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28 лютого Президент Петро
Порошенко дав двогодинну пресконференцію, на якій розповів про
досягнення на посаді Глави держави,
плани на майбутнє і головні виклики,
що стоять перед нашою країною.
Про досягнення
«Під час минулої сесії, з вересня по січень, коефіцієнт корисної дії співпраці з парламентом,
на мою думку, виявився достатньо високим.
Ухвалили пенсійну, освітню, медичну реформи.
Проголосували надзвичайно важливий закон про сільську медицину, створили новий
Верховний Суд, який нарешті почав працювати. Дуже важливі кроки зроблені в напрямку
децентралізації.
Проте рівень життя, підкошений війною та
економічною агресією, тільки-но починає відновлюватися, і темпи надто повільні. Звичайно,
мене, як Президента, це не влаштовує.
Але про те, що зміни помітили, визнали й оцінили у світі, свідчить старт безвізового режиму,
яким вже скористалися півмільйона українських
громадян.
Всупереч негативним передбаченням багатьох експертів, ми налагодили продуктивний діалог з новою американською адміністрацією, з нашими партнерами з інших країн.
Владі є чим прозвітувати і в інших питаннях,
особливо якщо порівнювати сьогоднішній стан
речей з тією багатоплановою катастрофою, в лещатах якої країна перебувала в 2014 році.
Але я запросив вас не для того, аби похвалитися про досягнення. Хотів би поговорити
про серйозні виклики, які стоять перед країною поточного року».

Головні виклики і завдання
«Безумовно, ключовим із них залишається війна Росії проти України. Ціна агресії для
Росії зростає завдяки зміцненню Збройних сил
України і продовженню політики санкцій проти
Москви. Це, звичайно, значно зменшує ризик
повномасштабної агресії росіян, але аж ніяк не
зводить цю загрозу до нуля. Тому наша армія має
забезпечити безпеку на всій лінії державного
кордону. Посилення її бойової спроможності
залишиться моїм головним пріоритетом як
Верховного Головнокомандувача Збройних
сил України. Наші Збройні сили слід укріпити
настільки, щоби вони були не лише обороноздатними, а й спроможними звільнити окуповані
території.
Але, звичайно ж, пріоритетним і безальтернативним вважаємо мирний, політикодипломатичний спосіб відновлення територіальної цілісності. Будемо дотримуватися
Мінських домовленостей і наполегливо добиватися розміщення миротворчої місії ООН
на прийнятних для України умовах.
Хочу нагадати, що цю ініціативу я озвучив ще
2015 року, але, на жаль, лише тепер вона здобуває дедалі більшу підтримку в наших партнерів.
Реклама

Дуже важливе прийняття Закону про відновлення державного суверенітету на окупованій
частині Донбасу. Найближчим часом, відповідно до його вимог, я проведу реорганізацію управління підрозділами Збройних сил
на сході.
Хочу привернути вашу увагу, що сьогодні я
подав до Верховної Ради ключовий, стратегічний проект Закону «Про національну безпеку».
Розробляли його в тісний співпраці з нашими
партнерами по НАТО. Він передбачає перехід нашого безпекового сектору на стандарти
НАТО, впровадження демократичного цивільного контролю за армією, правоохоронними
органами та спецслужбами. Я прийняв рішення,
що навіть під час війни маємо прийняти призначення цивільного міністра оборони, розділити
позиції Головнокомандувача і начальника Генерального штабу.
Хотів би наголосити, що головним викликом є соціальний: бідність, низький рівень та
незадовільна якість життя переважної більшості
українців. Люди цим, природно, розчаровані. Я
розумію це незадоволення і повністю поділяю.
Ми отримали у спадщину нереформовану,
відсталу економіку, смертельно хвору банківську систему, рівень проблемних кредитів перевищував 70% — банківська система фактично
була банкрутом, порожній казначейський рахунок, порожній бюджет. Далі – напад з боку Російської Федерації, незаконна анексія Криму… І
треба було шукати кошти на оборону в умовах,
коли внаслідок окупації ми втратили більше двадцяти відсотків промислового потенціалу нашої
держави.
Окремим елементом гібридної війни було
агресивне закриття для України російського
ринку, який колись поглинав більше третини
українського експорту. А ще, хотів би наголосити, нам відключили газ, перекрили транзит в
треті країни.
Ми вистояли! Проте не полишає відчуття,
що зробили не все, що могли. Так, ми відновили економічне зростання. Два відсотки плюс до
ВВП — це, звичайно, краще, ніж 15 мінус. Чи не
так? Але очевидно, що досягнуті темпи є катего-

