

Він подякував Верховній Раді
та спікеру Андрію Парубію за
схвалення Закону. «Для мене дуже
важливо, що у фінальному голосуванні його підтримали навіть ті
політичні сили, які за день до цього гостро критикували. Думаю,
що це стало важливим прикладом
відповідальної консолідації владних та опозиційних політичних
сил у питанні, що стосується нашого спільного національного інтересу. Не може бути компромісів
у питаннях суверенітету, територіальної цілісності, незалежності

нашої держави», — наголосив Петро Порошенко.
Глава держави також зауважив:
«Агресору не подобається, коли
його називають агресором. На
злодієві шапка горить, і він хоче
уникнути міжнародної відповідальності за свої злочини. Рефлексія Москви зайвий раз переконує, що ми прийняли правильний
Закон».
За його словами, цей Закон
фіксує право України на самооборону відповідно до статті 51
Статуту ООН і деталізує механізм

його реалізації. Але, водночас, він
підтверджує пріоритетність мирного, політико-дипломатичного
врегулювання.
«Хочу наголосити окремо, ані
дух, ані буква цього Закону не суперечать Мінським домовленостям, як це хоче подати Москва. На
відміну від Росії, яка шукає будьякий привід, аби їх не виконувати,
Україна неухильно дотримується і
буде дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань», — наголосив Президент.

Степан Барна посів друге місце у рейтингу голів
облдержадміністрацій за 2017 рік
Про це йдеться у звіті Комітету виборців
України. Оцінка діяльності голів ОДА складається з двох компонентів: показників
соціально-економічного розвитку регіону та
результатів опитування експертів.
Відповідно до результатів аналізу діяльності ОДА,
було сформовано три групи: з високими, середніми
та низькими результатами. Рейтинг діяльності голів
ОДА за 2017 рік очолила голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична. Як зауважив гендиректор Комітету виборців України Олексій Кошель,
Харківщина зберігає лідерські позиції з часу проведення першого дослідження за підсумками 2016
року.
Також у першій групі голови Тернопільської (Степан Барна), Вінницької (Валерій Коровій), Донецької
(Павло Жебрівський), Львівської (Олег Синютка),
Київської (Олександр Горган), Дніпропетровської
(Валентин Резніченко) та Миколаївської (Олексій
Савченко) обласних державних адміністрацій.
«Тернопільська й Вінницька області покращили
свої позиції, дещо погіршили — Кіровоградська та
Закарпатська», — зазначив Кошель.
За даними КВУ, середні результати продемонстрували Запорізька, Закарпатська, Житомирська,
Сумська, Кіровоградська, Чернігівська, Луганська
та Івано-Франківська області. Найнижчі — Одеська,
Херсонська, Полтавська, Хмельницька, Рівненська,
Черкаська, Чернівецька та Волинська області.

До 1 вересня 2018 року у кожному районі
Тернопільської області мають створити
інклюзивно-ресурсні центри
Діти з особливими освітніми потребами зможуть навчатися у школах за місцем проживання у
загальноосвітніх класах, де, в разі необхідності, їм надаватимуть підтримку.
Про особливості інклюзивної
освіти, нововведення, процес навчання та соціалізацію дітей з
особливими освітніми потребами
розповіла начальник управління освіти і науки Тернопільської
обласної державної адміністрації Ольга Хома.

«Діти, які мають особливі освітні потреби, якщо це не є складні
форми, однозначно мають навча-

тися у загальноосвітніх навчальних закладах. У нас інклюзивну
освіту почали впроваджувати недавно і для того, щоб вона запрацювала як повноцінний механізм,
потрібно не один рік. До цього
більшість дітей, які мали особливі
освітні потреби, перебували в інтернатних закладах, навіть якщо
це були нескладні нозології. Протягом 2017 року в області відкрили понад 90 класів для дітей з різними нозологіями», — зазначила
Ольга Хома.
За її словами, наразі у Тернопільській області близько 25%
дітей з особливими освітніми
потребами залучено до інклюзивної освіти.
«Є певний опір педагогічних
працівників, які не готові працювати з такими дітками. Ми хочемо
довести вчителям, що після навчання у загальному класі ці діти
досягають великого успіху. Коли
дитина отримує стимул до на-

вчання, спілкування зі здоровими
дітьми, вона почувається надзвичайно впевнено», — наголосила
Ольга Хома.

Також вона розповіла, що інклюзивна освіта передбачає навчання дитини у класі, де працює
один педагог: «Якщо це учень початкової школи, то з ним трішки легше працювати. Якщо ми
говоримо про середню ланку чи
старшу, то, зрозуміло, з такою дитиною складніше працювати. Індивідуальна робота — це додаткове навантаження на педагогічного
працівника, але рівень навчання і
соціалізації тоді буде іншим».
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Новини | Коротко про актуальне

Так другий Святвечір напередодні Водохреща відсвяткували бійці Тернопільської 44-ї
окремої артилерійської бригади та Національної гвардії. З гостинцями і подарунками
до них завітали голова Тернопільської ОДА Степан Барна, голова Тернопільської РДА
Олександр Похилий, секретар Тернопільської міської ради Віктор Шумада та начальник управління культури облдержадміністрації Григорій Шергей.

Чисельність населення в Україні на 1 грудня 2017 року становить 42 403 027 осіб. Такі дані оприлюднила Державна служба
статистики України. Серед регіонів найбільша кількість населення
налічується в Донецькій та Дніпропетровській областях — 4 202 802
та 3 233 006 осіб відповідно. Третю позицію займає Київ, який трохи
не дотягнув до 3 млн (тут кількість населення — 2 933 537 осіб). В
Київській області зареєстровано 1 753 066 осіб. Понад 2 млн населення налічується в Харківській, Львівській, Одеській та Луганській
областях. Найменша кількість населення в Чернівецькій та Кіровоградській областях — трохи більше 900 тис.
За інформацією Держстату, надані цифри не враховують тимчасово
окуповані території Автономної Республіки Крим і м. Севастополь.

Кутя, вареники
та домашня атмосфера

Чисельність наявного населення за оцінкою управління статистики у Тернопільській області станом на 1 грудня 2017 р. становила 1052,8 тис. осіб, у тому числі в міських поселеннях — 472,6 тис.
осіб та в сільській місцевості — 580,2 тис. осіб. Упродовж січня — листопада 2017 р. чисельність зменшилася на 6373 особи. Природний
рух населення в січні — листопаді 2017 р., порівняно з відповідним
періодом минулого року, характеризувався зменшенням кількості
народжених на 522 дитини та кількості померлих на 51 особу.

«Мені приємно, що
у нас склалася вже добра традиція — проводити Святвечори з
військовослужбовцями. І Різдво, і Водохреще представники
органів
державної
влади, місцевого самоврядування
відзначають з українською армією, — зазначив голова Тернопільської ОДА Степан Барна. — Я дякую
вам за цю роботу, котру ви робите, захищаючи нашу
державу. Окремо хочу подякувати контрактникам,
строковикам, що не уникаєте, а прийняли для себе
вольове рішення — служити у Збройних силах України. Впевнений, що ми відродимо українську армію,
відродимо нашу державу, повернемо українські землі, бо вогонь запеклих не пече!».
«У цей величний святковий час
ми
по-особливому
відчуваємо
єдність
українського народу
та української землі.
Йордан і Богоявлення Господнє поєднує
нас із тисячами наших
краян, захисників держави, які сьогодні у рядах Збройних сил України захищають територіальну цілісність держави на сході.
Щось символічне є у тому, що за святковим столом
зібралися військовослужбовці і представники влади, бо саме на їхніх плечах лежить відповідальність
за збереження нашої держави та її суверенітету, —

Тернопільщина посідає 1-ше місце у рейтингу щодо приросту
реальної заробітної плати. Зокрема, приріст реальної заробітної
плати за січень — листопад 2017 року на 30% більше, ніж за аналогічний період 2016 року. Традиційно Міністерство економічного розвитку і торгівлі України презентувало економічний розвиток країни
у розрізі регіонів за січень-листопад 2017 року. Друге місце — у Закарпатської (29,4%), а третє — у Чернігівської (29,3%) областей.
Промислові підприємстваТернопільщини у 2017 році виробили продукції на 8,4% більше, ніж у 2016 році. Це 4-те місце серед
регіонів України.
З понад 200 вишів України — два тернопільських потрапили у
ТОП-5 за рівнем прозорості. На своєму офіційному сайті ГО «Регіональний центр євроінтеграційних проектів» оприлюднила рейтинг
закладів вищої освіти України за Індексом прозорості антикорупційної політики у 2017 році. Отож, Тернопільський державний медичний університет імені І. Горбачевського посів друге місце серед
202 ВНЗ, які були обрані для участі у дослідженні. Рівень прозорості
ТДМУ становить 70,69%, а загальна сума балів — 20,50 (при максимально можливій 29). Тернопільський національний економічний
університет у цьому рейтингу 5-й. Виш набрав 19,25 балів та отримав 66,38% за рівнем прозорості.

сказав голова Тернопільської районної державної
адміністрації Олександр Похилий. — Сьогодні ми
відзначаємо одне з найвеличніших релігійних свят
— Хрещення Господнє, яке завжди було для українського народу джерелом світлої радості, очищення
душі, зміцнення віри в перемогу добра і сподівань
на краще майбутнє. Тож нехай цілюща йорданська
вода очистить Україну від негараздів і випробувань, а нам додасть наснаги та сили».

У Тернополі відзначили «Лемківський Йордан»

У ПК «Березіль» на всеукраїнське свято з’їхалися понад сотні лемків та їх побратимів із
Прикарпаття, Львівщини, Київщини та Тернопілля.
«Щороку ми організовуємо цей
традиційний захід, щоб зберегти
звичаї і традиції нашої етнографічної групи, — сказав голова
всеукраїнського товариства
«Лемківщина»
Олександр
Венгринович. — Адже внаслідок депортації, здійсненої 70
років тому, ми опинилися на межі
зникнення».
Газда і газдиня свята зустрічали гостей у традиційному лемківському вбранні. Також чимало лемків приїхали на зустріч у національних костюмах,
якими вони неабияк пишаються. Розпочали дійство
із освячення води.
Присутніх на святі привітав із
Водохрещем голова Тернопільської
облдержадміністрації
Степан Барна, який також є
лемком за походженням. «Я є
лемком і українцем. Мені приємно перебувати тут і я підтримую
кожен такий захід, мета якого —
об’єднання нас, українців, — зазначив
очільник області. — Не зважаючи на те, що лемківська етнічна група населення піддавалася жорстоким
репресіям та знищенню, вона зуміла зберегти свою
неповторність та багатогранність. Тисячі українців
з Лемківщини, Холмщини, Надсяння, Любачівщини
були депортовані далеко від рідних земель, однак не
втратили своєї самобутності та патріотизму. Святий
обов’язок кожного із нас — пам’ятати, хто ми й звідки
родом. Кожна зустріч українців, а особливо лемків, є
дуже важливою, оскільки демонструє нашу єдність.

Як зауважив один із дослідників, жителі сіл Тернопільського району, зокрема Забойок, Почапинців,
Драганівки, Підгороднього, формують у районі групу лемків. Вони — наче острів серед українського
моря, а свято «Лемківський Йордан» — традиція, що
продовжує відродження лемківської культури.
Цього дня у «Березолі» колядували та щедрували
лемківською говіркою. Чимало колективів дарувало присутнім особливий святковий настрій. А гурт
«Тріода», двоє учасників якого — лемки, по-новому
заспівав відому композицію «Ой, верше мій, верше».
До слова, щороку тут збирають гроші на особливі потреби та добрі справи. 2018-й не став винятком
— представники лемківської етнографічної групи
жертвували кошти на побудову церкви та допомогу
воякам АТО.
Загалом така насичена програма ось уже 18 років
гуртує лемківську громаду в Тернополі.
Лілія КУЛЕНИЧ.

Минулого року в Тернополі та області зареєстрували майже
900 нових легковиків на суму понад 23 мільйони доларів США.
У 2017 році в Україні продали 80 тисяч нових автомобілів, що на 20
тисяч більше, ніж у 2016 році. Найбільше грошей на покупку нових
легковиків минулого році витратили у столиці — там сума склала
900 мільйонів доларів. Найпопулярнішою маркою у Тернополі минулого року стала Toyota. На 162 авто цього бренду витратили понад 5 мільйонів доларів. Серед моделей бестселером став кросовер
Renault Duster. В регіоні продали 62 таких автомобілі на суму більше
мільйон доларів США. Для порівняння, в 2016 році в Тернополі та
області купили близько 700 нових автомобілів, а сума покупок тоді
становила 19 мільйонів доларів без урахування ціни додаткового
обладнання.
На території області проживає більше ста онкохворих дітей.
А тому створення онкологічного та гематологічного відділення на
базі Тернопільської обласної дитячої лікарні — нагальна потреба.
Необхідно докласти максимальних зусиль для того, щоб хворі дітки
були забезпечені належним лікуванням у повному обсязі, наголосив голова Тернопільської ОДА Степан Барна під час огляду дитячої
лікарні. «У наших амбітних планах — відкриття гематологічного відділення в обласному лікувальному закладі. Це дасть змогу забезпечити повноцінним лікуванням дітей, а також створити можливості та
комфорт для лікарів і медпрацівників. Саме тому запланували спрямували з Державного фонду регіонального розвитку 8 мільйонів
гривень на його відкриття. Сьогодні ми щиро радіємо, що завдяки
суттєвій підтримці держави, яка надає вже третій рік поспіль значне
фінансування, маємо таку можливість», — зазначив Степан Барна.
Після розлучення батько або мати малолітньої дитини
зобов'язані оплачувати не тільки аліменти на її утримання, а й
додаткові витрати на розвиток здібностей дитини, на її лікування тощо. Відповідні вимоги містяться у правовій позиції, виданій
Верховним судом при розгляді справи №6-1489цс17, пише UBR.ua.
«Не визнається жодний натуральний обмін, необхідно сплачувати
гроші. Батько, наприклад, не зможе потім заявити в суді, що надавав
дитині путівку в мовний табір і таким чином зробив свій внесок у
розвиток нащадка. Якщо така путівка потрібна була, то батько мав
принести рахунок і внести свою частину вартості, і цей факт треба
було зафіксувати у розписці», — пояснив виданню старший партнер
адвокатської компанії «Кравець та партнери» Ростислав Кравець.
Вакцини проти дифтерії та правця є достатньо. Про це на брифінгу сказав експерт МОЗ з напрямку «Інфекційні хвороби. Дитячі
інфекційні хвороби. Паразитологія» Федір Лапій: «Більше 6 млн
доз — це вперше за останні роки ми можемо забезпечити імунітет
кожному дорослому. А кожен дорослий кожні 10 років має пройти
ревакцинацію проти дифтерії та правця». Він зазначив, що нині спостерігається певний ажіотаж через спалах захворюваності на кір,
тож вакцину використовують дуже швидко. Аби не виникло такої ж
ситуації із захворюваністю на дифтерію, фахівець закликав дорослих при зверненні до лікарів первинної ланки уточнювати, чи потрібно робити щеплення.
Виставку «Україна: один народ — одна держава» відкрили у
державному архіві Тернопільської області. Там експонують документи, публікації та світлини, які стосуються Української революції
1917–1921 років, Акту злуки українських земель та бою під Крутами.
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Час місцевий

Державні програми

В області продовжують нарощувати обсяги виробництва
аграрної продукції. За попередніми даними, в 2017 р.
індекс сільськогосподарської продукції, порівняно з 2016
р., становив 106,6%, у тому числі у сільськогосподарських підприємствах – 111,5%, у господарствах населення – 101,3%.

Міністерство охорони здоров'я затвердило новий реєстр
ліків державної програми «Доступні ліки», які повністю або
частково відшкодовує держава. Наразі в програмі доступні
239 препаратів. Про це йдеться в наказі Міністерства охорони здоров'я, який оприлюднений на сайті відомства.

Валова продукція аграрного
сектору збільшилась

За темпом приросту валової продукції сільського господарства Тернопільщина в 2017 р. посідає 2 місце серед інших регіонів. Питома вага
області в загальному обсязі виробництва сільськогосподарської продукції України становить 3,7%. У розрахунку на 1 особу обсяг виробництва валової продукції сільського господарства становить 8552 грн (9
місце), що на 2747 грн більше ніж у середньому по країні.
Виробництво продукції рослинництва за рік збільшилось на 9,4%.
В області наростили обсяги виробництва основних сільськогосподарських культур (за винятком плодів та ягід). Зокрема, в 2017 р. зібрали
2535 тис. т зернових, що на 3,5% більше ніж у 2016 р. Значно зросло
виробництво буряків цукрових фабричних (на 67,1%), соняшнику (на
56,1%), ріпаку (на 32,6%) та сої (на 28,1%). Добре зародили картопля та
овочеві культури, виробництво яких становить, відповідно, 991 тис. т
(на 0,4% більше ніж у 2016 р.) та 274 тис. т (на 5,8% більше).
Однак, зважаючи на спад поголів’я усіх видів сільськогосподарських
тварин (крім овець та кіз), виробництво продукції тваринництва на
Тернопільщині в 2017 р., порівняно з 2016 р., скоротилось на 1,0%, у
тому числі у господарствах населення – на 2,9%. У сільськогосподарських підприємствах виробництво валової продукції тваринництва
зросло на 3,3%.
Головне управління статистики у Тернопільській області.

Коефіцієнт індексації
нормативної грошової оцінки
Відповідно до пункту 9 підрозділу 6 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (в редакції Закону України від
07.12.2017 № 2245-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу
України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році»), індекс споживчих
цін за 2017 рік, що використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь,
земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського
призначення, застосовується із значенням 100 відсотків.
Значення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель
несільськогосподарського призначення за 2017 рік становить 1,0.
(Лист Держгеокадастру від 11.01.2018 року № 6-28-0.22-244/2-18).
Р. З. ЛЕВЧИК, начальник міськрайонного управління
у Тернопільському районі та м. Тернополі Головного управління
Держгеокадастру у Тернопільській області.

