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Офіційне | Колегія
30 січня відбулася колегія
Тернопільської райдержадміністрації, де було
заслухано низку важливих
питань життєдіяльності
району. Засідання провів
голова Олександр Похилий. У роботі колегії взяв
участь голова районної
ради Андрій Галайко.

Кожен, хто володіє землею,
має отримувати прибутки
Про
підсумки
виконання
програми
соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільського району за 2017 рік інформував начальник відділу економічного та
агропромислового розвитку і торгівлі РДА
Володимир Заверуха, який охарактеризував
стан у промисловості, сільському господарстві,
торгівлі, малому бізнесі, енергетиці, будівництві.
Завдяки стабільній роботі підприємств усіх галузей економіки Тернопільський район має високі соціально-економічні показники розвитку.
Провідна галузь економіки краю — промисловість. За звітний період реалізовано продукції
(товарів, послуг) на 61,9% більше ніж за 2016 рік.
У Тернопільському районі найбільший в області показник середньої заробітної плати – 6 700
гривень.
Про стан у соціальній сфері доповідали
начальник відділу освіти РДА Василь Цаль,
начальник відділу культури РДА Віктор Навольський, в.о. головного лікаря Тернопільського районного територіального медичного об’єднання Іван Трач.
Зачитуючи розпорядження РДА з цього питання, голова Олександр Похилий
наголосив, що здобутки, зокрема у сільськогосподарській галузі, могли б бути
значно більшими, якби селяни, які володіють землею, навчилися ефективно
на ній працювати, а отже, отримувати
прибутки.

«Йдеться про сільськогосподарські кооперативи, — сказав Олександр Ігорович. — Цього
року держава дає суттєву матеріальну підтримку селянам, які, об’єднавшись у кооператив, займатимуться садівництвом, ягідництвом, реалізацією молока, меду тощо. У нас багато землі,
яку не використовують. Люди залишають сім’ї,
допомагають піднімати економіку сусідніх держав, забуваючи, що в себе вдома можна заробити більше. Тож чекаємо дієвих пропозицій, а зі
свого боку підтримку гарантую».
Про ефективність заходів, які було вжито для
забезпечення дієвої боротьби зі злочинними
проявами та корупцією на території району доповідав заступник начальника РВ Головного
управління Національної поліції в Тернопільській області Ярослав Мудрий. «Людям
треба бути особливо пильними, бо на території
обслуговування почастішали крадіжки приватного майна та грабежі, — наголосив Ярослав
Володимирович, — не зменшується кількість
дорожньо-транспортних пригод (18 — у 2016
році, 21 — у 2017-му). Наголошую на важливості
здачі громадянами незареєстрованої зброї. Розраховуємо на дієву співпрацю з сільськими та
селищними головами, свідомими громадянами,
адже живемо у складній суспільно-політичній,
військовій та економічній ситуації. Районний
відділ поліції укомплектований, проте є вакантні посади, на які запрошуємо порядних людей.
Зарплата — від 9 тисяч гривень».
Начальник районного відділу управління ДСНС України в Тернопільській області

Юрій Ткачик доповів про стан зовнішнього
протипожежного водопостачання. Із 121 водонапірної башти у районі 16 — несправні, 47
потребують незначного ремонту, який необхідно зробити у найкоротший термін, адже це пожежна безпека населених пунктів району.
Про роботу Центру надання адміністративних послуг Тернопільської РДА доповідала керівник-адміністратор Ольга Ванчура.
«Найбільша перевага Центру, який створено 4
роки тому, — це оперативність та поліпшення
якості надання послуг, дотримання термінів,
— сказала Ольга Леонівна, — за минулий рік
прийнято 15211 заяв від суб’єктів звернення. Діяльність Центру забезпечує 5 працівників. Пріорітетами роботи у 2018 році буде встановлення
терміналу для сплати за надання платних адміністративних послуг, збільшення пропускної здатності ЦНАПу впродовж одного робочого дня та
впровадження системи електронного документообігу».
Заступник керівника апарату РДА, начальник відділу загального діловодства та
контролю Світлана Мікітіна інформувала про
організацію роботи зі зверненнями громадян та
їх особистого прийому в 2017 році, а начальник
відділу організаційної роботи та зв’язків із
громадськістю апарату РДА Ірина Баюрак —
про стан виконання делегованих повноважень
органів виконавчої влади виконавчими комітетами сільських, селищних рад у 2017 році.
Галина ЮРСА – ТРР «Джерело».
Фото автора.

Реклама

7 лютого о 16 год.

в Тернопільському районному будинку культури
(м. Тернопіль, вул. Шкільна, 4)
відбудеться відеопоказ українського фільму
про незламність сили духу кіборгів,
присвяченого героїчному подвигу захисників
Донецького аеропорту.
Вхiд вiльний

Лютий — час
сіяти перець
і баклажани
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Акценти

Порошенко підбив підсумки
візиту в Давос

Президент Петро Порошенко вважає, що Всесвітній економічний форум у Давосі пройшов вдало, оскільки вдалося провести багато конструктивних і корисних зустрічей. На
його думку, чинна влада досягла найкращих результатів у співпраці з Міжнародним
валютним фондом за всю історію відносин України з цією організацією.

«До цього в нас був лише один
транш від МВФ, і потім Україна
перестала виконувати обіцянки.
Нині в нас вже є чотири транші,
три меморандуми, які були повністю виконані. Ми отримали 8,7
млрд доларів у найскладніший час
в нашій історії. І робимо це під час
російської окупації, незаконної
анексії Криму, що вплинуло на рівень життя в моїй країні», — сказав Петро Олексійович.
Президент також акцентував
увагу на тому, що за останні півроку в Україні були запроваджені
найскладніші реформи – пенсійна, медична, децентралізації, які
мають дуже сильний антикорупційний компонент. Також відбулася реформа освіти, завершилася

судова реформа, запустили дуже
важливий закон про приватизацію, яким запроваджується механізм за аналогією з британським
законодавством для інвесторів,
з абсолютно прозорою процедурою. Крім того, закон про державні закупівлі, що також має дуже
сильний антикорупційний
компонент.
Він також зазначив, що
керівники МВФ та Світового банку під час двосторонніх зустрічей у Давосі
висловлювали задоволення результатами реформ
та співпрацею з Україною.
На думку міністра
соцполітики Андрія Реви,
співробітництво з МВФ

на нинішньому етапі необхідне
для того, щоб економіка країни
могла бути реформована, не відчуваючи на собі тягаря зовнішніх виплат. У разі припинення
співробітництва з Фондом, країні загрожує дефолт. «Чому говоримо про необхідність підтримки з боку МВФ?
Якщо ми маємо
підтримку МВФ
і проводимо реформи, вони дають змогу нам перекредитуватися.
Якщо припиняємо співпрацю,
нам заявляють:
«Немає питань,
тоді повертайте

Реформи

Держгеокадастр позбавлений права одноосібно
ухвалювати рішення щодо розпорядження землею
Кабінет Міністрів України погодив механізми передачі у власність об'єднаним територіальним громадам землі, в тому числі землі поза межами населених пунктів.
Як повідомляє Урядовий портал, відповідне рішення ухвалене за сприяння Прем’єр-міністра України
Володимира Гройсмана і передбачає оформлення
відповідних урядових доручень Державній службі з
питань геодезії, картографії та кадастру.
«Ми знайшли механізми передачі ОТГ усіх земель
у власність. Це правда. Йдеться про те, що Держгеокадастр відведе землю і передасть її ОТГ. І цю роботу
потрібно завершити 2018 року», — сказав Гройсман.
Прем’єр-міністр також наголосив, що до кінця року
кожне обласне управління геокадастру має підписати з
кожною ОТГ меморандуми, в яких будуть визначені строки та відповідальні особи за процес передачі земель.

Довідково.
Наприкінці січня глава уряду повідомив, що Кабінет
Міністрів України знайшов оптимальне юридичне рішення і готовий вже з лютого розпочати процес передачі землі поза межами населених пунктів у власність
об'єднаним територіальним громадам. За рішенням
уряду з лютого громади можуть планувати свої території.
Гройсман також зауважив, що вже з 1 лютого структури Держгеокадастру будуть позбавлені права одноосібно ухвалювати рішення щодо розпорядження
землями поза межами населених пунктів – без згоди
об’єднаних територіальних громад.

гроші». Ось тоді доведеться або
забрати кошти з бюджету, або
оголосити дефолт», — пояснив
Рева. За його словами, він є прихильником продовження співробітництва з МВФ, щоб завершити
реформи. «Уявіть собі, що буде,
якщо забрати 150 млрд з бюджету цього року! Для порівняння
— на національну оборону закладено 164 млрд. Потрібно продовжувати реформи і поводитися
цивілізовано. Тому що борги, які

чиновники, що перебували при
владі в Україні, набрали за роки
незалежності, є наслідком популістської політики — доживемо
до понеділка, доживемо до виборів», — наголосив міністр.
У сьогоднішній ситуації, в
умовах військової агресії на
сході України, за словами Реви,
у країни не залишилося запасу
міцності, щоб займатися популізмом.

На часі

У міськраді Тернополя
розповіли, хто буде їздити в
маршрутках безкоштовно та
без обмежень
Вже з 1 лютого з 10 год. всі пільговики у громадському
транспорті Тернополя, в тому числі у приватних маршрутках, за наявності «Соціальної карти тернополянина»
їздитимуть безкоштовно та без обмежень.

Байковецька ОТГ покращує інфраструктуру
завдяки державній субвенції

У Тернопільській області об’єднані територіальні громади активно працюють над покращенням інфраструктури та рівня життя місцевих мешканців. Прикладом успішної
та вмотивованої стала Байковецька ОТГ. За рахунок субвенції на формування інфраструктури там придбали 5 одиниць техніки на загальну вартість 645 тис. грн, ключі від
якої 29 січня вручив голова Тернопільської ОДА Степан Барна.
«За рахунок коштів, які громада отримала на розвиток інфраструктури, ми наприкінці минулого року закупили техніку,
яка вже цього року працювала на
наших дорогах. Здійснили капітальний ремонт другого поверху
приміщення будинку культури.
Плануємо створити ЦНАП та
якісно оновити приміщення сільської ради, а також амбулаторію,
щоб кожен мешканець зміг отримати якісні медичні послуги. Ми
це виконаємо і доведемо багатьом
скептикам, що можна робити реальні речі і за це отримувати веселі усмішки односельчан. Ми всі
вмотивовані робити зміни, адже
держава дала нам для цього ресурси, якими ми скористалися»,
— зазначив голова Байковецької
ОТГ Анатолій Кулик.
Також він наголосив на важливості співпраці з обласною та районною державними адміністраціями: «Ми вдячні за підтримку
ОДА і РДА. Ми — партнери і разом робимо спільну роботу, адже
не існує окремо адміністрації чи
громади – ми одна держава, одна
сім’я. Маємо багато напрацьованих проектів, які подали у Фонд
регіонального розвитку. Минулого року виграли конкурс і завершили цього року ремонт двох
доріг. Багато проектів готові до
опрацювання. Приємно зауважити, що у громадах Тернопільщини
сьогодні працюють хороші та ініціативні люди, тому разом ми –

велика сила, яка повинна змінити
державу на краще».
«Мені приємно приїжджати до вас і бачити успіхи вашої
громади. Приємно, що ви стали рупором децентралізації в
Україні, що спільні кроки, які
ми зробили протягом останніх
двох років, дали конкретний
результат», — наголосив голова Тернопільської ОДА Степан Барна. «Ми сьогодні бачимо очевидні зміни в селах, які
об’єдналися в громади, які взяли на себе відповідальність за
здійснення господарської діяльності і самі приймають рішення
на що спрямовувати свої ресурсу. Водночас, мені приємно констатувати той факт, що держава
не залишається осторонь цих
процесів, а бере в них активну
участь», – зазначив Степан Степанович.

Він зауважив, що зміни до законодавства, які ініціювали Президент України Петро Порошенко
і Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, стали вагомими
важелями для отримання надходжень до місцевих бюджетів.
Зокрема, в частині того, що 60%
податку на доходи фізичних осіб
та 100% орендної сплати за землю
залишаються у громаді.
«До об’єднання бюджет громади становив 5 мільйонів гривень,
а сьогодні у вас затвердили на
2018 рік загальний бюджет майже
70 млн грн, і це є конкретна зміна,
коли ви самі визначаєте ефективність використання коштів. І найважливіше, що ми не прийшли до
вас з порожніми руками, бо вже
два роки поспіль держава підтримує і надалі підтримуватиме
кроки з децентралізації», – підсумував голова ОДА.

Про це повідомили на сайті міської ради. «Процедура створення муніципальної транспортної системи є тривалою, тому на цей час ми маємо забезпечити перевезення тернополян у громадському транспорті.
Наразі отримали гарантійні листи від приватних перевізників, в яких
вони зобов’язуються дотримуватися всіх умов договору, оновити рухомий склад та використовувати для розрахунків за проїзд валідатори
(пристрої для друку е-квитків). Зважаючи на ці факти та з метою недопущення транспортного колапсу, міська рада уклала з такими перевізнками додаткові угоди на перевезення пасажирів, — пояснює очільник
Тернополя Сергій Надал. — У разі невиконання ними умов, зазначених
у договорах та гарантійних листах, у будь-який день ми можемо розірвати тимчасові договори».
Отож, перевезення пасажирів у громадському транспорті Тернополя
з 1 лютого буде таким:
У тролейбусах:
— пільговики (за наявності пільгової «Соціальної карти тернополянина») – впродовж дня, безкоштовно та без обмежень кількості;
— учні/cтуденти (за наявності «Учнівської/студентської карти
тернополянина») оплачують 50% вартості проїзду;
— усі інші пасажири:
за наявності «Карти тернополянина» або електронного проїзного
квитка сплачують 3 грн;
при розрахунку готівкою – 4 грн;
— учасники бойових дій їздять безкоштовно увесь день, без обмежень. При собі їм потрібно мати посвідчення учасника бойових дій.
У маршрутках:
— пільговики — до 10 год. – на платній основі (5 грн при розрахунку
готівкою або 4 грн при використанні електронного неперсоніфікованого квитка). Після 10 год. і до кінця дня (за наявності пільгової «Соціальної
карти тернополянина») — безкоштовно, без обмежень кількості пільговиків;
— учні (за наявності «Учнівської карти тернополянина») оплачують
50% вартості проїзду.
— усі інші пасажири:
за наявності «Карти тернополянина» або електронного проїзного
квитка оплачують 4 грн.;
при розрахунку готівкою – 5 грн;
— учасники бойових дій їздять безкоштовно увесь день, без обмежень. При собі їм потрібно мати посвідчення учасника бойових дій.

слово
Актуально

Подільське слово | №5 (5264)
п'ятниця, 2 лютого 2018

Степан Барна:
«Необхідно залучити в
область найбільший ресурс»
Цього року держава передбачила значний фінансовий
ресурс на підтримку сільськогосподарських підприємств та створення обслуговуючих кооперативів. Тому
сьогодні наше завдання — докласти максимум зусиль,
щоб Тернопільщина отримала з цих коштів значну
суму. На цьому наголосив голова Тернопільської ОДА
Степан Барна під час скайп-наради з головами районних державних адміністрацій.

«На 2018 рік на підтримку агропромислового комплексу з державного бюджету буде спрямовано 6,3 млрд грн. Зокрема, 4 млрд
грн — на розвиток тваринництва
та 1 млрд грн — на розвиток малого фермерства й обслуговуючих кооперативів, 1 млрд грн — на
придбання сільгосптехніки, 300
млн грн — на розвиток садівництва і 66 млн грн — на часткове
відшкодування відсоткової ставки за кредитами. Цю суму не будуть розподіляти пропорційно
між регіонами, тобто, регіон, який
буде активний стосовно створення кооперативів, будівництва
фермерських комплексів, а також
розвитку садівництва, зможе залучити найбільшу суму. Тому
нам сьогодні потрібно, навіть не
чекаючи фінансування з боку Міністерства аграрної політики, терміново активізувати роботу і вже
здійснювати заходи щодо проектування, розробки та надання
земельних ділянок», — наголосив
Степан Барна.
Він акцентував, щоб стратегія
почала працювати, роботу треба
здійснювати на всіх рівнях. І зауважив, що для розподілу фінансування визначені чіткі напрямки
використання бюджетних коштів.
Насамперед, значна сума буде
спрямована на розвиток тваринництва. 2,5 млрд грн передбачено на будівництво нових ферм і
комплексів.
«Максимальний кредит заплановано у сумі 10 млн євро на
будівництво одного тваринниць-

кого комплексу. Зауважу, що це
будівництво має бути з метою
подальшого вирощування великої рогатої худоби. Кредит буде
надано під 3% на 5 років, а також
передбачено максимальний розмір відшкодування тіла кредиту
до 25%. Звертаю увагу голів адміністрацій Заліщицького, Гусятинського, Кременецького та
Підгаєцького районів, в яких відсутні тваринницькі комплекси
великої рогатої худоби: це ваш
шанс підняти галузь тваринництва. Тому прошу не чекати, а вже
сьогодні розробляти проектнокошторисну документацію, надавати земельні ділянки і шукати
сільгосппідприємства, які готові
працювати в цьому напрямку», —
зазначив голова ОДА.
Також, за словами Степана
Барни, 700 млн грн передбачено
як бюджетну дотацію на вирощування молодняка великої рогатої
худоби, що буде суттєвою підтримкою для особистих селянських господарств. 500 млн грн
бюджетної дотації — на утримання молочного стада ВРХ. 300 млн
грн — часткова компенсація вартості племінних тварин.
1 млрд грн, наголосив очільник
Тернопільщини, буде спрямовано
на розвиток фермерства та сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. З цього мільярда 500 млн грн буде скеровано
на здешевлення кредитів, в тому
числі 100 млн грн передбачено
для стимулювання фермерських
господарств.

На часткове відшкодування
фермерам вартості сільськогосподарської техніки передбачено
205 млн грн. На компенсацію
вартості насіння, придбаного
фермерськими господарствами,
— 190 млн грн, а на фінансову підтримку сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів —
100 млн грн., передусім на придбання обладнання з переробки
і створення умов для подальшої
реалізації продукції, виробленої
сільськогосподарськими кооперативами.
Крім коштів з державної скарбниці, на поточний рік передбачена
й підтримка з обласного бюджету
для особистих селянських господарств.
«В області є кілька програм,
які спрямовані на розвиток тваринництва, на створення сільськогосподарських кооперативів,
часткове відшкодування вартості
доїльних апаратів тощо. Зокрема,
кооперативам передбачено 650
тис. грн, особистим селянським
господарствам, де є 3 і більше корови, на відшкодування вартості
доїльних апаратів — 5 тис. грн.
Торік, наприклад, ми здешевили
60 доїльних апаратів. Цього року
прогнозуємо, що цифра буде
більшою. Також в області працює
біржа інновацій, завдання якої —
сприяти у написанні та розробці
бізнес-планів, вивчати та допомагати у розвитку різних напрямків
діяльності. На це передбачено
208 тис. грн», — інформував Степан Барна.

3

Новини | Коротко про актуальне
Президент Петро Порошенко назвав неприйнятним польський закон про заборону «бандерівської ідеології» «Глибоко стурбований рішенням польського парламенту. Історична
правда вимагає відвертої розмови і діалогу, а не заборон. Оцінки, які містяться в цьому рішенні, є абсолютно необ'єктивними
і категорично неприйнятними. Жодне політичне рішення не
може замінити історичну правду», — заявив Президент. За його
словами, ухвалений закон не відповідає проголошеним принципам стратегічного партнерства між Україною та Польщею.
Нагадаємо, 1 лютого, близько третьої години за київським часом
cенат Польщі ухвалив без поправок закон про Інститут національної пам'яті Польщі. Документ передбачає кримінальну відповідальність за заперечення злочинів українських націоналістів проти поляків.
Ситуація, яка наразі виникла з відшкодуванням підприємствам ЖКГ, ОСББ/ЖББ пільг та субсидій, наданих населенню
на оплату ЖКП, потребує негайного реагування з боку Міністерства фінансів України. Новий механізм виплати субсидій,
введений в дію наказом Мінфіну 4 січня поточного року, фактично заблокував розрахунки по всій Україні. Підприємства галузі,
ОСББ/ЖББ не повинні ставати заручниками ситуації – в цьому
полягає принципова позиція Мінрегіону. Про це наголошено під
час наради 26 січня 2018 року з представниками міністерств і
відповідних служб під головуванням віце-прем`єр-міністра України — міністра регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства Геннадія Зубка.
Реєстр неплатників аліментів буде публічно презентований
6 лютого. Про це заявив міністр юстиції України Павло Петренко. За його словами, в цьому реєстрі будуть «всі без винятку особи, які не плататять аліменти, незалежно від статусу, посади чи
перебування на державній службі». Як повідомлялося, 6 лютого
набуває чинності закон про посилення відповідальності за несплату аліментів.
За даними Головного управління статистики у Тернопільській області, індекс промислової продукції у 2017 р., порівняно з 2016 р., становив 108,4%. Зростання випуску продукції
спостерігалось у переробній промисловості на 10,6%, у добувній
промисловості та розробленні кар’єрів – на 3,7%, у постачанні
електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 0,2%.
У переробній промисловості найбільшого зростання досягнуто
на підприємствах з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції – на 26,7%, харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 19,3% та металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім машин і устаткування, – на 14,8%.
Водночас найбільший спад випуску промислової продукції спостерігався на підприємствах текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на
11,9%).
Сьогодні епідеміологи і далі називають ситуацію із захворюванням на кір на території Тернопільської області неблагополучною. Від початку року на теренах краю на кір
захворіла 131 особа, з них – 69 дітей. На території області є
три осередки спалаху кору – у Теребовлянському, Шумському
та Чортківському районах. У Тернопільському районі ситуація
контрольована. В області триває вакцинація дітей та дорослих
від цього інфекційного захворювання. Та не встигли мешканці
краю оговтатися від кору, як лікарі починають лякати спалахами
дифтерії і просять йти вакцинуватися і від цієї недуги.
Нa Микулинецькoму клaдoвищі відбулaся пoминaльнa
пaнaхидa
зa
бійцями
Тернoпільськoгo
бaтaльйoну
теритoріaльнoї oбoрoни «Збруч», які зaгинули 1 лютoгo 2015
рoку під чaс пoжежі у пoльoвoму тaбoрі пoблизу селa Червoний
Чaбaн, щo нa Херсoнщині.
10 лютого у Тернополі в торговельно-розважальному центрі
«Подоляни» вперше відбудуться Всеукраїнські аматорські
спортивні змагання із кросфіту «Ігри Героїв». Турнір триватиме впродовж одного дня, а за першість позмагаються учасники
трьох категорій: І – атлети на візках; ІІ – атлети з протезом нижніх
кінцівок; ІІІ – атлети з ампутацією верхніх кінцівок.
Участь у заході візьмуть 15-25 людей з інвалідністю, серед них і
військовослужбовці, які отримали поранення в зоні АТО. Одним
із незмінних учасників «Ігор Героїв» є тернополянин Святослав
Олійник, який цьогоріч став ще й одним із співорганізаторів змагань.