рично неприйнятними і недостатніми, щоби забезпечити не символічне, а відчутне зростання
заробітних плат і пенсій.
Маємо зробити низку важливих кроків, щоби
на ноги звівся середній клас. Адже саме він є гарантом демократичного характеру політичної
системи, тією скелею, об яку розбиваються каламутні хвилі популізму.
Популізм та отаманщина – ще два виклики,
які стоять перед нами так само гостро, як і сто
років тому, коли Україна через брак внутрішньої
єдності стала здобиччю агресора та втратила незалежність. Місія моя, як Президента, місія моєї
команди – не допустити повторення тих помилок. Впевнений, що вона – безальтернативна.
Я захищатиму країну від безвідповідальних
популістів. Навіть попри те, що вони уклали
таємний союз з контрреформаторами і реваншистами. І деяких професійних борців за «щастя
народу» корупціонери-втікачі щедро частують
грошима з-за кордону, при чому – вкраденими
в українців. Ми, на жаль, поки що не все змогли
повернути до бюджету, але робота триває».

Очікування
«Я очікую від парламенту надзвичайно важливих рішень, причому в найближчий тиждень.
Рішення щодо кадрових питань. Йдеться про голосування за главу Національного банку України. Мені дуже приємно, що під час зустрічі фракції пообіцяли підтримати запропоновану мною
кандидатуру».
Нагадаємо, Порошенко 18 січня вніс на розгляд парламенту постанову про призначення
Яківа Смолія головою НБУ. Яків Смолій – український банкір зі стажем, кандидат економічних
наук і мільйонер. Виконує обов'язки голови
НБУ, відколи Гонтарева пішла у безстрокову
відпустку.
Крім того, Президент назвав й інші першочергові завдання для парламенту: призначення
нового складу Центральної виборчої комісії, омбудсмена з прав людини та голови Рахункової
палати.

Шановні мешканці
Байковецької громади!
27 березня 2018 року
о 18 год. у приміщенні
будинку культури с. Байківці
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Офіційне

Сесія районної ради: є чим пишатися,
але й працювати є над чим
23 лютого відбулася 16-та сесія Тернопільської районної ради сьомого скликання під
головуванням очільника райради Андрія
Галайка.

В роботі сесії взяли участь депутати районної ради, голова РДА Олександр Похилий,
начальники управлінь, відділів та служб
районної державної адміністрації, керівники територіальних підрозділів центральних
органів виконавчої влади, представники
поліції та інших правоохоронних органів,
сільські, селищні голови, працівники виконавчого апарату районної ради та представники громади, які прийшли на сесію, щоб
вирішити одне з найбільш болючих питань.
Саме їх вислухали першими. Незадоволені мешканці
району вимагали вирішити проблему із «Карткою тернополянина».
— Ми все життя відпрацювали на «Ватрі», на комбайновому та цукровому заводах, на «Оріоні» та інших підприємствах, наповнювали бюджет Тернополя, а сьогодні
нашим конституційним правом намагаються знехтувати! Ми не дозволимо цього, адже усі люди рівні, тож,
ми маємо право на безоплатний проїзд у громадському
транспорті, — висловлювалися представники громади
району. — Якщо ж нас не почують, то діятимемо радикально — перекриватимемо дороги до кожного села, одночасно. І так буде доти, доки питання не буде вирішено
раз і назавжди на нашу користь.
Керівники району погодилися разом із депутатами
виробити механізм вирішення цього питання та звернутися із відповідними заявами на адресу міської ради
Тернополя, Президента України, Прем’єр-міністра України та Генеральної прокуратури України, адже цілком
згідні з тим, що проблема нагнітає соціальну напругу в
суспільстві та потребує негайного розв’язання.
Після цього районні депутати взялися до розгляду
питань, яких на порядку денному було 29. Кожне з них
було детально опрацьоване попередньо на постійних
комісіях районної ради.
Так, присутні заслухали звіт начальника фінансового управління Тернопільської РДА Ольги Казимирів «Про виконання районного бюджету на 2017 рік».
Окрім того, звіт за рік, що минув, підготував і голова
Тернопільської районної ради Андрій Галайко (текст
опублікований у випуску газети «Подільське слово» за
16.02.2018 р.). Він також подякував депутатському корпусу, місцевим органам самоврядування, РДА за спільну
чітку позицію та проведену плідну роботу щодо вирішення актуальних питань, що стосуються життєдіяльності району.
Голова Тернопільської РДА Олександр Похилий звітував про виконання програми соціальноекономічного та культурного розвитку Тернопільського району на 2017 рік. Депутати ще до початку сесії
отримали брошури із вичерпною інформацією стосовно
всіх напрямків щодо цього питання.