Податкові новини

Трансферне ціноутворення:
зміни у 2018 році
У Тернопільській ОДПІ звертають увагу, що Законом
України від 7 грудня 2017 року № 2245-VIII внесено зміни до Податкового кодексу України.
Зокрема, зміни стосуються трансфертного ціноутворення:
— доповнено перелік господарських
операцій, які є контрольованими: господарські операції, що здійснюються
між нерезидентом та його постійним
представництвом в Україні;
— доповнено критерії для визнання операцій контрольованими: господарські операції, що здійснюються
між нерезидентом та його постійним
представництвом в Україні, визнаються контрольованими, якщо обсяг таких
господарських операцій, визначений за правилами бухгалтерського
обліку, перевищує 10 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих
податків) за відповідний податковий (звітний) рік;
— уточнено вимоги до документації з трансфертного ціноутворення, яка подається на запит центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну податкову і митну політику;
— змінено термін надсилання запиту центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, для
подання документації щодо контрольованих операцій з 01 травня на
01 жовтня року, що настає за календарним роком, в якому таку контрольовану операцію (операції) було здійснено;
— уточнено строки сплати суми податкового зобов’язання, розрахованого за результатами самостійного коригування ціни контрольованої
операції і сум податкових зобов’язань, за результатами якого розрахована ціна відповідає принципу «витягнутої руки»;
— уточнено норми щодо укладання договорів за результатами попереднього узгодження ціноутворення у контрольованих операціях, що
мають односторонній, двосторонній та багатосторонній характер.
Відвідати тренінги та отримати практичну допомогу щодо заповнення 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 телефонами: 43-46-46,
43-46-10.

Доступні ліки: МОЗ додав
до переліку ще 40 препаратів

«Затвердити Реєстр лікарських
засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню, станом на 22 січня
2018 року. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
охорони здоров’я України від 26
липня 2017 року № 856 «Про затвердження Реєстру лікарських
засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню станом на 26 липня
2017 року», — йдеться у документі.
Оновлений перелік програми становить 239 препаратів від

серцево-судинних захворювань,
цукрового діабету 2 типу та бронхіальної астми.
Колишній перелік, який діяв до
цього часу, містив 199 найменувань препаратів. Всього повністю
держава відшкодовуватиме вартість 34 препаратів. Доплата за
інші, залежно від роздрібної ціни
препарату та розміру відшкодування державою, коливається від
0,09 грн до 311 грн.
Отримати лікарські засоби за

урядовою програмою «Доступні
ліки» можна, звернувшись до лікаря за рецептом.
Повний перелік програми із
зазначенням розміру відшкодування за кожний препарат доступний на сайті Міністерства охорони
здоров'я.

Актуально

Жителі Великої Березовиці просять Президента
допомогти зі спорудженням сучасної школи

Мешканці селища Велика Березовиця просять допомоги у Президента України
Петра Порошенка. Люди дуже хочуть, щоб у їхньому населеному пункті з’явилася
пристойна школа.

Електронну петицію з ініціативою звести ЗОШ 19 січня
розмістили на сайті офіційного
Інтернет-представництва України. Її автором є Іван Григорович
Пришляк. Він пише, що та школа,
яка є у Великій Березовиці, нині
не може забезпечити навчання
у ній усіх бажаючих. Мовляв, із
12-ти тисяч мешканців населеного пункту близько 700 — діти
шкільного віку.
«Селищна рада здійснила низку
заходів для реалізації такого проекту, а саме: відведено земельну ділянку, розроблено проект загальноосвітньої школи на 640 учнів.
Згідно з кошторисом, вартість будівництва становить близько 120
млн грн», — пише автор петиції та
від імені громади закликає Петра
Порошенка допомогти втілити у

життя дороговартісний проект.
Для того, щоб ідея була розглянута на рівні керівництва країни,
петиція має зібрати щонайменше
25 000 підписів. Наразі її підписали 158 осіб. До кінця збору голосів
залишилось 85 днів. Допомогти
назбирати необхідну кількість
підписів можна за посиланням:
https://petition.president.gov.ua/
petition/42374
Абсолютно підтримує ініціативу громади і голова Тернопільської районної державної адміністрації Олександр Похилий.
— Обласний, а тим більше місцевий бюджет не має таких коштів, щоб реалізувати цей проект.
Березовиця — велике селище, а та
школа, що є, на жаль, не забезпечує реальні потреби. В теперішній
час сучасна школа має відповідати

новим тенденціям в матеріальнотехнічному плані для того, щоб
зробити навчальний процес більш
цікавим та інформативним. Я абсолютно підтримую ідею будівництва школи і готовий сприяти та
допомагати нашій громаді у цьому
питанні, — зазначив Олександр
Ігорович.
Очільник району переконаний, що будівництво нової школи дало б можливість перевести
дітей із початкової школи у нову,
а вже з місцевого бюджету можна було б спрямувати кошти на
реконструкцію існуючого приміщення під сучасний дитсадок.
Таким чином автоматично вирішилося б питання дошкільної
і загальної середньої освіти у селищі Велика Березовиця.
Лілія КУЛЕНИЧ.

Кримінал

На Тернопільщині СБУ блокувала виробництво
фальсифікованого алкоголю

Співробітники Служби безпеки України блокували незаконне виготовлення та збут
фальсифікованих алкогольних напоїв у Тернопільській області.

Правоохоронці встановили, що мешканець Збаразького району налагодив
у власному помешканні підпільне виробництво напоїв, які реалізовував місцевим підприємцям. Для маскування
підробки він використовував фальшиві
акцизні марки та етикетки відомих вітчизняних брендів.
Під час обшуків у помешканні зловмисника співробітники СБУ виявили
понад чотириста літрів сурогату, сирови-

ну та засоби виробництва, що використовувалися для виготовлення фальсифікату.
Відкрито кримінальне провадження за
ст. 199 та ст. 204 Кримінального кодексу
України.
Операцію з викриття протиправних
дій проведено під процесуальним керівництвом прокуратури спільно з фіскальною
службою. Триває досудове слідство.
Сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю
УСБУ в Тернопільській області.

Зверніть увагу

Суб’єктам декларування:
зміна електронної поштової скриньки

1. Якщо ваша електронна поштова скринька, з
якою ви зареєструвалися в Реєстр, підпадає під
обмеження або ви втратили доступ до неї, 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 нову поштову скриньку та натиснути кнопку «Змінити E-mail».
На нову поштову скриньку надійде лист «Зміна
E-mail | єдиний державний реєстр декларацій». Для
зміни поштової скриньки 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 пошто-

вої скриньки у вашому персональному кабінеті Реєстру не потрібно отримувати новий ЕЦП.
2. Якщо ваша електронна поштова скринька, з
якою ви зареєструвалися в Реєстрі, підпадає під
обмеження або ви втратили доступ до неї та при
цьому вами було отримано новий ЕЦП, необхідно створити (або використовувати іншу) особисту
поштову скриньку, з якої написати лист на адресу електронної пошти support@nazk.gov.ua. У темі
листа зазначити: «Змінено ЕЦП та e-mail». У тексті
листа зазначити: ваше П.І.Б., ідентифікаційний номер облікової картки платника податків (ІПН) та
правильну (нову) адресу персональної електронної
поштової скриньки. Через деякий час ви отримаєте
відповідь та інструкцію щодо зміни ЕЦП в Реєстрі.
Після виконання запропонованих дій ви можете
здійснити спробу входу до Реєстру з новим ЕЦП та
не очікувати листа з подальшими інструкціями.
Головне територіальне управління юстиції
у Тернопільській області.
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Офіційне

Звіт начальника Тернопільського РВП ТВП ГУНП
у Тернопільській області Віктора Волощука
про проведену роботу відділення поліції за 2017 рік
За видами злочинність характеризується наступним чином:
Вид злочину

Поліцією Тернопільського районного
відділення на 2017 рік були визначені наступні пріоритети:
– підвищення ефективності розкриття та
розслідування кримінальних правопорушень корисливо-насильницької спрямованості, насамперед розбійних нападів, крадіжок, пограбувань та незаконних заволодінь
транспортними засобами та протидія незаконному обігу вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових речовин;
– протидія організованій злочинності;
– надання якісних поліцейських послуг у
сфері забезпечення публічної безпеки і порядку з метою зниження рівня вуличної злочинності, зменшення аварійності дорожнього руху;
– протидія кваліфікованим злочинам у
сфері незаконного обігу наркотиків.
Встановлено, що за 2017 рік Тернопільським РВП ТВП ГУНП в Тернопільській
області зареєстровано 5322 заяви і повідомлення про кримінальні правопорушення та інші події, що на 7,3 % більше,
порівняно з аналогічним періодом минулого року (4958).
Із загального масиву зареєстрованої інформації 465 звернень містять ознаки кримінального правопорушення, що на 7,1 %
більше, порівняно з аналогічним періодом
минулого року (434).
До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо 770 кримінальних правопорушень, що на 1,0 % більше ніж
впродовж аналогічного періоду минулого
року (762).
За 2017 рік Тернопільським РВП ТВП в районі зареєстровано 4857 заяв і повідомлень
без ознак кримінальних правопорушень, що
на 7,3 % більше ніж за аналогічний період
2016 року, коли було зареєстровано 4524 таких звернень.
За результатами розгляду таких звернень
у 535 випадках стосовно правопорушників
складено протоколи про адміністративні
правопорушення, що на 82,5% більше ніж за
аналогічний період минулого року (293).
Серед недоліків слід зазначити, що на
території обслуговування збільшилась кількість таких злочинів, як крадіжки приватного
майна – на 1,1% (284 проти 281), з яких 119
розкрито; ТТУ (3 проти 0); у тому числі зі смертю (1 проти 0); вимагання (1 проти 0); хабарництво (1 проти 0); незаконне поводження
зі зброєю – на 75,0% (7 проти 4) у тому числі
вогнепальною (7 проти 4); угони автомобілів
– на 50,0% (3 проти 2), хуліганство – на 40,0
% (7 проти 5); ДТП – на 16,7% (21 проти 18);
виробництво, виготовлення, придбання наркотичних засобів без збуту (4 проти 3).
Працівниками підрозділу розкрито 26
злочинів минулих років, у тому числі тяжких
та особливо тяжких 9, що на 28,5% більше,
порівняно із аналогічним періодом минулого року (7).
Протягом звітного періоду працівники
Тернопільського РВП ТВП ГУНП розшукали
10 злочинців, які переховувалися від слідства та суду, знайшли 1 безвісти зниклого та
встановили 1 особу невпізнаного трупа.

Вбивство
Тяжкі тілесні ушкодження
в тому числі зі смертю
Зґвалтування
Розбої
Грабежі
Незаконне поводження зі зброєю
в тому числі вогнепальною
Вимагання
Неправомірна вигода
Крадіжка приватного майна
у т. ч. з квартир
Незаконне заволодіння т/з
у т.ч. автомобілями
Шахрайство
Хуліганство
ДТП
у т.ч. ДТП з смертельним наслідком
Тілесні ушкодження середньої тяжкості
Легкі тілесні ушкодження
Наркоманія

2016 2017 Динаміка
%
4
0
-100
0
3
0
1
0
0
0
0
3
7
133,3
4
7
75,0
4
7
75,0
0
1
0
1
281 284
1,1
9
4
-55,6
4
3
-25,0
2
3
50,0
19
17
-10,5
5
7
40,0
18
21
16,7
2
2
2
2
44
41
-6,8
8
8

Боротьба з незаконним
обігом наркотичних засобів

Протягом звітного періоду задокументовано 4 злочини, пов'язані з виробництвом,
виготовленням наркотичних засобів без мети
збуту, та 4 незаконні посіви або вирощування
маку чи коноплі (в селах Велика Березовиця,
Підгородне та Малий Ходачків).
З метою встановлення місць виготовлення
і зберігання наркозасобів протягом звітного
періоду проведено низку обшуків за місцем
проживання наркозалежних осіб.

Профілактика злочинів
серед неповнолітніх

Працівники відділення провели 65 виступів перед педагогічними та учнівськими колективами навчальних закладів району.
Протягом 2017 року на території Тернопільського району зареєстровано 1 злочин,
вчинений неповнолітнім, та складено 70 адміністративних протоколів про порушення,
вчинені неповнолітніми чи стосовно неповнолітніх. Щодо дорослих осіб в 2017 складено 57 протоколів:
• ст. 173-2 (за насильство в сім’ї) – 9;
• ст. 180 (за доведення неповнолітнього до
стану сп’яніння) –1;
• ст. 184 (за невиконання обов’язків щодо
виховання своїх неповнолітніх дітей) – 35;
• інші ст. – 12.

Адміністративноправозастосувальна
діяльність

Протягом 2017 року працівниками підрозділу всього складено 1441 протокол
про адміністративні правопорушення, що
на 116,0 % більше ніж за аналогічний період 2016 року (667), в тому числі:
Ст. 44 КУПАП – незаконне виробництво,
придбання зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах – 1 проти 1 (в селі Байківці).
Ст. 51 КУпАП – дрібне викрадення чужого майна – 11 проти 3.
Ст. 122 зн. 4 КУпАП – залишення місця
ДТП – 3 проти 4.
Ст. 130 КУпАП – керування т/з або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного сп’яніння, наркотичного чи іншого
сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість
реакції, – 47 проти 4 ( 6 – в с. Великі Гаї, 2 – в
с. Велика Березовиця, 2 – в с. Великий Глибочок, 2 – в с. Великі Бірки, 2 – в с. Скоморохи, 2 – в с. Довжанка, 2 – в с. Прошова та ін.).
Ст. 152 КУпАП – порушення державних
стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів – 56
проти 27.

в с. Настасів

з них розкрито – 5
з них розкрито – 5
з них розкрито – 5
з них розкрито – 1
з них розкрито – 1
з них розкрито –119
з них розкрито – 2

Ст. 156 КУпАП – порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами – 12
проти 14 (2 вчинено в с. Настасів, 2 – в с. Забойки, 1– в с. Великі Гаї, 1 – в с. Почапинці,
2 – в смт Великі Бірки, 1– в с. Велика Березовиця, 1– в с. Товстолуг, 1 – в с. Курники та
ін.).
Ст. 164 КУпАП – порушення порядку
провадження господарської діяльності – 2
проти 1.
Ст. 165 зн. 2 КУпАП – порушення порядку формування та застосування цін і тарифів
– 3 проти 0.
Ст. 173 КУпАП – дрібне хуліганство – 41
проти 29.
Ст. 173-2 КУпАП – вчинення насильства
в сім'ї, невиконання захисного припису або
непроходження колекційної програми – 125
проти 132.
Ст. 175-1 КУпАП – куріння тютюнових виробів у заборонених місцях – 84 проти 19.
Ст. 176 КУпАП – виготовлення, зберігання самогону та апаратів для його вироблення – 17 проти 3 ( 4 – вчинено в с. Плотича,
1– в с. Почапинці, 2 – в с. Петриків, 1– в с.
Байківці, 1 – в с. Шляхтинці, 1 – в с. Острів,
1– в с. Малий Ходачків, 1– в с. Забойки, 3 – в
с. Велика Березовиця, 1 – в с. Буцнів, 1 – в с.
Товстолуг).
Ст. 177 КУпАП – придбання самогону та
інших міцних спиртних напоїв домашнього
виробництва – 3 проти 3 (в с. Малий Ходачків — 1, в с. Великий Глибочок – 1 та в с. Велика Березовиця – 1).
Ст. 178 КУпАП – розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у нетверезому стані – 250
проти 128.
Ст. 179 КУпАП – розпивання спиртних
напоїв на виробництві – 2 проти 1.
Ст. 180 КУпАП – доведення неповнолітнього до стану сп’яніння – 2 проти 7.
Ст. 182 КУпАП – порушення тиші – 6 проти 2.
Ст. 183 КУпАП – неправдивий виклик
спеціальних служб – 159 проти 82.
Ст. 184 КУпАП – невиконання батьками
або особами, що їх замінюють, обов’язків
щодо виховання дітей – 104 проти 54.
Ст. 185 КУпАП – злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника міліції, члена громадського формування з
охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця – 7 проти
5.
Ст. 187 КУпАП – порушення правил адміністративного нагляду – 21 проти 12.
Ст. 190 КУпАП – порушення громадянами порядку придбання, зберігання, передачі іншим особам або продажу вогнепальної,
холодної чи пневматичної зброї – 3 проти 0.

Ст. 191 КУпАП – порушення громадянами правил зберігання, носіння або перевезення нагородної, вогнепальної, холодної
чи пневматичної зброї і бойових припасів
– 11 проти 0.
Ст. 192 КУпАП – порушення громадянами строків реєстрації (перереєстрації) вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і
правил взяття її на облік – 87 проти 86.
Ст. 195 КУаАП – порушення працівниками підприємств, установ, організацій правил
зберігання або перевезення вогнепальної,
холодної чи пневматичної зброї і бойових
припасів – 1 проти 0.
Ст. 195-2 КУпАП – порушення порядку
придбання, зберігання, реєстрації або обліку газових пістолетів і револьверів та патронів до них – 12 проти 15 та ін.
Серед позитиву слід зазначити, що на
території обслуговування зменшилася кількість таких злочинів, як крадіжки з квартир
– на 55,6% (4 проти 9); шахрайств – на 10,5%
(17 проти 19); незаконних заволодінь т/з –
на 25,0% (3 проти 4); нанесення легких т/у –
на 6,8% (41 проти 44); службові злочини – на
25,0% (3 проти 4).
Також не допущено скоєння таких
кримінальних правопорушень, як вбивство (0 проти 4; 100%); зґвалтування (0 проти 0); розбій (0 проти 0); господарські злочини (0 проти 0); підробка грошей (0 проти
0), та не допущено росту кількості т/у середньої важкості (2 проти 2), ДТП зі смертю (2
проти 2), посівів або вирощування маку чи
коноплі (4 проти 5).