10 кроків до створення кооперативу
У вересні 2017 року уряд прийняв концепцію, в якій визначив напрямки надання фінансової підтримки агропромисловому комплексу у 2018 році. Відтак, 1 млрд грн, передбачений на підтримку малого
фермерства, особистого селянського господарства та створення кооперативів, буде розподілений між
усіма регіонами України.
Зокрема, фінансову підтримку буде надано фермерам, які володіють землею до 100 га як лізинг на техніку,
часткове відшкодування на техніку, відшкодування відсоткової ставки за користування кредитами комерційних банків, на розвиток садівництва, органічного виробництва тощо.
Детальніше про те, як створити кооператив, — у інфографіці.

У понеділок, 29 січня, в мерії Лісабона, столиці Португалії,
відбулося жеребкування країн-учасниць пісенного конкурсу «Євробачення-2018». Як зазначається, у першому півфіналі,
8 травня, виступатимуть 19 країн-учасниць: Албанія, Азербайджан, Білорусь, Бельгія, Болгарія, Чеська Республіка, Естонія, Ісландія, Ізраїль, Литва, Вірменія, Австрія, Хорватія, Кіпр, Фінляндія, Македонія, Греція, Ірландія, Швейцарія.
У другому півфіналі, 10 травня, виступлять 18 країн-учасниць:
Австралія, Данія, Норвегія, Молдова, Румунія, Росія, Сан-Маріно,
Сербія, Нідерланди, Угорщина, Грузія, Мальта, Чорногорія, Латвія, Польща, Словенія, Швеція, Україна.
Археологи з Ель-Мансурського університету знайшли рештки динозавра, який жив на узбережжі океану, що існував
задовго до появи Середземного моря. За словами науковців,
динозавр був завдовжки 10 метрів та важив 5,5 тонн. Стародавня
тварина належала до травоїдних. Жила вона в часи Крейдового
періоду, близько 80 мільйонів років тому.
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Офіційне

Податкові новини

Тернопільська місцева
прокуратура інформує

Для тих, хто подає звітність!

Про стан роботи з проведення особистого прийому, розгляду звернень та забезпечення доступу до публічної інформації в Тернопільській місцевій прокуратурі за 2017 рік.
Упродовж 2017 року в Тернопільську
місцеву прокуратуру надійшло 1380
звернень громадян, з них оперативними
працівниками місцевої прокуратури вирішено питання щодо 507 звернень, з яких
4 — задоволено, а 863 скеровано для вирішення в інші відомства.

Законом «Про внесення змін до Закону
України «Про звернення громадян» щодо
електронного звернення та електронної
петиції від 02.07.2015 за №577-VIII внесено зміни та доповнення до ст. 5 ЗУ «Про
звернення громадян».
Запроваджено можливість подання
громадянами усних звернень за допомогою засобів телефонного зв’язку, тобто
через телефони «гарячої лінії», та надсилання звернень з використанням мережі
Інтернет, засобів електронного зв’язку
(електронні звернення).
Окрім цього, повідомляється, що електронні звернення до Тернопільської місце-

вої прокуратури необхідно надсилати на
електронну пошту zvern_ternopil@oblproc.
gov.te.ua, у Зборівський відділ Тернопільської місцевої прокуратури — на електронну пошту zvern_zboriv@oblproc.gov.te.ua,
а також усні звернення приймають за телефоном «гарячої лінії» у Тернопільській
місцевій прокуратурі (0352) 52-13-63, у
Зборівському відділі Тернопільської місцевої прокуратури — (0240) 2-10-90.
Упродовж 2017 року на телефон «гарячої лінії» усні звернення не надходили.
У 2017 році надійшли 22 звернення
на електронну адресу Тернопільської місцевої прокуратури, з яких щодо 7 надано
роз’яснення та 15 надіслано за належністю, про що належним чином повідомлено
авторів через поштовий та електронний
зв’язок.
Особистий прийом громадян керівництво місцевої прокуратури проводить
згідно із затвердженим графіком, один
із примірників якого розміщений на видному місці І-го поверху приміщення
місцевої прокуратури, поряд із графіками
прийому громадян у прокуратурі Тернопільської області та у Генеральній прокуратурі України.
Упродовж 2017 року здійснено особистий прийом 127 громадян, з них 100
— керівником прокуратури.
Упродовж 2017 року до Тернопільської
місцевої прокуратури надійшли 18 запитів на інформацію.
Андрій ШОКАЛО,
виконувач обов’язків керівника Тернопільської місцевої прокуратури радник юстиції.

У Тернопільській ОДПІ рекомендують у разі подання податкової звітності особисто платниками податків або уповноваженими на це особами мати із собою документи, що посвідчують особу та надають право представляти інтереси платника
податків, для пред’явлення у Центрі обслуговування платників.
Довідково:
має право підпису чи по- уповноваженою особою
Згідно з Податковим ко- дання
податкової
звіт- фізичної особи-підприємця,
дексом, податкову декларацію ності, є особа, визначена яка має право підписувати та
подає особисто платник по- установчими документами подавати податкову звітність
датків або уповноважена на юридичної особи, або осо- є фізична особа, яка має нотаце особа.
ба, тимчасово призначена на ріально посвідчене доручення
Відповідно до чинного виконання таких функцій щодо представлення інтересів
законодавства:
відповідними організаційно- платника податків у контр- уповноваженою осо- розпорядчими документами олюючих органах та здійсненбою юридичної особи, яка підприємства;
ня відповідних правочинів.

Як звітують сільськогосподарські
товаровиробники-єдинники

У Тернопільській ОДПІ нагадали, що, згідно з положеннями Податкового кодексу
України, до четвертої групи платників єдиного податку належать сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва
за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.
Для переходу на спрощену перебування на податковому органом виконавчої влади,
що забезпечує формування та
систему оподаткування або обліку);
- звітну податкову деклара- реалізує державну фінансову
щорічного
підтвердження
статусу платника єдиного по- цію з податку на поточний рік політику;
- відомості (довідку) про
датку сільськогосподарські окремо щодо кожної земельтоваровиробники подають ної ділянки контролюючому наявність земельних ділянок
до 20 лютого поточного року: органу за місцем розташуван- контролюючому органу за
своїм місцезнаходженням та/
- загальну податкову де- ня такої земельної ділянки;
розрахунок
частки або за місцем розташування
кларацію з податку на поточний рік щодо всієї площі сільськогосподарського то- земельних ділянок.
У відомостях (довідці) про
контрземельних ділянок, з яких варовиробництва
справляється податок (сіль- олюючому органу за своїм наявність земельних ділянок
ськогосподарських угідь (ріл- місцезнаходженням та/або зазначають дані про кожний
лі, сіножатей, пасовищ, бага- за місцем розташування зе- документ, що встановлює
торічних насаджень) та/або мельних ділянок за формою, право власності та/або корисземель водного фонду вну- затвердженою центральним тування земельними ділянкатрішніх водойм (озер, став- органом виконавчої влади, що ми, у тому числі про кожний
ків та водосховищ), контр- забезпечує формування дер- договір оренди земельної
олюючому органу за своїм жавної аграрної політики, за частки (паю).
місцезнаходженням (місцем погодженням із центральним
Докладніші консультації – у Центрі обслуговування платників та за телефоном: 43-46-10.

Ваш дільничний інспектор

Тернопільське РВП ТВП ГУНП у Тернопільській області

Повна назва посади, звання, П.І.П.
Контактний
телефон

Територія обслуговування поліцейської дільниці

Місцезнаходження поліцейських
станцій (службових приміщень)

ДОП старший
лейтенант поліції
Базар Василь
Зеновійович
096 9097159

Начальник сектору
превенції патрульної
поліції майор поліції
Гевко Богдан
Романович

ДОП капітан поліції
Чимишин
Володимир
Романович

096 4668760

068 7277438

Заступник начальника сектору превенції
патрульної поліції
ст. лейтенант поліції
Василик Володимир
Богданович

Вакансія

096 6517489
Старший ДОП
майор поліції
Яржемський
Юрій Петрович

с. Байківці
с. Стегниківці
с. Курники
с. Дубівці

Поліцейська станція
с. Байківці

смт В.Бірки
с. Смиківці
с. Ступки
с. Ангелівка
с. Чернелів-Руський
с. Соборне
с. Романівка
с. Малий Ходачків

Приміщення
сільських рад
смт В.Бірки
с. Смиківці
с. Ступки
с. Соборне
с. Малий Ходачків
с. Романівка

с. Гаї-Гречинські
с. Гаї-Шевченківські
с. Шляхтинці
с. Лозова

Поліцейська станція
с. Байківці

ДОП старший
лейтенант поліції
Олійник Віктор
Петрович

096 6050262

Старший ДОП
майор поліції
Гаврилюк
Володимир
Тарасович
098 6558957

098 0252435

Приміщення
сільських рад
с. Підгородне
с. Драганівка
с. Почапинці
с. Домаморич
с. Довжанка

с. Біла
с. Великий Глибочок
с. Чистилів
с. Плотича
с. Івачів Долішній
с. Івачів Горішній
с. Ігровиця

Приміщення
сільських рад
с. Біла
с. Великий Глибочок
с. Чистилів
с. Плотича
с. Івачів Горішній
с. Ігровиця

с. Мишковичі
с. Велика Лука
с. Хатки
с. Миролюбівка
с. Лучка
с. Настасів
с. Йосипівка
с. Мар’янівка

Приміщення
сільських рад
с. Мишковичі
с. Велика Лука
с. Миролюбівка
с. Настасів
с. Йосипівка
с. Мар’янівка

с. Петриків
с. Острів
с. Буцнів
с. Серединки

Приміщення
сільських рад
с. Петриків
с. Острів
с. Буцнів

Великогаївська
громада
с. Великі Гаї
с. Товстолуг
с. Красівка
с. Білоскірка
с. Грабовець
с. Дичків
с. Козівка
с. Скоморохи
с. Прошова
с. Баворів
с. Застінка
с. Застав’я
с. Смолянка

Поліцейська станція
с. Товстолуг

096 7402879

ДОП старший
лейтенант поліції
Мартинов Павло
Володимирович
098 8933033

ДОП старший лейтенант поліції
Шегера Віталій
Віталійович

с. Підгородне
с. Драганівка
с. Почапинці
с. Забойки
с. Домаморич
с. Довжанка
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На прийом до лікаря

Графік роботи лікарів загальної практики сімейної медицини
в лікувально-профілактичних закладах району (з 24.01.2018 р.)
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

Село
В. Бірки
В. Бірки
М. Ходачків
Константинівка
Кип'ячка
Грабівці
Білоскірка
Застінка
Товстолуг
Дичків
Красівка
Баворів
Козівка
Смолянка
Скоморохи
Прошова
В. Березовиця АЗПСМ
Острів
Буцнів
Серединки
В. Березовиця
В. Березовиця
В. Березовиця (кемпінг)
В. Березовиця (кемпінг)
Настасів АЗПСМ
Йосипівка
Мар'янівка
Ступки АЗПСМ
Ангелівка
Романівка
Ступки
Соборне
Чернелів-Руський
Ігровиця АЗПСМ
Івачів Долішній
Івачів Горішній
В.Глибочок АЗПСМ
В.Глибочок
Чистилів
Мишковичі
В Лука Хатки
Мишковичі
Миролюбівка
Лучка
Мишковичі
Шляхтинці, Гаї Гречинські
Лозова
Курники
Стегниківці
Дубівці
Гаї Ходорівські
Байківці
Тернопільська АЗПСМ
Забойки
Драганівка
Підгороднє
Почапинці
Підгороднє
Драганівка
Забойки
Почапинці
Тернопільська АЗПСМ
Смиківці
Гаї Шевченківські
Тернопільська АЗПСМ
Домаморич
Гаї Шевченківські
Тернопільська АЗПСМ
Петрики
Тернопільська АЗПСМ
Петрики
Довжанка
Тернопільська АЗПСМ
Біла
Тернопільська АЗПСМ
Біла
Плотича
Тернопільська АЗПСМ
Плотича
Довжанка
Домаморич
Тернопільска АЗПСМ
В. Гаї
Тернопільська АЗПСМ
В. Гаї
Тернопільська АЗПСМ
В. Гаї

П.І.Б.
Сердюк Людмила Миколаївна
Олексієвець Олег Адамович
Оконський Іван Михайлович
Оконський Іван Михайлович
Оконський Іван Михайлович
Мацелюх Володимир Євгенович
Мацелюх Володимир Євгенович
Мацелюх Володимир Євгенович
Бойчук Тетяна Ярославівна
Бойчук Тетяна Ярославівна
Бойчук Тетяна Ярославівна
Литвин Юрій Михайлович
Литвин Юрій Михайлович
Дударенко Віталій Анатолійович
Дударенко Віталій Анатолійович
Дударенко Віталій Анатолійович
Головецький Михайло Іванович
Головецький Михайло Іванович
Головецький Михайло Іванович
Головецький Михайло Іванович
Бобецька Оксана Богданівна
Чобанюк Іванна Василівна
Сампара Ірина Ярославівна
Зварич Оксана Олександрівна
Прайзнар Ольга Антонівна
Прайзнар Ольга Антонівна
Прайзнар Ольга Антонівна
Бойко Лілія Сергіївна
Бойко Лілія Сергіївна
Бойко Лілія Сергіївна
Савич Марія Петрівна
Савич Марія Петрівна
Савич Марія Петрівна
Шпитковський Володимир Антонович
Шпитковський Володимир Антонович
Шпитковський Володимир Антонович
Головата Надія Миколаївна
Юркевич Оксана Петрівна
Юркевич Оксана Петрівна
Карпенко Галина Володимирівна
Карпенко Галина Володимирівна
Соколовська Галина Василівна
Соколовська Галина Василівна
Соколовська Галина Василівна
Зарусінська Лілія Юріівна
Мащак Володимир Іванович
Мащак Володимир Іванович
Мащак Володимир Іванович
Мащак Володимир Іванович
Мащак Володимир Іванович
Нагірна Наталя Вікторівна
Нагірна Наталя Вікторівна
Мац Марія Леонівна
Мац Марія Леонівна
Мац Марія Леонівна
Мац Марія Леонівна
Мац Марія Леонівна
Юхимчук Ганна Теодорівна (педіатр)
Юхимчук Ганна Теодорівна (педіатр)
Юхимчук Ганна Теодорівна (педіатр)
Юхимчук Ганна Теодорівна (педіатр)
Яворська Наталя Миколаївна
Яворська Наталя Миколаївна
Яворська Наталя Миколаївна
Корчинська Богдана Федорівна (педіатр)
Корчинська Богдана Федорівна (педіатр)
Корчинська Богдана Федорівна (педіатр)
Смачило Ігор Богданович
Смачило Ігор Богданович
Лазурко Лариса Петрівна (педіатр)
Лазурко Лариса Петрівна (педіатр)
Лазурко Лариса Петрівна (педіатр)
Королюк Ореста Миколаївна
Королюк Ореста Миколаївна
Юхимчук Ганна Теодорівна (педіатр)
Юхимчук Ганна Теодорівна (педіатр)
Юхимчук Ганна Теодорівна (педіатр)
Саковець Наталя Василівна
Саковець Наталя Василівна
Саковець Наталя Василівна
Саковець Наталя Василівна
Терещенко Олена Дмитрівна (педіатр)
Терещенко Олена Дмитрівна (педіатр)
Мелех Наталя Олександрівна (педіатр)
Мелех Наталя Олександрівна (педіатр)
Боднар Галина Олегівна
Боднар Галина Олегівна

День тижня
понеділок, середа, четвер, п'ятниця
вівторок, четвер
вівторок
четвер
п'ятниця
понеділок
середа
п'ятниця
вівторок І, ІІІ тиждень
вівторок ІІ, ІV тиждень
четвер
понеділок, вівторок, четвер, п'ятниця
середа
вівторок І, ІІІ тиждень
вівторок ІІ, ІV тиждень
четвер
вівторок, п'ятниця
понеділок, четвер
середа
середа
понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця
понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця
понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця
понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця
понеділок, середа, четвер, п'ятниця
вівторок І, ІІІ тиж.
вівторок ІІ, ІV тиж.
понеділок, середа, п'ятниця
вівторок
четвер
вівторок, четвер, п'ятниця
понеділок
середа
понеділок, середа, четвер, п'ятниця
вівторок
четвер
понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця
понеділок, вівторок, четвер, п'ятниця
середа
понеділок, середа, четвер, п'ятниця
вівторок
понеділок, вівторок, середа, четвер,
п'ятниця
середа
понеділок, вівторок, середа, четвер,
понеділок, середа, п'ятниця
вівторок І, IV тиждень
четвер І, IV тиждень
вівторок ІІ тиждень, четвер ІІІ тиждень
вівторок ІІІ тиждень, четвер ІІ тиждень
понеділок
середа, п'ятниця
понеділок, середа, четвер
вівторок І тиж.
вівторок ІІ тиж.
п'ятниця І тиж.
п'ятниця ІІ тиж.
понеділок
четвер, І тиждень
четвер, ІІ тиждень
четвер, ІІІ тиждень
вівторок, середа, п'ятниця
понеділок
четвер
понеділок, вівторок, четвер
п'ятниця
середа
понеділок, середа, п'ятниця
вівторок, четвер
понеділок, середа, п'ятниця
вівторок
четвер
понеділок, вівторок, четвер
середа, п'ятниця
понеділок, середа, четвер
вівторок
п'ятниця
вівторок, середа, четвер
понеділок
п’ятниця І тиж.
п’ятниця ІІ тиж.
вівторок, четвер, п'ятниця
понеділок, середа
понеділок, середа, п'ятниця
вівторок, четвер
вівторок, четвер п'ятниця
понеділок, середа

Години прийому
9.00-12.30
9.00-12.30
9.00-12.30
9.00-12.30
9.00-12.30
9.00-12.30
9.00-12.30
9.00-12.30
9.00-12.30
9.00-12.30
9.00-12.30
9.00-12.30
9.00-12.30
9.00-12.30
9.00-12.30
9.00-12.30
9.00-12.30
9.00-12.30
9.00-12.30
9.00-12.30
8.30-12.00
8.30-12.00
9.00-12.30
9.00-12.30
9.00-12.30
9.00-12.30
9.00-12.30
9.00-12.30
9.00-12.30
9.00-12.30
9.00-12.30
9.00-12.30
9.00-12.30
9.00-12.30
9.00-12.30
9.00-12.30
9.00-12.30
9.00-12.30
9.00-12.30
9.00-12.30
9.00-12.30
9.00-12.30
9.00-12.30
9.00-12.30
9.00-12.30
9.00-12.30
9.00-12.30
9.00-12.30
9.00-12.30
9.00-12.30
9.00-12.30
9.00-12.30
11.10-19.00, 08.00-15.50, 08.00-15.50
8.00-12.00
8.00-12.00
8.00-12.00
8.00-12.00
8.00-12.00
8.00-12.00
8.00-12.00
8.00-12.00
8.00-15.50, 11.10-19.00, 08.00-15.50
8.00-12.00
8.00-12.00
14.00-17.51, 08.30-11.51, 08.30-11.51
8.00-12.00
8.00-12.00
08.00-15.50, 08.00-15.50, 11.10-19.00
8.00-12.00
08.00-16.12, 08.00-16.12, 08.00-16.12
8.00-12.00
8.00-12.00
8.00-16.12, 11.10-19.00, 8.00-16.12
8.00-12.00
08.30-16.42, 08.30-16.42, 08.30-16.42
8.00-12.00
8.00-12.00
08.00-15.50, 08.00-15.50, 11.10-19.00
8.00-12.00
8.00-12.00
8.00-12.00
09.00-16.50, 09.00-16.50, 09.00-16.50
8.00-12.00
08.00-16.12, 08.00-16.12, 08.00-16.12
8.00-12.00
08.00-16.12, 08.00-16.12, 08.00-16.12
8.00-12.00

Виклики на дім:
13.00-16.42
13.00-16.42
13.00-16.42
13.00-16.42
13.00-16.42
13.00-16.42
13.00-16.42
13.00-16.42
13.00-16.42
13.00-16.42
13.00-16.42
13.00-16.42
13.00-16.42
13.00-16.42
13.00-16.42
13.00-16.42
12.00-16.45
12.30-16.45
12.30-16.45
12.30-16.45
12.00-16.15
12.00-16.15
12.30-16.45
12.30-16.45
13.00-16.00
13.00-16.00
13.00-16.00
13.00-16.00
13.00-16.00
13.00-16.00
13.00-16.00
13.00-16.00
13.00-16.00
13.00-16.00
13.00-16.00
13.00-16.00
13.00-16.00
13.00-16.00
13.00-16.00
13.00-16.00
13.00-16.00
13.00-16.00
13.00-16.00
13.00-16.00
13.00-16.00
13.00-16.00
13.00-16.00
13.00-16.00
13.00-16.00
13.00-16.00
13.00-16.00
13.00-16.00
12.00-15.45
12.00-15.45
12.00-15.45
12.00-15.45
12.00-15.45
12.00-15.45
12.00-15.45
12.00-15.45
12.00-15.45
12.00-15.45
12.00-15.45
12.00-15.45
12.00-15.45
12.00-15.45
12.00-15.45
12.00-15.45
12.00-15.45
12.00-15.45
12.00-15.45
12.00-15.45
12.00-15.45
12.00-15.45
12.00-15.45
12.00-15.45
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Український бестселер
Визначення «український бестселер» — хибне, бо великі тиражі хіба
що снилися письменникам часів незалежності. До 2011 року в Україні
розмітали, мов гарячі пиріжки, лише українську версію «Гаррі Поттера».
Потім Василь Шкляр своїм «Чорним Вороном» задав найвищу на сьогодні
тиражну планку — 300 тисяч проданих примірників. Її дотепер ніхто не
подолав. Проте книжковий простір формують не тиражі, а книга, про яку
говорять у культурному середовищі.

Гримич «Падре Балтазар на прізвисько Тойво», Олексій Жупанський
«Благослови Тебе Боже! Чорний Генсек», Катерина Калитко «Земля
Загублених, або Маленькі страшні казки», Сергій Бут «Аляска», Олег
Шинкаренко «Череп», Галина Рис «Амстердам — Київ. І трохи святого
Миколая», Лора Підгірна «Червона Офелія», Сергій Плохій «Убивство
у Мюнхені. По червоному сліду», Андрій Кокотюха «Офіцер із Стрийського парку», Василь Шкляр «Троща».