— Підсумовуючи виконання основних показників
розвитку району у минулому році, можна стверджувати: результати порівняльного аналізу основних макроекономічних показників розвитку району вказують
на те, що нам є чим пишатися. Зокрема, мовою цифр,
обсяг реалізованої промислової продукції за звітний період становив 1537,4 млн грн; обсяг реалізації продукції
сільськогосподарськими підприємствами — становить
1201,0 млн грн; загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, внесених в економіку району, станом на 01.10.2017
р. становив 5593,8 тис. дол. США; обсяг будівельних робіт за 11 місяців 2017 року — 218,0 млн грн; обсяг роздрібного товарообороту станом на 01.10.2017 року становить 271,0 млн грн, — зазначив Олександр Похилий.
— Я впевнений, що цей рік буде ще результативнішим і
разом, згуртованою командою однодумців, ми зробимо
ще більше для того, аби Тернопільський район процвітав
та лідирував в області за усіма показниками. (Детальний звіт голови РДА — у випуску газети «Подільське слово» від 23.02.2018 р.)
Обговорили під час 16 сесії районної ради і низку інших важливих тем. Серед питань порядку денного: проекти про міжбюджетні трансферти; про внесення змін
до бюджету району на поточний рік; про виконання
програми захисту населення і територій від назвичайних ситуацій; про програму військово-патріотичного
виховання учнівської молоді Тернопільського району на
2018-2020 рр.; про програму протидії організованій злочинності, корупції та тероризму на 2018-2020 рр.; про
комплексну програму проведення заходів із запобігання
виникнення африканської чуми свиней на наступні три
роки тощо. Серед питань були також земельні, соціальні
та організаційні.
Районна рада також затвердила Програму сприяння поліції у підвищенні рівня безпеки громадян на території Тернопільського району на 2018-2019 роки.
— Передусім взаємодію поліції з громадськістю
необхідно спрямувати на вирішення двох основних
взаємопов’язаних проблем – задоволення потреб населення у поліцейських послугах та поліпшення ефективності виконання поліцією відведених їй завдань.
Проект розпорядження відпрацьовано з урахуванням
зауважень, рекомендацій та пропозицій Тернопільського районного відділення поліції Головного управління
Національної поліції в Тернопільській області, — зауважив начальник відділу взаємодії з правоохоронними
органами, оборонної і мобілізаційної роботи апарата
Тернопільської райдержадміністрації Василь Загороднюк.
Для виконання Програми після її затвердження на
сесії необхідне загальне фінансування з районного бюджету в сумі 250,0 тис. грн. на 2018-2019 роки. З цим погодився депутатський корпус, зазначивши, що безпека
громадян — пріоритет роботи усіх гілок влади.