Працівниками Тернопільського
РВП завдяки проведеній
оперативно-розшуковій роботі
було розкрито такі злочини:

– низку вчинених групою осіб крадіжок
(25) акумуляторних батарей із автотранспортів у селах Байківці, Великі Гаї та Шляхтинці.
Злочинці – жителі м. Тернополя, раніше судимі, на цей час арештовані. Справу скеровано
до суду;
– низку крадіжок (16) з новобудов у селах
Великий Глибочок, Петриків, Смиківці та Великі Гаї, вчинених раніше судимим жителем
міста Тернопіль; досудове розслідування
триває;
– низку крадіжок (10) із дачних будинків у
селах Лозова, Курники та Смиківці, вчинених
раніше судимим жителем міста Тернопіль;
справу скеровано до суду;
– затримано групу з 3-х осіб, жителів
Хмельницької області, які протягом січнялютого 2017 року вчинили низку крадіжок (5)
з будинків у с. Смиківці та Гаї-Шевченківські;
злочинці затримані, перебувають у Чортківському СІЗО;
– крадіжку акумуляторних батарей та електродвигунів з приміщення фермерського господарства в с. Застав'я, вчинену групою осіб;
– крадіжку медикаментів із ФАП в с. Прошова Тернопільського району, вчинену місцевим жителем;
– крадіжку металобрухту міді з нежитлового приміщення в с. Лозова, вчинену місцевим жителем;
– крадіжку грошових коштів та мобільного
телефону «Самсунг» з аптеки в смт Велика Березовиця Тернопільського району, вчинену
раніше судимим жителем Чортківського району, який перебуває під вартою в слідчому
ізоляторі; триває досудове розслідування;
– низку крадіжок (4) велосипедів у смт Велика Березовиця, вчинених раніше судимим
жителем м.Тернопіль; злочинець арештований, справу скеровано до суду;
– низку крадіжок (2) різного майна з гаражних приміщень в с. Байківці, скоєних
жителем м. Тернопіль; справу направлено до
суду;
– відкрите викрадення грошових коштів
на суму 15000 грн та мобільного телефону в
с. Довжанка; злочинець – житель с. Забойки,
на цей час арештований, справу скеровано
до суду.
Поліція Тернопільського районного
відділення готова та може забезпечити
правопорядок у районі. Ми робитимемо
все для того, аби кожен мешканець краю
почувався в безпеці!
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Героям слава!

Степан Барна вручив посвiдчення
учасникам-добровольцям АТО

Голова Тернопільської обласної державної адміністрації Степан Барна вручив 9-м воїнам з Тернопільщини посвідчення учасника-добровольця антитерористичної операції. Він подякував бійцям за те,
що стали на захист територіальної цілісності та незалежності України від російського агресора.
За словами очільника області, кожен учасникдоброволець антитерористичної операції має знати, якими
пільгами може скористатися, а також, де зможе оздоровитися сам чи разом із сім’єю.
«На рівні обласної адміністрації та обласної ради прийнято
положення, яке дає можливість
на території області визнавати
учасників-добровольців антитерористичної операції учасниками бойових дій. Зазначу, що
майже усіма пільгами, котрими
користуються учасники бойових
дій, учасники-добровольці також користуються. Ми прийняли низку програм, і кожен може
ознайомитися, на що витрачено
гроші», — наголосив Степан Барна.
Очільник ОДА зауважив, що ведеться активна робота
у напрямку оздоровлення учасників бойових дій. «Кожен
учасник-доброволець має можливість у закладах обласної
ради лікуватися та проходити обстеження безкоштовно за

рахунок обласного бюджету, — сказав Степан Барна. — Тому
хотів би, щоб ви користувалися цими можливостями, як це
вже зробили майже 2 тисячі учасників бойових дій, добровольців, які виявили бажання оздоровитися у наших закладах. Також у нас багато спільних програм з Церквою для
хлопців, які потребують реабілітації. Зокрема, на базі Марійського духовного центру».
У Тернопільській області статус учасника-добровольця
антитерористичної операції отримали понад 102 особи.

Десять тисяч вареників для
військових наліпили у Шляхтинцях

Для благородної справи в Байковецькій об’єднаній територіальній громаді
тутешні жителі не шкодують ні часу, ні
зусиль. Минулої суботи, 20 січня, у школі
села Шляхтинці відновили роботу «Фабрики різдвяного вареника», яку започаткували ще торік.
Кілька десятків учасників кулінарної
акції зліпили понад 10 тисяч улюблених
чоловіками смаколиків. Продукти приносили з дому. Готові вареники волонтери повезли на передову для українських військових,
які боронять країну від російського агресора.

День Гідності і Свободи
у Мишковичах
Працівники відділення
денного
перебування
Територіального центру
соціального обслуговування (надання
соціальних послуг)
Тернопільського району спільно з учнями
Мишковицької
ЗОШ, учителем історії
Марією Михайлівною
Сирник та бібліотекарем Галиною Богданівною Дудас провели на базі Мишковицької сільської бібліотеки-філії захід, присвячений пам’яті
Героїв Небесної сотні та Дню Гідності і Свободи.
Учні відтворили події, що відбувалися на Майдані під
час Революції Гідності, розповіли про їх особливе значення.
На дійство був запрошений житель с. Мишковичі, учасник
АТО Віктор Бакалець, який поділився спогадами про перебування в зоні конфлікту. Захід завершився переглядом документального фільму про Небесну сотню. Присутні мали
можливість ознайомитися з книжковою виставкою «Слава
Україні та її героям».
Висловлюємо подяку всім, хто долучився до організації і
проведення заходу.

Нашим захисникам потрібна любов та увага

«Після приїзду із зони АТО, куди ми возили допомогу нашим захисникам, можу впевнено сказати: ми тут живемо, наче у раю, — поділилася враженнями староста сіл Баворів та Застав’я Надія Салабай. — Кожен із нас працює, діти ходять до школи, відзначаємо свята і празники, піднімаємо очі вгору та
бачимо мирне голубе небо. За це — низький уклін до землі українським воїнам, які нині стоять на передових рубежах на сході нашої держави та охороняють наш спокій. Про це ніби багато пишуть, говорять, але коли все побачиш на власні очі, лише тоді розумієш, яку дорогу ціну за все заплачено».
З ініціативи виховного відділу
Української добровольчої армії,
громадської організації «Українські побратими» та за сприяння
керівництва
Великогаївської
об’єднаної територіальної громади проведено благодійну акцію
з надання матеріальної допомоги
воїнам Української добровольчої армії (УДА), які у нинішній
національно-визвольній війні з
московськими зайдами захищають на передовій територіальну
цілісність України.
Особливу активність у зборі продуктів харчування для
воїнів-добровольців
виявили
жителі сіл Баворів, Застав’я, Грабовець та Великі Гаї. Допомогу
надали орендарі земельних паїв
що належать жителям громади,
підприємці, зокрема Володимир
Крупніцький, Анатолій Бучинський, Іван та Надія Мрички,
Антон та Світлана Баворовські,
Юрій та Наталя Березовські, Віталій та Сергій Михайловські,
Тарас Гаврилюк, Василь Скочеляс та інші. Працівники й учні
Великогаївської школи, господині з сіл Баворів та Застав’я
приготували для добровольців
вареники.
Благодійну волонтерську допомогу освятили та благословили у дорогу священики Василь
Брегін та Микола Ковалик. Перед
членами УДА та волонтерами, які
вирушали в зону бойових дій, виступив голова Великогаївської
об’єднаної територіальної громади Олег Кохман, який сказав,
що жителі національносвідомої
ОТГ вже не вперше надають допомогу воїнам, що перебувають у
зоні бойових дій. І така корисна

співпраця фронту й тилу матиме
продовження. Разом зі старостою сіл Баворів і Застав’я Надією Салабай та жителькою села
Застав’я Оксаною Бучинською
у поїздку на схід вирушили великогагаївчани — референт виховного відділу УДА Іван Сута,
координатор місцевого осередку ВО «Дія» Петро Гузьо, Степан Бутковський та відомий у
Козівському районі волонтер
Роман Парнета. Три дні вони перебували на базі 5-го окремого
батальйону УДА і навчальному
центрі УДА у селі Великомихайлівка Покровського району Дніпропетровської області та безпосередньо у зоні бойових дій в
містах Красногорівка та Мар’їнка
Донецької області.
«Ті, хто вперше перебував на
передовій, на власні очі побачили
наші позиції, так звану «сіру зону»
— тимчасово окуповані ворогом
українські території, відчули неповторну атмосферу побратимства і
непереможний дух українського
воїнства, — поділився Іван Сута.
— Відбулися теплі та змістовні
зустрічі з добровольцями — медиками, розвідниками, інструкторами навчального центру, артилеристами, бійцями штурмових
загонів. Головне командування
УДА передало щиру подяку жителям Великогаївської об’єднаної
територіальної громади за надану благодійну допомогу та запевнило, що воїни-добровольці
будуть боротися до переможного
кінця — допоки українські землі
не звільнять від московських окупантів».
А 23 січня у клубі села Баворів
відбулася зворушлива зустріч із

бійцями п’ятого добровольчого
батальйону — Богданом Баранишиним («Сивий»), Ігорем Войцехівським («Поляк»), референтом
виховного відділу УДА Іваном
Сутою, координатором місцевого осередку ВО «Дія» Петром
Гузьо. На захід прийшли жителі
сіл Грабовець, Застав’я та Баворів, місцеві підприємці, вчителі
та учні. Про історію Української
добровольчої армії розповів Іван
Сута, зворушливими спогадами
про війну поділились Ігор Войцехівський та Богдан Баранишин.
«Знаєте, що допомагало мені та
усім нашим побратимам там на
фронті, вижити, воювати? — за-

питав Ігор Войцехівський. — Навіть не зброя чи харчі, які передавали добрі люди. Нам допомагали
ваша любов та увага. Скільки любові у дитячих малюнках, щирих
листах, де вони просили повертатися живими! Це додавало сили,
впевненості, що ти живеш та переносиш тягар війни недаремно.
Це — для нашого майбутнього,
яке сьогодні навчається в школі,
ходить до садочка чи спить у колисці. Одне прошу – не називайте нас героями. Ми, може, і станемо ними, але лише тоді, коли
повністю визволимо Україну від
московської нечисті, коли побудуємо могутню Українську дер-

жаву, коли виховаємо патріотами
наших дітей та онуків. Може, тоді
будемо героями».
На зустрічі презентували книгу Сергія Пущенка «Портрети
добровольців на війні». Петро
Гузьо передав старості Баворова
та Застав’я Надії Салабай український прапор з передової для
місцевого музею. Учасники заходу побували на символічній
могилі бійців за волю України та
поклали кетяги червоної калини
як знак, що кровопролитна боротьба за соборність нашої держави триває.
Галина ЮРСА – ТРР «Джерело».
Фото автора та Петра ГУЗЬО.
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Сторінками історії

Крути — бій за майбутнє!
29 січня в Україні відзначають День пам’яті героїв Крут. У 2018 році виповнюється 100 років з часу битви, що
стала символом мужності та беззастережної любові до Батьківщини, а її дата – днем національної трагедії. Бій
під Крутами – одна з тих сторінок історії, що привертають увагу суспільства та в яких часто реальні історичні
факти переплітаються зі спробами політичних спекуляцій.
Бій під Крутами. Худ. А.Климко.

Період 1917-1920 років пробуджує особливий інтерес у істориків, дослідників і тих, хто
прагне з’ясувати тонкощі формування української державності. В той час на міжнародній
арені гриміла Перша світова
війна. В Російській імперії, до
складу якої належали українські землі, повалили самодержавство і панувало двовладдя
— існували Тимчасовий уряд
і більшовицькі ради. Розгортаються визвольні змагання
українського народу, які привели до утворення Української
Центральної Ради — представницького органу політичних,
громадських, культурних та
професійних організацій, що,
керуючись правом нації на самовизначення, взяв курс на будівництво демократичної держави.
У листопаді 1917 р. УЦР проголосила створення Української
Народної Республіки зі столицею в Києві. У відповідь більшовицький уряд Росії висунув
ультиматум, вимагаючи легалізувати більшовицькі військові
загони в Україні й припинити їх
роззброєння. Не дочекавшись
відповіді від Центральної Ради,
уряд Леніна-Троцького оголосив війну УНР.
На Аскольдовій могилі
Український цвіт! —
По кривавій по дорозі
Нам іти у світ.
П. Тичина

На схід нашої держави прямував 20-тисячний загін червоних
під командуванням АнтоноваОвсієнка, а з північного сходу
наступали радянські війська М.
Муравйова. Наприкінці грудня 1917 року радянську владу
вже було встановлено у Харківській,
Катеринославській
та Полтавській губерніях. На
черзі був Київ. Загальне командування операцією захоплення
міста здійснював Михайло Муравйов. У його розпорядженні
перебувало до 6 тис. чоловік,
що мали кулемети й артилерію.
Наступ на місто більшовицькі
війська вели двома групами:
одна залізницею Харків — Полтава — Київ, друга у напрямку
Курськ — Бахмач — Київ. Захищати столицю було нікому. 15тисячна армія, яку на той час
мала УНР, була деморалізована
тривалою війною, розчарована
політикою Центральної Ради.
В цих умовах на захист Києва стали гімназисти та студенти. 5 січня 1918 року було
створено Студентський курінь
Січових стрільців. Він нараховував дві сотні добровольців,
переважно студентів київських
університетів. До них приєдналися чотири сотні курсантів
1-ї Київської юнкерської школи

імені Богдана Хмельницького.
На озброєнні — не більше 10ти кулеметів і одна гармата на
залізничній платформі. Проте
студенти були бадьорі, веселі,
вони мріяли про подвиг, йдучи
у бій на заклик народу.
Битва відбулася 29 січня
1918 року поблизу селища Крути та села Пам'ятне, на малій
залізничній станції за 130 кілометрів на північний схід від
Києва. Тривала близько 5 годин
і закінчилася поразкою українських загонів. Однак ці події
не можна трактувати лише як
військову поразку, оскільки це
стало перемогою українського
духу. Студенти, молодь завжди
були рушійною силою на шляху
нашого народу до свободи. Юні
герої, які загинули у боротьбі
за волю України, навічно залишаться в історії як символ національної честі.

Монумент
битви під
Крутами (автор Анатолій
Гайдамака,
2006 р.)

У березні 1918-го тіла 27-ми
юнаків, які загинули у бою під
Крутами, перевезли до Києва і
перепоховали на Аскольдовій
горі. І лише у 1991 р. ентузіасти
Спілки української молоді встановили на станції Крути бере-

зовий хрест із терновим вінком.
У 1996 році насипали земляний
пагорб Слави та встановили
пам’ятну дошку, а 25 серпня
2006-го відкрито Меморіал героям Крут.
Хто винен у трагедії під Крутами? Чи довго вчитимемося
на своїх помилках? Воістину,
розумний вчиться на чужих.
Це було перше у новітній історії зіткнення українських сил із
більшовицькими напасниками.
Ці події спонукають до роздумів і про минуле, і про майбутнє. Сьогодні робимо спробу
об’єктивно проаналізувати досягнення і помилки українського
національно-визвольного
руху тієї буремної епохи, встановити історичні закономірності, що призводять до трагічних подій, які випадають на
долю нашого народу, аби не допустити їх у прийдешньому.
Нині українські воїни на
сході нашої держави завершують ту справу, яку розпочали
їхні ровесники 100 років тому.
Відтак, паралелі між минулим і теперішнім мають стати
фундаментом
національнопатріотичного виховання підростаючого покоління.
Ми — молода генерація незалежної України, і саме нам
вирішувати усі складні питання
сучасної історії. Тож гуртуймося навколо національної ідеї, як
гуртувалися навколо неї герої
Крут. Їхній подвиг надихає нас
вірити у світле майбутнє, не забувати про минуле. В хвилини
відчаю ця трагедія буде нагадувати нам про важку, тернисту
дорогу, прямуючи якою наша
держава здобула незалежність.
Наталія ХАБЛО, вчитель історії
Великоберезовицької ЗОШ І-ІІІ
ступенів.

Бахмач і Крути — вас не забути!

Молодь кличуть на
пригодницький квест
до 100-річчя бою під
Крутами
З нагоди відзначення 100-річчя
бою під станцією Крути у Тернополі пройде пригодницький
квест, до участі в якому запрошують молодь у віці 15-20 років.

Захід відбудеться 28 січня в рамках
кампанії «Молодь Крути пам'ятає», метою
якої є популяризація серед молодого покоління подвигу юнаків, які в січні 1918
року біля станції Крути віддали своє життя
за незалежність України.
Організовують дійство відділ сім’ї та
молоді ТОДА, спільно з організаціями
МНК та ПЛАСТ. За словами ініціаторів
квесту, такий захід відбувається у нашому
місті вперше.
— На учасників чекають завдання, в
яких вони можуть проявити свою командну роботу, інтелектуальні та фізичні навички. Для участі у квесті потрібно попередньо зареєструватись (командою з 5 осіб
або індивідуально). Анкета — за посиланням: http://tiny.cc/krutyTernopil, — каже
координатор квесту Оксана Семенець.
За її словами, окрім самого квесту на
заході презентують коротку розповідь
про Крути, цікаві факти про ці події, а
також дуже активне фінальне завдання, яке наразі тримають у таємниці.
Усіх, хто зареєструється для участі в
квесті чекатимуть 28 січня о 12:00 за адресою: вул. Федьковича, 11 (приміщення
ПЛАСТу). Участь у заході є безкоштовною.
Деталі за телефонами: 096 805-13-24, 096
002-12-70.

День пам’яті героїв Крут — ключова дата в сучасній історії України.

23 січня 1918-го загони більшовиків захопили Конотоп. На Бахмач відступили
підрозділи полку ім. Дорошенка. Почалася підготовка до оброни Бахмача. Штаб
Північно-Чернігівського фронту УНР зосередив на цій станції загони Вільного козацтва, курінь Смерті, старшин Української
військової школи ім. Б. Хмельницького.
Український корпус Бахмача на ранок 25
січня налічував 500 багнетів. Проти них
виступили московські частини — 1 300
багнетів.
25 січня ще було темно, а вже почалися бої. До вечора оборонці міста завдали
потужних втрат загонам КудинськогоРуднєва, зірвавши всі бокові атаки ворога.
Але вже 26 січня до Бахмача з боку Білорусі
прибуло підкріплення загону Берзіна, який
нараховував понад 1 000 багнетів.
День 26 січня покрив славою оборонців Бахмача. Він був найтяжчим. Полк
ім. Дорошенка, який прийняв удар підрозділів Берзіна, зазнав страшних втрат.
Українські вояки трималися з усіх сил,
незважаючи на переважаючі сили противника.
А в ніч на 27 січня Бахмач зазнав нової
біди — від станції Дмитрівка увірвалися загони Муравйова, вступивши в рукопашну
з козаками куреня Смерті. Вже до опівдня
українському війську загрожувало повне
оточення. У Бахмачі почалася паніка. Цього ж дня загинув командир полку ім. Дорошенка, за кілька годин після нього — начальник Бахмацького залізничного вузла,
хорунжий Хмілевський.

За цих критичних обставин українські
підрозділи змогли організовано відійти до
станції Крути. Втрати противника у Бахмачі становили 300 вбитих і стільки ж поранених. Українські втрати — 123 убитих і
159 поранених.
Бій під Крутами. Худ.Леонід Перфецький.