Пропонуємо вашій увазі перелік творів від українських авторів, що побачили світ 2017 року і варті, аби присвятити їм вечір.
Сподіваємося, кожен зможе знайти щось цікаве для себе.
Любко Дереш «Спустошення», Сергій Жадан «Інтернат», Володимир
Рафєєнко «Довгі часи», Наталка Сняданко «Охайні прописи ерцгерцога
Вільгельма», Юрій Винничук «Лютеція», Олександр Ірванець «Харків
1938», Остап Дроздов «№2», Макс Кідрук «Не озирайся і мовчи», Марина

«Зраду можна зрозуміти, але не можна виправдати»
Письменник Василь Шкляр у своїх книгах розповідає про
нелегкі долі українських повстанців. У 2011-му він відмовився отримувати Національну премію ім. Т. Шевченка на знак
протесту проти перебування на посаді міністра освіти українофоба Табачника. Згодом у Холодному Яру Василеві Шкляру
вперше в історії вручили Народну Шевченківську премію.
Грошовий еквівалент нагороди — 260 тисяч гривень — письменник переказав у фонд екранізації
«Чорного Ворона».
Романи Шкляра «Чорний Ворон» («Залишенець») і «Маруся» вже стали культовими, на них виховуються нові покоління українців. Вони відкривають невідомі сторінки українського повстанського
руху 1919-1920-х років і надихають на боротьбу за
свою країну. Прикладом жертовної любові до рідної землі і відваги є історії звитяг одного з найзагадковіших холодноярських отаманів — Чорного
Ворона і 16-річної гімназистки Олександри Соколовської, котра стала отаманом Марусею, очоливши
тисячне військо.
А торік вийшла друком «Троща», що вже стала одним
із найпопулярніших історичних романів про УПА. Автор розповідає про гріховне кохання, настільки сильне, що
людина продає заради нього навіть Батьківщину... «Зраду
можна зрозуміти, але не можна виправдати» — такий
лейтмотив твору. Цій темі присвячені основні моменти книги. Автор змальовує час, коли чекістська машина вкоріняла в
середовище повстанців своїх агентів. Іноді підозра падала на
найближчих побратимів. На сторінках роману переплелися
любов і помста, дружба і зрада, кохання і ненависть, «свої»
і «чужі».
— Я довго шукав універсальну історію про бандерівців,
про УПА, про бандерівське підпілля, про ті тяжкі часи, які
розпочалися в другій половині сорокових років — після
того, як завершилася збройна боротьба на два фронти, —
розповів Василь Шкляр під час однієї з презентацій книжки.
І знайшов письменник таку історію на Тернопільщині. У
трикутнику між селами Купчинці, Ішків і Багатківці, де протікає річка Стрипа, у плавнях, в очеретах переховувалися бандерівські вояки. Життя у підпіллі було тяжким. А там було де
скупатися, відігрітися на сонці. Саме там у 47-му підпільників
унаслідок зради оточили червонопогонники і відбулася дра-

ма, описана у книжці «Троща». Чому троща? Бо місцеві жителі
трощею називають очерет.
— У мене аж серце здригнулося, коли пізнав це слово.
Адже відчув, що це — не тільки очерет. Троща — це катастрофа, це бійня, це трощення людських життів,
доль та майбутнього, — зізнався письменник.
Прототипом героя «Трощі» став знаменитий сотенний УПА
Мирослав Симчич, «Кривоніс», котрий понад 30 років просидів у таборах. Сьогодні йому 95. Лише торік у листопаді Косівський суд повністю його реабілітував. Зі слів Василя Шкляра,
про події над Стрипою у трощі залишилися документальні
свідчення — протоколи допитів працівників служби безпеки,
які допитували зрадників і їхніх родичів.
У 1949-му на межі Львівської і Тернопільської областей до18річної дівчини прийшли підпільники, котрі запевнили, що вона
доживе до вільної України, а з них не доживе ніхто. «Стефко, ми
закопаємо папери, які мусять прочитати нащадки, і ти будеш свідком, де ми їх закопаємо», — сказали дівчині повстанці.
В алюмінієвих бідонах вони заховали одну частину документів

на цвинтарі, а другу — в лісі. Стефа все життя берегла таємницю архіву УПА, а віддала його вже у 1991-му, коли Україна
стала незалежною, — поділився письменник.
Цей унікальний архів довго зберігався в офісі Української
республіканської партії, заснованої 1990-го дисидентом Левком Лук’яненком. Сьогодні документи — у Львові, в музеї,
розташованому на місці тюрми на Лонцького.
Події в романі розгортаються у двох часових паралелях. Перша — 1970 рік. Місто на сході України. Головний
герой — політв’язень на псевдо «Місяць», який пережив
25 років заслання в радянських таборах і тепер намагається «знайти свою долю у місті козацької слави». Друга
— драматичні події останніх років підпільної боротьби
вояків УПА за волю України, до яких героя повертають
спогади. Випадково знайшовши могилу друга, він прагне
розгадати таємницю ганебної підступної зради, внаслідок
якої в 1947-му полягли його вірні побратими по зброї. Автор
розкриває те, що й досі замовчують у багатьох українських
родинах. Поки одних безжально висилають на каторгу в засніжені простори Сибіру, інші отримують погони та ордени,
ставши «очима» і «вухами» ворога у власному місті чи селі.
— «Роман «Троща», насамперед, про перемогу людини
над собою, над обставинами. Адже доводилося боротися
в неймовірно складних умовах, коли ворог переважав чисельно і був надзвичайно підступним. Ми сьогодні із висоти часу
можемо проклясти зрадника, але ніхто з нас не знає, як би
він повівся, коли твоїх близьких ставлять до стінки на розстріл. І в таких ситуаціях зламувалися найстійкіші. Найважче — вижити і не зрадити. За зраду у повстанському
середовищі було жорстоке покарання — ліквідація. Сукупної
відповідальності родина не мала нести, тим паче діти. Але
вони бачили багатьох підпільників, чули їхні псевда. Таких дітей енкавеесники навчали, а згодом вони, видаючи себе за
пастушків, виявляли криївки, місця переховування. В деяких
містах на презентаціях мені закидали, що я жорстоко показав методи роботи служби безпеки, але в тих умовах інакше
не можна було діяти», — зазначив Василь Шкляр.
До останньої сторінки невідомо, хто ж наважився зрадити
друзів і чому пішов на такий крок. Відповідь на запитання, чи
справді «мета виправдовує засоби», автор залишає за читачем, спонукаючи до роздумів і власних висновків.
Підготував Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Пам'ять

Прощавай, дорогий друже…

40 днів минає з того часу, як
відійшов у вічність Роман Томкович Сидяга. Серце його перестало битися у маршрутному
автобусі. Вранці 23 грудня він добирався зі свого села Великі Бірки до Тернополя, де у Надставній
церкві мала відбутися панахида
за В’ячеславом Чорноволом, якому 24 грудня мало б виповнитися
80 років.
Ми з Романом познайомились наприкінці 1988 року, довго
співпрацювали на ниві державотворення. Він багато розповідав
про себе. Дитинство проводив
у селі Великі Бірки, де народився, навчався в школі, допомагав
батькам по господарству і, звичайно, у вільний час зустрічався
з друзями. Умів організовувати
їх, тому й отримав кличку «Отаман».
Виховувався в патріотичній
родині. Його дядько Василь був
січовим стрільцем, батько брав
участь у Першому зимовому поході війська УНР під командуванням Симона Петлюри. Мати
Марія була членом місцевого осередку «Просвіта», співпрацювала
з підпіллям ОУН – УПА. У 1950
році її репресували і засудили до
25 років таборів. Після амністії у
1955 р. була звільнена.
Після закінчення школи Роман
Сидяга працював у Тернополі на
меблевій фабриці, служив 3 роки
в армії. Закінчив заочно Київський державний університет, а
з 1970 р. працював у Великобір-

ківській школі вчителем історії
та трудового навчання.
Протестував проти порушення прав людини в СРСР, вимагав
вільного виходу УРСР зі складу СРСР, як це було записано в
Конституції. За це йому спочатку
скоротили кількість годин з викладання історії, згодом взагалі
заборонили працювати вчителем.
Коли в Україні розпочала діяльність правозахисна організація
УГС, він активно включився до її
створення у Тернополі. Спочатку
був секретарем ініціативної групи,
а потім секретарем УГС (головою
був Л. Горохівський). Наприкінці
1988 р. долучився до створення
в Тернополі Товариства української мови ім. Т. Г. Шевченка, був
членом Народного Руху, «Меморіалу ім. Василя Стуса». Роман Томкович — організатор і учасник
перших антибільшовицьких мітингів у Тернополі. Організовував
походи громади до Микулинецького кладовища на молебень за
відродження Української грекокатолицької церкви. Був одним із

Похід громади Тернополя на молебень
за відродження
Української грекокатолицької церкви.
На передньому плані
Роман Сидяга.
15.10.1989

тих, хто майже щодня працював
на спорудженні могили жертвам
сталінських репресій. І на її освячення, 30 липня 1989 року, прийшов із синьо-жовтим прапором.
Восени 1989 р. був одним із тих
небагатьох тернополян, які брали
участь у перепохованні українських дисидентів Василя Стуса,
Юрія Литвина, Олекси Тихого.
Коли у січні 1989 р. УГС реорганізувалася в УРП (Українська
республіканська партія), Роман
Сидяга став заступником голови
Тернопільської обласної організації УРП і на цій посаді твердо
відстоював проукраїнські позиції.
Пригадую подію, яка відбулася
у Києві 27 років тому. Щоб прийняти Декларацію про державний
суверенітет України в проукраїнському варіанті, ми, депутати Верховної Ради, просили народ підтримати нас, і до Києва з’їхалися
десятки тисяч людей. В червні
1990 року всі вулиці, прилеглі до
Верховної Ради, були перекриті
міліцейськими коридорами, та
люди все-таки проривали їх. Тоді

В обласному товаристві «Просвіта»: Андрій Клим, Роман Сидяга,
Левко Лук'яненко, Володимир Колінець, Микола Нестеров.

Роман стояв у першому ряду пікетувальників, які прибули з
кількох областей України. Він
був справжнім героєм у боротьбі
за незалежність України.
Роман Сидяга виявляв великий розум, щоб досягти єдності
націонал-патріотичного
руху.
Коли виникли деякі непорозуміння у Великому Проводі УРП
щодо її тактики, член Проводу
Роман Коваль — письменник, автор кількох романів про Холодний Яр — прибув до Тернополя,
щоб порадитися з цього питання.
Я запропонував йому поїхати до
Ромага Томковича і втрьох поговорити. Розмова була довгою, нам
вдалося напрацювати кілька конструктивних пропозицій щодо
узгодження роботи Проводу, які
згодом були використані.
Роман Сидяга був одним із
тих, хто на перший план ставив
Україну, її народ. Обіймаючи посаду голови Тернопільської РДА з
1992 р. по 1994 р., думав не про те,
як нажитися, а що можна зробити
для людей. Працюючи з 1994 р. до
пенсії директором Великобірків-

ської школи, намагався, щоб педагогічний колектив доніс до учнів
якомога більше знань.
За визначний внесок у відстоюванні національної ідеї,
становлення та розвиток Української незалежної держави, за
активну політичну та громадську діяльність Роман Сидяга
18 серпня 2009 року був нагороджений відзнакою Президента
України — Хрестом Івана Мазепи.
Думаю що нам, його друзям
і однодумцям, вдасться видати
книгу спогадів про справжнього
патріота нашого краю. Його портрет, як визначної людини Тернопільського району, неодмінно
має висіти при вході в будівлю
Тернопільської РДА. У Великобірківській школі має бути куточок
Романа Сидяги, а в будинку культури села — його музей.
Вічна пам'ять і вічна слава
тобі, Романе, дорогий мій друже,
побратиме у боротьбі за Україну.
Царство тобі Небесне!
Володимир КОЛІНЕЦЬ, народний
депутат України I скликання.

слово
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Славетні земляки

До 150-річчя з дня народження В’ячеслава Будзиновського

Шукач українського золота
Так критик Петро Карманський назвав В’ячеслава Будзиновського. Адже саме він відкрив для української літератури імена Василя Стефаника, Леся Мартовича, Михайла Яцківа, Осипа Маковея. Довгі
роки В’ячеслав Будзиновський був на гребені політичного життя, лідером націонал-демократів, одним
із осноположників Радикальної партії, редактором газет «Радикал», «Праця».
Сумною є доля літературної спадщини письменника, багато творів так і залишилося в рукописах. Розпродана також бібліотека — подальша доля творів невідома.
Офіційно вважається, що народився
В’ячеслав Титович Будзиновський 30 січня
1868 року в селі Баворів поблизу Тернополя. «В метриці, якою я легітимувався до половини 1890-х років, — писав з цього приводу В. Будзинський, — датою моїх уродин
був день 20 січня 1868 року. Цю метрику я
затратив і в 1897 році дістав дублікат ч. 88,
в котрім стоїть, що я родився 30 січня 1868
року».
Дід В. Будзиновського, Євстахій, 1806
року народження, першим у родині став
священиком. Закінчив Львівський університет, де вчився разом із Шашкевичем та
Устияновичем, працював на різних парафіях. Дожив до глибокої старості й упокоївся 1 грудня 1885 року в с. Мокротині
поблизу Жовкви. Старшим сином Євстахія
Будзиновського був Тит, батько В’ячеслава.
Народився у 1839 році. Закінчив школу в
Львові, склав вчительський екзамен і почав
вчителювати в Баворові.
В’ячеслав початкову школу та гімназію
закінчив у Львові, вчився тут і на природничому відділенні філософського факуль-

тету університету, звідки польська влада
виключила його за політичну діяльність,
зокрема за те, що заснував (1888) студентський часопис «Товариш» (його взявся
співредагувати Іван Франко) та організував (1889) збори студентів на знак протесту
проти дій влади.
У 1889 році змушений був виїхати до
Цюріха (Швейцарія). Там продовжив навчання в місцевому університеті, згодом
— на медичному факультеті Віденського
університету. Тут познайомився з багатьма
учасниками товариства «Січ», поглиблював
свої знання з економіки, політології, соціології. Залишивши студії задля громадської
праці, повернувся у Галичину, де був співредактором пресових органів Української
радикальної партії — журналу «Радикал»
(1895) і газети «Громадський голос» (1895
— 1897).
Видавничу і редакторську працю В.
Будзиновський продовжив у Чернівцях,
випускаючи нову газету «Праця» (1897),
де опублікував перші новели Василя Стефаника. Разом із Денисом Лукіяновичем

видавав серію книжок «Універсальна бібліотека».
Після кризи в Радикальній партії, наприкінці 1899 року, В. Будзиновський разом із однодумцями створює Націоналдемократичну партію. В програмі котрої
вперше вказано, що кінцева мета — утворення самостійної незалежної Української
держави. Вже у 1901 році, редагуючи газету «Свобода» нацдемократів, він скеровує свою діяльність на пробудження галицького селянства. Важко повірити, але
саме В. Будзиновський разом із націоналдемократами ініціював 100-тисячний виступ селян, який охопив 500 сіл у 29 повітах
і ввійшов в історію як аграрний страйк.
Посол до Райхсрату (австрійського парламенту, 1907-1908 (обраний у 1907, 1911
роках від округу Бучач — Монастириська
— Підгайці; очолював Український парламентський клуб). Коли у вересні 1914
р. Львів зайняли російські війська генерала Брусилова, Будзиновський переїхав
до Відня, став членом Спілки визволення
України у Відні. Був делегатом Української

Національної Ради ЗУНР як посол до Австрійського парламенту.
У 1927 році заснував ліву, із совєтофільськими тенденціями, Українську
партію праці, якою керував до її ліквідації (1930 р.).
15 лютого 1935 року одна з найпопулярніших українських газет «Діло» повідомила, що 14 лютого на 68-му році життя помер
політичний діяч, посол до Австрійського
парламенту, знаний письменник і публіцист В’ячеслав Будзиновський. «Похорони
його на Личаківському кладовищі у Львові,
— звітувала газета «Батьківщина» 21 лютого 1935 року, — відбулися при дуже малій
кількості учасників. В останню дорогу проводжав його священик, двоє дячків і кількадесят громадян».
На могилі поставили дерев’яний хрест і
прибили табличку без прізвища. В останні
роки він жив надто скромно, напівголодно.
Незважаючи на складні перипетії того часу,
наш видатний земляк завжди був вірним
сином України.
Ярослав БАЧИНСЬКИЙ.

Баворів пишається письменником-односельцем

30 січня минуло 150 років з часу народження В’ячеслава Будзиновського. Цей день урочисто відзначила Великогаївська об’єднана територіальна громада. До клубу в селі Баворів прийшло багато людей. Баворівчани пишаються, що саме їх село дало Україні визначного історика, публіциста, політика.
сутніх зі знаменною подією для Баворова
та Великогаївської об’єднаної територіальної громади. Побажала усім частіше збиратися дружною сім’єю на подібних заходах,
бо саме вони об’єднують людей.
Староста сіл Баворів і Застав’я Надія
Салабай побажала односельчанам пишатися такими земляками, як В’ячеслав Будзиновський, жити у мирі й добрі, мати
віру та робити все для того, щоб майбутнє
України було справді прекрасним. Вона
також подякувала всім, хто долучився до
проведення дійства, зокрема директору
Баворівської ЗОШ І-ІІІ ст. Миколі Костику, а також Михайлу Зеленому, Марії
Дмитерко, Оксані Костик, Марії Гевко та
іншим.

В’ячеслав Будзиновський мав багато
людських та громадянських чеснот, але
найбільшою, як на мене, була та, що в умовах перебування частини України у складі Австро-Угорської імперії він щиро, не
задля посад, титулів чи грошей, захищав
трудовий люд та відкрито виступав за радикальні дії щодо здобуття самостійності
та соборності України як великої європейської держави зі славним минулим.
Ведуча урочин, студентка факультету
української філології Тернопільського національного педагогічного університету
ім. Володимира Гнатюка Христина Шайнюк, повідала присутнім про життєвий і
творчий шлях славетного земляка.

Галина ЮРСА – ТРР «Джерело».
Фото Степана Гулі.

поповниться новими матеріалами, розшириться, як і музей загалом».
Цього дня звучало багато патріотичних та духовних творів у виконанні учнів
Баворівської ЗОШ І-ІІІ ст. Сюди завітав
актор Тернопільської самодіяльної студії
«Сузір’я» Іван Пельц, який майстерно зіграв роль В’ячеслава Будзиновського.

Член Національної спілки журналістів
України, засновник, видавець та редактор газети «Кременецький вісник — С»
Богдан Свіргун наголосив, що на прикладі життя В’ячеслава Будзиновського треба
виховувати українську молодь у дусі патріотизму. Його життя і творчість — великий
спадок для українського народу. Це — і
гідний приклад для сучасних політиків, як
вірно служити своєму народові, а не використовувати його як електорат у передвиборних перегонах, як уболівати душею за
свою державу, а не власну кишеню та дочасні життєві вигоди.
«Експозиція про В’ячеслава Будзиновського — одна з центральних у нововідкритому музеї журналістики в селі Баворів,
— сказав Богдан Свіргун, — з часом вона

Заступник сільського голови Великогаївської об’єднаної територіальної громади Галина Кравчинюк привітала при-
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Сторінками історії
29 січня 1918 року на станції Крути неподалік Чернігова відбувся бій, що ознаменував відлік нового духовного злету
нації, який протягом століття є символом для десятків поколінь борців за свободу та незалежність України. Совіцька
пропаганда, починаючи з 1918-го по 90-ті роки ХХ століття, зробила все, щоб героїчна смерть трьох сотень київських
студентів та гімназистів, які стали на захист молодої Української держави, проголошеної Центральною Радою 20 листопада 1917 року, була стерта з людської пам’яті. Та й самі учасники, що вижили після нерівного бою з осатанілими
більшовиками під проводом Муравйова, зробили все для того, щоб знищити документи, фото, адже в умовах радянського терору, якого зазнала Україна пізніше, їм загрожувало заслання або розстріл. Тому і нині продовжуються
історичні розвідки, адже так багато невідомого.

Найкращі з кращих падали від куль
їні потрібна сильна армія для захисту, на їх прикладі виховують
покоління патріотів…»
«Триста загиблих студентів та
гімназистів у бою поблизу станції
Крути — це символ нескореності
українського духу, — сказав, зокрема, у своєму виступі перший
заступник голови Тернопільської районної ради Микола
Михальчишин. — За їх прикладом, свої молоді життя за Україну віддали безстрашні патріоти,
яких народ назвав Небесною сотнею. Вони загинули, захищаючи
соборність та європейський вибір нашої держави, на київському
Майдані у 2014 році. Обороняючи Донецький аеропорт, героїчно
загинули хлопці, які увійшли в
новітню історію України як кіборги. Кожного дня випробувань
на стійкість у війні з російським
агресором наш народ показує непорушну стійкість. А таких ще
ніхто не зумів перемогти…»

2018-го виповнюється 100 років
з часу бою поблизу станції Крути.
Місце, де поховано 27 загиблих у
цьому бою, а точніше взятих у полон пораненими та розстріляними
після важких катувань озвірілими
більшовиками, зване Аскольдовою могилою, стало святим для
кожного українця. Могили тих,
чиї тіла встигли вивезти з поля
бою, знаходяться невідомо де. Але
про героїв пам’ятають у молитвах,
їм зведено кургани, поставлено
пям’ятні знаки в Україні та у всьому світі, де живуть українці. Щороку у день загибелі українських
юнаків у бою на станції Крути в
нашій державі відбуваються заходи із вшанування їх пам’яті.

Районний захід «Герої
Крут у пам’яті людській»
відбувся 28 січня у клубі
села Смиківці.
Сюди прибули з Тернополя
та навколишніх сіл усі, хто хотів
вшанувати пам'ять 300 юнаків,
які у 1918 році стали на захист
української соборності. Урочисто прозвучав Гімн України у виконанні народного аматорського
хору клубу села Смиківці під орудою заслуженого артиста України Святослава Дунця. Дійство
благословив настоятель парафії
Пресвятої Богородиці у селі Смиківці о. Євген Флиста. Молодь
Смиківців поклала квіти до символічної могили борцям за волю
України.

Цікаво, що одним із учасників бою, який героїчно загинув
29 січня 1918 р., є уродженець
Смиківців Микола Кубович Бутковський. Родина хлопця продала поле, щоб він мав можливість
навчатися в гімназії у Києві. Микола кілька днів у січні 1918 року
був удома з батьками у селі, бо
захворів. Але коли з Києва до війта Смиківців надійшло з гімназії

Ведучі Назарій Яциковський, Петро Вільчак та Зоряна
Гонзул розповідали про історичну ситуацію в Європі, Україні та
Росії на початку 1918 року, яка
передувала подіям на станції
Крути.

повідомлення, щоб студент терміново повернувся, хлопець ні на
хвилину не завагався, бо поголос,
що доведеться зі зброєю захищати молоду незалежну Україну, вже
давно ширився серед студентів. А
Микола був до того готовий, бо, як

Ще юнаки, ще майже діти,
А навкруги — і смерть, і кров.
«На порох стерти, перебити!» —
Іде на Київ Муравйов.
Полків його не зупинити,
Та рано тішаться кати:
Коли стають до зброї діти,
Народ цей — не перемогти!
Микола ЛУКІВ.