Президенту України
Прем’єр-міністру України
Голові Верховної Ради України

ЗВЕРНЕННЯ!
Ми, депутати Тернопільської районної ради, від імені територіальних громад району звертаємося до вас із вимогою
забезпечити виконання статей Конституції України, зокрема
статті 24, яка гласить: «Не може бути привілеїв чи обмежень
за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та
інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками».
Постановою Кабінету Міністрів України від 17.05.1993 р. №
354 «Про безплатний проїзд пенсіонерів в транспорті загального користування» передбачено право пенсіонерів за віком
на безплатний проїзд у міському пасажирському транспорті
загального користування (крім метрополітену і таксі) та на
приміських маршрутах.
Міська рада міста Тернополя рішенням виконавчого
комітету ухвалила рішення № 543 від 02.08.2017 р. «Про затвердження Порядку забезпечення осіб, офіційно зареєстрованих чи фактичне місце проживання яких є м. Тернопіль,
електронними квитками у вигляді «Соціальної картки тернополянина».
У Законі України «Про Державний бюджет України 2018
рік» видатки у вигляді субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію за пільговий проїзд окремих
категорій громадян не передбачені і фінансуються за рахунок місцевих бюджетів.
Але стаття 142 Конституції України гласить: «Витрати органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень
органів державної влади, компенсуються державою».
Вважаємо, що Постанова Кабінету Міністрів України №354
і Закон України «Про державний бюджет України на 2018
рік» суперечать одне одному. Вихід з цієї ситуації вбачаємо
у спрямуванні коштів на пільгове перевезення з державного
бюджету. Тоді будуть дотримані і Конституція України, і Постанова КМУ № 354, і права громадян України.
Нині пасажир-пенсіонер не може скористатися своїм правом на пільговий проїзд, якщо він не проживає в м. Тернополі. Але жителі Тернополя їздять в приміських маршрутах, де
за пільговий проїзд оплачує Тернопільський районний бюджет. 30 тисяч дачних ділянок в районі перебувають у власності жителів міста, куди їдуть в основному пенсіонери.
Відповідно до статті 19 Конституції України «органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами
України».
Чи Конституція вже не є Основним Законом України?
Прийнято на 16 сесії районної ради
23 лютого 2018 року

Депутати
затвердили низку розпоряджень
голови районної ради та
очільника РДА. Голосували одностайно, адже
кожна порушена під час
сесії проблема має неабияке значення для подальшої реалізації ефективних проектів та програм
у Тернопільському районі.
Лілія КУЛЕНИЧ.

На часі

8 Березня відзначатимуть
чотири дні поспіль

Відповідне розпорядження «Про перенесення робочих днів у 2018 році»
було ухвалене урядом.
«Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.01.2018
р. № 1-р та у зв’язку з відзначенням Міжнародного жіночого дня (8 Березня),
який у 2018 році припадає на четвер, вихідним буде і п’ятниця, 9 березня, але
його доведеться відпрацювати 3 березня», — йдеться в документі.
Оскільки 8 Березня — державний вихідний, роботодавцям рекомендовано скоротити робочий день 7 березня на одну годину.
Крім того, працівникам підприємств, установ та організацій, яким установлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями (субота і
неділя), окрім органів Пенсійного фонду, Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», Державної казначейської служби та
банківських установ, у 2018 році перенесено робочі дні з:
•
понеділка, 30 квітня, на суботу 5 травня;
•
п’ятниці, 29 червня, на суботу 23 червня;
•
понеділка, 24 грудня, на суботу 22 грудня;
•
понеділка, 31 грудня, на суботу 29 грудня.

Актуально

За рік пенсія в Україні зросла на третину
Кожен четвертий громадянин — пенсіонер. Протягом 2017 року середній розмір пенсії в Україні зріс на 35,7% (652,15 грн) — до 2480 грн. Такі дані наводить
Пенсійний фонд України.
Загалом на виплати для
11,7 млн пенсіонерів минулого року витратили 286,6 млрд
грн.
Нагадаємо, торік в Україні
двічі збільшували пенсії: з 1
травня, у зв'язку зі зміною
прожиткового мінімуму, та
з 1 жовтня. Підвищення охопило 10,2 мільйона чоловік,
або 90% пенсіонерів України.
Восени мінімальна пенсія за
віком зросла на 10,7% до 1452
грн.