Бій під Крутами тривав з ранку до
вечора 29 січня. Більшість студентів загинули, а розвідувальний загін — 35 бійців — потрапив у полон. За розповідями
очевидців, «червоні» жорстоко знущалися
над полоненими, потім всіх розстріляли.
Ідучи на страту, Григорій Піпський, учень
сьомого класу, почав співати «Ще не вмерла
Україна», решта його підтримали.
У своєму вірші «Пам’ятай про Крути»
Володимир Вихрущ писав:
Ніс ворог віками нам смерть і руїну,
Надівши терновий вінок на чоло.
Їх було лиш триста на всю Україну!..
Чому їх так мало було?
Чому ж бій під Крутами запам’ятався, а
сотні більших і значно успішніших — ні?

Причина, вочевидь, у тому, що щирий патріотизм молодих людей, які стали за свою
Україну (деяким із них не було й 16 років),
не міг не викликати поваги. Окрім того,
українська громада ще не звикла до звірства й особливо важко сприймала картини
«інтернаціональної дружби».
Як відомо, після відступу українських
військ у Києві розпочався «червоний терор», від якого менш ніж за місяць загинуло від 10 до 30 тис. осіб, тобто ледь не
кожний 10 мешканець столиці.
Існує декілька версій, чому сталися трагічні події під Крутами. У загибелі студентів звинувачували керівництво українських
збройних сил, яке кинуло їх напризволяще
перед загрозою сильного і небезпечного
ворога. Побутує думка, начебто командування армії УНР розуміло стратегічну
важливість оборони бахмацького напряму.
Туди передбачалося відправити частину
Гайдамацького кошу Слобідської України
на чолі з Симоном Петлюрою, але ці плани
зазнали краху через січневі події в Києві.
Трагічна загибель Студентського куреня під Крутами стала символом патріотизму і жертовності в боротьбі за незалежну
Україну. На державному рівні вшановувати
пам'ять героїв Крут почали в Україні лише
2004-го. За рік перед цим, у січні 2003-го,
Леонід Кучма підписав розпорядження
«Про вшанування пам'яті героїв Крут». У
багатьох містах України почали встановлювати пам'ятні знаки, в школах проводити вечори, присвячені цим подіям.
І. І. КУЖДА, житель с. Великі Гаї.

28 січня о 14 год.
в клубі с. Смиківці
відбудеться
районний захід
з нагоди 100-ї річниці
вшанування подвигу
героїв Крут
«Герої Крут — у пам'яті
людській»
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Традиції

У Великогаївській громаді обирали найкращі вертепи

Ще не встигли закінчитися Різдвяні свята, як ми уже відбули Івана Предтечі, який, як кажуть у народі, взяв свята на плечі. Проте у Великогаївській
громаді вирішили відсвяткувати Різдво гучно — з колядою та веселощами. Так, 21 січня у селі Грабовець відбувся другий парад вертепів.
Подивитися на це дійство з’їхалися не лише жителі громади, а й інших сіл району. Спочатку в клубі села стартував парад дитячих вертепів. Юні аматори співали, танцювали, дивували своїми здібностями. За версією суддів, за
найкращу постановку перемогу отримав дитячий вертеп
села Білоскірка. Усіх учасників дитячого параду нагородили солодкими подарунками та дипломами.
Відтак усі дружно вирушили на майданчик неподалік
сільської школи. Саме там відбувся другий парад вертепів — дорослих. Оргкомітет, староста села та усі небайдужі жителі громади доклали чимало зусиль, щоб дійство у
дружньому колі було веселим.
Розпочали свято, як годиться, з молитви. Священики поблагословили учасників та гостей. Великогаївський
аматорський хор заспівав коляду, яку підхопили всі гості
свята.
Із привітальним словом до жителів і гостей Великогаївської громади звернулися і високоповажні гості, котрі теж
приїхали помилуватися вертепним дійством.

«Дуже радий, що вже другий рік
поспіль у нашій громаді відбувається
це гарне свято — парад вертепів, куди
люди із різних сіл збираються, щоб
помилуватися виступами, дружно заколядувати та відсвяткувати Різдво.
Щиро дякую усім, хто долучився
до організації дійства, а також працівникам сільської ради, сільському
старості, жителям громади.
Вдячний колективам, які дуже гарно підготувалися до виступу. Вони
приїжджали і до мене, щоб заколядувати. Здивували креативом і неймовірним хистом. Правду кажуть,
що Україна має таланти, і скажу вам
головне: більшість із них — у Великогаївській громаді!» — мовив Олег
Кохман.

«Різдвяні свята мають свої особливості. Найперше, це
— родинні свята, які єднають людей. Діти приїжджають до
батьків, дідусів, бабусь. З молитвою за святковим столом
збираються великі родини. Спілкуються, колядують, восхваляючи новонароджене Дитятко — Ісуса Христа. У нашій
країні існує дуже багато обрядів, звичаїв, традицій, які передаються з діда-прадіда, і всі ми маємо ревно їх дотримуватися, передавати своїм нащадкам. Тому цей фестиваль
вертепів має надзвичайно велике значення», — сказав голова Тернопільської районної адміністрації Олександр
Похилий.
«Від районної ради, усього депутатського корпусу дякую вам за сьогоднішнє неймовірне свято — парад вертепів, який став дуже гарним заключним акордом у віночку Різдвяних свят. Бажаю учасникам і вам, дорогі гості,
здоров’я, достатку і нехай усіх нас береже Господь та новонароджене Дитятко!» — побажав голова районної ради
Андрій Галайко.
До привітань керівництва району приєднався і голова Великогаївської об’єднаної територіальної громади
Олег Кохман.

Після урочистих привітань розпочалися виступи різновікових вертепів. На сцені з’являлися різні персонажі:
Йосип з Марією, царі, Ірод, жид із жидівкою, чорт і ангел.
Чимало вертепних виступів мали патріотичний характер,
демонструючи, що мир і злагода перемагають війну. Присутні молилися за спокій та процвітання українського народу.
Зрештою, із семи вертепів, що виступали на сцені, найкращим назвали, колектив школи із села Товстолуг. Староста сіл Товстолуг і Застінка Юрій Присяжний отримав
символічну перехідну Зірку, тож саме у Товстолузі наступного року відбудеться третій парад вертепів Великогаївської ОТГ.
Опісля виступів свято не закінчилося. Жителі та гості
громади продовжували колядувати, веселитися, а надвечір запалили велику ватру. Усіх пригощали гарячими
напоями та солодощами.
Зоряна ДЕРКАЧ.

«Коляда єднає Україну»

19 січня в селі Настасів відбувся перший фестиваль різдвяних мистецтв
Як і годиться в Україні, усякий добрий почин здійснюється за благословення священиків. Цього дня до Настасова приїхали отці з навколишніх сіл, які провели святкову Божественну Літургію в місцевому храмі. Після цього
колона на чолі з представниками влади, духовенства та
громади вирушила з колядою на головну площу, де й відбувалося дійство.

Із вітальним словом до учасників та гостей фестивалю звернулися голова районної державної адміністрації
Олександр Похилий, голова районної ради Андрій Галайко, сільський голова Настасова Микола Злонкевич,
генеральний директор компанії «Агропродсервіс» Іван
Чайківський.
У заході взяли участь творчі колективи та вертепи з
навколишніх сіл — Мар’янівки, Йосипівки, Буцнева, Великої Луки, Миролюбівки, Лучки, Малого Ходачкова, а
також сіл Козівського району.
Настасівчани та гості села мали змогу подивитися виступи вертепів, послухати колядки творчих колективів, які

оживили українські новорічні традиції, коли все село збирається, щоб гучно заколядувати.
Українська забава у Настасові вдалася на славу, а
організатори фестивалю
«Коляда єднає Україну»
вже кажуть, що наступного року буде ще цікавіше,
ще гучніше, ще масштабніше…
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«Різдвяне диво»
Продовження, початок в №3.

14 січня, на Старий Новий рік, на
центральному майдані селища Великі Бірки відбулося театралізоване
вертепне дійство «Різдво в Тернопільському районі», на яке завітали
гості з усіх сіл району, представники
влади та духовенства, а також велика кількість художніх колективів.
У рамках районного святкування відбулися квест та флешмоб, які згуртували молодь.
Зокрема, у районному квесті
взяли участь 11 загальноосвітніх навчальних закладів району
І-ІІІ ступенів. Було 11 етапів, на
кожному з яких команди виконували завдання на різдвяну тематику, наприклад, заспівати колядки,
розставити тематичні малюнки у
правильному порядку, назвати героїв вертепу тощо. На переможців
чекав приз — комплект світлового
обладнання для проведення урочистих заходів.

— Переможених не було. Всі
— молодці, кожна школа підготувалася відмінно. Команди успішно пройшли всі випробування
і спільними зусиллями склали
ключовий
вислів
«Різдвяне
диво».
Всі учасники квест-гри
отримали міні-лазерні проектори, які школярі зможуть використовувати під час вечорів
відпочинку, а також грамоти
від райдержадміністрації та
районної ради, — каже начальник районного відділу
освіти Василь Цаль. — Квест
проводили на подвір’ї, тому
за ним мали можливість спостерігати і вболівати за своїх
фаворитів усі бажаючі.
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Суддівством займалися вчителі БТШ, які не лише були задіяні у
квесті, а й розробили сценарій його
проведення.

А коли вже стемніло, перед
приміщенням ЗОШ І-ІІІ ст. ім.
Степана Балея відбувся флешмоб, до якого була залучена вся
молодь, яка брала участь у святкуванні. Діти вишикувалися, утворивши зображення Різдвяної зірки.
Дійство зняли на фото та відео із застосовуванням квадрокоптера.
— Ініціаторами флешмобу були
педагоги і представники
учнівського самоврядування Великобірківського БТШ.
Звісно, йому передувала
підготовка, репетиції, адже
діти хотіли гідно виступити.
І задумане успішно реалізували, — додає Василь Зиновійович.
Свято вдалося на славу — до пізнього вечора у
Великих Бірках було чути
гучну коляду, що долинала
навіть у сусідні села, сповіщаючи радісну новину:
Христос народився!
Лілія КУЛЕНИЧ.

Свято прощання з колядою у селі Івачів Долішній
«І сказав Старий рік Молодому: «Наповняй все любов’ю у кожному домі»
Історично склалось так, що Новий рік у нас відзначають
двічі: 1 січня — за новим, григоріанським, календарем і 14
січня — за старим, юліанським. Цього ж дня вшановують
святого Василія Великого. Він проповідував учення Ісуса
Христа, був апостолом живого слова. Ми, українці, шануємо чесноти святого Василія і увічнили його ім’я в колядці
такими словами: «А що другий празник — Святого Василія. Радуйся! Ой, радуйся, земле, Син Божий народився!
У клубі с. Івачів Долішній була відтворена атмосфера
Різдва з веселою колядою, щирими віншуваннями, засіваннями і смачною кутею.

Святкове дійство розпочав отець Орест Глубіш, який
привітав парафіян зі Старим Новим роком, святом Василія
Великого, поблагословив усіх на щасливе проведення свята. Всі разом проказали молитву.
Святковий настрій і відчуття родинного затишку панували у залі-хаті. У нас, українців, є традиція на Старий
Новий рік засівати оселі зерном добра — на щастя, на
здоров’я, на Новий рік. Тож із Різдвяними віншуваннями і
дзвінкою колядою завітали засівальники Олександр і Вадим Білоуси, Руслан Юник, Андрій Сівінський.
Маланку і Василія зіграли Юлія Сівінська та Дмитро
Радик, а зустрічали гостей Ігор Коваль — завідувач клубом с. Івачів Долішній та Ольга Беркета — завідуюча бібліотекою.
Присутні насолоджувалися вертепним дійством, яке
підготували гуртківці з с. Плотича, учасником був і житель Івачева Долішнього Борис Бицка. Аматори прославляли новонародженого Ісуса, вселяючи в душі людей віру в
добро й справедливість.
Сільский голова, Михайло Федорович Гук, привітав
сельчан і гостей з Різдвом Христовим та Новим Старим роком, побажав миру, добра і Божої ласки.
Потім учасників дійства частували пампушками, варениками, яблуками і смачною кутею.
Свято було незабутнім, тож усі з нетерпінням будуть че-

кати наступного року, коли знову зможуть зустрітися і колядками, віншуваннями прославляти народження Христа.

Висловлюємо щиру подяку меценатам свята. Бажаємо, щоб новонароджений Ісус приніс у їхні оселі і в домівки усіх жителів села мир, спокій та добробут. Божого
всім благословення!
Ольга Беркета, бібліотекар с. Івачів Долішній.
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Афіша
Тернопільський академічний обласний
український драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка
м. Тернопіль, бульвар Т. Шевченка, 6

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.

03.02. (субота) — «Фараони», музична комедія. Тривалість — 2 год 20 хв.
04.02. (неділя) — «Летюча миша», музична комедія. Тривалість — 2 год 20 хв.
10.02. (четвер) — «Наталка Полтавка», музична комедія.
Тривалість — 2 год 10 хв.

Початок вечірніх вистав о 19:00.
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Для дітей

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

ÇÍÀÐßÄÄß ÑÌÅÐÒI: ÌIÑÒÎ ÊIÑÒÎÊ,
ÍÎÂÈÉ, Ïí, 00:30
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04.02. (неділя) — «По щучому велінню», казка.
Початок о 13:00.

Тривалість — 1 год.

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

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

04.02. (неділя) — «Небилиці про Курочку Рябу», казка-комедія (4+).
Тривалість 50 хв.

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

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

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.
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04.02. (неділя) — «Віденський вечір», концерт академічного симфонічного оркестру та солістів Тернопільської обласної
філармонії. Диригент — заслужений діяч мистецтв України
Мирослав Кріль. Ведуча — заслужена артистка України
Адріана Онуфрійчук.
Початок 17:00. Ціна квитка: 60, 80, 100 грн.

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

28.01. (неділя) — «Різдво у серці», фестиваль.
Початок о 15:00 год.
03.02. (субота) — «Україна колядує», концерт-шоу Ірини Федишин.
Це колядки в сучасній обробці з неймовірними постановками номерів. Окрім того, Ірина виконає найулюбленіші
пісні слухачів.
Початок о 19:00 год.

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

«Гра Моллі»

З 1 лютого

Країна: США, 2018. Жанр: драма. Вікове обмеження: 16+.
Моллі Блум майже все життя прожила для того, щоб потрапити в Олімпійську збірну з гірськолижного спорту, але зазнала поразки. Тепер у неї
є два шляхи: піти вчитися на юриста або рік попрацювати. Моллі вибрала другий варіант, влаштувалася в кафе, але це її не задовольнило. Тому
дівчина створила власний підпільний клуб покеру. Згодом її клієнтами
стали найбагатші люди, світові знаменитості та великі кримінальні боси,
а ставки становили тисячі і мільйони доларів. Для Моллі це був неймовірний прибуток. Але влада рідко схвалює діяльність підпільних гральних
закладів, і клуб дівчини не був винятком. Вона розуміє, що може піти за
ґрати. Врятувати її може адвокат Чарлі Джеффі. Але чи вдасться це – велике питання, адже клуб Моллі прийняв безліч людей і грошей.

«Крутий татусь»
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Країна: Франція, 2018. Жанр: комедія. Режисер: Максим Говаре.
Тривалість: 97 хвилин. Вікове обмеження: 16+.
Є хлопці, які люблять жити за рахунок своїх жінок. Абсолютно таким можна
назвати Андріана, адже він цілими днями розважається, нічого корисного
не робить і не має ані найменшого бажання працювати. Його дівчина Мод
— цілковита протилежність: красуня, дуже розумна й успішна, має багато
амбіцій. Вона відчуває, що колись захоче сім'ю, а Андріан — явно не найкращий вибір. Тому Мод вирішила розірвати стосунки з цією дорослою
дитиною. Але Андріан так просто не здається: він відмовився виселятися
з квартири дівчини та знайшов собі роботу – вирішив організувати ясла,
не маючи досвіду роботи з дітьми. Чого їх може навчити цей телепень –
незрозуміло, але це стане для хлопця відмінним уроком у стосунках з дітьми. Може, і Мод його простить.
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05.00, 04.50 Ò/ñ “Âiääië 44”
ICTV
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
10.10 Õ/ô ÁÎÍÄIÀÍÀ: “Äîêòîð Íîó” %~}\wxU
12.30, 13.15 Õ/ô ÁÎÍÄIÀÍÀ: “Øïèãóí, 11.55, 13.15 Õ/ô ÁÎÍÄIÀÍÀ:
“Êîðàáåëü “Ìiñÿ÷íèé ãîíùèê”
ÿêèé êîõàâ ìåíå”
·Ky}qQ~
·Ky}qQ~
15.35, 16.15 Õ/ô ÁÎÍÄIÀÍÀ: “Ïîìðè, 15.00, 16.15 Ò/ñ “Âîëîäèìèðñüêà,15”
(yQ} \¨²K}^\g©
àëå íå çàðàç”
·Ky}oQU^
·Ky}oQU^
23.40 Õ/ô ÁÎÍÄIÀÍÀ: “Òiëüêè äëÿ
nU Q~Uu^Kz|K
¾®ºÚÁºÃ±µÔ
(yQ} \¨²K}^\g©
02.00 Ò/ñ “Ìîðñüêà ïîëiöiÿ. Ñïåöâiääië”
(z\x\|KN\zK
¤^KQ~Qu\z}\^v
01.00 Õ/ô ÁÎÍÄIÀÍÀ: “Êîðàáåëü
(yK^x~KUÇ
“Ìiñÿ÷íèé ãîíùèê”
+z^yK
¤^KQ~Qu\z}\^v
(}|UoK ~{}\~
(yK^x~KUÇ
·Ky}
+z^yK
04.50 Ò/ñ “Âiääië 44”
·Ky}