і всі у його віці, був романтиком.
Він загинув у тому бою. Де його
могила, невідомо. Рідні Миколи
Бутковського отримали в пам'ять
про це ікону Божої Матері з написом «Бій під Крутами», а в грудні
1947 року, якраз на свято Введення
у храм Пресвятої Богородиці, про
цю подію згадали енкаведисти та
прийшли непроханими гостями з
обшуком. На щастя, родина встигла спалити всі докази участі сина
у бою — ікону, фотографію, документи, інакше — Сибір або розстріл. У залі вітали племінницю
Миколи Кубовича Бутковського
Стефанію Павлік.

29 січня в бібліотеці-філії с. Мишковичі
вчитель історії Марія Михайлівна Сирник,
класний керівник Ліліана Анатоліївна Вітушинська
та бібліотекар Галина Богданівна Дудас
провели з учнями 5 класу урок-пам'ять
«Крути. Січень 2018 року».
Школярі дізналися про події, що відбулися 100 років тому і стали
символом звитяги та самопожертви молодого покоління в боротьбі за
незалежність України.
Також учні ознайомилися з книжковою виставкою «Крути — наша
слава, наша історія», слухали поезії Павла Тичини, Володимира Луківа,
Уляни Кравченко, Євгена Маланюка, Олександра Олеся і переглянули
документальний фільм «Бій під Крутами».
Україна пишається молодими героями. Пам’ять про них, як і та велична слава, за яку вони боролися, — невмируща. Вічна їм слава!
Галина ДУДАС, зав бібліотекою-філією с. Мишковичі

«Спротив українців під Крутами пришвидшив підписання
Берестейського миру між УНР та
Німеччиною, після якого почався
наступ німецьких та українських
військ на територію, захоплену
більшовиками, — наголосив у
своїй промові голова Тернопільської РДА Олександр Похилий.
— До квітня 1918 року Україну
звільнили від червоної чуми, було
прийнято Конституцію, обрано
Президента, Михайла Грушевського, але до омріяної незалежності було ще так далеко. Проте
ніщо не минає безслідно. Героїчна
смерть юнаків показала, що Укра-

Глибоко схвилювала присутніх постановка уривку з п’єси
«Майдан» у виконанні учасників
народного аматорського театру
«Відгомін» клубу села Смиківці
(керівник Юрій Ліский), літературної композиції «Доземно вклонімось героям і вдовам нашим
поклонімося теж» у виконанні
методиста районного БК Зоряни
Гонзул. Патріотичні пісенні твори
зворушливо виконали Роман Винник, Алла Балакунець та Тетяна
Палига, зразковий фольклорнообрядовий ансамбль «Чернелівські забави» БК села ЧернелівРуський (керівник Тарас Сотула),
Степан Критишин, Любов Шарган та заслужений артист України
Василь Хлистун.
«Обнімись, Україно, бо у єдності сила… Заспіваймо, як герої Крут: Слава, слава Україні
та її народу!» — хором сказали
учасники літературно-музичного
дійства «Герої Крут у пам’яті людській».
Галина ЮРСА – ТРР «Джерело».
Фото автора.
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25-29 січня гурт «Легка Доріжка» будинку культури села
Мишковичі колядув для українців, які проживають у
Польщі поблизу Балтійського моря.
Українська коляда звучала у містах Білий Бір, Валч, Слупск, Каземеж. Майже 1000 км проїхали учасники гурту, щоб розділити святковий настрій із братами-українцями. З приємними враженнями та
веселим настроєм минула подорож. Учасники гурту дякують організаторам за теплий прийом. Чекаємо наступної зустрічі.
Усім, кому цікаве життя і подорожі нашого гурту, шукайте нас
у Фейсбуці.

Новорічне диво
власними руками

Новий рік — це час для казки. В Новорічні свята так хочеться милуватися красивою ялинкою, різноманітними іграшками та вогниками, які дарують справжню магію свята! І, що найприємніше, кожен
може створити цю магію сам, витративши на це трохи часу та активувати фантазію. Саме так зробили учні початкових класів Почапинської ЗОШ I-III ст.

Майстер-клас із виготовлення новорічної ялинки та
прикрас для неї провела бібліотекар сільської читальні
Христина Баран.

Діти із задоволенням взяли участь у
творчому
процесі,
втілюючи власне бачення
майбутнього
виробу. Захід відбувся
за сприяння педагогівнаставників школярів.
Виготовлення власноруч новорічних іграшок — це прекрасне
заняття для розвитку
умінь і навичок дитини, її фантазії, творчих
здібностей.

Бібліотекар с. Почапинці Христина Баран
та учні початкових класів

Шкільний меридіан

Вчителі та учні Буцнівської ЗОШ І-ІІІ
ступенів відвідали Центр науки
Учні наочно змогли побачити і випробувати дошку Гальтона, зоотроп Едмарка, арфу без струн, космічну чорну диру, наочно познайомитися з теорією ймовірності, вивчили і закріпили у нестардатній
формі теорію Піфагора, спробували відтворити фізичну карту і ще
багато чого цікавого, що вивчають на уроках природничого спрямування. Тут також є музей інформаційних технологій, де зібрали техніку
минулого.

Центр науки
відкрили у Тернополі наприкінці
грудня минулого
року. Приміщення розташоване
на площі Героїв
Євромайдану
за торговим
центром Grand.

Тут можна навчатися та розважатися водночас, пізнавати світ, спостерігати явища природи,
побачити на практиці фізичні властивості речовин, експериментувати та досліджувати.
Центр науки — це наукові установки, міні-лабораторії хімії, фізики та біології, а також цікаві
наукові шоу. В Центрі науки проводять екскурсії.
Відвідати Центр науки можуть усі охочі з 12 до 17 год.
За телефоном 067 350-48-52 вам дадуть відповіді на всі питання.

Вони, як ніхто, знають, що
таке страх за рідного батька,
що таке щира молитва Богу
про те, щоб їхні рідні якнайшвидше повернулися додому
живими і неушкодженими…
Вони мріють про мирне небо
та світ без війни.

Діти учасників АТО
своїми малюнками
творили настінний календар
26 січня в ТРЦ «Подоляни» у Тернополі відбулася благодійна акція
— створення календаря з дитячих
малюнків. Передував цьому нещодавній конкурс «Я намалюю тобі мирне
небо», який одночасно тривав у всіх
загальноосвітніх закладах Тернопільського району. У ньому взяли участь
діти, батьки яких є учасниками АТО.
12 юних художників, чиї полотна
конкурсна комісія визначила найкращими, долучилися до створення
настінного календаря на 2018-й рік.
Ініціаторами акції є Тернопільська районна державна
адміністрація спільно з політичною партією «БПП «Солідарність».
— Я щиро вірю в те, що ці дитячі малюнки, які будуть переформатовані в настінний календар, неабияк підтримають наших
захисників. Вікова категорія дітей
різна, наймолодшим авторам —
6-7 років. Кожен малюнок просякнутий прагненням миру і єдності для нашої держави. В їхніх,
не побоюся цього слова, полотнах
— і сонце, і поле, і птахи, і щасливі обличчя. Більшість робіт виконано в жовто-блакитних барвах.
Та найцінніше те, що тематичні
календарі, створені дитячими
руками, передадуть 44-й окремій
артилерійській бригаді ЗСУ на
передову, аби вони тішили та зігрівали душі наших захисників,
— каже голова Тернопільської
районної державної адміністрації Олександр Похилий.
— Перший тираж патріотичних календарів, зігрітих побажаннями і мріями дітей про мир в
Україні, надрукуємо не менше тисячі. Участь у конкурсі взяли учні

усіх шкіл Тернопільського району. Кожен намалював, яким для
нього є мирне небо. Як бачите, ці
малюнки є різнобарвними, учасники вклали в свої роботи щирі
емоції, передали власні почуття,
— зазначає депутат Тернопільської районної ради, керівник
секретаріату територіальної організації партії «БПП «Солідарність» Володимир Дзудзило.
— Головне у роботі — щирість,
а не художня майстерність. Прізвища авторів малюнків та їх мистецькі твори будуть надруковані
у календарі як ілюстрації до місяців року. Кожна дитина отримає
такий календар на згадку, — зауважує керівник апарату Тернопільської РДА Олеся Гоцманова.

14-річна Катерина Саламандра із Малого Ходачкова у своїй
роботі зобразила власне бачення
того, яким має бути світ без війни. Розповідає, що батько нині

вже вдома, але коли його не було
поряд, усі її думки були лише про
те, аби війна закінчилась і вона
обняла свого татка.
Зоряна Сидяга

Українські колядки
звучать у Польщі

Катерина Саламандра

Традиції
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А 12-річна Зоряна Сидяга із
Великих Бірок зізнається, що до
цього участі в жодних мистецьких конкурсах не брала, втім, для
школи вже малювала.
— Дівчина на моєму малюнку
символізує добро, яке огортає
нашу країну і захищає від усього
злого, а люди, які позаду, — щасливий народ, який живе без війни, – ділиться школярка.
За словами організаторів, така
благодійна ініціатива дає можливість дітям учасників АТО відпочити, зустріти нових друзів та
розважитися. Це та увага, якої їм
часто бракує. Після закінчення
заходу на дітей чекав подарунок — розваги у боулінгу та на
катку.
Лілія КУЛЕНИЧ.
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Програма місцевих телеканалів

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ
29 Ñ²×Íß
TV-4
06.00 Ò/ñ “Ñïðàâà Äîéëiâ”
06.45, 09.15, 10.45 Áàäüîðèé ðàíîê
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30,
03.30 Ïðîâiíöiéíi âiñòi
07.45, 15.50, 18.50 Îãîëîøåííÿ.
n^\~KgU|\y
±UNyK^K|KU~\^wÉ
08.00 Âiêíî â Àìåðèêó
È|~Ky^KÇ~K
¹KN<Kvw
09.30 Ñïðàâæíÿ öiíà
09.45 Òâié äiì
q\x^U}^K|UÇ
10.00 Ò/ñ “Ñïðàâà Äîéëiâ”
11.00 Äèòÿ÷à ãîäèíà
¶\yNUÈz^\uK
Èz^\wKyN
AU}uK^K|
14.00 Õ/ô “Ïðîâóëîê Ä’þ Êàøàëî”
16.10 Äèòÿ÷à ãîäèíà
17.00 Ï’ÿòèé âèìið
17.30 Ïðî íàñ
18.00 Ò/ñ “Ñïðàâà Äîéëiâ”
19.30, 21.00 Íàøi âiòàííÿ
µ²+¶yKQv|\Ny\uu\|Uv
20.40 Äiì êíèãè
6{\\ Q~~n^\
çíàõiäîê
21.30 Ïîãëÿä çáëèçüêà
q\x^U}^K|UÇ
¡ÀÓ½¾¬¹¹Lµ¶¼¿Ú³Ô
6{\\ Q~~n^\~KgU|\y
01.00 Õ/ô “Ïðîâóëîê Ä’þ Êàøàëî”
AU}uK^K|

14.00, 01.00 Õ/ô “Îñòàííié
ìèñëèâåöü”
16.40 Äèòÿ÷à ïðîãðàìà “×àðiâíèé
yy©
¶y^KÇ~NyU}^K|UÇ
±UNyK^K|KU~\^wÉ
19.30, 21.00 Íàøi âiòàííÿ
¶\yNUÈz^\uK
Èz^\wKyN
6{\\ Q~~n^\
çíàõiäîê
±KvN}Q^yKNU²K}Ky\
Ôiöè÷
¡ÀÓ»´¾¬µ¿¸ºÚÁ
äiòåé”
6{\\ Q~~n^\~KgU|\y



17.45 “Íàçáèðàíå”
18.00 “Çâè÷àéíå äèâî”
18.15 “Õî÷ó áóòè:”
¨±N}QyUUN}\^UÇ©
18.45 “Äóìêè âãîëîñ”
19.20 “Òåìà äíÿ”
¨A}\z|\wUgKÇ~"©
20.05 Äîê.ôiëüì
20.30 “Âiñòi ÒÒÁ”
20.50 “Âå÷iðíÿ êàçêà”

ÑÓÁÎÒÀ
3 ËÞÒÎÃÎ
TV-4

06.00 Ïðî êiíî
06.15, 11.00 Ïðî íàñ
07.00 “Òâié ðàíîê”
06.45 Áàäüîðèé ðàíîê
09.00 Ò/ñ “Ðîêñîëàíà”
13.30, 17.00, 19.00, 20.30 “Âiñòi ÒÒÁ” 07.00 Ïðîâiíöiéíi âiñòi
6{\\ Q~~n^\
13.40, 19.20 “Òåìà äíÿ”
çíàõiäîê
¨·\yYcaUN©
07.35 Õ/ô “Ìiñiÿ”
15.10 “Íàäâå÷ið’ÿ. Äîëi”
q\x^U}^K|UÇ
16.00 Ðàäiîäåíü “Æèòòÿ+”
¹KN<Kvw
16.10 “Ñóñïiëüíèé óíiâåðñèòåò”
09.15 Áàäüîðèé ðàíîê
16.50, 19.15 Àíîíñè
16.55, 17.40, 19.10, 20.25 Ðåêëàìà È|~Ky^KÇ~K
10.00 Îãëÿä ñâiòîâèõ ïîäié
17.10 “Íàøi ãðîøi”
10.30 Áëàãà çâiñòêà ç Ðiêîì Ðåííåðîì
17.45 “Òåàòðàëüíi çóñòði÷i”
±KvN}Q^yKNU²K}Ky\
18.45 “Äóìêè âãîëîñ”
Ôiöè÷
¨²K|UÉ©
11.55, 14.25, 16.55, 20.05, 00.05
20.05 “Âñÿêà âñÿ÷èíà: iíñòðóêöiÿ ç
Òåðíîïiëüñüêà ïîãîäà
âèêîðèñòàííÿ”
12.00 Ñìà÷íà ìàíäðiâêà
20.50 “Âå÷iðíÿ êàçêà”
12.30 Õ/ô “Âiêíà íàâïðîòè”
6{\\ Q~~n^\~KgU|\y
14.30 Ì/ô
15.00 Äèòÿ÷å êiíî. Ì/ô ”Îñòðiâ
ËÞÒÎÃÎ
ñêàðáiâ”
16.30 Äiì êíèãè
77
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6{\\ Q~~n^\~KgU|\y
AU}uK^K|
07.00 “Òâié ðàíîê”
06.00, 10.00, 18.00 Ò/ñ “Ñïðàâà
µ²+¶yKQv|\Ny\uu\|Uv
09.00 Ò/ñ “Ðîêñîëàíà”
Äîéëiâ”
13.30, 17.00, 19.00, 20.30 “Âiñòi ÒÒÁ” 06.45, 09.15, 10.45 Áàäüîðèé ðàíîê 18.00 Íàøi âiòàííÿ
È|~Ky^KÇ~K
13.40 “Ïîçà ðàìêàìè”
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30,
¶\yNUÈz^\uK
¨·\yYcaUN©
03.30 Ïðîâiíöiéíi âiñòi
q\x^U}^K|UÇ
15.10 “Íàäâå÷ið’ÿ. Äîëi”
07.30, 15.50, 18.50 Îãîëîøåííÿ.
6{\\ Q~~n^\~KgU|\y
16.00 Ðàäiîäåíü “Æèòòÿ+”
n^\~KgU|\y
20.10 Îðêåñòðà Âîëi. Ñâiòîâà êëàñèêà
16.10 “Ñóñïiëüíèé óíiâåðñèòåò”
¶\yNUÈz^\uK
21.10 Õ/ô “×åðâîíà ñêðèïêà”
16.50 “Âiçèòiâêà Êàðïàò”
Èz^\wKyN
Èz^\wKyN
16.55, 19.10, 20.25 Ðåêëàìà
08.30 Óñiìà øèðîòàìè
6{\\ Q~~n^\~KgU|\y
17.10 Äîê.ôiëüì
¹KN<Kvw
¹KNµKvw
¨A}\z|\wUgKÇ~"©
09.30, 17.00 Ï’ÿòèé âèìið
00.30 Õ/ô “Âiêíà íàâïðîòè”
18.00 “Âiäâåðòi äiàëîãè”
11.00, 16.10 Äèòÿ÷à ãîäèíà
02.30 Îðêåñòðà Âîëi. Ñâiòîâà êëàñèêà
¨o\x«Éy}zUµµn©
12.10 Ôîðìóëà çäîðîâ’ÿ
03.30 Ñìà÷íà ìàíäðiâêà
18.45 “Ìàìèíà øêîëà”
AU}uK^K|
03.50 Õ/ô “×åðâîíà ñêðèïêà”
19.15 Àíîíñè
14.00 Õ/ô “Ïîðiã”
19.20 “Òåìà äíÿ”
q\x^U}^K|UÇ

19.50 “Àðìiÿ íåñêîðåíèõ”
¨pKyUu©
20.05 “Çàãóáëåíi â ÷àñi”
¨¥KvgKyy^KÇ~Ny\©
19.30, 21.00 Íàøi âiòàííÿ
20.20 “Ñëîâàìè ìàëå÷i ïðî öiêàâi
07.10 “Êàçêè Ëiðíèêà Ñàøêà”
¶y^KÇ~NyU}^K|UÇ
ðå÷i “
07.20 “Õî÷ó áóòè:”
20.35 Ïðàâî íà óñïiõ
20.50 “Âå÷iðíÿ êàçêà”
¨A}\z|\wUgKÇ~"©
6{\\ Q~~n^\~KgU|\y
08.00 “Òâié ðàíîê”
21.30 Ñìà÷íà ìàíäðiâêà
¨±N}QyUUN}\^UÇ©
6{\\ Q~~n^\~KgU|\y
¨¥KvgKyy^KÇ~Ny\©
22.35, 04.00 Õ/ô “Ìàëåíüêi
13.40 “Òåìà äíÿ”
ïàëü÷èêè”
Ñ²×Íß
14.10 Ò/ñ “Ðîêñîëàíà”
6{\\ Q~~n^\~KgU|\y
17.10 “Çâè÷àéíå äèâî”
01.00
Õ/ô
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Афіша
Тернопільський академічний обласний
український драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка
м. Тернопіль, бульвар Т. Шевченка, 6

03.02. (субота) — «Фараони», музична комедія. Тривалість — 2 год 20 хв.
04.02. (неділя) — «Летюча миша», музична комедія. Тривалість — 2 год 20 хв.
07.02. (середа) — «Сорочинський ярмарок», музична комедія.
Тривалість — 2 год.

08.02. (четвер) — «Як наші діди парубкували», музична комедія-жарт.
Тривалість — 2 год 20 хв.

10.02. (субота) — «Дитина в дарунок», трагікомедія на дві дії.
Тривалість — 2 год 20 хв.

11.02. (неділя) — «Гормон кохання, або Тестостерон», занадто відверта
комедія +18. Тривалість — 2 год 20 хв.
Початок вечірніх вистав о 19:00.

Для дітей

04.02. (неділя) — «По щучому велінню», казка. Тривалість — 1 год.
11.02. (неділя) — «Рукавичка», казка. Тривалість — 1 год.
Початок о 13:00.
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Тернопільський академічний обласний театр
актора і ляльки
м. Тернопіль, вул. Січових Стрільців, 15

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

11.02. (неділя) — «Друзі маленької Кіті», музична казка (4+).
Тривалість — 45 хв.

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

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

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 о 17:00. Ціна квитка: 60, 80, 100 грн.
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Палац культури «Березіль» ім. Леся Курбаса
м. Тернопіль, вул. Миру, 6

03.02. (субота) — «Україна колядує», концерт-шоу Ірини Федишин.
Колядки в сучасній обробці з неймовірними постановками
номерів.
Початок о 19:00 год.

Кіноафіша

Кінопрем'єри 2018

«Іній» — картина литовського режисера Шарунаса Бартаса. Він намагається осмислити реалії українсько-російської війни на Донбасі через
сприйняття сторонньої людини – литовця Рокаса, який доправляє гуманітарний вантаж на схід України.
Мультфільм Олега Маламужа «Викрадена принцеса: Руслан і Людмила» цьогоріч має стати однією з головних анімаційних прем’єр.
«Тарас. Повернення». Стрічка Олександра Денисенка, що охоплює три
місяці з періоду заслання Шевченка в Казахстані. І вже зараз можна сказати,
що невдоволених глядачів після перегляду не бракуватиме. Адже в кожного — свій Шевченко, своє розуміння, що з його життя треба показувати на
екрані, хто має це кіно знімати і хто має Великого Кобзаря в ньому грати.
Вихід стрічки у прокат заплановано на березень 2018 року.
«Крути 1918. Захист» — історичний фільм Олексія Шапарєва про подвиг Героїв Крут може стати не меншою кіноподією, аніж стрічка про захисників Донецького аеропорту.
«Легенда Карпат» — кінооповідь про славетного ватажка карпатських
опришків у XVIII столітті Олексу Довбуша. Стрічка має високі шанси стати
однією з найголовніших подій в українському кінематографі 2018 року.
Прем’єра запланована на 29 березня 2018 року.
«Король Данило». Судячи з анотації, фільм Тараса Химича попередньо
можна віднести до жанру історичних, про події, які мали місце майже 800
років тому в Галицькій Русі. Прем'єра фільму запланована на травень 2018
року.
«Таємний щоденник Симона Петлюри». Кому ж було довірити фільм
про Симона Петлюру, як не режисерові, якого сміливо можна назвати метром українського історичного кіно, – Олесю Янчуку? Адже всі його історичні стрічки – «Голод-33», «Атентат. Осіннє вбивство у Мюнхені», «Нескорений», «Залізна сотня», «Владика Андрей» – точно не з тих, що забуваються.
Добре продумані сюжети й блискучий кастинг допомагають розкрити історичні особистості та події, а головне — спростувати та розвіяти радянські
міфи щодо них – Голодомору, УПА, Бандери, Шухевича, Шептицького…
«Я – Бандера». Судячи з подробиць, якими поділився режисер Дмитро
Мухарський, ми побачимо цікавий історичний бойовик про постать, щодо
якої за часів СРСР накопичилося чи не найбільше брехні, вигадок, міфів
та упередженості, котрі в українському суспільстві, на жаль, не подолано
й досі. Бандера постане перед глядачами в амплуа маленького хлопчикаспівака 7-8 років, хлопця-пластуна 15-17 років та молодого 25-річного громадського діяча. Зйомки документальної стрічки заплановано на початок
літа 2018 року.