Також відомо, що минулого року на пенсію вийшли
384,3 тисячі українців.
«2017 року відбулося збільшення питомої ваги власних
коштів Пенсійного фонду в
забезпеченні фінансування
пенсійних виплат. Так, питома вага коштів державного
бюджету в забезпеченні середньої виплати скоротилася
від 58,2% станом на 1 січня
2017 року до 45,6% станом
на 1 січня поточного року»,

— йдеться у звіті Пенсійного
фонду.
Власні надходження Фонду,
порівняно з попереднім роком, зросли на 47,2 млрд грн,
або на 42,3%. Обсяг коштів
держбюджету, який спрямували до бюджету Пенсійного
фонду, зокрема, на покриття
його дефіциту, зменшився
від 141,3 млрд грн планових
асигнувань до 133,5 млрд грн
фактичних.

слово
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Прес-конференції

Новини | Коротко про актуальне

Володимир Гройсман: високі зарплати спинять
потік українців на закордонні заробітки
27 лютого Глава уряду провів прес-конференцію для регіональних ЗМІ.

Одним із перших запитань від журналістів прозвучало: чи збирається Володимир Гройсман на наступні вибори? На це він відповів: «Я планую брати
участь у наступних парламентських виборах. Залишилося ще майже два роки до чергових виборів
2019 року, і після 2019 року життя не завершується,
а Україна має відбутися як сильна держава. У цьому
контексті можу сказати, що я буду брати участь для
того, щоб мати змогу впливати на конкретні необхідні рішення», – заявив В. Гройсман.
За словами прем'єра, до наступних парламентських виборів необхідно ухвалити нову виборчу систему з відкритими партійними списками.
Прем'єр-міністр додав, що потрібні подальші зміни
в економіці і створення «нормальної системи життя в країні», а це можливо за підтримки парламенту.
«Тому завдань дуже багато, і я планую брати участь у
наступних виборах для реалізації цих завдань», – зазначив В. Гройсман. Він не уточнив, балотуватиметься самостійно чи у складі якоїсь політичної сили.
Стосовно зарплат. За словами Глави уряду, середня заробітна плата в Україні в нинішніх умовах має
бути не менше 10 тисяч гривень, і цей показник формується за рахунок зростання економіки та виводу
економіки з тіні.
«Ми віддаємо людям борги. Людям виплачували
мінімальну зарплату, видавали зарплати в конвертах. Як наслідок — мінімальні пенсії. Зарплату треба
виводити з тіні», — зазначив Володимир Гройсман.
Він зауважив: «Підвищення зарплат не вплинуло
на зростання цін. Наша система детінізації спрацювала таким чином, що ми забрали кошти з тіні, і
вони почали працювати на економіку. Ці кошти інвестували, наприклад, в освітян».
У цьому контексті В. Гройсман висловив сподівання, що високі зарплати спинять потік українців на закордонні заробітки, та навіть спонукатимуть повернутися назад.
Створення Антикорупційного суду поставить
крапку в дискусіях щодо корупції в Україні, що
стане позитивним сигналом для інвесторів. За
словами В. Гройсмана, Кабінет Міністрів України
підтримує внесення в порядок денний роботи Верховної Ради України проект закону про створення
в Україні Антикорупційного суду. Є сподівання, що
документ розглянуть в комітетах, і вже в четвер, 1
березня, проголосують в першому читанні. «Це означатиме, що через місяць-півтора зможемо ухвалити
рішення в цілому», — сказав він.