ÑÅÐÅÄÀ
31 Ñ²×Íß

×ÅÒÂÅÐ
1 ËÞÒÎÃÎ

UA: ÏÅÐØÈÉ

UA: ÏÅÐØÈÉ

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
13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 01.55
²\z~
²\z~
q\x^\{\ q\x^\{\
^K~y¤^KÇ~\
^K~y¤^KÇ~\
qN¨|~Uz|
qN¨|~Uz|
uK~Q}©
uK~Q}©
10.50 Ò/ñ “Áîäî”
10.50 Ò/ñ “Áîäî”
q\ywQ~}K~vy(wKy q\ywQ~}K~vy(wK~U
¤}^
UN}\^UÇ
q\ywQ~}K~vy(wK~U 8K|U\qQ~
UN}\^UÇ
8\|{KyK
8K|U\qQ~
²K|zQU^«q\U
²K U{^\ U
¥KvgKyy^KÇ~Ny\
zUyQ~|
²\z~(zU}
q\Nu^Kz
µQwK|~
µzUv|Uw
²\z~¤}^K
²\z~(zU}
q\^\{K|\³g\~gK~
µQwK|~ ¨(gQw©²(Q|Qy\
²\z~¤}^K
²\z~(u\^}
q\ywQ~}K~vy¨³U
qN¨(uU~\}}zK^~©
\uU©
qN¨±~K\|UNQ%^U^K~}º\©
8\|{KyK
¹Q^Q»^
²\z~(u\^}
²QzKv~Uy}^
(zU}\
q\ywQ~}K~vy
oUv~KUw^
qN¨6^Q{\~Nyvu}Uz~y©
²QzKv~Uy}^
qN¨±N}QyvuN%wQ^y©
q\ywQ~}K~vy
q¨%z{N}~o\\ ~
qN¨6^Q{\~Nyvu}Uz~y©
±Q}Q\^}~QKQ~\N}U~K|
qN¨±N}QyvuN%wQ^y©
(^Ux~\QwQ©
q¨¶y^KÇ~NyKpQNU~NyK q¨6QNºQzQ~y\¿y~K
NuUyKzQy}\^z~KQ~\©
Nu\zU|U©Uy¨qN|Q~}©
q¨±y\K8|Q~y\
8\NQy^QQ~KUN}\^U
·\^w}}~Kv|Q~\©Uy
1+1
¨qN|Q~}©
¨(~U|K~\y
8\NQy^QQ~KUN}\^U
©
1+1
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45,
¨(~U|K~\y
µ(²
©
¨¹\}^zQNU©
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45,
¨±U~U~y©
µ(²
16.00 Ò/ñ “ß çíîâó òåáå êîõàþ”
¨¹\}^zQNU©
17.10 Ò/ñ “Íåñêií÷åííå êîõàííÿ”
¨±U~U~y©
¨(Qy^Q}~UwK}Q^UK©
16.00 Ò/ñ “ß çíîâó òåáå êîõàþ”
21.00 Ò/ñ “Øêîëà”
17.10 Ò/ñ “Íåñêií÷åííå êîõàííÿ”
¨±U~U~y©
¨(Qy^Q}~UwK}Q^UK©
¨³^Kz\~KzK|©
21.00 Ò/ñ “Øêîëà”
00.40 Ò/ñ “ßê óíèêíóòè ïîêàðàííÿ çà
¨6|^Q~~~K\NUu©
óáèâñòâî-2”
23.35, 00.25, 01.35 Ò/ñ “ßê óíèêíóòè 04.50 Ì/ô
ïîêàðàííÿ çà óáèâñòâî-2”
04.30 Ò/ñ “Ñèëà×
êîõàííÿ Ôåðiõè”
04.45 Ì/ô
¨<[];T[]©
×
05.45 “Ì/ô”
¨<[];T[]©
¨(U|N}z\zQ
05.40 “Ì/ô”
¥Q\~U|\w¤K~QzNyw©
¨(U|N}z\zQ
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
¥Q\~U|\w¤K~QzNyw©
²\z~
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
¨8K~\y/~}Q^\w©
²\z~
10.25, 12.25 Ò/ñ “Ìåðåæèâî äîëi”
¨8K~\y/~}Q^\w© 13.00 Õ/ô “Íåæäàíî-íåãàäàíî”
10.15, 12.25, 20.40 Ò/ñ “Ìåðåæèâî ¨8Q|\y©
äîëi”
¨(}\NÉ}N
12.45 Õ/ô “Ñìiøíi ëþäè”
y\~\{\©
¨8Q|\y© ¨³\|^\xU©
¨(}\NÉ}N
20.40 Ò/ñ “Ìåðåæèâî äîëi”
y\~\{\©
00.25 Õ/ô “Çàãðàâà”
¨³\|^\xU©
ICTV
00.25 Õ/ô “Âàðåíüêà”
p^\wK|~NyK\x\^\~K
ICTV
8K~\yzQy\wwUN}U
p^\wK|~NyK\x\^\~K ·Ky}8K~\y
8K~\yzQy\wwUN}U
²K|zKv~U~\z~
·Ky}8K~\y
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
²K|zKv~U~\z~ (Qy^Q}~v^\~}
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
%~}\wxU
%~}\wxU
12.00, 13.15 Õ/ô ÁÎÍÄIÀÍÀ:
12.00, 13.15 Õ/ô ÁÎÍÄIÀÍÀ: “Òiëüêè
“Âîñüìèíiæêà”
°·Ë¾®ºÚÁºÃ±µÔ
·Ky}qQ~
·Ky}qQ~
15.05, 16.15 Ò/ñ “Âîëîäèìèðñüêà,15”
15.05, 16.15 Ò/ñ “Âîëîäèìèðñüêà,15” (yQ} \¨²K}^\g©
(yQ} \¨²K}^\g©
·Ky}oQU^
·Ky}oQU^
/~NKv|Q^
(Qy^Q}~v^\~}
23.40 Õ/ô ÁÎÍÄIÀÍÀ: “Âèä íà
23.40 Õ/ô ÁÎÍÄIÀÍÀ: “Âîñüìèíiæêà”
âáèâñòâî”
02.00 Ò/ñ “Ìîðñüêà ïîëiöiÿ.
02.00 Ò/ñ “Ìîðñüêà ïîëiöiÿ. Ñïåöâiääië”
Ñïåöâiääië”
¤^KQ~Qu\z}\^v
¤^KQ~Qu\z}\^v
(yK^x~KUÇ
(yK^x~KUÇ
+z^yK
+z^yK
(}|UoK ~{}\~
(}|UoK ~{}\~
·Ky}
·Ky}
04.50 Ò/ñ “Âiääië 44”
04.50 Ò/ñ “Âiääië 44”


Ï’ßÒÍÈÖß
2 ËÞÒÎÃÎ



ÍÅÄ²Ëß
4 ËÞÒÎÃÎ

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, 15.00, 18.05, 21.00, 01.55
²\z~
q\x^\{\
^K~y¤^KÇ~\
qN¨|~Uz|
uK~Q}©
10.50 Ò/ñ “Áîäî”
q\ywQ~}K~vy(wK~U
UN}\^UÇ
8K|U\qQ~
¨(gQw©²(Q|Qy\
(zU}\
¥KvgKyy^KÇ~Ny\
²\z~(zU}
µQwK|~
²\z~¤}^K
µzUv|Uw
³Q^ K uK}K
²\z~(u\^}
22.15 Õ/ô “Äåôiöèò”
qN¨±~K\|UNQ%^U^K~}
º\©
¹Q^Q»^
²QzKv~Uy}^
q\ywQ~}K~vy
qN¨6^Q{\~Nyvu}Uz~y©
qN¨±N}QyvuN
%wQ^y©
q¨¶KwyNu\{K|Uz©
q¨¤^}©
q¨(U©
8\NQy^QQ~KUN}\^U

06.00 Ì/ñ “×îðíèé Äæåê”
q\x^\{\
^K~y¤^KÇ~\
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 01.10
²\z~
³\{\|K
09.35 Ì/ñ “Ãîí”
A}\z|\wUgKÇ~"
qU}C
qN¨»\|Q~~yy\wKg©
12.00 Õ/ô “Åñòåð ïðåêðàñíà”
¡ÀÓÛ·´³¬®±¾¬±³¬µ¸¬¹¬
êîðîëåâà”
18.00 Õ/ô “Ìèëèé äðóã”
¨p\^|UN}NzU}©
8\NQy^QQ~KUN}\^U
oUv~KUw^
qN¨±~K\|UNQ%^U^K~}
º\©
²K|zQU^«q\U
q¨(Qy^Q}oU~NK©
qN¨6^Q{\~Nyvu}Uz~y©
qN¨±N}QyvuN
%wQ^y©
q¨o\~x\^\N|\K{~©
8\NQy^QQ~KUN}\^U

06.00 Ì/ñ “×îðíèé Äæåê”
q\x^\{\
^K~y¤^KÇ~\
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 01.10
²\z~
09.30 Õ/ô “Åñòåð ïðåêðàñíà”
qN¨»\|Q~~y
y\wKg©
q\^\{K|\³g\~gK~
³Q^ v~KNQU
²QzKv~Uy}^
q\ywQ~}K~vy
³\{\|K
·\yYcaUN
qN¨qzK¤}K©
q\ywQ~}K~vy¨³U
\uU©
17.40 Ò/ñ “Iìïåðiÿ”
¨p\^|UN}NzU}©
8\zKK~Ku^\{^KwK
±Kvy\w»^\w
qN¨sN}^U¥z^}K
sKx\^\~Q~\{\wUN}K©
qN¨rzKu^^\|K©
qN¨±~K\|UNQ%^U^K~}
º\©
(zU}\
qN¨qyKuK~Q}K©
³86·/¥%¤µt¤%

1+1

µ(²
¨p^\ U¨
¨(~U|K~\yogU|~v©
¨(zU}NyQ}}©
¨/~NuQy}\^±UN}K©
12.20 Õ/ô “Òàòî íàïðîêàò”
¨p\\Ny^KÇ~©
1+1
¨oQU^~UvyzK^}K©
¨(~U|K~\y ¨8\NwU y\wUyK©
©
¨¶y^KÇ~NyUNQ~NKUÇ©
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45,
¨oQU^~Uv¤Çz©
µ(²
02.25 Õ/ô “Ìàðãàðåò”
¨¹\}^zQNU©
×
¨±U~U~y©
¨<[];T[]©
16.00 Ò/ñ “ß çíîâó òåáå êîõàþ”
05.30 Õ/ô “×åðâîíåíüêà êâiòî÷êà”
17.10 Ò/ñ “Íåñêií÷åííå êîõàííÿ”
06.50 “Ì/ô”
¨¥U{KNwUg©
¨¹QyKvwQ~Q©
00.30 Õ/ô “Ìàðãàðåò”
¨³\|\^\UzKNU©
¨¶y^KÇ~NyUNQ~NKUÇ©
09.15 Õ/ô “12 ñòiëüöiâ”
×
12.30 Õ/ô “Íå ìîæå áóòè!”
¨<[];T[]©
14.30 Õ/ô “Êàâêàçüêà ïîëîíÿíêà, àáî
05.45 “Ì/ô”
Íîâi ïðèãîäè Øóðèêà”
¨(U|N}z\zQ¥Q\~U|\w ¤\~Q^}¨/^~KnUy}K{^}¨µ/¤©
¤K~QzNyw©
18.00 Ò/ñ “Ïîâåðíåøñÿ-ïîãîâîðèìî”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
¨³\|^\xU©
²\z~
20.30 Ò/ñ “Ïîâåðíåøñÿ-ïîãîâîðèìî”
¨8K~\y
22.15 Ò/ñ “Âàðåíüêà. Âèïðîáóâàííÿ
/~}Q^\w©
ëþáîâi”
10.15 Ò/ñ “Ìåðåæèâî äîëi”
02.25 Õ/ô “12 ñòiëüöiâ”
12.25 Ò/ñ “Ìåðåæèâî äîëi”
ICTV
12.45 Õ/ô “Ïðèáîðêóâà÷êà òèãðiâ”
(yK^x~KUÇ
¨8Q|\y©
µ\y \¨(}\NÉ}Ny\~\{\© +z^yK
·Ky}
¨³\|^\xU}~©
¨(U|N}z\zQ¥Q\~U|\w nU Q~Uu^Kz|K
¿~z
¤K~QzNyw©
qQ \
23.50 Õ/ô “Ãàííiáàë: Ñõîäæåííÿ”
6N\xz\N}U~KU\~K~\Ç
02.10 Õ/ô “×óæi òóò íå õîäÿòü”
^\x\}
ICTV
·Ky}qQ~
p^\wK|~NyK\x\^\~K
(yQ} \¨²K}^\g©
8K~\yzQy\wwUN}U
16.20 Õ/ô ÁÎÍÄIÀÍÀ: “Çàâòðà íå
·Ky}8K~\y
ïîìðå íiêîëè”
²K|zKv~U~\z~
·Ky}oQU^
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
²K|zKv~U~\z~³U|Nwy
/~NKv|Q^
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
%~}\wxU
20.05 Õ/ô ÁÎÍÄIÀÍÀ: “Êàçèíî
11.55, 13.15 Õ/ô ÁÎÍÄIÀÍÀ: “Âèä íà
“Ðîÿëü”
âáèâñòâî”
23.00 Õ/ô ÁÎÍÄIÀÍÀ: “Çîëîòå îêî”
·Ky}qQ~
01.30 Õ/ô ÁÎÍÄIÀÍÀ: “Êóëÿñòà
15.05, 16.15 Ò/ñ “Âîëîäèìèðñüêà,15”
áëèñêàâêà”
(yQ} \¨²K}^\g©
³^\z\yK}\^
·Ky}oQU^

²K|zKv~U~\z~
05.50 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà”
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
¨AK}K~K}K}K©
%~}\wxU
¨¤K^K\yQ~K±Kv|K~U©
qQ \
¨oNQx|QNwK~\©
00.05 Õ/ô ÁÎÍÄIÀÍÀ: “Æèâi âîãíi”
10.25 Õ/ô “Ñïèñîê áàæàíü”
·Ky}
¨±KN}Q^ºQ³U|U}y©
02.50 Ò/ñ “Ìîðñüêà ïîëiöiÿ.
19.00 Õ/ô “Áóëî ó áàòüêà äâà ñèíè”
Ñïåöâiääië”
¨qKzKvu\{\z\^w\u^\
¤^KQ~Qu\z}\^v
NQyN©


05.55 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà”
07.10 Õ/ô “Ìié ëàãiäíèé òà íiæíèé

05.40 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà”
05.55 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà”
06.05 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà”
çâið”
05.55 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà”
¨oNQx|QNwK~\©
¨oNQx|QNwK~\©
¨oNQx|QNwK~\©
09.35 Õ/ô “Ïàðôóìåðøà”
¨oNQx|QNwK~\©
¨AK}K~K}K}K©
¨AK}K~K}K}K©
¨AK}K~K}K}K©
¨oUy~K²\z~©
¨AK}K~K}K}K©
11.40 Õ/ô “Ìîëîäà äðóæèíà”
¨±KN}Q^ºQ©
¨±KN}Q^ºQ©
18.00 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà. Íîâà
¨±KN}Q^ºQ©
13.40 Õ/ô “Ìðiÿòè íå øêiäëèâî”
¨±UN}~UUN}\^UÇ³Kz\w
¨±UN}~UUN}\^UÇ³Kz\w
iñòîðiÿ”
¨±UN}~UUN}\^UÇ³Kz\w
¨±UN}~UUN}\^UÇ³Kz\w
¤\N}U~w©
¤\N}U~w©
20.00, 22.40 Õ/ô “Ñïèñîê áàæàíü”
¤\N}U~w©
¤\N}U~w©
¨oUy~K²\z~©
¨oUy~K²\z~©
¨oUy~K²\z~©
¨oUy~K²\z~©
¨oUy~K²\z~©
18.00 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà. Íîâà
18.00 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà. Íîâà iñòîðiÿ” ¨6|~KzNUg©
18.00 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà. Íîâà
18.00 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà. Íîâà
iñòîðiÿ”
¨¿N\^\wNNz\{\

iñòîðiÿ”
iñòîðiÿ”
¨²K^QQ~K|}K}K©
}UK©
s\~K~\U
¨(U|N}z\zQ|}
¨qKzKvu\{\z\^w\u^\NQyN© ¨±KN}Q^ºQ³U|U}y© ¨6|~KzNUg©
%xK
¨6|~KzNUg©
QyN}^KNQ~N©
¨6|~KzNUg¨

05.20, 06.15 Ì/ñ “Äðàêîíè: Ïåðåãîíè
¨6|~KzNUg©


s\~K~\U
áåçñòðàøíèõ”

s\~K~\U
s\~K~\U
%xK
1UOa<UYP
s\~K~\U
%xK
%xK
05.10, 06.10 Ì/ñ “Äðàêîíè: Ïåðåãîíè (Q^}^\g
%xK
1UOa<UYP
05.40, 06.50 Ì/ñ “Äðàêîíè: Ïåðåãîíè
áåçñòðàøíèõ”
8QzU\^
06.50 Ì/ñ “Äðàêîíè: Ïåðåãîíè
áåçñòðàøíèõ”
1UOa<UYP
1UOa<UYP
(}^KN}UK8QzU\^\w
06.40 Ì/ñ “Äðàêîíè: Ïåðåãîíè
áåçñòðàøíèõ”
1UOa<UYP
(Q^}^\g
µKÉw~vK{Q~}
áåçñòðàøíèõ”
(Q^}^\g
(Q^}^\g
8QzU\^
µKÉw~vK{Q~}³\N} \
07.40 Õ/ô “Çåìëÿ ìàéáóòíüîãî: Ñâiò 8QzU\^
8QzU\^
(}^KN}UK8QzU\^\w
(uQ^U~}ÇU
çà ìåæàìè”
(}^KN}UK8QzU\^\w
(}^KN}UK8QzU\^\w
µKÉw~vK{Q~}
%Q^N}
oU|uKK~y|\uK~~y
µKÉw~vK{Q~}
µKÉw~vK{Q~}
µKÉw~vK{Q~}³\N} \
22.00 Õ/ô “Ïóíêò ïðèçíà÷åííÿ 4”
µKÉw~vK{Q~}
µKÉw~vK{Q~}³\N} \
µKÉw~vK{Q~}³\N} \
(uQ^U~}ÇU
23.40 Õ/ô “Ïóíêò ïðèçíà÷åííÿ 3”
µKÉw~vK{Q~}³\N} \
(uQ^U~}ÇU
(uQ^U~}ÇU
%Q^N}
(xK^\ y|U}Qv
8QzU\^
%Q^N}
%Q^N}
22.00 Õ/ô “Ïóíêò ïðèçíà÷åííÿ 3”
Ù
'}^KN}K8QzU\^\w
22.00 Õ/ô “Ïóíêò ïðèçíà÷åííÿ”
22.00 Õ/ô “Ïóíêò ïðèçíà÷åííÿ 2”
23.45 Õ/ô “Ïóíêò ïðèçíà÷åííÿ 2”
8K~\y¶y^KÇ~\
00.30 Õ/ô “Çíàðÿääÿ ñìåðòi: Ìiñòî
23.50 Õ/ô “Áóäèíîê âîñêîâèõ ôiãóð” 23.45 Õ/ô “Ïóíêò ïðèçíà÷åííÿ”
Ù
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
êiñòîê”
Ù
Ù
8K~\y¶y^KÇ~\
(\{\|~U
Ù
8K~\y¶y^KÇ~\ 8K~\y¶y^KÇ~\ 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
sU^y\zv g
8K~\y¶y^KÇ~\ 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
(\{\|~U
(zQy^gKKx\~QzUN}yK
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
(\{\|~U
(\{\|~U
sU^y\zv g
8QK~KwUN}yK
(zQy^gKKx\~QzUN}yK
(\{\|~U
sU^y\zv g
sU^y\zv g
%{Q~}Nu^KzQ|z\N}U
sU^y\zv g
(zQy^gKKx\~QzUN}yK
(zQy^gKKx\~QzUN}yK
8QK~KwUN}yK
½Ó¬·L¹LÚ²´¾¾ËÔ
8QK~KwUN}yK
8QK~KwUN}yK
8QK~KwUN}yK
%{Q~}
18.00 Ò/ñ “Êiëüöå ç ðóáiíîì”
%{Q~}
Nu^KzQ|z\N}U
½ÓL®¶¼º¶¿°º½L¸ÒÚÔ %{Q~}
µ\y \¨p\z\^}¶y^KÇ~K©
18.00 Ò/ñ “Êiëüöå ç ðóáiíîì”
Nu^KzQ|z\N}U
Nu^KzQ|z\N}U
½Ó¬·L¹LÚ²´¾¾ËÔ
21.00, 00.00 Ò/ñ “ß ÷åêàòèìó íà òåáå
µ\y \¨p\z\^}¶y^KÇ~K©
½Ó¬·L¹LÚ²´¾¾ËÔ
½Ó¬·L¹LÚ²´¾¾ËÔ
18.00 Ò/ñ “Êiëüöå ç ðóáiíîì”
çàâæäè”
½Ó¬·L¹LÚ²´¾¾ËÔ
18.00 Ò/ñ “Êiëüöå ç ðóáiíîì”
18.00 Ò/ñ “Êiëüöå ç ðóáiíîì”
µ\y \¨p\z\^}¶y^KÇ~K©
(U|Kw
23.30 Õ/ô “Ðîáií Ãóä”
µ\y \¨p\z\^}¶y^KÇ~K©
µ\y \¨p\z\^}¶y^KÇ~K©
¤\~}^\Q^
µQQwK{K~
%{Q~}Nu^KzQ|z\N}U
23.30 Ò/ñ “CSI. Ìiñöå çëî÷èíó”
23.30 Ò/ñ “CSI. Ìiñöå çëî÷èíó”
00.00 Ò/ñ “CSI. Ìiñöå çëî÷èíó”
02.15 Ò/ñ “CSI. Ìiñöå çëî÷èíó”