Засновники: Тернопільська районна
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ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ
5 ËÞÒÎÃÎ

Â²ÂÒÎÐÎÊ
6 ËÞÒÎÃÎ

UA: ÏÅÐØÈÉ

UA: ÏÅÐØÈÉ

06.00, 17.10 Ì/ñ “×îðíèé Äæåê”
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25,
13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 01.55
Íîâèíè
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Äîáðîãî
^K~y¤^KÇ~\
09.40, 19.25 Ä/ñ “1000 äíiâ äëÿ
ïëàíåòè”
10.20 Ä/ñ “Æèâà ïðèðîäà”
10.50 Ò/ñ “Áîäî”
11.55 Äîêóìåíòàëüíèé öèêë Ñìà÷íi
UN}\^UÇ
13.10, 14.30 Ðàäiî. Äåíü
13.55, 22.15 Ñêëàäíà ðîçìîâà
·\yYcaUN
16.45 Äiòè Z
17.50, 01.10 Íîâèíè. Ñâiò
18.20, 21.30, 01.25, 02.20 Òåìà äíÿ
18.35, 01.40 Íîâèíè. Êóëüòóðà
19.00 Ïåðøèé íà ñåëi
20.25 Íàøi ãðîøi
21.50, 02.35 Íîâèíè. Ñïîðò
22.40 Ä/ñ “Ñïiëüíîòè òâàðèí”
23.15 Ä/ñ “Ìóçè÷íà îäiñåÿ Àðiðàíò.
Øîó”
00.10 ×åðåÙóð (Late night show)
00.35 Íåçâè÷àéíi êóëüòóðè.
Äîêóìåíòàëüíèé öèêë
1+1
02.55 Ä/ñ “Îðåãîíñüêèé ïóòiâíèê”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê 03.20 Ä/ñ “Ìèñòåöüêèé ïóëüñ Àìåðèêè”
04.00 Iíòåðìàðióì
ç 1+1”
05.05 Ðîçñåêðå÷åíà iñòîðiÿ
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45,
19.30, 00.15, 05.25 ÒÑÍ
1+1
09.30, 10.50, 12.20 “×îòèðè âåñiëëÿ”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê
¨±U~U~y©
15.45 Ò/ñ “ß çíîâó òåáå êîõàþ”
ç 1+1”
17.10 Ò/ñ “Íåñêií÷åííå êîõàííÿ”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45,
20.30 “Ñåêðåòíi ìàòåðiàëè”
19.30, 00.15, 05.25 ÒÑÍ
21.00 Ò/ñ “Øêîëà”
09.30, 11.00, 12.20 “×îòèðè âåñiëëÿ”
22.00 “Ãðîøi 2018”
¨±U~U~y©
¨p\\Ny^KÇ~©
15.45 Ò/ñ “ß çíîâó òåáå êîõàþ”
01.35 “Ñêðÿáií. Êîíöåðò ïàì’ÿòi”
17.10 Ò/ñ “Íåñêií÷åííå êîõàííÿ”
20.30 “Ñåêðåòíi ìàòåðiàëè”
×
21.00 Ò/ñ “Øêîëà”
22.00 “Iíñïåêòîð. Ìiñòà”
06.10 “Ñëiäñòâî âåëè... ç Ëåîíiäîì
23.35, 00.25, 01.25 Ò/ñ “ßê óíèêíóòè
Êàíåâñüêèì”
ïîêàðàííÿ çà óáèâñòâî - 2”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
04.35 Ì/ô
Íîâèíè
07.10, 08.10, 09.20 “Ðàíîê ç
×
Iíòåðîì”
05.45 Ì/ô
10.00 Õ/ô “Íå ìîæå áóòè!”
12.25 Ò/ñ “Ïîâåðíåøñÿ- ïîãîâîðèìî” 06.10, 22.35 “Ñëiäñòâî âåëè... ç
Ëåîíiäîì Êàíåâñüêèì”
16.10 “×åêàé ìåíå”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
¨(}\NÉ}N
Íîâèíè
êîæíîãî”
07.10, 08.10, 09.20 “Ðàíîê ç
20.00, 02.20, 04.35 “Ïîäðîáèöi”
Iíòåðîì”
20.40 Ò/ñ “Çàïèòàéòå â îñåíi”
10.20, 12.25, 20.40 Ò/ñ “Çàïèòàéòå
22.35 “Ñëiäñòâî âåëè... ç Ëåîíiäîì
â îñåíi”
Êàíåâñüêèì”
12.50 Õ/ô “Äàìà ç ïàïóãîþ”
00.25 Ò/ñ “Îäíîãî ðàçó â Ðîñòîâi”
14.50, 15.45, 16.40, 03.05 “Ðå÷äîê”
03.00 “Ðå÷äîê”
¨(}\NÉ}N
05.15 “Topshop”
êîæíîãî”
ICTV
20.00, 02.25, 04.30 “Ïîäðîáèöi”
00.25 Ò/ñ “Îäíîãî ðàçó â Ðîñòîâi”
05.00 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé
05.10 “Topshop”
05.05 Ò/ñ “Âiääië 44”
05.50 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç
ICTV
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
05.35, 20.20 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà
06.35 Ôàêòè òèæíÿ. 100 õâèëèí ç
06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi
6yNK~\(\y\\z\
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê
09.15 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè. Ïiäñóìêè 09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
10.10 Áiëüøå íiæ ïðàâäà
10.05 Õ/ô ÁÎÍÄIÀÍÀ: “Êóëÿñòà
11.05 Àíòèçîìái
áëèñêàâêà”
12.00, 13.20 Õ/ô ÁÎÍÄIÀÍÀ:
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü
“Ãîëäôiíãåð”
13.20, 16.15 Õ/ô ÁÎÍÄIÀÍÀ: “Íà
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü
½±¶¼±¾¹Lµ½·¿²LÙÚ±·´Ã¹º½¾LÔ
14.35 Ñêåò÷3øîó “Íà òðüîõ”
16.45 Õ/ô ÁÎÍÄIÀÍÀ: “Êâàíò
15.05, 16.15 Ò/ñ “Âîëîäèìèðñüêà,15”
ìèëîñåðäÿ”
17.35, 21.25 Ò/ñ “Ïîãàíèé õîðîøèé
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið
êîï”
19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
23.40 Õ/ô “×îðíèé ÿíãîë”
20.20 Áiëüøå íiæ ïðàâäà
01.15 Ò/ñ “Ìîðñüêà ïîëiöiÿ.
21.25 Ò/ñ “Ïîãàíèé õîðîøèé êîï”
Ñïåöâiääië”
22.35 Ñâîáîäà ñëîâà
02.40 Áåç ãàëüì
00.45 Ò/ñ “Ìîðñüêà ïîëiöiÿ.
(yK^x~KUÇ
Ñïåöâiääië”
04.10 Åâðèêà!
¡ÀÓºÚ³°»º³¬¼º³¶·¬°º¸Ô
04.25 Ñòóäiÿ Âàøèíãòîí
02.50 Áåç ãàëüì
04.30 Ôàêòè
(yK^x~KUÇ
04.50 Ò/ñ “Âiääië 44”
04.20 Åâðèêà!
04.30 Ôàêòè

04.50 Ò/ñ “Âiääië 44”
05.55 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà”

08.00 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”
08.55 “Õàòà íà òàòà”
06.00 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà”
¨±KN}Q^ºQ©
07.10 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”
¨±UN}~UUN}\^UÇ³Kz\w
09.10 “Õàòà íà òàòà”
Êîñòiöèíèì”
13.10 Õ/ô “Ìié ëàãiäíèé òà íiæíèé
çâið”
¨oUy~K²\z~©
18.00 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà. Íîâà
¨±UN}~UUN}\^UÇ³Kz\w
iñòîðiÿ”
Êîñòiöèíèì”
20.00 “Íàðå÷åíà äëÿ òàòà”
¨oUy~K²\z~©
22.40 “Äàâàé ïîãîâîðèìî ïðî
18.00 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà. Íîâà
iñòîðiÿ”
ñåêñ 4”
20.00, 22.40 “Ñëiäñòâî âåäóòü
00.35 “Ñëiäñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè”
åêñòðàñåíñè”

¨oUy~K²\z~©
23.35 “Îäèí çà âñiõ 2018”
03.00 Çîíà íî÷i
03.40 Àáçàö

05.30, 06.50 Ì/ñ “Äðàêîíè: Ïåðåãîíè
áåçñòðàøíèõ”
03.00 Ïðîôiëàêòèêà
06.45, 08.09 Kids Time
06.00 Àáçàö
08.10 Ïðîåêò Ïåðôåêò
06.59, 08.49 Kids Time
09.30 Êîõàííÿ íà âèæèâàííÿ
07.00 Ì/ñ “Äðàêîíè: Ïåðåãîíè
11.30 Ðåâiçîð
áåçñòðàøíèõ”
14.10 Ñòðàñòi çà Ðåâiçîðîì
08.50 Âiä ïàöàíêè äî ïàíÿíêè
17.10 Ðåâiçîð. Êðàìíèöi
16.50 Ðåâiçîð. Êðàìíèöi
19.00 Õ/ô “Øïèãóí ïî ñóñiäñòâó”
19.00 Ðåâiçîð
20.50 Õ/ô “Âèïàäêîâèé øïèãóí”
21.50 Còðàñòè çà Ðåâiçîðîì
22.40 Õ/ô “Ðóéíiâíèê”
00.00 Õ/ô “Ñóääÿ Äðåää”
00.50 Õ/ô “Ðàéîí 9”
01.55 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé
02.00 Çîíà íî÷i
Ù
06.00 ÏÐÎÔIËÀÊÒÈÊÀ
14.00 Ïåðøà øïàëüòà
14.30 Ðàäiî. Äåíü
15.00, 18.05, 21.00, 01.55 Íîâèíè
15.15, 05.05 Ðîçñåêðå÷åíà iñòîðiÿ
16.25, 17.40, 01.00, 03.50, 05.00
Ïîãîäà
¥KvgKyy^KÇ~Ny\
A}\z|\wUgKÇ~
17.10 Ì/ñ “×îðíèé Äæåê”
17.50, 01.10 Íîâèíè. Ñâiò
18.20, 21.30, 01.25, 02.20 Òåìà äíÿ
18.35, 01.40 Íîâèíè. Êóëüòóðà
19.00 Äî ñïðàâè
19.30 Ðîçâàæàëüíà ïðîãðàìà ç
Ìàéêëîì Ùóðîì
20.15 Âiéíà i ìèð
21.50, 02.35 Íîâèíè. Ñïîðò
22.15, 04.00 Iíòåðìàðióì
23.25 Ä/ñ “Çóñòði÷ Ëóâðó òà
Çàáîðîíåíîãî ìiñòà”
qN¨qzK¤}K¨
00.35 Íåçâè÷àéíi êóëüòóðè.
Äîêóìåíòàëüíèé öèêë
02.55 Ä/ñ “Îðåãîíñüêèé ïóòiâíèê”
03.20 Ä/ñ “Ìèñòåöüêèé ïóëüñ
Àìåðèêè”

ÑÅÐÅÄÀ
7 ËÞÒÎÃÎ

×ÅÒÂÅÐ
8 ËÞÒÎÃÎ

Ï’ßÒÍÈÖß
9 ËÞÒÎÃÎ

ÑÓÁÎÒÀ
10 ËÞÒÎÃÎ
UA: ÏÅÐØÈÉ

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
Íîâèíè
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Äîáðîãî
^K~y¤^KÇ~\
09.30, 11.45, 12.50, 14.20, 16.35,
17.40, 01.00, 03.50, 05.00 Ïîãîäà
09.40, 19.25 Ä/ñ “1000 äíiâ äëÿ
ïëàíåòè”
10.50 Ò/ñ “Áîäî”
11.55 Äîêóìåíòàëüíèé öèêë Ñìà÷íi
UN}\^UÇ
13.10 Ðàäiî. Äåíü
13.55 Íàøi ãðîøi
14.30 52 âiêåíäè
15.15 Äî ñïðàâè
15.50 Òâié äiì
17.50, 01.10 Íîâèíè. Ñâiò
18.20, 21.30, 01.25, 02.20 Òåìà äíÿ
18.35, 01.40 Íîâèíè. Êóëüòóðà
19.00 Ä/ô “Íi÷îãî, îêðiì áðåõíi:
áîðîòüáà ç ôåéêàìè”
20.25 Äîðîãà äî Ïõüîí÷õàíó
21.50, 02.35 Íîâèíè. Ñïîðò
22.15, 05.05 Ñâiòëî
23.15 Ä/ñ “Ìóçè÷íà îäiñåÿ Àðiðàíò.
Øîó”
00.10 ×åðåÙóð (Late night show)
00.35 Íåçâè÷àéíi êóëüòóðè.
Äîêóìåíòàëüíèé öèêë
02.55 Ä/ñ “Îðåãîíñüêèé ïóòiâíèê”
03.20 Ä/ñ “Ìèñòåöüêèé ïóëüñ Àìåðèêè”
04.00 Iíòåðìàðióì

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
Íîâèíè
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Äîáðîãî
^K~y¤^KÇ~\
09.40 Ä/ñ “1000 äíiâ äëÿ ïëàíåòè”
10.50, 11.55 Ò/ñ “Áîäî”
13.10, 14.30 Ðàäiî. Äåíü
13.55, 19.00, 23.05 Äîðîãà äî
Ïõüîí÷õàíó
15.15, 05.05 Íàäâå÷ið’ÿ. Äîëi
¥KvgKyy^KÇ~Ny\
17.50 Íîâèíè. Ñâiò
18.20, 21.30, 01.25, 02.20 Òåìà äíÿ
18.35, 01.40 Íîâèíè. Êóëüòóðà
19.50 Ïåðøà øïàëüòà
¨(gQw©²K}KUÉ
(Q|Qy\
21.50, 02.35 Íîâèíè. Ñïîðò
22.15 Ä/ñ “Ñïiëüíîòè òâàðèí”
23.45 Ä/ñ “Ìóçè÷íà îäiñåÿ Àðiðàíò.
Øîó”
00.15 ×åðåÙóð (Late night show)
00.40 Íåçâè÷àéíi êóëüòóðè.
Äîêóìåíòàëüíèé öèêë
01.10 Íîâèíè. Ñâiò
02.55 Ä/ñ “Îðåãîíñüêèé ïóòiâíèê”
03.20 Ä/ñ “Ìèñòåöüêèé ïóëüñ Àìåðèêè”
04.00 Iíòåðìàðióì

06.00 Ì/ñ “×îðíèé Äæåê”
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25,
21.00 Íîâèíè
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Äîáðîãî
^K~y¤^KÇ~\
09.30, 10.40, 11.45 Ïîãîäà
09.40 Ä/ñ “1000 äíiâ äëÿ ïëàíåòè”
10.50 Ò/ñ “Áîäî”
12.10 Ïåðøèé íà ñåëi
12.50, 23.00, 01.10 XXIII Çèìîâi
Îëiìïiéñüêi iãðè 2018. ÖÅÐÅÌÎÍIß
ÂIÄÊÐÈÒÒß
15.35, 21.30 Îëiìïiéñüêà ñòóäiÿ
16.20, 01.40 XXIII Çèìîâi Îëiìïiéñüêi
iãðè
2018. Ôiãóðíå êàòàííÿ. Êîìàíäè.
Êîðîòêà ïðîãðàìà
19.45 XXIII Çèìîâi Îëiìïiéñüêi
iãðè 2018. Ôðiñòàéë. Ìîãóë.
Êâàëiôiêàöiÿ (æiíêè)
20.25 XXIII Çèìîâi Îëiìïiéñüêi
iãðè 2018. Ôðiñòàéë. Ìîãóë.
Êâàëiôiêàöiÿ (÷îëîâiêè)
03.00 XXIII Çèìîâi Îëiìïiéñüêi iãðè
2018. Ñíîóáîðä. Ñëîóïñòàéë.
Êâàëiôiêàöiÿ (÷îëîâiêè)

1+1

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê
ç 1+1”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45,
1+1
19.30, 00.30, 05.20 ÒÑÍ
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê 09.30, 10.50, 12.20 “×îòèðè âåñiëëÿ”
¨±U~U~y©
ç 1+1”
15.45 Ò/ñ “ß çíîâó òåáå êîõàþ”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45,
17.10 Ò/ñ “Íåñêií÷åííå êîõàííÿ”
19.30, 00.15, 05.10 ÒÑÍ
09.30, 11.00, 12.20 “×îòèðè âåñiëëÿ” 20.30, 01.30 “Ñåêðåòíi ìàòåðiàëè”
21.00 Ò/ñ “Øêîëà”
¨±U~U~y©
¨±U~U~y©
15.45 Ò/ñ “ß çíîâó òåáå êîõàþ”
23.00 “Ïðàâî íà âëàäó 2018”
17.10 Ò/ñ “Íåñêií÷åííå êîõàííÿ”
00.40 Ò/ñ “ßê óíèêíóòè ïîêàðàííÿ çà
20.30 “Ñåêðåòíi ìàòåðiàëè”
óáèâñòâî - 2”
21.00 Ò/ñ “Øêîëà”
04.35 Ì/ô
22.00 “Îäðóæåííÿ íàîñëiï”
êîõàííÿ Ôåðiõè”
23.35, 00.25, 01.25 Ò/ñ “ßê óíèêíóòè 04.30 Ò/ñ “Ñèëà×
ïîêàðàííÿ çà óáèâñòâî - 2”
05.40 Ì/ô
04.35 Ì/ô
06.10, 22.35 “Ñëiäñòâî âåëè... ç
×
Ëåîíiäîì Êàíåâñüêèì”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
05.40 Ì/ô
Íîâèíè
06.10, 22.35 “Ñëiäñòâî âåëè... ç
07.10, 08.10, 09.20 “Ðàíîê ç
Ëåîíiäîì Êàíåâñüêèì”
Iíòåðîì”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
10.15, 12.25, 20.40 Ò/ñ “Çàïèòàéòå
Íîâèíè
â îñåíi”
07.10, 08.10, 09.20 “Ðàíîê ç
¡ÀÓ¬¼ÒÜ¼¬L¸´º¼L¹¬Ô
Iíòåðîì”
14.50, 15.45, 16.40, 03.00 “Ðå÷äîê”
10.20, 12.25, 20.40 Ò/ñ “Çàïèòàéòå
¨(}\NÉ}N
â îñåíi”
êîæíîãî”
12.50 Õ/ô “Ìiëüéîí ó øëþáíîìó
êîøèêó”
20.00, 02.20, 04.30 “Ïîäðîáèöi”
14.50, 15.45, 16.40, 03.00 “Ðå÷äîê” 00.25 Ò/ñ “Îäíîãî ðàçó â Ðîñòîâi”
¨(}\NÉ}N
ICTV
êîæíîãî”
05.35 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà
20.00, 02.20, 04.30 “Ïîäðîáèöi”
00.25 Ò/ñ “Îäíîãî ðàçó â Ðîñòîâi”
06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi
05.10 “Topshop”
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê
09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç
ICTV
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
05.35, 10.10 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà 10.10 Ñåêðåòíèé ôðîíò
11.05, 17.35, 21.25 Ò/ñ “Ïîãàíèé
06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi
õîðîøèé êîï”
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê
09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç ¡ÀÓ±¸¬Ü®´Áº°¿Ô
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
(yQ} \¨²K}^\g©
11.05, 17.35, 21.25 Ò/ñ “Ïîãàíèé
15.15, 16.15 Ò/ñ “Âîëîäèìèðñüêà,15”
õîðîøèé êîï”
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið
12.10, 13.15 Õ/ô “×îðíèé ÿíãîë”
20.20 Iíñàéäåð
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü
23.35 Õ/ô “Ïiäðèâíèêè”
(yQ} \¨²K}^\g©
15.05, 16.15 Ò/ñ “Âîëîäèìèðñüêà,15” 01.40 Ò/ñ “Ìîðñüêà ïîëiöiÿ.
Ñïåöâiääië”
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið
03.05 Áåç ãàëüì
20.20 Ñåêðåòíèé ôðîíò
(yK^x~KUÇ
¡ÀÓ±¸¬Ü®´Áº°¿Ô
04.10 Åâðèêà!
01.25 Ò/ñ “Ìîðñüêà ïîëiöiÿ.
Ñïåöâiääië”
04.20 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé
02.50 Áåç ãàëüì
04.25 Ñòóäiÿ Âàøèíãòîí
(yK^x~KUÇ
04.30 Ôàêòè
04.50 Ò/ñ “Âiääië 44”
04.15 Åâðèêà!
04.25 Ñòóäiÿ Âàøèíãòîí

04.30 Ôàêòè
06.05 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà”
04.50 Ò/ñ “Âiääië 44”
07.00 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”

07.55 “Õàòà íà òàòà”
¨±KN}Q^ºQ©
06.05 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà”
¨±UN}~UUN}\^UÇ³Kz\w
07.20 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”
Êîñòiöèíèì”
08.15 “Õàòà íà òàòà”
¨±KN}Q^ºQ©
¨oUy~K²\z~©
18.00 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà. Íîâà
¨±UN}~UUN}\^UÇ³Kz\w
iñòîðiÿ”
Êîñòiöèíèì”
¨¿N\^\wNNz\{\
17.30, 22.00 “Âiêíà3Íîâèíè”
òiëà 5”
18.00 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà. Íîâà
iñòîðiÿ”
00.05 “Îäèí çà âñiõ”
20.00, 22.40 “ÌàñòåðØåô.
01.05 “Ñëiäñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè”
Êóëèíàðíèé âèïóñêíèé”

00.55 “Îäèí çà âñiõ”
03.00, 02.20 Çîíà íî÷i

04.40 Àáçàö
03.00, 02.50 Çîíà íî÷i
06.39, 07.29 Kids Time
06.40 Ì/ñ “Äðàêîíè: Ïåðåãîíè
04.45 Àáçàö
áåçñòðàøíèõ”
06.39, 07.59 Kids Time
07.30 Ïðîåêò Ïåðôåêò
06.40 Ì/ñ “Äðàêîíè: Ïåðåãîíè
áåçñòðàøíèõ”
08.40 Êîõàííÿ íà âèæèâàííÿ
08.00 Ïðîåêò Ïåðôåêò
10.45 Ðåâiçîð
09.10 Êîõàííÿ íà âèæèâàííÿ
14.00 Ñòðàñòi çà Ðåâiçîðîì
11.10 Ðåâiçîð
17.00 Ðåâiçîð. Êðàìíèöi
19.00 Õ/ô “Îáëàäóíêè Áîãà: Ó
14.30 Ñòðàñòi çà Ðåâiçîðîì
ïîøóêàõ ñêàðáiâ”
17.00 Ðåâiçîð. Êðàìíèöi
19.00 Õ/ô “Âiä÷àéäóøíi íàïàðíèêè” 21.10 Õ/ô “Ìiñòåð Êðóòèé”
23.00 Õ/ô “Ïåðøèé óäàð”
21.10 Õ/ô “Ïåðøèé óäàð”
00.40 Õ/ô “Åîí Ôëàêñ”
22.50 Õ/ô “Ïðèáðàòè Êàðòåðà”
¡ÀÓ¬¯¿·±¹±¸¬µ¿¾¹ÜÔ
Ù