Ефективна боротьба з корупцією і якісна робота
антикорупційних органів та Антикорупційного суду
не лише стане запорукою викорінення порушень законодавства, а й дасть змогу наповнювати бюджет
коштами, які раніше осідали в кишенях корупціонерів. Це В. Гройсман продемонстрував на прикладі митниці: «Минулого року ми мобілізували до
бюджету 70 млрд грн. Хочу сказати, що багато з цих
грошей розходилися по кишенях. Тепер, коли починаємо системно змінювати ситуацію, кошти залишаються в бюджеті».
Гостро висловився В. Гройсман з приводу тиску
на бізнес: «Ми — сучасна європейська країна. Якщо
поводитимемося, як дикуни, то в нашій країні ніхто
не займатиметься підприємництвом, а прийде хтось
у погонах, у масці і почне «качати права». За словами
прем'єра, на тлі боротьби за залучення інвестицій
«недоумки» із силових органів використовують «бойових хлопців» для примітивної бандитської діяльності щодо тиску на бізнес. «Я кожен день борюся за
те, щоб в Україну приходили інвестиції, створювалися робочі місця, а потім один недоумок, залучаючи спецпідрозділи бойових хлопців, використовує їх
для примітивної бандитської діяльності. Хочу сказати, що ці хлопці в масках ні в чому не винні, вони
навіть не знають, куди їдуть».
Прем'єр наголосив на важливості контролю за
використанням коштів на дорожнє будівництво
в регіонах України. Він переконаний, що «місцеві
клани» намагаються заробити на будівництві доріг.
«Важливо, щоб за цими ресурсами, які витрачають
на місцях, був якісний контроль. До мене доходить
інформація, що різноманітні клани намагаються
заробляти на цьому нечесні гроші. З нашого боку
контроль обіцяємо», — сказав В. Гройсман. При цьому Глава уряду закликав регіональні засоби масової
інформації та громадськість забезпечувати контроль
за використанням коштів на дорожнє будівництво.

Час місцевий

Гаї-Шевченківські приєднуються
до Байковецької ОТГ

Таке рішення прийняли на громадських слуханнях у селі, і під час зустрічей депутатів,
представників влади та ОТГ, а згодом — на сесії сільської ради.
Депутати
Гаї-Шевченківської
сільської ради схвалили проект
рішення «Про добровільне приєднання територіальної громади до
Байковецької ОТГ».
Про це під час 16 сесії Тернопільської районної ради, яка відбулася 23 лютого, повідомив депутат
райради Юрій Федуник.
— Люди не хотіли приєднуватися до ОТГ, оскільки боялися
ризикованих кроків. Але те, що

продемонстрували за часи свого
існування Байковецька та Великогаївська громади, приємно вражає,
зміни очевидні.
Відтак, після тривалих обговорень мешканці села ГаїШевченківські прийняли рішення
приєднатися до Байковецької ОТГ.
Сподіваємося, що разом ми зробимо ще більше, адже за громадами,
за децентралізацією — майбутнє,
— зазначив Юрій Володимирович.

На Тернопільщині знищенню підлягають
понад 4 тисячі нових біометричних паспортів

В обласному управлінні Державної міграційної служби повідомляють, що жителі Тернопілля
не поспішають забирати виготовлені біометричні паспорти для виїзду за кордон.

Багато паспортів зберігаються
місяцями, а деякі з них вже майже
рік. Наразі підрозділи міграційної
служби області не видали майже

4,5 тисячі закордонних паспортів
громадянина України, інформують
в управлінні ДМС України в Тернопільській області.
Отож, яка подальша доля «непотрібних» документів? Фахівці запевняють — їх буде знищено.
Півроку паспорт зберігається
без заяви власника. Потім його повідомляють, що документ буде на
збереженні до року. Далі, відповідно до порядку оформлення і видачі
паспорта громадянина України, документ вважають недійсним і знищують.
Тому жителям Тернопільщини,
які з тих чи інших причин досі не