ÑÓÁÎÒÀ
3 ËÞÒÎÃÎ
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s\~K~\U
05.05, 07.00 Ì/ñ “Ëóíòèê i éîãî
äðóçi”
1UOa<UYP
8QzU\^
(}^KN}UK8QzU\^\w
13.30 Õ/ô “Êîòè ïðîòè ñîáàê”
15.10 Õ/ô “Êîòè ïðîòè ñîáàê: Ïîìñòà
Êiòòi Ãàëîð”
16.50 Õ/ô “Åëâií òà áóðóíäóêè”
18.40 Õ/ô “×àñ ðîçïëàòè”
21.00 Õ/ô “Çîðÿíèé äåñàíò”
23.20 Õ/ô “Ïóíêò ïðèçíà÷åííÿ 5”
01.10 Õ/ô “Ïóíêò ïðèçíà÷åííÿ 4”

Ù
(\{\|~U
sU^y\zv g
09.20 Ò/ñ “ß ÷åêàòèìó íà òåáå
çàâæäè”
13.00, 15.20 Ò/ñ “Òåñò íà ëþáîâ”
17.00, 19.40 Ò/ñ “Ïðîáà÷”
½Ó,»¬°¬Ü½¹L¯Ô
µQQwK{K~
(\{\|~U
03.00 Ò/ñ “CSI. Ìiñöå çëî÷èíó”


06.50 Õ/ô “Êðàõ iíæåíåðà Ãàðiíà”
¨¥Q{Q~| K~N\~©
¨(zU|\y%{Q~}©
¨8Q\zv|\yK©
¨n\yN²Kvy^KUx\Ç
6QyNK~|^K¶NyK©
¨³Q^Q\w~U}U©
¨(zU|\y©
19.30 Õ/ô “Êîðîëåâà áåíçîêîëîíêè”
21.00 Õ/ô “Â iì’ÿ êîðîëÿ”
¡ÀÓ¾¼¬¾¬¹¬°LÚÔ
01.15 Õ/ô “Ðîçïëàòà”
¨ouK|y\zvNzU|\y©
¨8Q\zv|\yK©
05.30 Õ/ô “Êàðóñåëü”

1+1
µ(²
¨¶y^KÇ~NyUNQ~NKUÇ©
¨(~U|K~\yogU|~v©
¨¥\}\KxKzK©
09.40 Ì/ô “Ìàøà i âåäìiäü”
¨p^\wK|K~KwUv\~©
11.00, 11.55, 13.00, 13.55, 15.00,
¨(zU}~Kzz\^U}/~|\~QU©
¨¥U{KNwUg¨
¨µ(²µ|Q~©
¨p\\Ny^KÇ~©
¨(zU}NyQ}}©
¨¶y^KÇ~NyUNQ~NKUÇ©

×
¨<[];T[]©
¨³\|^\xU©
06.00 “Ì/ô”
06.30 Õ/ô “Êàâêàçüêà ïîëîíÿíêà, àáî
Íîâi ïðèãîäè Øóðèêà”
¨qK~vu^\Qy}©
¨p\}Éw\^K\w©
¨6^QU^Q yK8KvUuQy\©
¨6^QU^Q yK
³Q^QKzK~}KQ~~©
12.00 Õ/ô “Áóðêóí”
14.10 Õ/ô “Âñi ìîæëèâî”
16.10, 20.30 Ò/ñ “Äîÿðêà ç
Õàöàïåòiâêè 2”
¨³\|^\xU©
22.10 Ò/ñ “Âàðåíüêà. Íàïåðåêið äîëi”

ICTV
/~NKv|Q^
06.45 Ò/ñ “Âiääië 44”
07.45 Õ/ô ÁÎÍÄIÀÍÀ: “Íà ñåêðåòíié
½·¿²LÙÚ±·´Ã¹º½¾LÔ
10.35, 13.00 Õ/ô ÁÎÍÄIÀÍÀ: “Æèâi
âîãíi”
·Ky}qQ~
13.15 Õ/ô ÁÎÍÄIÀÍÀ: “Çîëîòå îêî”
15.55 Õ/ô ÁÎÍÄIÀÍÀ: “Êàçèíî
“Ðîÿëü”
·Ky}}~gz~
6yNK~\(\y\\z\
20.35 Õ/ô ÁÎÍÄIÀÍÀ: “Êâàíò
ìèëîñåðäÿ”
22.45 Õ/ô ÁÎÍÄIÀÍÀ: “Çàâòðà íå
ïîìðå íiêîëè”
01.00 Õ/ô ÁÎÍÄIÀÍÀ: “Ãîëäôiíãåð”
³^\z\yK}\^


04.55 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà”
¨AK}K~K}K}K©
¨oNQx|QNwK~\©
¨¤K^K\yQ~K±Kv|K~U©
11.05 Õ/ô “Áóëî ó áàòüêà äâà ñèíè”
¨¿N\^\wNNz\{\
}UK©
¨(U|N}z\zQ|}
QyN}^KNQ~N©
¨6|~KzNUg©


s\~K~\U
(}Q~|Kuº\
1UOa<UYP
06.30 Õ/ô “Åëâií òà áóðóíäóêè”
¡ÀÓ¬¯¿·±¹±¸¬µ¿¾¹ÜÔ
10.00 Õ/ô “Ðàéîí 9”
12.10 Õ/ô “×àñ ðîçïëàòè”
14.40 Õ/ô “Åîí Ôëàêñ”
16.20 Õ/ô “Çîðÿíèé äåñàíò”
18.50 Õ/ô “Ðóéíiâíèê”
21.00 Õ/ô “Ñóääÿ Äðåää”
23.00 Õ/ô “Ïðèáðàòè Êàðòåðà”
³^\UKy}yK

Ù
(\{\|~U
sU^y\zv g
09.15 Ò/ñ “Òåñò íà ëþáîâ”
12.50 Ò/ñ “Ïðîáà÷”
17.00, 21.00 Ò/ñ “Âèíîãðàä”
³\|UÇ}~6Q{\w
³K~}\
p\\z~K}QwK
½Ó,»¬°¬Ü½¹L¯Ô
µQQwK{K~
03.30 Ò/ñ “CSI. Ìiñöå çëî÷èíó”
8QK~KwUN}yK


06.40 Ò/ñ “Æèòòÿ, ÿêîãî íå áóëî”
¨¶y^KÇ~Kz^KKÉ©
11.05 Õ/ô “Êîðîëåâà áåíçîêîëîíêè”
12.30 Õ/ô “Çäðàñòóé i ïðîùàâàé”
¨¥Q{Q~|yK^~\{\^\ y©
16.05 Õ/ô “Â iì’ÿ êîðîëÿ”
¨(zU|\y%{Q~}©
19.05 Õ/ô “Âåñiëëÿ â Ìàëèíiâöi”
¨q\x^vzQU^©
22.50 Õ/ô “Äà÷íèöÿ”
¡ÀÓ¾¼¬¾¬¹¬°LÚÔ
¨µKÉw~Uy^wU~K~\{\NzU}©
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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

БудIвництво, ремонт

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

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

ПІДШИПНИКИ

Для промислової
та сільськогосподарської техніки
Для легкових та вантажних
автомобілів
Для імпортних комбайнів

землю, городи від 1 га.
Допомагаємо
в оформленні
документів на землю:
спадщина, сертифікати.
(068) 862-24-29
Квартиру сиру у новобудові або
обжиту, різні варіанти 423436,
0964736766
Куплю 1кім. квартиру, малосімейку,
кімнату в гуртожитку, хрущовку, чешку,
новобудову, різні варіанти 423436,
0964736766

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

Iндивідуальні та фабричні меблі,
безкоштовна доставка по Західній
Україні, 0987939176
Меблі, шафи-купе, кухні, офісні, готельні 0674324111

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

ПАСИ КЛИНОВІ

Дорого

Дошка на підлогу, обрізна, вагонка
соснова 0679534307
Газоблоки «Аерок», якісні, сертифіковані, клеї для кладки та оздоблення
блоків, матеріали для утеплення
фасадів, 0978085572

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

Побутова техніка

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

Опалювальна техніка
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
СТО «Спектр» вул. 15 квітня, 44а: ремонт двигунів, коробок передач, ходової
частини, охолоджувальної та паливної
систем, комп’ютерна діагностика автомобілів, чистка форсунок, рихтувальні
і зварювальні роботи 0677005502,
510097
ГБО на авто для всіх типів бензинових двигунів 428220, 0673517555,
0673510352, www.gaz.te.ua

• 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

Очищувачі питної води (фільтри), картриджі. Гурт, роздріб. Подарункові набори
432676, 0673491313

Реклама і оголошення в нашій газеті
528830, 097 7947546

Мінімальне оголошення — 2 рядки,
до 70 символів
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

5 грн

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

Блочна реклама:
1 см2 на 1 сторінці

1 см на кольорових
сторінках
1 см2 на чорнобілих
сторінках
2

8 грн
6 грн
3 грн

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

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

ОБЛИЦЮВАЛЬНА
ДЕКОРАТИВНА

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

(067) 352-51-54
Мінімальний блок
49х49 мм (24 см2)
на чорнобілій сторінці

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

72 грн

с. Плотича,
вул. Грушевського, 9

Куплю

Послуги

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

Медичні

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)
Консультації щодо вирішення юридичних проблем в інших країнах.
0672549506, 0950378089
Адвокатське об'єднання Ліга м. Тернопіль; мкр-н Центр; вул. Князя Острозького, 33 0984631350, 0977009003,
0966942968
Адвокат Рукавець Олександр Володимирович м. Тернопіль; мкр-н Новий Світ;
вул. Чехова, 8 098036-25-08

робота

У кондитерський цех потрібні: кондитери,
фасувальники, різноробочі 0984262648,
0984510752
На підприємство у Тернополі потрібні
вантажники. Заробітна плата від 6 тис. грн.
521033
Прийму на роботу на СТО слюсаря,
моториста, автоелектрика, офіційне
працевлаштування, робота високооплачувана. 0677005502, 510097
Потрібна доглядальниця для 90-річної
жінки 0503770209

ВВажати недIйсним

Вважати недійсним

Текст оголошення + телефон
www.cegla-plotycha.com.ua

Меблі

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.

Послуги
Побутові

Знайомства

Діє система знижок, залежно від площі та кількості виходів

Продам

сIльське господарство

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

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.

0673542064

Купон безкоштовного оголошення
Рубрики:

Аудіотехніка 0352434323, 0673511511
Запчастини до пиловсмоктувачів, пральних машин та ін. техніки,
436043, 0970109717
Ноутбук, нетбук, недорого
0952504306
Кондиціонери провідних фірм світу,
257478, 427237

Юридичні

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

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

Шафи-купе, безкоштовний замір,
434714, 0674878484, 0958752424

Вважати недійсним втрачений витяг про
реєстрацію права власності на нерухоме
майно №17761989 від 15.02.2008 року,
реєстраційний номер 21104726 на нежитлову будівлю, будівлю млина за адресою:
Тернопільська область, Тернопільський
район, с. Настасів, вул. Центральна,
буд. 303/10, що належить Дзюбаку Назару
Олеговичу, виданий начальником БТI
Залецькою О. Й.

слово

Подільське слово | №4 (5263)
п'ятниця, 26 січня 2018

13

Юридична консультація

Вітаємо!

Вчинення нотаріальних дій у сільських,
селищних радах

Необхідно зазначити, що згідно з частиною п’ятою статті 1 Закону України «Про нотаріат» від 02.09.1993 № 3425-XII (зі змінами) (далі – Закон) у населених пунктах, де немає
нотаріусів, нотаріальні дії, передбачені статтею 37 цього Закону, вчиняють уповноважені на це посадові особи органів місцевого самоврядування.

Щиросердечно вітаємо з днем
народження директора НВК "Мишковицької ЗОШ І-ІІІ ступенів ДНЗ"
Андрія Ігоровича ЧЕРНЕЦЯ.
Нехай цвітуть під небом синьооким
Ще довго-довго дні й літа,
А тиха радість, чиста і висока,
Щоденно хай до хати заверта!
Бажаємо здоров’я, сонця у зеніті,
Любові, доброти і щастя повен дім,
Нехай у серці розкошує літо
І соняхом квітує золотим.
Хай постійний успіх, радість і достаток
Сипляться до вас, немов вишневий цвіт,
Хай життєвий досвід творить з буднів
свята,
Господь дарує довгих-довгих літ!
З повагою — колектив Миролюбівської
ЗОШ І ступеня - садка - філії НВК "Мишковицька ЗОШ І - ІІІ ступенів ДНЗ".

Колектив НВК "Довжанківська
ЗОШ І-ІІІ ступенів- ДНЗ" вітає з днем
народження педагога-організатора
Наталію Ігорівну ЛИСАК та помічника вихователя Оксану Зеновіївну
ЯВНУ.
В святковий день
Прийміть вітання
Та найщиріші побажання:
Здоров'я, щастя та добра,
Наснаги, успіхів, тепла.
І повсякденно, повсякчас
Хай буде все у вас гаразд!
Педагогічний колектив Великоберезовицької ЗОШ І-ІІІ ступенів вітає з
днем народження секретаря школи
Марію Василівну ПРОЦІВ, медсестру Ольгу Богданівну ПІНЯЗЬ, вчителя музичного мистецтва Олександру Ориславівну ПАВЛЮК.
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 НВК «Мишковицька ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» щиро вітає з днем народження вчителя української мови Ольгу Ігорівну ЛАЗУТУ
та технічного працівника Оксану
Федорівну РОПИЦЬКУ.
Нехай завжди вам всміхається доля,
Несуть тільки радість з собою роки,
Хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи,
Хай збуваються мрії, бажання й думки.
Колектив Острівської ЗОШ І-ІІІ
ст. щиро вітає з 60-річчям вчителя
трудового навчання та християнської етики Марію Володимирівну
ВІТИШИН.
Ми щиро Вас вітаємо,
Добра і щастя Вам бажаємо.
Хай обминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі,
Хай світла, радісна дорога
Щасливо стелиться в житті.
Колектив Почапинської ЗОШ І-ІІІ
ст. щиро вітає із 45-річчям заступника
директора з виховної роботи Віталія
Миколайовича КОВАЛЬЧУКА.
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!
Щирі вітання з нагоди дня народження надсилаємо депутатам Тернопільської районної ради Ярославу Дмитровичу РЕШЕТУСІ та Ірині
Володимирівні КРУПІ.
Прийміть найкращі наші побажання,
Яскравих квітів незабутній цвіт,
Нехай це добре, щире привітання
Звучить для вас ще сотню літ.
Хай над вами небо буде завжди чистим,
Радісно – на серці, повно – на столі.
Щоб були завжди ви дужі та здорові,
А душею й серцем вічно молоді!
З повагою — депутатський корпус,
колеги та друзі.