06.00, 06.30, 10.35 XXIII Çèìîâi
Îëiìïiéñüêi iãðè 2018. Ñíîóáîðä.
Ñëîóïñòàéë. Êâàëiôiêàöiÿ
(÷îëîâiêè)
07.35 XXIII Çèìîâi Îëiìïiéñüêi
iãðè 2018. Ôðiñòàéë. Ìîãóë.
Êâàëiôiêàöiÿ (æiíêè)
08.15 XXIII Çèìîâi Îëiìïiéñüêi
iãðè 2018. Ôðiñòàéë. Ìîãóë.
Êâàëiôiêàöiÿ (÷îëîâiêè)
09.00 XXIII Çèìîâi Îëiìïiéñüêi iãðè
2018. Ñêiàòëîí 7.5+7,5 êì (æiíêè).
Ôiíàë
12.00 XXIII Çèìîâi Îëiìïiéñüêi iãðè
º\^}}^Qy \\zUy 
w·U~K(K~~vNu\^}sKÇ|
(÷îëîâiêè)
13.00 XXIII Çèìîâi Îëiìïiéñüêi iãðè
2018. Áiàòëîí. Ñïðèíò æiíêè 7.5êì
14.45, 21.30 Îëiìïiéñüêà ñòóäiÿ
15.35 XXIII Çèìîâi Îëiìïiéñüêi iãðè
2018. Êîâçàíÿðñüêèé ñïîðò. 3000
ì (æiíêè).Ôiíàë
17.25 XXIII Çèìîâi Îëiìïiéñüêi iãðè
º\^}}^QyQN}KQ}K
500+3000 ì (æiíêè). Êâàëiôiêàöiÿ
19.00 Íàöiîíàëüíèé âiäáið
1+1
KN~yKzU|¶y^KÇ~~K
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê
Ìiæíàðîäíèé ïiñåííèé êîíêóðñ
ç 1+1”
¨Èz^\xKQ~~©/}^
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45,
21.00 Íîâèíè
19.30 ÒÑÍ
22.00 Íàöiîíàëüíèé âiäáið
09.30, 10.50, 12.20 “×îòèðè âåñiëëÿ”
KN~yKzU|¶y^KÇ~~K
¨±U~U~y©
Ìiæíàðîäíèé ïiñåííèé êîíêóðñ
15.45 Ò/ñ “ß çíîâó òåáå êîõàþ”
¨Èz^\xKQ~~©/}^
17.10 Ò/ñ “Íåñêií÷åííå êîõàííÿ”
23.00 XXIII Çèìîâi Îëiìïiéñüêi iãðè
20.15 “Ëiãà ñìiõó”
2018. Ñòðèáêè ç òðàìïëiíà.
00.35 Õ/ô “Íà óçái÷÷i”
Êâàëiôiêàöiÿ (÷îëîâiêè)
¨oQU^~Uv¤Çz©
01.10 XXIII Çèìîâi Îëiìïiéñüêi iãðè
2018. Êîâçàíÿðñüêèé ñïîðò. 3000
×
ì (æiíêè). Ôiíàë
05.40 Ì/ô
03.00 XXIII Çèìîâi Îëiìïiéñüêi iãðè
06.10, 22.00 “Ñëiäñòâî âåëè... ç
2018. Ñíîóáîðä. Ñëîóïñòàéë.
Ëåîíiäîì Êàíåâñüêèì”
Ôiíàë (÷îëîâiêè)
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
04.40 XXIII Çèìîâi Îëiìïiéñüêi iãðè
Íîâèíè
2018. Ãiðñüêîëèæíèé ñïîðò.
07.10, 08.10, 09.20 “Ðàíîê ç Iíòåðîì”
Äàóíõiëë (÷îëîâiêè). Ôiíàë
10.15, 12.25 Ò/ñ “Çàïèòàéòå â îñåíi”
1+1
12.50 Õ/ô “Ìiñüêèé ðîìàíñ”
14.50, 15.45, 16.40 “Ðå÷äîê”
06.00, 19.30 ÒÑÍ
µ\y \¨(}\NÉ}Ny\~\{\© 06.45 “Ãðîøi 2018”
20.00, 03.05 “Ïîäðîáèöi òèæíÿ”
08.00 “Ñíiäàíîê. Âèõiäíèé”
23.50 Õ/ô “Õàðâi Ìiëê”
09.45, 23.15 “Ñâiòñüêå æèòòÿ”
02.15 Äîê.ïðîåêò “Îáåðåæíî, ÍËÎ!” 11.00 “Æèòòÿ áåç îáìàíó”
05.10 Õ/ô “Äóáðàâêà”
12.30 “Iíñïåêòîð. Ìiñòà”
¨p\\Ny^KÇ~©
ICTV
16.30 “Âå÷iðíié êâàðòàë”
05.35 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà
18.30 “Ðîçñìiøè êîìiêà “
06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi
¨¶y^KÇ~NyUNQ~NKUÇ©
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê
21.15 “Âå÷iðíié êâàðòàë “
09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç ¨oQU^~Uv¤Çz©
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
02.20 Õ/ô “Íà óçái÷÷i”
10.10 Iíñàéäåð
×
11.05, 17.35 Ò/ñ “Ïîãàíèé õîðîøèé
êîï”
06.35 “×åêàé ìåíå”
12.00, 13.15 Õ/ô “Ïiäðèâíèêè”
08.00 “Ïîäîðîæi â ÷àñi”
12.45 Ôàêòè. Äåíü
08.30 Õ/ô “Âóëèöÿìè êîìîä âîäèëè”
(yQ} \¨²K}^\g©
10.00 Õ/ô “Äîæèâåìî äî ïîíåäiëêà”
15.05, 16.15 Ò/ñ “Âîëîäèìèðñüêà,15” 12.00 Õ/ô “Âîíè âîþâàëè çà
15.45 Ôàêòè. Äåíü
Áàòüêiâùèíó”
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið
15.20 Òâîð÷èé âå÷ið Êîñòÿíòèíà
20.20 Àíòèçîìái
Ìåëàäçå “Îñòàííié ðîìàíòèê”
qQ \
18.00 Ò/ñ “Æåðåá äîëi”
23.45 Êîìiê íà ìiëüéîí. Íàéêðàùå
20.00, 05.20 “Ïîäðîáèöi”
00.40 Ôàêòè
20.30 Ò/ñ “Æåðåá äîëi”
01.00 Ò/ñ “Êîìàíäà Ì”
22.15 Äîê.ïðîåêò “Ó ãîñòi äî
01.30 Ò/ñ “Ìîðñüêà ïîëiöiÿ.
Âÿ÷åñëàâà Òèõîíîâà”
Ñïåöâiääië”
23.20 Ò/ñ “Òåðîð ëþáîâ’þ”
02.55 Áåç ãàëüì
03.10 Õ/ô “Äîæèâåìî äî ïîíåäiëêà”
03.45 Ïðîâîêàòîð



ICTV

(yK^x~KUÇ
06.40 Õ/ô “Ïðîïîíóþ ðóêó i ñåðöå” 05.40 Åâðèêà!
08.35 Õ/ô “Âåðáíà íåäiëÿ”
05.45 Ôàêòè
17.30, 22.00 “Âiêíà3Íîâèíè”
06.05 Áiëüøå íiæ ïðàâäà
18.00 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà. Íîâà
07.50 ß çíÿâ!
iñòîðiÿ”
qQ \
20.00, 22.40 Õ/ô “Êàôå íà Ñàäîâié” 6N\xz\N}U~KU\~K~\Ç
00.40 “Îäèí çà âñiõ”
ðîáîòè
02.00 “Ñëiäñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè” 12.45 Ôàêòè. Äåíü
(yQ} \¨²K}^\g©

17.00 Õ/ô “Ìiñòåð Áií â Àìåðèöi”
03.00, 02.10 Çîíà íî÷i
18.45 Ôàêòè. Âå÷ið
04.00 Àáçàö
19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè. Ïiäñóìêè
05.50, 06.50 Ì/ñ “Äðàêîíè: Ïåðåãîíè
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
áåçñòðàøíèõ”
20.05 Õ/ô “Iëþçiÿ îáìàíó”
06.49, 07.49 Kids Time
22.15 Õ/ô “Iëþçiÿ îáìàíó 2”
07.50 Ïðîåêò Ïåðôåêò
00.35 Ò/ñ “Ìîðñüêà ïîëiöiÿ. Ñïåöâiääië”
09.00 Êîõàííÿ íà âèæèâàííÿ
02.00 Ïðîâîêàòîð
11.00 Ðåâiçîð

14.20 Ñòðàñòi çà Ðåâiçîðîì
17.00 Ðåâiçîð. Êðàìíèöi
06.00 “Õàòà íà òàòà”
19.00 Õ/ô “Êóëåíåïðîáèâíèé”
08.00 “Êàðàîêå íà Ìàéäàíi”
21.00 Õ/ô “Ïðîòèñòîÿííÿ”
09.00 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”
22.50 Õ/ô “Âèïàäêîâèé øïèãóí”
10.30 Õ/ô “Êàôå íà Ñàäîâié”
00.30 Õ/ô “Êîòè ïðîòè ñîáàê”
14.40 “ÌàñòåðØåô. Êóëiíàðíèé
âèïóñêíèé
Ù
¨Èz^\xKQ~~©
8K~\y¶y^KÇ~\ 21.50, 23.55 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
Íîâà iñòîðiÿ”
23.00, 03.15 Ñüîãîäíi
¨Èz^\xKQ~~³U|Nwy
09.30, 05.40 Çiðêîâèé øëÿõ
ãîëîñóâàííÿ”
10.30 Ñâåêðóõà àáî íåâiñòêà
00.55 “Äàâàé ïîãîâîðèìî ïðî
11.20, 04.00 Ðåàëüíà ìiñòèêà
ñåêñ 4”
13.30, 15.30 Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñòi

16.00 Iñòîðiÿ îäíîãî çëî÷èíó
18.00 Ò/ñ “Êiëüöå ç ðóáiíîì”
03.00, 02.40 Çîíà íî÷i
µ\y \¨p\z\^}¶y^KÇ~K©
05.20, 07.00 Ì/ñ “Ëóíòèê i éîãî
21.00, 00.00 Ò/ñ “Êîëè íà ïiâäåíü
äðóçi”
ïîëåòÿòü æóðàâëi”
06.59, 08.44 Kids Time
23.20 Ñëiäàìè
08.45 Ðåâiçîð
02.20 Ò/ñ “CSI. Ìiñöå çëî÷èíó”
11.30 Ñòðàñòi çà Ðåâiçîðîì
13.50 Õ/ô “Åëâií i áóðóíäóêè 2”

15.30 Õ/ô “Êóëåíåïðîáèâíèé”
Ù
8K~\y¶y^KÇ~\ 05.35, 04.45 Ò/ñ “Òèøà”
17.20 Õ/ô “Øïèãóí ïî ñóñiäñòâó”
Ù
¡ÀÓ¼º¶´¹¿¾´½Ë¿¤¬¹Á¬ÚÔ
8K~\y¶y^KÇ~\ 8K~\y¶y^KÇ~\ 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
19.10 Õ/ô “Ñóïåðíÿíü”
08.30 Ðàíêîâèé “Ñâiäîê”
23.00, 02.20 Ñüîãîäíi
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
8K~\y¶y^KÇ~\ 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
21.00 Õ/ô “Ñóïåðíÿíü 2”
09.00 Õ/ô “Ïðàâî íà ïîñòðië”
09.30, 03.10 Çiðêîâèé øëÿõ
23.00, 02.00 Ñüîãîäíi
23.00, 02.00 Ñüîãîäíi
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
22.50 Õ/ô “Øàôåð íàïðîêàò”
10.40 “Êðèìiíàëüíi ñïðàâè”
10.30 Ñâåêðóõà àáî íåâiñòêà
09.30, 02.55 Çiðêîâèé øëÿõ
09.30, 02.55 Çiðêîâèé øëÿõ
23.00 Ñüîãîäíi
01.00 Õ/ô “Ìiñòåð Êðóòèé”
12.25 “Ëåãåíäè êàðíîãî ðîçøóêó”
11.20, 03.50 Ðåàëüíà ìiñòèêà
10.30 Ñâåêðóõà àáî íåâiñòêà
10.30 Ñâåêðóõà àáî íåâiñòêà
09.30 Çiðêîâèé øëÿõ
Ù
14.45,
19.00,
23.15,
02.45
“Ñâiäîê”
13.30, 15.30, 04.45 Àãåíòè
11.20, 03.50 Ðåàëüíà ìiñòèêà
11.20, 03.50 Ðåàëüíà ìiñòèêà
11.40, 05.30 Ðåàëüíà ìiñòèêà
15.05, 19.30 Ò/ñ “Ìîðñüêèé ïàòðóëü” 07.00, 15.00, 19.00, 02.05 Ñüîãîäíi
ñïðàâåäëèâîñòi
13.30, 15.30, 04.45 Àãåíòè
13.30, 15.30, 04.45 Àãåíòè
13.40, 15.30 Ò/ñ “Âèíîãðàä”
17.10 Ò/ñ “Øâèäêà”
16.00 Iñòîðiÿ îäíîãî çëî÷èíó
ñïðàâåäëèâîñòi
ñïðàâåäëèâîñòi
18.00 Ò/ñ “Êiëüöå ç ðóáiíîì”
07.15, 04.10 Çiðêîâèé øëÿõ
21.20 Ò/ñ “Êðèìiíàëiñò - 8”
18.00 Ò/ñ “Êiëüöå ç ðóáiíîì”
16.00 Iñòîðiÿ îäíîãî çëî÷èíó
16.00 Iñòîðiÿ îäíîãî çëî÷èíó
µ\y \¨p\z\^}¶y^KÇ~K©
08.15, 15.20 Ò/ñ “×îðíà êðîâ”
23.45 Ò/ñ “×îðíi âiòðèëà - 3”
µ\y \¨p\z\^}¶y^KÇ~K©
18.00 Ò/ñ “Êiëüöå ç ðóáiíîì”
18.00 Ò/ñ “Êiëüöå ç ðóáiíîì”
21.00 Ò/ñ “×îðíà êðîâ”
17.00, 19.40 Ò/ñ “Õiðóðãiÿ. Òåðèòîðiÿ
01.50
Ò/ñ
“Ñóòî
àíãëiéñüêi
âáèâñòâà”
21.00 Ò/ñ “×îðíà êðîâ”
23.30 Õ/ô “Âàí Õåëñiíã”
µ\y \¨p\z\^}¶y^KÇ~K©
µ\y \¨p\z\^}¶y^KÇ~K©
êîõàííÿ”
03.15
“Âèïàäêîâèé
ñâiäîê”
23.20
Êîíòðîëåð
21.00 Ò/ñ “×îðíà êðîâ”
21.00 Ò/ñ “×îðíà êðîâ”
02.00 Ïðîôiëàêòèêà!!!
22.00 Ò/ñ “Ïðèíöåñà i æåáðà÷êà”
03.20 “Ðå÷îâèé äîêàç”
00.00 Ò/ñ “CSI. Ìiñöå çëî÷èíó”
23.30 Ò/ñ “CSI. Ìiñöå çëî÷èíó”
23.30 Ò/ñ “CSI. Ìiñöå çëî÷èíó”
05.00 Ñüîãîäíi
02.45 Ò/ñ “CSI. Ìiñöå çëî÷èíó”

11
ÍÅÄ²Ëß
11 ËÞÒÎÃÎ
UA: ÏÅÐØÈÉ
06.00, 06.30 XXIII Çèìîâi Îëiìïiéñüêi
iãðè 2018. Ãiðñüêîëèæíèé ñïîðò.
Äàóíõiëë (÷îëîâiêè). Ôiíàë
07.05 XXIII Çèìîâi Îëiìïiéñüêi iãðè
2018. Ñíîóáîðä. Ñëîóïñòàéë.
Êâàëiôiêàöiÿ (æiíêè)
08.30, 23.05 XXIII Çèìîâi Îëiìïiéñüêi
iãðè 2018. Ëèæi. Ñêiàòëîí 15+15
êì. (÷îëîâiêè). Ôiíàë
10.50 XXIII Çèìîâi Îëiìïiéñüêi iãðè
2018. Êîâçàíÿðñüêèé ñïîðò.
5000ì (÷îëîâiêè). Ôiíàë
13.05 XXIII Çèìîâi Îëiìïiéñüêi iãðè
2018. Áiàòëîí. Ñïðèíò 10êì (÷îë.)
15.05 XXIII Çèìîâi Îëiìïiéñüêi iãðè
2018. Ôðiñòàéë. Ìîãóë. Ôiíàë (æií.)
16.55, 21.30 Îëiìïiéñüêà ñòóäiÿ
17.30, 01.10 XXIII Çèìîâi Îëiìïiéñüêi
iãðè 2018. Ñàííèé ñïîðò. Ôiíàë.
sKÇ| \\zUy
18.30, 02.05 XXIII Çèìîâi Îëiìïiéñüêi
iãðè 2018. Ñàííèé ñïîðò. Ôiíàë.
sKÇ| \\zUy
19.30 XXIII Çèìîâi Îëiìïiéñüêi iãðè
2018. Ôiãóðíå êàòàííÿ. Êîìàíäè
(æiíêè, ïàðè)
21.00 Íîâèíè
03.00 XXIII Çèìîâi Îëiìïiéñüêi iãðè
2018. Ôiãóðíå êàòàííÿ. Êîìàíäè.
Ôiíàë

1+1
06.10 ÒÑÍ
¨¶y^KÇ~NyUNQ~NKUÇ©
08.00 “Ñíiäàíîê. Âèõiäíèé”
¨¥\}\KxKzK©
09.40 Ì/ô “Ìàøà i âåäìiäü”
10.00 “Ãðîìàäà íà ìiëüéîí”
¨(zU}~Kzz\^U}
5: Iíäîíåçiÿ”
14.55 “Ëiãà ñìiõó”
¨µ(²µ|Q~©
¨p\\Ny^KÇ~©
23.10 “Viva! íàéêðàñèâiøi 2018”
00.35 “Ñâiòñüêå æèòòÿ”
¨oQU^~Uv¤Çz©

×
05.50 Ì/ô
06.40 Õ/ô “Âóëèöÿìè êîìîä âîäèëè”
08.00 “óÄà÷íèé ïðîåêò”
¨p\}Éw\^K\w©
10.00 “Îðåë i ðåøêà. Ðàé i ïåêëî”
11.00 “Îðåë i ðåøêà.
Ïåðåçàâàíòàæåííÿ. Àìåðèêà”
12.00 Õ/ô “Øàëåíî çàêîõàíèé”
14.00 Ò/ñ “Æåðåá äîëi”
17.50 Ò/ñ “Äîÿðêà ç Õàöàïåòiâêè 2”
20.00 “Ïîäðîáèöi”
20.30 Ò/ñ “Äîÿðêà ç Õàöàïåòiâêè 2”
23.30 Õ/ô “Çîëîòi íåáåñà”
01.15 Õ/ô “Ïî ñèãàðåòè”

ICTV
(yK^x~KUÇ
05.20 Åâðèêà!
05.30 Ôàêòè
06.00 Iíñàéäåð
07.50 Ò/ñ “Êîä Êîñòÿíòèíà”
09.40 Ò/ñ “Âiääië 44”
12.20, 13.00 Õ/ô “Ìiñòåð Áií â
Àìåðèöi”
12.45 Ôàêòè. Äåíü
14.15 Õ/ô “Iëþçiÿ îáìàíó”
16.20 Õ/ô “Iëþçiÿ îáìàíó 2”
18.45 Ôàêòè òèæíÿ. 100 õâèëèí ç
6yNK~\(\y\\z\
20.35 Õ/ô “Ïàðêåð”
22.50 Õ/ô “Áåç êîìïðîìiñiâ”
00.40 Ò/ñ “Ìîðñüêà ïîëiöiÿ.
Ñïåöâiääië”
02.10 Ïðîâîêàòîð


07.00 “Õàòà íà òàòà”
09.00 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”
10.00 “Êàðàîêå íà Ìàéäàíi”
¨Èz^\xKQ~~©
15.00 “Íàðå÷åíà äëÿ òàòà”
¨¿N\^\wNNz\{\
òiëà 5”
19.00, 22.10 “Ñëiäñòâî âåäóòü
åêñòðàñåíñè”
21.00 “Îäèí çà âñiõ 2018”


03.00, 02.50 Çîíà íî÷i
(}Q~|Kuº\
06.44, 09.14 Kids Time
06.45 Ì/ñ “Äðàêîíè: Ïåðåãîíè
áåçñòðàøíèõ”
07.40 Õ/ô “Åëâií i áóðóíäóêè 2”
09.15 Õ/ô “Ïðîòèñòîÿííÿ”
11.00 Õ/ô “Âiä÷àéäóøíi íà ïàðíèêè”
13.10 Õ/ô “Îáëàäóíêè Áîãà: Ó
ïîøóêàõ ñêàðáiâ”
15.30 Õ/ô “Ñóïåðíÿíü”
17.10 Õ/ô “Ñóïåðíÿíü 2”
19.10 Õ/ô “Ñóïåðàëiái”
21.00 Õ/ô “Íå ãàëüìóé”
22.50 Õ/ô “Çàòiéíèêè”
00.50 Õ/ô “Øàôåð íàïðîêàò”

Ù
06.30 Ñüîãîäíi
07.10 Çiðêîâèé øëÿõ
09.10 Ò/ñ “Õiðóðãiÿ. Òåðèòîðiÿ êîõàííÿ”
13.10 Ò/ñ “Êîëè íà ïiâäåíü ïîëåòÿòü
æóðàâëi”
17.00, 21.00 Ò/ñ “Äî÷êè-ìà÷óõè”
³\|UÇ}~6Q{\w
³K~}\
20.00 Ãîëîâíà òåìà
23.10, 02.10 Ò/ñ “Ïðèíöåñà i
æåáðà÷êà”
03.50 Iñòîðiÿ îäíîãî çëî÷èíó


05.25 Õ/ô “Íå áóëî á ùàñòÿ...”
06.30 Ò/ñ “Æèòòÿ, ÿêîãî íå áóëî”
¨¶y^KÇ~Kz^KKÉ©
11.10 Õ/ô “Ñïðàâà Ðóìÿíöåâà”
13.05 Õ/ô “Îáåðåæíî! ×åðâîíà ðòóòü”
14.40 “Ëåãåíäè êàðíîãî ðîçøóêó”
16.25 Õ/ô “Ðåâîëüâåð”
18.30 “Ñâiäîê. Àãåíòè”
19.05 Õ/ô “Ñîëäàò Iâàí Áðîâêií”
20.55 “Äîáðèé âå÷ið”
22.50 Õ/ô “Ïîìñòà: çâîðîòíà ñòîðîíà
êîõàííÿ”
00.45 Õ/ô “Çàëiçíèé ëèöàð”
¨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

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

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

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

Куплю

ОБЛИЦЮВАЛЬНА
ДЕКОРАТИВНА
(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

0673542064

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

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

Знайомства

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.

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
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.

Діє система знижок, залежно від площі та кількості виходів

Продам

Послуги
Побутові

робота

Купон безкоштовного оголошення
Рубрики:

сIльське господарство

Приймаємо замовлення на 2018 рік
на саджанці та живці високопродуктивної чорної смородини. Під
час посадки надаємо консультації
0973944257
Закуповуємо ВРХ, коней, свиней, телят
0977270253

Юридичні

Комп’ютерна діагностика автомобілів, усунення помилок, чистка
фурсунок. 0974351918
Лікування на бджолиних вуликах,
бджолоужалення, інгаляція, пилок,
перга, прополіс, мед, воскова міль,
мертві бджоли.
с. Чернелів-Руський. 0679455186

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

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)

Реклама і оголошення в нашій газеті
528830, 097 7947546

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

Втрачено свідоцтво про право власності
на нерухоме майно, с. Iгровиця вул.
Дубовецька, 37, видане 27.12.2010 року
на 1/2 частину на ім’я Фриз Iванна
Федорівна Iгровицькою сільською
радою на підставі рішення виконкому
сільської ради від 27.08.2009 року №38,
вважати недійсним.
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Оголошення

Вітаємо!