Колектив
CПП
«Мричко»
щиро вітає з 60-річчям с/г робітника Ярослава Михайловича
ХАРИША.
Вже за обрій літа повернули,
Летять безповоротно, неначе птиці, дні,
Ми прагнем, щоб старості Ви не відчули,
Щоб серцем й душею були молоді,
Хай на життєвій Вашій довгій ниві
Росте зерно достатку і добра,
Щоб Ви були здорові і щасливі,
Щоб доля тільки світлою була.
Колектив Ігровицької сільської
ради, депутатський корпус, члени
виконавчого комітету вітають з
днем народження депутата Ігровицької сільської ради Тараса
Михайловича ЛИХОЛАТА.
Хай радістю в серці весна розцвітає,
Хай Мати Пречиста у силі тримає,
Нехай Господь дарує здоров’я і тепло
На многії літа, на щастя, на добро.
Іменинники
Тернопільського
районного територіального медичного об’єднання — молодша
медична сестра (санітарка) Любов
Володимирівна Верета, молодша
медична сестра (санітарка палатна)
Оксана Вікторівна Кожушин, сестра медична Тетяна Миколаївна
Онук, оператор котельні Ярослав
Васильович Макогін, завідувач
ФАПу с. Скоморохи Ніна Олександрівна Прокопишин, завідувач
ФП с. Кип'ячка, фельдшер Галина
Григорівна Махинка, сестра медична Надія Романівна Жубрик,
лікар-методист Ігор Романович
Войтович, молодша медична сестра
(санітарка-прибиральниця)
Марія Ярославівна Стецик, сестра медична стаціонару Олександра Йосипівна Марканич.
Нехай завжди вам всміхається доля,
Несуть тільки радість з собою роки,
Хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи,
Хай збуваються мрії, бажання й думки.
Колектив Великоберезовицької
селищної ради вітає з днем народження державного реєстратора
селищної ради Мар'яну Петрівну
ЧАЙКУ.
Хай здоров'я, радість і достаток
Сиплються, немов вишневий цвіт,
Хай малює доля з буднів свято
І дарує Вам багато літ!
Педагогічний колектив Великоглибочецької ЗОШ І-ІІІ ступенів ім.
Я. Стецька вітає з днем народження вчителя християнської етики
Юрія Ігоровича ЗАГАЛЮКА.
На довгий вік, на многії літа,
На шану від людей, тепло родинне,
Стелися, доле, крізь усе життя
Лише добром для доброї людини.
Щирі вітання з нагоди дня
народження надсилаємо Юрію
Васильовичу МОКРИЦЬКОМУ.
Бажаємо квітів та мирного неба,
Грошей та здоров’я ще більше, ніж треба.
Хай доля тобі щастя багато дає,
Зозуля сто років життя накує.
Достатку — у будні, в свята —
подарунків,
Гарних подій, доброти, поцілунків!
З повагою та любов’ю — дружина, дочка
та уся родина.

Відділ
культури
Тернопільської РДА, районна організація
профспілки працівників культури,
бібліотечні
працівники району
щиро вітають із ювілеєм завідуючу бібліотекою-філією с. Івачів
Долішній Ольгу Володимирівну
Беркету.
Нехай Ваш професіоналізм, який
давно став еталоном для нашого
колективу, буде джерелом стабільного фінансового благополуччя.
А за душевність, життєлюбність,
відкритість і доброту доля винагородить Вас міцним здоров’ям,
любов’ю і щастям.

У сільських населених пунктах уповноважені на
це посадові особи органу місцевого самоврядування
вчиняють такі нотаріальні дії:
— вживають заходів щодо охорони спадкового майна;
— посвідчують заповіти (крім секретних);
— видають дублікати посвідчених ними документів;
— засвідчують вірність копій (фотокопій) документів і виписок із них;
— засвідчують справжність підпису на документах;
— видають свідоцтва про право на спадщину;
— видають свідоцтва про право власності на частку
в спільному майні подружжя в разі смерті одного з подружжя.
Дії, передбачені пунктами 6 і 7 частини першої цієї
статті, вчиняють уповноважені посадові особи органу
місцевого самоврядування, які мають вищу юридичну
освіту, досвід роботи у галузі права не менше трьох
років, пройшли протягом року стажування у державній нотаріальній конторі або приватного нотаріуса,
завершили навчання щодо роботи з єдиними та державними реєстрами, що функціонують в системі Міністерства юстиції України, та склали іспит зі спадкового права у порядку, встановленому Міністерством
юстиції України.
Посадові особи органів місцевого самоврядування
не мають права на оформлення документів, призначених для використання за межами державного кордону.
Також, важливо зазначити, що згідно з пунктом 4

частини другої статті 40 Закону до нотаріально посвідчених довіреностей прирівнюються і довіреності осіб,
які проживають у населених пунктах, де немає нотаріусів, посвідчені уповноваженою на це посадовою особою органу місцевого самоврядування, крім довіреностей на право розпорядження нерухомим майном,
довіреності на управління і розпорядження корпоративними правами та довіреностей на користування та
розпорядження транспортними засобами.
Порядок вчинення нотаріальних дій посадовими
особами визначено Цивільним кодексом України, Законом України «Про нотаріат», Порядком вчинення
нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування, затвердженого наказом Міністерством юстиції України від 11.11.2011 № 3306/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.11.2011
за № 1298/20036, наказом Міністерства юстиції України
від 31.10.2006 № 83/5 «Про затвердження форм реєстру
для реєстрації заповітів та довіреностей, що прирівнюються до нотаріально посвідчених, посвідчувальних
написів на них та зразків цих документів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.10.2006 за №
1175/13049, Правилами ведення нотаріального діловодства, затвердженими наказом Міністерства юстиції
України 22.12.2010 № 3253/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.12.2010 за № 1318/18613 та
іншими нормативно-правовими актами.
Головне територіальне управління юстиції
у Тернопільській області.

Оголошення

Тернопільські спецпризначенці запрошують краян на
навчання в Національній академії СБУ

Управління СБУ в Тернопільській області запрошує на навчання у провідному вищому
навчальному закладі у галузі національної безпеки — Національній академії Служби безпеки
України.
Тернополяни та жителі області, які мають повну загальну
середню освіту та прагнуть стати співробітниками української
спецслужби, мають можливість
здобути вищу освіту на місцях
державного замовлення за такими спеціальностями:
— державна безпека (спеціалізації: поглиблене вивчення
іноземних мов та поглиблене вивчення тактико-спеціальних дисциплін);
— філологія (спеціалізація –
переклад у сфері забезпечення державної безпеки).
Громадянам, які бажають стати курсантами Національної академії Служби безпеки України, до 1 березня

2018 року необхідно звернутися
до обласного управління СБУ із
письмовою заявою встановленого зразка.
Із зразками документів, необхідних для вступу, переліком
предметів ЗНО та іншою детальною інформацією можна ознайомитись на сайті Академії у
рубриці «Абітурієнту» або за посиланням http://academy.ssu.gov.
ua/ua/page_abiturient/.
Довідки за телефонами:
(0352) 27-94-14, 27-93-74.
Сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ
в Тернопільській області.

Петриківська сільська рада проводить громадські обговорення детального плану території земельної
ділянки гр. І. С. Акінчин в селі Петриків Тернопільського району Тернопільської області — для будівництва
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, загальною площею 0,1000 га, кадастровий номер 6125286700:02:001:1363.
Обговорення відбудуться в приміщенні Петриківської сільської ради за адресою: с. Петриків, вул. Шептицького, 118А, 26 лютого 2018 року о 16 год.
З документацією можна ознайомитися в сільській раді. Тел. для довідок (0352) 49-56-65.
У Смиковецькій сільській раді Тернопільського району Тернопільської області будуть проводитися
громадські обговорення детального плану території земельної ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,0587 га, яка знаходяться у села Смиківці
Тернопільського району Тернопільської області, в сад. тов. «Едельвейс», в межах населеного пункту, згідно з
рішенням Смиковецької сільської ради №141 від 21.12.2017 року. Замовником розроблення детального плану є Смиковецька сільська рада Тернопільського району Тернопільської області в особі Миколи Богдановича Гуменного. Розробник детального плану — ПП «Матек» м. Тернопіль, головний архітектор проекту —
І. В. Миронюк. Пропозиції приймають з 29.01.2018 р. по 01.03.2018 р. в Смиковецькій сільській раді.
Громадські слухання відбудуться в приміщенні Смиковецької сільської ради 02.03.2018 року о 12 год.
З метою утеплення підвалів для проживання людей в зимовий період

потрібен пінопласт і шифер
в селище Миронівське (Світлодарська Дуга, Дебальцеве), а також
транспорт для доставки.
 0672549506, 09503378089.

Співчуття
Працівники відділу культури Тернопільської РДА, районного будинку культури, центральної районної бібліотеки, Великобірківської та Острівської музичних шкіл, меморіального музею Соломії Крушельницької, районна організація профспілки працівників культури висловлюють глибоке співчуття
заступнику директора Великобірківської музичної школи Оксані Миронівній Вергун у зв’язку зі смертю
чоловіка. Нехай Господь прийме душу покійного в Царство Небесне.
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Життя як воно є

Дощ у
Новорічну ніч
Продовження. Початок у №3.
Я сказала Ігорю, що у вас дуже гарне волосся.
Якби ви бачили, як він зрадів! Як говорив про те,
яка ви красива, найкрасивіша.
Я уявила: в кімнаті сидять двоє людей, які кохають одне одного. Знають безліч найрозумніших слів, та не вміють знайти найпростіші і найнеобхідніші. І це мовчання з
кожним днем кам'яніє — і через нього не пробитися.
Я сказала Ігорю, що треба подарувати вам квіти і промовити ті слова, які він говорив мені про вас. А він — вчений — слухав мене так, немов я відкривала йому бознаякі таємниці світобудови. Ще я сказала, що скоро 8 Березня, треба подумати про подарунок, а я навчу його пекти пиріг, і він спече його до свята. Він радісно кивав головою,
а потім побіг купувати квіти.
Я знала, мовчання в вашому домі більше не жило. Потім ми з Ігорем ходили по
магазинах, вибираючи для вас подарунок. Нарешті найважче: три вечори поспіль Ігор
сопів на моїй кухні — вчився пекти пиріг. Восьмого зателефонував не стільки для того,
щоб привітати, скільки, щоб похвалитися — вийшло навіть краще, ніж у мене. Я знала
— цей пиріг буде для вас найдорожчим подарунком. Ігор виявився здібним учнем: не
раз приходив до мене, щоб навчитися щось готувати». Він не просив вас приготувати,
може, ще боявся почути колишнє «немає часу».
На початку літа ви поїхали зі студентами на практику. Якось у вихідний Ігор зайшов до мене. Побачив — у квартирі ремонт. Відразу загорівся: «Слухай, я теж зроблю,
допоможи вибрати шпалери». Він сказав, що вам все дуже сподобалося. Я рада.
Чому я вам все це розповіла? Щоб переконати вас, а може, себе в тому, що я спокутувала свою мимовільну провину перед вами. Напевно... Але не тільки тому. Сьогодні
Ігор прийде до мене востаннє. Я це знаю. А він навіть не здогадується. Як ні разу не
здогадався, що я так старанно зводила, зміцнювала стіни вашого будинку не тільки
тому, щоб вам обом було в ньому добре, але і для того, щоб захистити цей будинок від
себе. Тому що в мені живе, мучить солодким болем: мерехтіння свічок ... шум дощу ...
теплий подих на моєму плечі ...
Я кохаю вашого чоловіка. Вибачте. Я не можу більше бути вашим другом. Але ніколи не стану ворогом. І тому не відчиню двері. Сьогодні ваш чоловік повернеться додому раніше, ніж обіцяв. Відчиняю вікно... Яка морозна ніч! Вітер жбурляє в обличчя
колючу снігову крупу. Мені боляче ...
Дощ... Весняний дощ в Новорічну ніч... Він був... Він скінчився... Але він залишився
зі мною ...

Усміхніться

Божа кара

Встала м нині, до схід сонця, бо прийшла субота —
Вмила м писок, чисто руки, почала м роботу.
Господарку обходила, корову здоїла,
Боже милий! Вже полуднє, а я ше не їла.
Помастила кусок хліба повидлом з малини,
Горнє кави з молоком — маю трохи сили.
Заперла м сі я до кухні, борщу наварила,
Пляцок з ябками печу, пирогів зліпила.
Аби мали нині всі добре сі наїсти,
Замісила м хліба ше, на дріжджовім тісті.
Поставила м на теплІ, най си підкисає,
Чую... хтось мі кличе там, з дороги гукає.
А то моя коліжанка, сусідка Мариська,
Тута в селі про всіх знає, як стара Ориська.
То такі вже дві пльоткарки, най їх качка копне,
Як не збрешут, не добавлют, то і «пес не здохне».
Стала м хвилю говорити, послухати пльотки,
За єдну поважну пані, за коханця й портки.
Так їм з нею постояла, за хліб їм забула,
А як їм си пригадала, то мнов хмара здула.
Залітаю я до кухні, а там...кара Божа!
Тісто моє по всій кухни, зацвіло, як рожа.
Розлізлосі по столі, потім по підлозі —
То ми треба було, глупій, бути на дорозі?
Зачала м го я збирати, до купи ліпити,
А вно лізе через верх — не можу вмостити.
Засапала м сі, вслабла, впріла... поти мі залєли,
Шось чи ради му не дам до тої холєри.
А як ради му дала, давай то всьо мити,
Ото маю кару Божу... жим мала спочити.
То вам кажу, добрі люди, би менше робити,
Нема чого чужі кости без потреби мити.
Відповіді на сканворд №3 від 19.01.2018 р.


"Приваблива брюнетка, 90-60-90,
зріст 175 см, довжина внутрішньої
поверхні стегна — 56 см, обійма плечей — 114 см, відстань між очима — 2
см, довжина волосся — 34 см. Продам
рулетку".

— Хто у вас в домі хазяїн: ти чи дружина?
— Звісно, я!
— А чого ж ти, коли вип’єш, спиш
під дверима?
— Бо — хазяїн: де хочу, там і сплю!

На вулиці до чоловіка підходить
гарненька дівчина:
— Вибачте, але мені здається, що
ви батько одного з моїх дітей...
Чоловік перелякано:
— Я?
— Та заспокойтеся, я вчителька!


— Рабиновичу, вчора у театрі я бачив вашу дружину. Вона так кашляла,
що всі на неї озиралися. У неї грип?
— Ні, у неї нове плаття!

Дім, сад, город

Кімнатні рослини, що приносять
удачу та достаток

У це можна вірити, а можна не вірити, але є чимало квіткарів, котрі вважають,
що багато рослин мають надзвичайну енергетику, яка привертає в будинок
удачу та благополуччя.

Товстянка (крассула), або «грошове
дерево», є одним із найвідоміших символів. Листя, що за формою нагадує монети,
символізує стабільність, постійне зростання.
Якщо листя дрібне — буде дзвеніти в кишені дріб'язок, якщо велике, то шарудітимуть
паперові купюри. А вже якщо товстянка зацвіла — очікуйте багатства. Рослина не надто
вимоглива до умов і потребує простого, але
регулярного догляду — помірного поливу.
Розташувати її треба далі від палючого сонця. Побратимом «грошового дерева» є заміокулькас («доларове», або Ісусове, дерево). Це
також доволі невибаглива рослина.
«Бамбук щастя», або
«щасливий бамбук». Це
популярна назва драцени
Сандера — багаторічної декоративної рослини. Бамбук
символізує швидке зростання і бурхливий розвиток.
У Китаї вірять, що на всіх
мешканців будинку, в якому
є ця рослина, чекає удача,
процвітання і щастя в сімейному житті. Бамбук потребує
мінімального догляду. Любить розсіяне світло — під
прямим сонячним промінням листя може
отримати опік. Потребує вдосталь води, може
рости в ній навіть без грунту. Тому головне —
вчасно і рясно поливати, особливо влітку.
Бугенвілія пов'язана з енергією і могутністю грошей та з фінансами загалом. Особливо ця квітуча рослина допомагає тим, хто
вміє скористатися удачею і вчасно повернути колесо фортуни в потрібний бік. Бугенвілія сприяє оздоровленню ситуації в бізнесі,
пожвавленню грошових потоків, а також дає
сили впоратися із застоєм у справах.
Потребує яскравого світла. Чудово почувається і на сонці, і в легкому затіненні. За
таких умов приквітки з’являються регулярно
і довго не опадають. Рослина скидає частину
листя в зимовий період, однак при недостатньому освітленні може опадати майже все
листя, незалежно від пори року.
Відомі всім рослини — герань, азалія й
бегонія — допомагають домогтися в житті успіху. В азіатських країнах вірять: якщо в
домі є азалія, то господарі будуть жити довго й щасливо. Герань у сусідстві з азалією —
джерело достатку в домі. Причому їхнє сусідство — неодмінна умова для цього.

Сканворд

Азалія — квітка лідерів, тому що зміцнює
силу духу, здоров'я, авторитет і вплив. Її слід
розмістити в офісі або на робочому столі. Це
ідеальний вибір для тих, хто вміє скористатися обставинами на свою користь. У догляді
азалія доволі примхлива – рекомендовано
регулярно обприскувати її, підвищуючи вологість повітря, і в міру потреби поливати.
Застою поливної води і перезволоження ця
рослина не терпить.

Бегонія відрізняється рівним позитивним впливом і буде однаково корисна як в
періоди піднесення, так і в моменти невдач,
оскільки ця рослина допомагає істотно згладити кризи і втрати. Бегонія сприяє гармонії
фінансового процвітання та благополуччя.
Рослина потребує підвищеної вологості повітря в приміщенні, але обприскування вкрай
не допустимо: у разі потрапляння води на
листок на ньому швидко виникають коричневі плями.

Цитрусові — це специфічні рослини, які
залучають матеріальне благополуччя. Наприклад, назва лимона китайською збігається
з позначенням золота, і тому це вважається
дуже благополучним знаком. За своїм впливом цитрусові не пов'язані з авантюрами,
надіями, багатообіцяючими шансами. Вони
символізують плоди життя — його конкретні
результати. Більшість цих рослин — вибагливі, тому що не пристосовані до наших умов, а
отже, потребують ретельного догляду.
Також приваблюють гроші наступні кімнатні квіти: аспарагус, астрофітум, юка, папороть, кактус. Існує повір'я: якщо в будинку є кактус, грабіжникам туди вхід закритий.
Якщо ці рослини будуть рости в оселі, гроші відразу потечуть у ваш гаманець. Тож відвідайте квітковий магазин і придбайте «грошовиту» рослину.
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Спорт | Не футболом єдиним
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Спортивний калейдоскоп

Футболіст-фермер зі Стрия

Здебільшого футболісти, почепивши бутси на цвях, вирішують пов’язати своє подальше життя зі спортом.
Хтось перекваліфіковується на тренера, хтось пробує себе в ролі футбольного функціонера. Але є такі, що стають на зовсім іншу стежку. Колишні гравці спорту номер один засновують власний бізнес, створюючи ексклюзивні бренди, або ж навіть знімаються в кіно.
Неординарне рішення прийняв і син
президента стрийської «Скали», що виступає в північно-західній групі другої
ліги, Миколи Кмітя — Назар. Свого часу
його вважали перспективним футболістом, у 2007-2009 роках він навчався азам
футбольної майстерності у клубній академії англійського «Болтона». 2010-го повернувся на Батьківщину і тривалий час
грав на позиції півзахисника у «Скалі» (загалом провів у складі «малиново-зелених»
135 поєдинків, забивши 9 голів) і виступав
за юнацьку збірну України (2 матчі). Але
торік Назар Кміть (на фото) завершив
кар’єру гравця і зайнявся фермерством.
На чесно зароблені гроші хлопець створив у селі Угерсько Стрийського району
на Львівщині власне потужне фермерське
господарство з новітнім обладнанням

«Мукко», яке називають «маленькою українською сирною Швейцарією». Колишній
футболіст облаштував на 10-ти гектарах
сироварню, декілька будівель зі сотнями

кіз, з молока яких виготовляє на молокопереробному заводі екологічно чистий
сир для справжніх гурманів. Вочевидь, не
обійшлося без фінансової підтримки батька — впливового на Львівщині бізнесмена
і колишнього голови Львівської облдержадміністрації Миколи Кмітя.
Доволі цікаве заняття, як для колишнього футболіста, погодьтеся. Похвально, що 24-річний Назар має бажання
цим займатися. З його слів, такий бізнес
іде добре, але клопітка робота поглинає
весь час, тому про повернення у футбол не йдеться. Не лише прочитати, а й
побачити все на власні очі можна в одному з випусків передачі «Ля Село» на
YouTubе за адресою: www.youtube.com/
watch?v=AqVCvOWNd3U
Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

На дозвіллі | Спортивна кінотека

Зимові фільми для теплого вечора

Коли за вікном прохолода і кучугури снігу, хочеться вкритися коцом, заварити запашного чаю з лимоном або калиною (кому що більше до вподоби) і читати свіженький номер «Подільського слова». А для урізноманітнення холодних
зимових вечорів пропонуємо читачам добірку цікавих кінострічок, присвячених зимовим видам спорту.

«Круті віражі», США, 1993.
Комедійний фільм, заснований
на реальних подіях. Це історія
дебюту бобслейної команди
Ямайки. 2-разовий золотий
медаліст американського бобслею Ірвін Бліцер після дискваліфікації на чергових Зимових
Олімпійських іграх їде жити на
Ямайку. Одного разу до нього
звертаються за допомогою двоє
молодих бігунів-невдах, котрі
захотіли створити національну
команду з бобслею. Вони просять Ірвіна стати їхнім тренером
і підготувати до Олімпійських
ігор у Канаді. Щоби завоювати
золоту медаль із бобслею, відчайдушним спортсменам необхідно старанно тренуватися.
Найцікавіше, що героям навіть не важливо, в якому саме
виді спорту вони братимуть
участь. Але, на жаль, інфраструктура Ямайки не настільки
добре розвинена, аби у приятелів був величезний вибір. Чи
зможуть хлопці здійснити свою
мрію, якщо вони навіть бояться
сісти у спортивний снаряд?
«Торкаючись порожнечі»,
Великобританія, США, 2003.
Екранізація однойменної книги
альпініста Джо Сімпсона, заснованої на реальних подіях. Автор
і його друг вирішили підкорити
віддалений і небезпечний схил
Сіула Гранде в Перуанських Андах висотою 7 тисяч метрів. Під
час спуску Сімпсон падає і ламає
ногу, що змушує друзів побороти в горах безліч проблем. Лейтмотив кінострічки: «Чим ближче ти до смерті — тим більше
розумієш, що живий».

«Хлопці з мітлами», Канада,
2002. Ще один фільм, присвячений «шахам на льоду». 10 років
тому зірка керлінгу Кріс Катер
кинув свою наречену прямісінько біля вівтаря, а свою команду
— в розпал розіграшу «Золотої
мітли», турніру, що має в керлінгу таке ж значення, як і «Кубок Стенлі» в хокеї. Вмираючи,
колишній тренер Кріса заповів
йому знову зібрати команду і
виграти «Золоту мітлу». Виконуючи останню волю улюбленого
наставника, Кріс і його друзі
«струсили пил зі своїх мітел» і
взялися до справи. Але спочатку він має умовити свого батькахіпі, колишнього чемпіона світу
з керлінгу, стати новим тренером команди і розібратися в
своїх почуттях до колишньої нареченої і її сестри...

«Відморожені», США, 2001.
Друзі по сноуборду Люк, Рік,
Піг Пен і Ентоні проживають на
Бичачій горі в штаті Аляска, де,
крім інтенсивного пошуку подружок, не мають іншого дозвілля. Коли засновник цього
містечка Татусь Мунц відправляється на той світ, його син
Тед вирішує продати гору, щоби
догодити Джону Мейджорсу
— лижному магнатові зі штату
Колорадо. Друзі, звичайно ж,
заважатимуть переплануванню
лижної бази у фешенебельний
гірськолижний курорт. У цьому
їм допомагатимуть красиві, веселі дочки містера Мейджорса
— Інга й Анна.
«Вибивала», США, Канада,
2011. Даг — звичайнісінький
вибивала, що працює в провінційному барі. Родичі завжди
вважали його «білою вороною»
— молодий, міцний, не надто
розумний хлопака, в якого немає дівчини, немає нормальної

роботи. Одного разу, встрявши
в бійку на хокейному матчі з
одним із гравців, він потрапляє
в поле зору тренера команди
майстрів. Наставнику терміново
потрібен гравець, який зможе
захистити на льоду провідного
нападника клубу. Даг не вміє
стояти на ковзанах, але цьому
можна навчитися, зате в бійці
йому немає рівних.
«Міраж на льоду», США,
2004. Сімейний історичний
фільм, знятий американським
режисером Гевіном О’Конором.
Цю спортивну драму подивилося понад 10 мільйонів глядачів.
Касові збори картини становлять близько 65-ти мільйонів
доларів. Сюжет фільму розповідає про підготовку і виступи
хокейної збірної США на Олімпійських іграх у Лейк-Плесіді
1980-го. Герб Брукс за півроку
до олімпійського турніру стає
тренером збірної Америки з
хокею. Він діє доволі нестандартно: переглянувши кращих
гравців, що входять до складу
студентського американського
хокею, вибирає 26 спортсменів. Саме їх Герб вважає найбільш придатними для участі
в збірній. Ця група гравців
розпочинає ретельну багатомісячну підготовку. Підсумком
виснажливої роботи має стати
нездійсненна мрія — перемога на Олімпіаді над потужною
збірною СРСР.

«Королі льоду», Канада,
2012. 12-річний Жано разом зі
своїм батьком переїжджає в невелике містечко. У хлопця очевидний талант хокеїста, тому
його відразу ж запрошують у
місцеву хокейну команду. Однак не всі хлопці раді новачкові. Знаходяться ті, хто постійно
над ним кепкує. Жано необхідно

довести, що він здатний знайти
нових друзів і виграти разом з
ними престижний юніорський
турнір.
«Шалені лижники», Канада,
США, 1995. Компанія з виробництва прохолодних напоїв спонсорує гірськолижні змагання під
назвою «Комікадзе Ран». Дізнається про це головний герой на
ім’я Віллі, котрий живе в глухому
гірському містечку. З дитинства
він катається на гірських лижах,
змагаючись з... літаком. Він і ще
цілий зоопарк учасників, котрі
хочуть отримати кругленьку
призову суму, збираються в гірському готелі, де розігрується
маса кумедних ситуацій. Головний герой фільму — типовий
лушпень, що в поєднанні з відмінним умінням кататися на
лижах надає ситуації особливу
комічність і оригінальність.

«Король керлінгу», Норвегія, 2011. Трульс Паульсен — вусатий товстун-аутист із несподіваним для аутиста гарячим
поглядом, лідер найуспішнішої
команди з керлінгу, що складається з таких же потішних унікумів. Один — рухливий мачо, не
пропускає повз увагу нічого, що
рухається, інший — терплячий
спостерігач за птахами, третій
— моторошний мізантроп. Їхній головний конкурент Стефан
Рандваль, дискотечний паяц із
стильною зачіскою, ніколи не
вийшов би у чемпіони, якби бідолаха Трульс не скрутив в’язи
на льоду і не потрапив у психлікарню. Але йому доведеться повернутися у великий спорт. Паульсен і його друзі зобов’язані
виграти чемпіонат, де ставка
божевільного багатія — півмільйона доларів.
Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

У суботу, 27 січня, в рамках півфіналу Всесвітньої боксерської
суперліги відбудеться бій між
українцем Олександром Усиком
і латвійцем Майрісом Брієдісом
за титул чемпіона світу за версіями
WBO і WBC. Дуель боксерів у прямому ефірі покаже телеканал «Інтер».
Початок трансляції о 22:15.
Здолавши з рахунком 6:3, 6:0
чешку Деніз Алертову, українська
тенісистка Еліна Світоліна вперше
в кар’єрі вийшла до чвертьфіналу
Australian Open, де поступилася
бельгійці Еліз Мертенс — 4:6, 0:6.
Перед цим Еліна перемогла у 3-му
колі Відкритого чемпіонату Австралії 15-річну співвітчизницю Марту
Костюк, котра нещодавно тріумфувала в основній сітці Великого
Шолома. До слова, завдяки успішним виступам наших спортсменів
Україна вперше в історії потрапила
в десятку найкращих тенісних країн
Європи, інформує Федерація тенісу
України.
Голкіпер київського «Динамо»
Максим Коваль до завершення
сезону 2017/2018 на правах оренди виступатиме за «Депортіво»
з Ла-Коруньї, який наразі посідає
18-те місце турнірної таблиці чемпіонату Іспанії. Згідно з угодою між
клубами, іспанський клуб матиме
першочергове право викупу контракту гравця. Цього сезону Коваль
провів 11 матчів в УПЛ, 2 — у кваліфікації Ліги чемпіонів і 5 — у Лізі
Європи. 25-річний страж воріт уже
має досвід виступу за кордоном —
у сезоні 2015/16 він зіграв 10 ігор за
датський «Оденсе».
Тернопільська «Нива» припинила співпрацю із 24-річним півзахисником Володимиром Пришнівським, котрий приєднався
до команди влітку минулого року.
Цього сезону у другій лізі футболіст
провів у складі тернополян 11 поєдинків. Нагадаємо, раніше «нивівці»
попрощалися з голкіпером Романом Чопком, оборонцями Антоном
Музиченком, Павлом Нагорним,
Дмитром Пріхною, Олександром Касьяненком, нападниками Юрієм Головачуком, Андрієм Понєдєльніком
та Артуром Дорі.
Клуби з п’ятірки лідерів першої
ліги — київський «Арсенал», петровський «Інгулець», ковалівський «Колос», чернігівська «Десна» і харківський «Геліос» подали
заявки для проходження атестації
в Прем’єр-лігу. Остаточне рішення
щодо цих колективів керівництво
української Прем’єр-ліги прийме в
травні. «Арсенал» грав в еліті до свого банкрутства і реорганізації в 2013му. Інші клуби, які подали заявки, ще
жодного разу не виступали в найвищому дивізіоні. Згідно з регламентом,
безпосередньо підвищується в класі
переможець першої ліги, «срібний»
і «бронзовий» призери гратимуть
перехідні матчі з командами, що посядуть, відповідно, 10-те й 11-те місця в елітному дивізіоні. Після першої частини чемпіонату утворились
пари, що візьмуть участь у стикових
поєдинках: «Карпати» – «Інгулець»
і «Чорноморець» – «Полтава». Щоправда, полтавці поки що не подали заявку на атестацію, хоча гравці
полтавського клубу розповідали
журналістам, що боротимуться цього сезону за потрапляння в когорту
найсильніших команд України.
Підготував Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.
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Все буде смачно

Хто печінку полюбляє, той міцне здоров’я має

Печінку можна приготувати найрізноманітнішими способами: запікати, тушкувати, варити, смажити, а розмаїття страв з неї дуже велике – паштети,
закуски, салати, котлети, печеня, пироги тощо. Цей продукт чудово поєднується з овочами, кашами, навіть медом, горіхами, сухофруктами і ягодами.

Суп із печінковими галушками

«Наполеон» печінковий

Потрібно: 1 упаковка коржів для торта «Наполеон» (4 штуки), 300 г твердого
сиру, 100 г грибів сухих або 350 г свіжих,
2 цибулини, зелень кропу або петрушки,
400 г курячої печінки, 1 маленька упаковка майонезу, сіль, чорний мелений перець і
улюблені спеції, олія для смаження.
Печінку зварити до готовності у воді з
сіллю та спеціями, остудити й двічі перемолоти на м’ясорубці, додати 3-4 столові
ложки майонезу, перемішати.
Гриби зварити, також перемолоти на
м’ясорубці. Подрібнену цибулю трошки
підсмажити на олії, додати подрібнені
гриби, посолити, поперчити, додати інші
спеції за смаком і смажити 2-3 хвилини,
періодично помішуючи, остудити. Додати 2-4 столові ложки майонезу, перемішати.
Сир натерти на середній тертці, додати
подрібнену зелень і майонез, перемішати.
Перший корж намастити печінковим
кремом, другий – грибним, третій – сирним. Скласти коржі один на другий. Залишити торт на кілька годин. Перед подачею
на стіл верх торта помастити печінковим
кремом або майонезом, прикрасити маслинами, зеленню й шматочками червоного перцю.

Потрібно: 300 г курячої печінки, 2 морквини, 1 корінь петрушки, 1 цибулина, 1 кольрабі, 1 склянка зеленого горошку (мороженого
чи консервованого), 50 г вершкового масла, 1
яйце, 1 ст. ложка манки, зелень петрушки
або кропу, сіль, чорний мелений перець.
Моркву, кольрабі й петрушку нарізати
кубиками й спасерувати на вершковому
маслі, а потім варити до напівготовності.
Печінку перемолоти на м’ясорубці, додати
манку, сире яйце, дрібно посічену зелень
петрушки або кропу, посолити, поперчити
й добре вимішати. Залишити на 10-15 хвилин, щоб манна крупа набухла. У киплячий суп чайною ложкою, змоченою у воді,
опускати невеличкі галушки й варити 15-20
хвилин. Наприкінці варіння додати горошок і зелень петрушки.

Печінка, запечена
з яблуками в духовці

Потрібно: 700 г курячої печінки, 2 цибулини, 2 кисло-солодких яблука, 80 г борошна,
3 ст. ложки олії, сіль, мелений коріандр, суміш мелених перців.
Цибулю, нарізану великими кільцями,
обсмажити у розігрітій олії до золотистого
кольору. Вийняти і в тій же олії обсмажити порізані на шматки яблука до м’якості й
перекласти їх у форму. Печінку обкачати в
борошні й обсмажити до напівготовності,
викласти поверх яблук, а зверху – обсмажену цибулю. Поставити в розігріту до 200
градусів духовку й запікати без кришки
приблизно 15-20 хвилин.

Салат із печінки
й маринованих огірків

Потрібно: 200 г телячої печінки, 100 г
твердого сиру, 2 маринованих огірки, 2
яйця, майонез, чорний мелений перець і сіль,
зелень для прикраси.

Печінку помити і зварити до готовності.
Охолодити і нарізати тонкими смужками,
посолити й поперчити за смаком. Мариновані огірки теж нарізати тоненькими
смужками, сир натерти на грубій тертці.
Яйця зварити й нарізати кубиками або натерти на грубій тертці. Зелень подрібнити.
Усе перемішати, додати майонез. Викласти
в салатник, оздобити зеленню.

в духовці за температури 180-190 градусів
приблизно 20-25 хвилин. Готову запіканку
подавати зі свіжою зеленню та сметаною.

Печінкові оладки
з грибним соусом

Картопляна запіканка
з печінкою

Потрібно: 350 г картопляного пюре, 600
г курячої печінки, 2 помідори, або 100 г томатного соку, 2 цибулини, 1 яєчний жовток,
30 г вершкового масла, 50 г твердого сиру,
олія, пучок свіжої зелені, сіль і перець, сметана.
Подрібнену цибулю обсмажити на олії
до прозорості, потім додати порізану курячу печінку і смажити ще 2-3 хвилини. Помідори ошпарити, зняти шкірочку, нарізати
кубиками й додати до печінки. Поперчити,
посолити й тушкувати 5 хвилин на середньому вогні.
Форму для запікання змастити вершковим маслом, можна застелити папером для
випікання. Викласти половину картопляного пюре, потім начинку з печінки, накрити рештою пюре й розрівняти. Змастити
жовтком, посипати тертим сиром і запікати

Потрібно: 400 г печінки, 1 яйце, 2 цибулини, 2 зубки часнику, 1 морквина, 200 г
печериць, 2 столові ложки олії, 2 столові
ложки сметани, 4 ст. ложки борошна, сіль,
чорний мелений перець.
Печінку перемолоти на м’ясорубці разом із часником та однією цибулиною.
Додати яйце, борошно, сіль, мелений перець і перемішати. Викладати тісто ложкою невеликими порціями на пательню з
розігрітою олією. Обсмажувати печінкові
оладки з обох боків до золотистого кольору.
Другу цибулину подрібнити. Моркву натерти на грубій тертці. Гриби дрібно порізати. Потушкувати цибулю на олії 5 хвилин,
додати моркву й смажити ще 3 хвилини.
Потім додати нарізані гриби, посолити, поперчити й тушкувати, поки не випарується
рідина. Наприкінці додати сметану, перемішати, накрити кришкою, зменшити вогонь
і готувати ще кілька хвилин.
Готові печінкові оладки подавати з грибним соусом.
Смачного!

Дитячий майданчик

Лабіринт

Снігурі на гілці
Снігурі на гілці — мов яскраві квіти.
Снігурі не хочуть в теплий край летіти.
Де морози люті, де сніги завзяті,
Снігурі лишились зиму зимувати.
Снігурі на гілці — наче із картини.
Поклювали трохи ягідок калини.
Наче ті прикраси дивні новорічні,
Не бояться снігу і не мерзнуть в січні.

Комірчина для дідуся
Захворів дідусь Юрасиків, лежить і
кашляє. Мати й тато мовчазні. Одного
разу прийшов Юрко з дитячого садка та
й бачить: закопує тато стовпи поруч з хатою.
— Що це ви будуєте, тату? — запитує
Юрко.
— Комірчину до хати прибудуємо. Дідусь житиме в комірчині...
Юрко взяв маленьку лопатку, пішов
на город, сів серед картоплиння й копає
ямку.
— Що це ти копаєш, Юрасику? — запитує батько.
— Та землянку будую...
— Для чого ж тобі землянка?
— А ви з мамою житимете в ній, як постарієте...
Василь СУХОМЛИНСЬКИЙ

Знайди відмінності

Загадки
Ой, немає їм ціни!
По льоду біжать вони —
Швидконогі… (Ковзани)
***************
У нас зимою білим цвітом сад розцвів,
Неначе літом. (Іній)
***************
Росте вона додолу головою,
Росте вона холодною зимою,
А тільки сонечко засяє,
Вона заплаче й помирає. (Бурулька)
***************
І маленькі, і старенькі,
Влітку, взимку, навесні
Всюди вдягнені гарненько
У зелені сукні всі. (Ялинки)