Військова служба за контрактом: почесна місія,
нова спеціальність, гідна заробітна плата
Держава завжди має бути готова до захисту своєї територіальної цілісності, й ця її готовність, безперечно, безпосередньо залежить від кожного з нас.

Колектив Лучківського дитячого
садка «Сонечко» вітає з днем народження завідуючу Марію Петрівну
БУТКОВСЬКУ. В радісний і світлий
день народження хочемо побажати
щасливого сьогодні і радісного завтра,
красивих мрій і їх здійснення! Хай кожен день повниться веселим і милим
відчуттям, гарним настроєм, душевними зустрічами і плідною працею! Щастя
і радощів у домівку, здоров’я і благополуччя родині, натхнення і творчості
для душі! Хай сонце заглядає у вікна, а
щастя в серце!
Щирі вітання з нагоди дня народження надсилаємо Галині Богданівні
ОНИСЬКІВ з с. Ігровиця.
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.
З повагою та любов’ю — сім’я Мокрицьких.

З днем народження щиро вітаємо
начальника поштового відділення
зв’язку с. Ігровиця Галину Богданівну
ОНИСЬКІВ.
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.
З повагою — листоноша ПВЗ Марія Легета та
завідуюча бібліотекою-філією Наталія Дудух.

Колектив Мишковицької сільської
ради, депутатський корпус, члени виконавчого комітету вітають з днем народження сільського голову Оксану
Богданівну ФАРИНУ.
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.
Колектив НВК «Загальноосвітня
школа I-II ст. — дошкільний заклад с.
Скоморохи» щиро вітають з днем народження вчителя початкових класів
Тетяну Олександрівну МЕЛЬНИК.
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!
Колектив працівників Фонду комунального майна у Тернопільському
районі щиро вітає з днем народження
завідуючого господарством Михайла
Максимовича МАКСИМОВИЧА.
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.
Іменинники Тернопільського районного територіального медичного
об’єднання — лікар-стоматолог Володимир Васильович МАЛЯРСЬКИЙ,
сестра медична з фізіотерапії АЗПСМ
с.Настасів Ольга Дмитрівна БАКАЛЕЦЬ, сестра медична Христина Василівна МАРКО, молодша медична
сестра (санітарка) Оксана Іванівна
КОНЕНКО, молодша медична сестра
(санітарка палатна) Галина Петрівна
ЯРОШЕВСЬКА, лікар-терапевт Ірина
Ігорівна МУХА.
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 Великоберезовицької ЗОШ І-ІІІ ступенів вітає з
днем народження вчителя початкових
класів Наталію Степанівну БЕРЕЗІЦЬКУ, вчителя фізики Марину Василівну ТРЕТЯК, вчителя історії Наталію
Ігорівну ХАБЛО.
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.

З днем народження щиро вітаємо
Михайла Архиповича МИКОЛЕНКА
з села Товстолуг Тернопільського району. Щиро зичимо міцного здоров’я,
невичерпної енергії, домашнього затишку та гараздів.
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 — друзі.

Педагогічний колектив Острівської
ЗОШ І-ІІІ ступенів вітає з днем народження вчителя-пенсіонера Ганну
Володимирівну КОПАНІЦЬКУ, заступника директора з виховної роботи
Ірину Петрівну КОБЕЛЬ.
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 Чернелево-Руської ЗОШ
I ст. – дитсадка щиро вітає з 30-річчям
вчительку початкових класів Світлану
Мирославівну ПІХ.
Бажаємо квітів та мирного неба,
Грошей та здоров’я ще більше, ніж треба.
Хай доля Вам щастя багато дає,
Зозуля сто років життя накує.
Достатку — у будні, в свята — подарунків,
Гарних подій, доброти, поцілунків!
Колектив CПП «Мричко» щиро вітає
з днем народження с/г робітника Михайла Степановича ГОЛОВАТОГО.
Хай на Вашу долю поле щедро родить,
І багато років щастя поруч ходить,
Будьте на здоров’я і добро багаті,
Хай тепло і радість не минають хату.
Щиро вітаємо із 90-річчям люблячу
матусю, бабусю та прабабусю Марію
Ізидорівну СЛЕБЕДЮК.
Найдобріша, найкраща матусю рідненька!
В цей день ми вклоняємось дуже низенько.
За сонечко ясне, за серце прекрасне, за те, що
добром зігріваєте нас,
За те, що в щасливу і скрутну хвилину
Ми можемо всі прихилитись до вас.
Хай вас обминають невдачі та грози,
Нехай лиш від сміху з'являються сльози,
Міцного здоров’я з роси і води,
Бадьорість та настрій хай будуть завжди.
З повагою та любов`ю — син Богдан, невістка
Людмила, онука Юлія з чоловіком Степаном
та правнук Дмитрик.

Щиро вітаємо з 90-річчям люблячу
матусю, дорогу бабусю та милу прабабусю Марію Ізидорівну СЛЕБЕДЮК.
Люба матусю, бабусенько мила,
Спасибі велике, що Ви нас зростили,
Що Ви нас любили, усім помагали,
Молились за нас, добра нам бажали.
За руки робочі, за хліб на столі,
Спасибі Вам , рідна, уклін до землі.
За Ваше добро й турботу про нас
Сьогодні ми щиро вітаємо Вас.
З повагою та любов`ю — дочка Ірина, сини
Богдан, Олег, Василь, невістки, зять, онуки,
правнуки та вся велика родина.

Щиро вітаємо з днем народження
керівника зразкового дитячого ансамблю бального танцю районного
будинку культури «Пролісок» Нелю
Григорівну ШПАЧУК. Бажаємо Вам
міцного здоров’я, особистого щастя, миру, злагоди, добра, родинного
благополуччя, невичерпної енергії.
Хай Всевишній оберігає Вас і дарує
на життєвих дорогах тільки щирих
людей, справжніх і вірних друзів!
Нових Вам успіхів у професійній діяльності.
З повагою — працівники відділу
культури Тернопільської РДА ,
районного будинку культури
та районна організація профспілки
працівників культури.

Колектив комунального закладу
Романівської ЗОШ І ст. щиро вітає з
ювілеєм вчителя інформатики Ірину
Володимирівну МАРГІН.
Хай буде світлим кожен день в житті,
Хай негаразди завжди обминають,
Хай буде легко Вам вперед іти,
І словом добрим Вас завжди вітають.
Бажаєм успіхів великих у роботі,
Й побільше творчих Вам натхнень.

Нову професію, спеціальність,
роботу для справжніх чоловіків
пропонує військова служба за
контрактом. Мінімальний термін
проходження контрактної служби становить 3 роки, максимальний — до 5-ти років.
До військової служби за
контрактом залучають не лише
кращих
військовослужбовцівпрофесіоналів, які вже мають за
плечима бойовий досвід. Лави
Збройних сил України поповнюють десятки, а то й сотні випускників вишів, профтехучилищ, молодих людей, які шукають життєве
покликання. Адже, крім почесної
місії бути готовими до оборони
рідної землі від ворога, військова
служба за контрактом гарантує ще
й гідне матеріальне забезпечення
та стабільне майбутнє.
Солдат на посаді стрільця, що
несе службу поза зоною АТО, щомісяця отримує не менше 7 тис. грн.
Залежно від посади, звання, терміну
проходження служби, кваліфікації,
ця сума збільшується. Додаткові
щомісячні премії отримують військовослужбовці окремих видів
військ: Високомобільних десантних
військ, Сил спецоперацій, корабельного складу ВМС, артилерії, танкісти тощо. Виплачується й винагорода
всім військовослужбовцям, які виконують свої обов’язки у зоні АТО,
незалежно від звання та посади.

Варто зазначити, що після завершення першого контракту, військовослужбовці, які продовжили
термін служби, можуть ще й безкоштовно отримати заочну вищу
освіту без відриву від військової
служби.
Вік кандидатів для прийняття на
військову службу за контрактом на
посади рядового, сержантського та
старшинського складу становить від
18 до 60 років.
Жінки у віці від 18 до 50 років також можуть служити в українських
військах на посадах зв'язку (телефоніст, телеграфіст та інші); забезпечення тилу (кухар, кравець та інші);
медичних (фельдшер, медична сестра, та інші); штабу (діловод, відповідальний виконавець, бухгалтер).

Довідково.
На військову службу за
контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського
складу приймають:
— громадян призивного віку,
які мають вищу, професійнотехнічну, повну або базову загальну середню освіту і не проходили
строкової військової служби;
— військовозобов'язаних, а також жінок, які не мають військових звань офіцерського складу, з
відповідною освітою та спеціальною підготовкою;
— військовослужбовців, які проходять строкову військову службу;
— військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період.
Основними вимогами під час
відбору та прийняття на військову службу за контрактом є:
— стан здоров’я та придатність до військової служби за медичними показниками та показниками профвідбору;
— фізична підготовленість та
психологічна стійкість кандидата на військову службу;
— мотивація до військової
служби;
— рівень сформованості ідейних цінностей, моральних та професійних якостей.

Великоберезовицька селищна рада проводить громадські обговорення містобудівної документації детального плану території земельної ділянки гр. ПАРФАНОВИЧА Андрія Ярославовича, площею 0,083 га, призначеної для ведення особистого селянського господарства, щодо зміни цільового
призначення під будівництво житлового будинку, господарських будівель та споруд, в селищі Велика Березовиця Тернопільського району Тернопільської області (кадастровий номер земельної ділянки
6125255200:02:002:3530).
Громадські слухання відбудуться 5 березня 2018 року о 16 год. в приміщенні Великоберезовицької селищної
ради.
Витяг із рішення виконавчого комітету Великогаївської сільської ради від 25.01.2018 р. №10 «Про визначення виконавця послуг зі збору та вивозу побутових відходів на території сіл Товстолуг, Застінка, Дичків, Красівка, Грабовець, Білоскірка, Баворів, Застав’є, Скоморохи, Смолянка, Прошова, Теофілівка, Козівка
Великогаївської сільської ради»
«3. Визнати приватне підприємство «Екотерн» (вул. Текстильна, 25, м. Тернопіль Тернопільської області,
код ЄДРПОУ 37601744) переможцем конкурсу та виконавцем послуг зі збору та вивозу побутових відходів
на території сіл Товстолуг, Застінка, Дичків, Красівка, Грабовець, Білоскірка, Баворів, Застав’є, Скоморохи,
Смолянка, Прошова, Теофілівка, Козівка Великогаївської сільської ради».
Витяг із рішення виконавчого комітету Великогаївської сільської ради від 25.01.2018 р. №11 «Про
затвердження тарифів на вивіз побутових відходів ПП «Екотерн» на території сіл Товстолуг, Застінка, Дичків, Красівка, Грабовець, Білоскірка, Баворів, Застав’є, Скоморохи, Смолянка, Прошова, Теофілівка, Козівка
Великогаївської сільської ради»
«1. Встановити тарифи на вивіз твердих побутових відходів на території сіл Товстолуг, Застінка, Дичків,
Красівка, Грабовець, Білоскірка, Баворів, Застав’є, Скоморохи, Смолянка, Прошова, Теофілівка, Козівка Великогаївської сільської ради для приватного підприємства «Екотерн» в розрахунку на 1 (один) кубічний
метр у розмірі:
— для населення та бюджетних організацій — 87,02 гривень,
— для інших споживачів — 97,46 гривень
З повними текстами рішень можна ознайомитися на веб-сайті сільської ради за наступними посиланнями: https://gromada.org.ua/gromada/velykogaivska/docs/50649/, https://gromada.org.ua/gromada/velykogaivska/
docs/50657/.
Байковецька сільська рада оголошує конкурс на
заміщення вакантних посад:
- головного спеціаліста відділу організаційноінформаційної роботи, тимчасово, на період відсутності основного працівника.
- головного спеціаліста — інспектора відділу
житлово-комунального господарства, транспорту,
зв’язку та благоустрою.
Вимоги до кандидатів: повна вища освіта за
освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; без вимог до стажу роботи.
Загальні вимоги до претендентів на посади: вільне володіння державною мовою, вміння працювати з
персональним комп’ютером.
Особи, які бажають взяти участь в конкурсі, подають такі документи:
- заяву про участь в конкурсі;
- заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

- дві фотокартки розміром 4х6;
- копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження
наукового ступеня;
- копію документа, що посвідчує особу;
копію
військового
квитка
для
військовозобов’язаних;
- декларацію особи, уповноваженої на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування, у
порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції».
Документи приймають протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про
проведення конкурсу за адресою: с. Байківці, вул.
Січових Стрільців, 43, Байковецька сільська рада;
тел. 29-62-55. Додаткову інформацію щодо основних
функціональних обов’язків, розмірів та умов оплати
праці надає кадрова служба Байковецької сільської
ради.

Петриківська сільська рада проводить громадські обговорення детального плану території земельної
ділянки гр. Л. Й. Стиран в селі Петриків Тернопільського району Тернопільської області — для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, загальною площею 0, 0573 га
(кадастровий номер 6125286700:02:001:2523).
Обговорення відбудуться в приміщенні Петриківської сільської ради за адресою: с. Петриків, вул. Шептицького, 118 А, 5 березня 2018 року о 16 год.
З документацією можна ознайомитися в сільській раді. Тел. для довідок (0352) 49-56-65.
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Життя як воно є

Справжній чоловік

Тарілка гепнулася об стіну, дзвінко впала і розбилася в друзки. Степан,
котрий справно ухилився від посуду, запущеного в нього, тепер дивився на підлогу. На мить йому здалося, що то розбився не посуд, а його
сімейне життя. Ось так стрімко і раптово дає тріщини. І нічого вже не
склеїти й не змінити, що не кажи і як не намагайся.
Почув, як у кухні плаче дружина. Оксана затулила обличчя руками і гірко схлипувала.
Вона сиділа на підлозі, притулившись спиною до холодильника. Жінка мала вигляд
скривдженої дитини, і йому
так захотілося підійти до неї,
пригорнути, втішити й розрадити. Він навіть не образився
за запущену в нього тарілку.
Все ще кохав дружину, незважаючи ні на сварки, які тепер
були щоденною нормою, ні на
докори, котрими щедро посипала його щовечора.
Степан хотів уже кинутися до дружини, та вона раптово підвела голову і зустрілася
поглядом з його очима. Стільки холоду і неприязні було в тому погляді, що він закляк
на місці. Кілька безкінечно довгих хвилин вони свердлили одне одного очима. А потім
Оксана підвелася, підійшла до нього і, чеканячи кожне слово, промовила:
— Ти зіпсував мені життя. Ні роботи в тебе нормальної, ні машини, ні квартири. А
твоя зарплата — то мізер, якого вистачає лише на підгузки для донечки. Якби не мої
батьки, то ми пішли б жебракувати. Ти — ганчірка, якою всі витирають ноги.
— Оксанко, подумай, що говориш. Усі так живуть. Подумаєш, не купила нової сукні
на день народження до мами. Та в тебе їх стільки, що можна щодня в іншій ходити.
Я хотів їхати на заробітки, та ти ж сама сказала, що місце чоловіка — біля дружини і
дитини. Ось скоро аванс дадуть і купимо тобі обновку.
Степан дивився на кохану й не міг збагнути, коли для неї матеріальне набуло такої
ваги. До весілля вона ж була зовсім іншою: чуйною, доброю, веселою. Невже правду
кажуть, що кохання розбивається об буденність і побут?
Жінка засміялася. А потім дала йому ляпаса.
— Ти — не чоловік. Не чоловік! У тобі немає нічого від справжнього чоловіка!
Ті слова настільки вразили Степана, що він більше не чув, що ще казала йому Оксана. Він розвернувся й пішов.
Блукав рідним містом, розмірковуючи про своє життя. Хіба міг колись подумати, що
та, котрій ладен був прихилити небо і покласти світ до ніг, кидатиме йому в обличчя
такі гострі слова, що калічать душу? Хіба міг подумати, що його тихе сімейне щастя
піде й не залишить і згадки про себе? На землю вже спускалися сутінки, а чоловік далі
блукав містом, ніби в лабіринті, шукаючи вихід. Не хотів повертатися додому, та й до
батьків іти не мав бажання. Навіщо зайве турбувати їх своїми неприємностями? Зарадити — не зарадять, а серце буде краятися.
Раптом він зупинився перед рекламним щитом. На ньому був зображений чоловік у
камуфляжі і напис: «Сину, вставай на захист Батьківщини. Ти потрібен країні». Внизу
— адреса найближчого військкомату та номер телефону. Рішення визріло відразу.
Надворі народжувався новий день. За вікном сіріло. Степан кинув у сумку деякі речі.
Прочинив двері в дитячу кімнату, підійшов до колиски. Декілька хвилин милувався Софійкою. Нахилився і поцілував
у чоло. На душі зашкребли кішки. Як же
він буде без неї? Та все, що робить, заради неї — своєї донечки, свого сонечка.
Аби вона пишалася батьком.
Нечутно вийшов з кімнати. Прочинив
двері у спальню. Оксана солодко спала.
Він поклав поруч із нею білий аркуш. За
хвилину за ним зачинилися двері.
Далі все відбувалося швидко. Написав заяву добровольцем і пішов служити на схід країни. Уже рік він щодня доводить собі й бойовим побратимам те,
про що написав у записці дружині. Він
— справжній чоловік.

Дім, сад, город

Лютий — час сіяти перець і баклажани
У перцю і баклажана дуже довгий вегетативний період. Щоб урожай цих
теплолюбних культур встиг дозріти до настання холодів, насіння на розсаду
треба посіяти вже наприкінці січня — початку лютого. Як це зробити правильно, читайте у нашій публікації.
Почати слід із підготовки ґрунту і ємностей
для розсади. Найзручніше використовувати
ящики, стаканчики від молочних продуктів
або торфоперегнійні горщики. У ємностях
обов’язково треба зробити отвори для відведення зайвої вологи.
Ґрунт для розсади має бути родючим із
нейтральною реакцією. Для приготування
ґрунтосуміші можна використовувати городню чи дернову землю, торф або ж купити
вже готовий ґрунт для розсади. Ємності не
заповнюйте до краю, щоб під час поливу
вода з них не виливалася.

Перець
Перед посівом насіння обов’язково потримати протягом 20 хв. у 1%-му розчині марганцевокислого калію і промити водою. Щоб
сходи були дружними, впродовж кількох днів
насіння можна проростити при температурі не
нижче 25° С. Висівати на глибину близько 1 см.
Після цього ємності накрити поліетиленовою
плівкою (це забезпечить високу вологість, а
також постійну високу температуру), яку треба
прибрати, як тільки з’являться перші сіянці.
Після появи сходів (приблизно через тиждень) понизьте температуру до 18° С, щоб
рослини не витягнулися. Краще поставити
розсаду на підвіконня, де температура значно
нижча кімнатної. Через тиждень знову перенесіть рослини в більш тепле місце. Вдень температура має бути не нижчою 22-25° С, а вночі
— 16° С. Коли рослини виростуть заввишки
близько 7 см, для стійкості в ємність можна підсипати трохи землі.
У разі вирощування розсади в ящику на 1215-й день потрібно пікірувати сіянці за умови,
що в них вже є як сім’ядольні, так і добре розвинені перші справжні листочки.
До пікіровки обов’язково поливайте сходи
2 рази на тиждень, але невеликою кількістю
води. Використовуйте розчин кальцієвої селітри (1 г на 1 л води). Один раз на кілька тижнів
підгодовуйте розсаду розчином, що містить
мікроелементи.
Коли розсада досягне 22-25 см заввишки,
а коріння повністю обплете земляну грудку, її
можна висаджувати в ґрунт.

Сканворд
Баклажани

Насіння баклажанів також потрібно протравити в розчині марганцевокислого калію. Опісля замочити і пророщувати близько

Усміхніться
Чоловік читає повідомлення від
жінки: «Пішла, куди послав. Поводжуся, як назвав. І чому я раніше тебе не
слухала?»

У шлюбному агентстві:
— Ви кому, панно, перевагу надаєте: брюнету чи блондину?
— Мені б хотілось рудого! В мене
меблі червоного кольору!

У кімнату вбігає бліда покоївка:
— Пані! Ваш чоловік лежить в залі
на підлозі і не дихає, в руках в нього
папірець, а поруч — згорток.
— Нарешті прибула замовлена
мною норкова шубка.

— Люсю, налий грамів сто.
— Зранку на пияцтво потягнуло?
— До чого тут пияцтво? Мені
треба таблетку запити ...

двох днів. Для приготування ґрунтосуміші
змішати 2 частини родючого ґрунту, 1 — перегною і 0,5 — піску. Корисним буде додати
10 г азотних або калійних добрив. Насіння
баклажанів проростає доволі повільно — від
8 до 10 днів.
Вирощувати розсаду найкраще в пластмасових або торфоперегнійних стаканчиках.
Насіння слід висівати по кілька штук на глибину 2-3 см. Після того, як у сіянців з’явиться
перший справжній листок, слабші зріжте біля
ґрунту.
Через два тижні після появи сходів підгодуйте рослини мінеральними добривами або
розчином коров’яку (1:10). До висадки на постійне місце це слід зробити не менше трьох
разів. Використовувати варто фосфорнокалійні добрива, а після кожної підгодівлі
обов’язково поливати рослини, щоб розчин
не залишався на листках. Баклажани люблять
вологу, тому поливайте їх рясніше.
Оптимальна температура для вирощування розсади баклажанів — 20-22° С. Уважно
стежте за температурою повітря в приміщенні, адже навіть короткочасне її зниження може згубити рослини. Після того, як
з’являться сходи, необхідно збільшити температуру до 25° С, а вночі стежити, щоб вона
не опускалася нижче 16° С.
Якщо…
1. Сходи перцю і баклажанів розріджені й
недружні. Причиною може бути те, що насіння довго зберігалося, висохло або було травмованим. Тому перед посівом його необхідно
ретельно перебрати (пошкоджені, потемнілі,
з плямками цвілі видалити) і перевірити на
схожість. Для цього приготувати 4-5%-й сольовий розчин (1 чайна ложка кухонної солі
на 1 літр води) і покласти в нього добірні насінини на 2 години. За цей час дефективне та/
або порожнє насіння спливе на поверхню, а
повноцінне й наповнене осяде на дно.
2. Листя розсади стало бузковим чи фіолетовим. Це відбувається, якщо розсаду вирощують на холодному підвіконні. У переохолодженому ґрунті до рослин не надходять
потрібні мікроелементи, тож вони починають голодувати.
3. Розсада перцю і баклажанів витягується. Однією з причин може бути пізнє
проріджування сіянців. Цю процедуру потрібно проводити відразу після того, як
сформувалися 1-2 справжніх листочки.
Інакше рослини заважатимуть одна одній
і почнуть тягнутися вгору, щоб отримати
більше світла. Таке явище можна спостерігати і в разі вирощування розсади в умовах
завищеної температури і надмірного поливу. Спричинити витягування рослин може
й розміщення їх на темному підвіконні або
далеко від світла.
4. Сіянці перцю і баклажанів слабкі. Причиною цього, як правило, є невідповідний
ґрунт. Також не варто розміщувати розсаду
перцю й баклажанів поряд із помідорами,
оскільки цим культурам потрібен різний температурний режим. Посіви перцю і баклажанів треба утримувати за температури 25-28˚С
до появи сходів. На 4-7-й день її рекомендується знизити: вдень — до 16-18˚С, а вночі —
до 12-14˚С.

Гарних урожаїв!
Відповіді на сканворд №4 від 26.01.2018 р.


Минулого тижня дав оголошення в газету, що шукаю собі жінку. І ось отримав
цілий мішок листів.
— І що в них?
— Переважно одна пропозиція: «Бери
мою!»
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Знай наших! | Нагородження найкращих

Герої 2017-го спортивного року

На Тернопільщині підбили підсумки минулого спортивного року, за якими визначили кращих спортсменів,
тренерів, меценатів і команди. Загалом нагороди отримали 25 осіб. Відповідно до Указів Президента України,
орденом Княгині Ольги ІІІ ступеня нагороджено чемпіонку ХХІІІ Літніх Дефлімпійських ігор Марію Корнійчук, орден «За заслуги» ІІІ ступеня отримав її тренер Леон Уруський.
Лауреати в номінації «Найкращий спортсмен року»:
Дмитро Підручний, майстер
спорту України міжнародного
класу з біатлону (5 місце чемпіонату світу з біатлону, змішана
естафета); Андрій Антонюк,
майстер спорту України міжнародного класу з греко-римської
боротьби, бронзовий призер
чемпіонату світу серед молоді
до 23-х років, бронзовий призер
чемпіонату Європи серед молоді до 23-х років; Віталій Гринів,
майстер спорту України міжнародного класу з велоспорту,
бронзовий призер чемпіонату
Європи з велоспорту-треку.
Лауреати в номінації «Найкраща спортсменка року»:
Марія Хлян, майстер спорту
України міжнародного класу з
важкої атлетики, срібна призерка чемпіонату Європи з важкої
атлетики серед дорослих; Наталія Стребкова, майстер спорту
України міжнародного класу з
легкої атлетики, срібна призерка чемпіонату Європи з легкої
атлетики серед молоді; Анастасія Меркушина, заслужений
майстер спорту України з біатлону, срібна призера чемпіонату світу з біатлону (естафета).

На фото (зліва направо): начальник управління фізичної культури
і спорту Тернопільської ОДА Віктор Мацикур, заступник голови
Тернопільської облради Любомир Крупа, майстер спорту України
з пауерліфтингу Анастасія Наконечна, голова Тернопільської облради
Віктор Овчарук, заступник голови Тернопільської ОДА Юрій Юрик.

Лауреати
в
номінації
«Разом з олімпійцями»: Анастасія Наконечна, майстер спорту України з пауерліфтингу,
срібна призерка чемпіонату Європи з пауерліфтингу; Максим
Грейцар, кандидат у майстри
спорту України з кікбоксингу,
чемпіон Європи з кікбоксингу серед молоді; Олег Петренко, кандидат у майстри спорту
України з армспорту, чемпіон
світу з армспорту.

Лауреати в номінації «Сильні
духом»: Іван Шкварло, заслужений майстер спорту України
з футболу, чемпіон світу серед
спортсменів із ДЦП з футболу; Тарас Радь, майстер спорту
України міжнародного класу з
біатлону, чемпіон світу з біатлону
серед спортсменів з ураженням
опорно-рухового аппарату; Марія Корнійчук, майстер спорту
України, чемпіонка ХХІІІ літніх
Дефлімпійських ігор з дзюдо.

Футбол | Утрачені таланти

Вони могли стати зірками
Загальновідомо: аби стати зіркою, лише таланту недостатньо, необхідно
наполегливо тренуватися, постійно працювати над собою. Однак чимало футболістів не змогли або не захотіли розвинути власні спортивні навички. Один із футбольних сайтів України згадав яскравих українських
гравців, котрі через певні причини й обставини не змогли заявити про
себе на повний голос, хоча мали для цього все необхідне.

Олександр АЛІЄВ. Мабуть, найяскравіший
представник (разом зі своїм другом Артемом
Мілевським, котрий виступає за брестське
«Динамо») знаменитої академічної групи
1985-го року народження, що працювала під
керівництвом Павла Яковенка. Зовні схожий
на Олександра Заварова, талановитий атакуючий хавбек із найпотужнішим ударом переїхав
до Києва з академії московського «Спартака»,
і саме в столиці України прогресував семимильними кроками. Академія, третя команда,
«Динамо-2» і дебют в основному складі в 17
років — за віхами прогресу Алієва стежила вся
Україна, вигукуючи: «Ось вона — нова динамівська надія. Він, мовляв, точно заграє!».
Але заграти в найсильнішому українському
клубі талановитому півзахисникові одразу не
вдалося, і лише після появи на тренерському
містку киян Юрія Сьоміна він став одним із лідерів команди. Згодом був успішний, але короткий період у московському «Локомотіві», після
чого було невдале повернення в «Динамо». А
далі — клуби, які не можна назвати ґрандами.
Нині Олександру 32 роки, грає в чемпіонаті Києва за аматорський «Катандзаро», подейкують,
що ним цікавиться житомирське «Полісся» з
другої ліги. Так, кар’єра цього талановитого
гравця могла би скластися більш успішно, якби
не спосіб життя, який він вів практично впродовж усіх своїх виступів у «Динамо».
Олексій БЄЛІК. У 20 років Олексій уже був
гравцем «Шахтаря». Забивав приголомшливі
м’ячі ножицями за молодіжну збірну України і,
до того ж, помітно прогресував. Колишній форвард «гірників» рано розпочав стукати в двері
основного складу донецького клубу, чудово
взаємодіючи з більш досвідченим Андрієм Воробеєм. Однак час минав, а тренери «Шахтаря»
все частіше віддавали перевагу Брандао або
Олександру Гладкому. Бєлік спробував змінити власну долю, проте перехід у німецький
«Бохум» цьому не посприяв. Короткі щасливі
періоди в «Дніпрі» і запорізькому «Металургу»
стали періодом заходу кар’єри талановитого
нападника. Нових пропозицій не було, і в 31 рік
Олексій вимушено почепив бутси на цвях.
Олег ДОПІЛКА. Позиція правого захисника з моменту, коли Олег Лужний завершив

кар’єру гравця, була проблемною і в «Динамо», і в національній збірній України. 10 років тому з’явився шанс, що її на роки займе
вихованець київського футболу. У 21 рік Олег
Допілка дебютував у складі «динамівців», а
потім і в збірній, але після декількох матчів
чомусь перестав користуватися довірою
тренерського штабу і відправився набиратися досвіду по орендах. Період у «Кривбасі»
не став належним поштовхом до прогресу,
й Олегові довелося задовольнятися роллю
футбольного пілігрима. Їздив Допілка винятково по українських клубах. Наразі він осів у
закарпатському «Минаї», що виступає в аматорській першості України.
Володимир ЛИСЕНКО. У 29 років цей
футболіст продовжує активну кар’єру,
об’їздивши чи не всю Україну. Де тільки не
ступала нога уродженця Києва: від Ужгорода
до Харкова. Лисенко намагався знайти застосування своєму таланту, але щоразу все виходило не так, як хотілося би. Ніде, крім, мабуть,
другої «динамівської» команди, Володимиру
не вдавалося блиснути бомбардирськими
якостями, хоч у «Динамо» гра вдавалася.
Згадати хоча би Суперкубок України 2007-го,
коли кияни фактично другим складом у серії
післяматчевих пенальті переграли «Шахтар»,
а Лисенко був одним із найкращих на полі.
Проте, не отримавши шансу реалізуватися
в улюбленому клубі, нападник спробував
змінити долю шляхом численних змін команд. Що з цього вийшло, ми вже знаємо.
Нещодавно Володимир змінив чернігівську
«Десну» на інший колектив першої ліги, що
прагне підвищитися в класі, — ковалівський
«Колос». Але навряд чи так він бачив власну
кар’єру на рубежі 30-річчя...
Олександр МЕЛАЩЕНКО. Свого часу вихованця полтавського футболу вважали чи не
головним кандидатом на заміну Андрієві Шевченку, котрий перейшов у «Мілан». Зокрема
так вважали в «Динамо», і форвард «Ворскли»
причалив до берегів Дніпра. Перші голи в
складі флагмана українського футболу, дебют
у Лізі чемпіонів, збірна України — все це було
в житті скромного полтавського хлопця, однак такий стрімкий прогрес зійшов нанівець.

Лауреати в номінації «Олімпійські надії»: Тарас Шевчук,
майстер спорту України міжнародного класу з велоспорту
(трек), фіналіст чемпіонату Європи з велоспорту (трек); Анастасія Бачинська, майстер спорту
України зі спортивної гімнастики, фіналістка XIV літнього Європейського юнацького Олімпійського фестивалю; Віталій
Труш, майстер спорту України з
біатлону, срібний призер чемпіонату світу з літнього біатлону
серед юніорів.
Лауреати
в
номінації
«Тренер року»: Олег Меркушин, тренер-викладач КУТОР
ШВСМ з біатлону; Віктор Симів, заслужений тренер України
з важкої атлетики, тренер Скалатської ДЮСШ; Андрій Телебан, заслужений тренер України
з греко-римської боротьби, директор Тернопільської ДЮСШ з
греко-римської боротьби.
Лауреат у номінації «Найкраща спортивна команда»:
волейбольний клуб «ГаличанкаТНЕУ-Гадз», 4 місце чемпіонату
України серед команд суперліги
(жінки), тренер Віктор Туркула.
За матеріалами офіційного
сайту Тернопільської ОДА.
Вихованець «Динамо»
Олександр Алієв грає в
чемпіонаті Києва
за аматорський
«Катандзаро».

Це могли спричинити спад мотивації і запаморочення від успіхів, але все ж Мелащенко примудрився провести досить непоганий період
у «Дніпрі». На жаль, він також виявився коротким. Потім були скромні «Кривбас» і запорізький «Металург». Не догравши до 32-х років,
Олександр завершив активні виступи. Втім,
колись перспективний форвард продовжує
займатися улюбленою справою, щоправда,
вже на аматорському рівні...
Адріан ПУКАНИЧ. Уродженець Закарпаття в зовсім юному віці став основним у
«Шахтарі». В компанії більш зрілих майстрів
хавбек не знітився і навіть устиг відзначитися в складі національної збірної України. Про
такий дебют можна було тільки мріяти. Але
незабаром щось пішло не так... Молодий футболіст усе рідше нагадував того самого талановитого півзахисника, який зрілою грою
наробив стільки шуму. Відрядження в «Іллічівець» (сьогодні перейменований у «Маріуполь») була досить тривалою, проте Адріану
так і не вдалося повернутися на попередній
рівень. Пішов спад, зокрема у вигляді переходів у заштатні клуби. Пограв у закарпатському «Севлюші» з рідного Виноградова.
Вочевидь, найближчим часом 34-річний Пуканич, котрий перебуває в статусі вільного
агента, завершить професійну кар’єру.
Олександр РОМАНЧУК. Колись багатообіцяючий захисник скромної «Десни» опинився в «Динамо», але шансу виявити себе
на високому рівні фактично не отримав. Так,
Олександр провів декілька матчів у складі
«динамівців», але навряд чи його розглядали як претендента на місце в основі киян.
Закономірні оренди не давали необхідного
ефекту. Більш-менш показати себе Романчук
зумів лише в столичному «Арсеналі», після
чого отримав хороший шанс вийти на новий рівень. Тоді ще грізний «Металіст» з Мироном Маркевичем на чолі, здавалося, став
путівкою до успіху, але період у Харкові виявився короткочасним. Далі була «Ворскла»,
після якої в 30-річному віці Олександр через
брак гідних варіантів продовження кар’єри
попрощався з великим футболом.
Підготував Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.
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УВАГА! 9 лютого о 10 год. у приміщенні великого залу Тернопільської
районної державної адміністрації
(м. Тернопіль, майдан Перемоги, 1)
відбудеться звітно-виборна конференція Тернопільської районної федерації футболу. Заявки на участь у
виборах голови федерації, а також у виконком і комітети федерації приймають
до 5 лютого.
Виконком Тернопільської
районної федерації футболу.

Спортивний калейдоскоп

Олександр Усик вийшов у фінал
Всесвітньої боксерської суперсерії у
важкій вазі, ставши володарем двох
поясів за версіями WBO та WBC. У
непростому бою, що тривав усі 12 раундів, український боксер, згідно із загальним суддівським рішенням, переміг латвійця Майріса Брієдіса. 114:114,
115:113, 115:113 – так розподілилися
бали трьох суддів під час поєдинку. У
фінальному двобої, що відбудеться 11
травня в Саудівській Аравії, Олександр
Усик зустрінеться з переможцем пари
Марат Гасієв – Юніер Дортікос.
Тернопільська «Галичанка» вийшла
у фінал Кубка України з волейболу
серед жінок. Тернополянки здолали
опоненток із луцької «Волині» — двічі по 3:2. У фінальному протистоянні,
що відбудеться 17 лютого в Черкасах,
наші спортсменки поміряються силами з южненським «Хіміком».

Збірна України з біатлону виграла
«золото» у змішаній естафеті на
чемпіонаті Європи в італійському
місті Ріднау. Участь у гонці взяли
Юлія Журавок, Ірина Варвинець, котра раніше стала чемпіонкою Європи в жіночому біатлонному спринті,
Артем Прима й уродженець Острова
Тернопільського району Дмитро Підручний. Вони завершили естафету з
часом 1:11:40:1. 2-ге і 3-тє місця посіли відповідно команди з Росії та
Норвегії, відставши від українців на
понад 11 хвилин. У підсумку Україна
посіла 2-ге загальнокомандне місце
на континентальній першості з 4-ма
медалями, серед яких 2 золоті та 1
срібна. Найбільший доробок на змаганнях в активі Ірини Варвинець – 3
золоті нагороди (одна в командній
естафеті) та 1 срібна. Першу сходинку
в загальному заліку виборола команда Франції — 2 «золота», 2 «срібла» й
1 «бронза».
Київське
«Динамо» підписало
контракт із перуанським центральним захисником Карлосом Самбрано, який виступатиме за киян під 2-м
номером. Раніше він грав за німецькі
«Шальке», «Санкт-Паулі», «Айнтрахт»,
російський «Рубін» і грецький «ПАОК».
Цього сезону провів 6 поєдинків у
грецькій Суперлізі та 2 в Кубку Греції.
У складі національної збірної Перу зіграв 43 матчі і забив 4 голи. Найкраще
досягнення зі збірною — 3-тє місце на
Копа Америка-2015. До слова, Карлос
Самбрано — перший перуанський легіонер в історії «динамівців».
Підготував Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.
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Все буде смачно

Виберіть тісто для піци: рецепти на будь-який смак
додати інші продукти та вимісити тісто і
добре відбити.

На кефірі

Знадобиться: 2,5 склянки борошна,
400 мл кефіру, 2 яйця, 1 ч. ложка цукру,
1/2 ч. ложки соди, оцет для гасіння соди,
1/2 ч. ложки солі.
Яйця збити, додати сіль і цукор, влити кефір. Соду загасити оцтом, додати у
тісто, перемішати. Висипати борошно.
Тісто добре вимісити. Воно має бути
консистенції бісквітного тіста.

Листкове

Тісто для піци — головна деталь улюбленої всіма італійської страви.
Якою не була б начинка, правильно приготовлена основа вигідно доповнить її смак. Тісто для піци готують на воді або молочних продуктах,
обов’язково додають олію.
Вибираючи рецепт тіста для приготування піци, варто зважати не лише
на особистий смак, а й враховувати, якою буде начинка. Найтоншим
буде тісто без дріжджів, хрустким — листкове, м’яким — дріжджове, а
пишним — на кефірі. Отже, пропонуємо кілька рецептів тіста для піци.
Італійське

Знадобиться: 300 г борошна, 6 г сухих
дріжджів, 225 мл теплої води, 2 ст. ложки
оливкової олії, 1/2 ч. ложки солі.
Змішати борошно, сіль і дріжджі в кухонному комбайні. Перемішати олію та
воду. Не вимикаючи комбайн, влити рідину й замісити однорідне тісто. Перекласти
на стіл, посипаний борошном, і місити
протягом 2-3 хв.
Перекласти тісто в миску та змастити
зовні оливковою олією. Накрити миску
харчовою плівкою та поставити у тепле
місце на 40 хв., поки тісто не збільшиться
в 2 рази.
Потім знову місити впродовж 1-2 хв.

Розкачати корж діаметром 30 см і покласти на деко. Підняти край на 2 см, щоб вийшов бортик, та наповнити начинкою.

Дріжджове

Знадобиться: 250 г борошна, 125 г вівсяних пластівців, 80 г застиглого нарізаного шматочками вершкового масла,
1/2 склянки теплого молока, 15-20 г свіжих дріжджів, 1 ч. ложка цукру, 1 ч. ложка солі.
Розчинити дріжджі в половині необхідного молока, додати цукор і трохи борошна. Дати постояти 10-15 хвилин, щоб
дріжджі почали бродити. У борошні зробити ямку, влити підготовлені дріжджі,

Знадобиться: 400 г борошна, 40 г маргарину, 1 склянка води, 1 ч. л. солі.
Борошно просіяти, в центрі зробити
ямку, влити дуже холодну воду з сіллю,
акуратно ножем з'єднувати поступово
борошно і воду, потім руками замісити
круте тісто без грудочок, накрити його і
прибрати на 1,5-2 год. у холодильник.
Маргарин розм'якшити і надати йому
поздовжню форму, прибрати в холод на
годину. Опісля тісто розкачати, щоби
було вдвічі більше за розмір прямокутника, сформованого з маргарину. На
середину коржа покласти маргарин,
накрити з двох боків тістом повністю.
Посипати тісто і робочу поверхню борошном, покласти тісто швом донизу,
розкачати якомога тонше в довжину,
скласти втричі, знову так само розкачати, знову скласти, прибрати в холод на
годину. Тісто готове.

Сирне на молоці

Знадобиться: 250 г борошна, 100 г
сиру, 1 яйце, 3 ст. ложки молока, 4 ст.
ложки олії, 20 г дріжджів, щіпка солі.
Змішати усі інгредієнти та замісити
дріжджове тісто. Скачати з нього кульку та дати постояти 10-15 хвилин. Далі
розділити на шматки потрібного розміру та розкачати з них круглі заготовки
завтовшки 1 см. Покласти їх на змазане
олією деко або у форму, розрівняти так,
щоб по краю вийшов невеликий бортик.
На поверхню вкласти шар начинки та випікати при середній температурі близько
півгодини.

Пісочне

Знадобиться: 500 г борошна, 250 г
маргарину, 125 г сметани, 50 г цукру, 2
яєчних жовтки, сік 1/2 лимона, цедра 1
середнього лимона, щіпка солі.
Перемішати борошно з цукром і ретельно посікти з добре охолодженим
маргарином. Додати змішані зі сметаною
жовтки яєць та всі інші компоненти тіста й вимішати його. Загорнути в пергаментний папір, покласти в холодильник
і використовувати в міру потреби.

На пиві

Знадобиться: 280 мл пива, 400 г борошна, 2 г цукру, 15 г солі, 80 мл олії.
Змішати борошно з цукром та сіллю,
поступово влити пиво з олією. Замісити
тісто у пружну кулю, накрити рушником
та залишити на 30 хв. Готове тісто розкачати у пласт діаметром 30 см, викласти
начинку і запікати у духовці протягом 15
хвилин за температури 180° C.
Смачного!

Дитячий майданчик

БОГАТИР СТЕПАНОВИЧ

У городі, у Галичі живе-проживає
молодий-молодець богатир Степанович. Кінь у нього бурий, волохатий,
грива до землі сягає, а зброя на могутніх плечах, як золото, сяє. Уже
то йому не в замку сидіти, не в городі
жити, а мандрувати бажається. Тож
Степанович до матері йде, тричі поклін кладе і так каже:
— Мамо моя, мені молодому в далеку дорогу пора. Скрізь я бував, а от
стольного города, славного Києва, я
ще й зовсім не видав. Раннім ранком
у стольному городі мені бути, славному володареві нашому Володимировіцареві поклонитись.
— До стольного Києва не їдь, мій
сину! Там богатирів немало. Богатирів та ще й князенків. З тебе молодого ще й посміються. Посміються ще й
погордують: "Молоде соколя, ще й в
силу не вбилось, а між нас іде, слави
шукає", — так це тобі скажуть.
— Соколя молоде, та до лету вже
сильне. Не спиняй, моя мати!
І виїхав молодець славний Степанович. А простори — далекі, а ліси — не-

прохідні, а ріки — широкі-широченні.
Та кінь богатирський зупину ніде не
має, понад хмари соколом летить. На
Службу Божу в Києві задзвонили, а
Степанович перед володарем "Ясним
Сонцем" став у замку високому, над
рікою широкою, над Дніпром.
Ласкаво богатиря Володимир прийняв і поспитав, як довго з города Галича він мандрував.
— На вечірню вчора в Галичі задзвонили, я виїжджав. На Службу Божу в
Києві сповістили, я тут ось став.
Тут бояри гнівом розгнівились:
— Як? Чом ти нас не шануєш, вигадками твоїми обдурюєш? Чи ж бо
не три по три сонце гасне, місяць сходить нам, богатирям, тим шляхом
проїжджаючим?
Тут і красний Чурило Пленкович,
з Галицької землі богатир, своє слово
сказав: "Хто його й зна, хто він такий", — і побіч нього й сісти на пирі
не бажав.
Отоді то Ілля Муромець, славний
богатир, тричі Великому Володареві
поклонивсь і своє слово до всіх сказав:
— На Почайну ріку всі ходіть! З молодим соколом до змагу стати, силуумілість перевірити.
Перший Чурило Пленкович іде.
Здалека конем розганяється, ріку
Почайну перескакує. Та в воду впав,
другого берега не дістав. А Степанович і без розгону з берега на берег, над
глибиною своїм конем богатирським
легко пронісся.
— Слава молодому богатиреві! Слава! У Києві городі йому бути! — кругом грімко залунало.
Тоді він тричі королеві, всім богатирям поклін віддав, за хліб-сіль подякував.

Лабіринт

Лютий

Лютий морозець гукає —
Малюки нехай тікають.
То пройма до кісточок —
Одягаю кожушок.
Починаю в сніжки грати —
Він хапає рученята.
Одягаю рукавички —
А мороз щіпає щічки
Олена Коваленко.

Загадки

Білий, як пір’їна, холодний, як
крижина. (Сніг)
Влітку відпочивають,
Взимку дітей катають. (Санчата)
Під вікном моїм калюжа
Уночі замерзла дуже,
Узялася склом твердим.
Добре ковзатись на нім. (Лід)