забрали готові документи, варто
поспішити, аби потім не довелось знову виготовляти закордонний біометричний паспорт,
сплачуючи усі збори, шкодувати
про згаяний час та місяцями чекати
на його видачу.
До слова, у разі оформлення
біометричного паспорта протягом
20 робочих днів адміністративний
збір становить 557 гривень 32 копійки. А от термінове оформлення
(впродовж семи робочих днів) вартуватиме дорожче — 810 гривень
32 копійки.
Лілія КУЛЕНИЧ.
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Кабмін ухвалив проект постанови про деякі питання соціального захисту постраждалих учасників Революції Гідності, яким
затверджено порядок призначення такого статусу. Таке рішення
було прийняте на засіданні уряду у середу.
«Ми підготували проект постанови, який затверджує порядок
встановлення такого статусу (постраждалих учасників Революції
Гідності — ред.) і порядок видачі їм відповідних посвідчень та нагрудних знаків», — сказав міністр соціальної політики Андрій Рева.
І нагадав, що Верховна Рада 12 листопада 2017 року ухвалила закон, яким офіційно затвердила статус постраждалих учасників Революції Гідності.
Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку виїзду дитини за межі України». Зокрема, у документі пропонується надати право батькам надавати дозвіл на виїзд дитини
за межі України на термін до трьох років, що передбачає один або
кілька виїздів, як без обмежень, так і з визначенням країни.
Пропонується також дозволити судам, за відсутності згоди одного
з батьків, надавати дозвіл на один або кілька виїздів за межі України. Водночас, якщо дитина потребує надання медичної допомоги за межами України, або виборола право участі у міжнародних
олімпіадах, міжнародних музичних, художніх та інших творчих
конкурсах, міжнародних дитячих змаганнях, спортивних заходах
тощо, проте не має згоди одного з батьків (інших законних представників), доцільно перебачити можливість тимчасового виїзду
дитини за межі України за згодою іншого з батьків (законних представників) дитини за дозволом органу опіки та піклування за умови подання підтверджуючих документів, виданих органами державної влади України.
Конституційний Суд визнав неконституційними положення Податкового кодексу щодо оподаткування пенсій та щомісячного
довічного грошового утримання. У КС наголосили, що введення
оподаткування пенсії порушує справедливий підхід до її встановлення. Адже за такого підходу фактичний розмір пенсії зменшуватиметься. Він безпосередньо залежить від співвідношення між тривалістю страхового стажу і розміром заробітної плати застрахованої
особи.
Положення Податкового кодексу щодо оподаткування, яке визнане
неконституційним, втрачає чинність з дня ухвалення КСУ рішення.
Воно є обов'язковим, остаточним і не може бути оскаржене.
Тепер спроба перейти кордон поза пунктом пропуску чи за підробленими документами коштуватиме від 3400 до 8500 грн
(наразі — від 1700 до 3400 грн). Повторне порушення протягом
року або групою осіб — від 8500 до 13 600 грн, йдеться у повідомленні МВС. Такі зміни відображені у проекті Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прикордонної безпеки держави». Відповідний законопроект
прийняла Верховна Рада України у вівторок, 27 лютого.
Серед інших нововведень удосконалено норми щодо заборони
в’їзду в Україну іноземцям та особам без громадянства, які незаконно перебували на тимчасово окупованій території та в окремих
районах Донецької і Луганської областей, а також збільшено строки
заборони в’їзду, залежно від визначених законом обставин.
Переможцем конкурсу на посаду голови Національної служби
здоров’я України став заступник гендиректора приватної клініки «Isida-IVF» Олег Петренко. Його обрали серед 14 кандидатів.
Рішення про призначення переможця конкурсу на посаду голови
НСЗУ прийматимть на засіданні уряду. Олег Петренко має управлінський досвід у приватних клініках столиці: був заступником генерального директора з питань стратегічного розвитку ТОВ «Isida-IVF»,
перед тим — першим заступником гендиректора клініки «Оберіг».
НСЗУ закуповуватиме у медичних закладів послуги в інтересах всіх
громадян України. І завдання голови НСЗУ — підписати договори з
мережею медичних закладів, створити структуру органу, залучити
команду, розвивати регуляторне поле системи eHealth.
Укрзалізниця запропонує пасажирам «лист очікування». Про
запровадження нової послуги заявив виконувач обов’язків голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов. Якщо квитка
на потрібний напрям немає, пасажир зможе заповнити відповідну
заявку і, щойно квиток з’явиться в продажу, отримає пріоритетну
можливість його викупити.
За словами Кравцова, завжди є певна кількість резервних квитків.
«Це — державна, військова бронь. 10% пасажирів повертають куплені квитки. Їх продаватимуть через waiting list», — зазначив в.о.
очільника транспортного відомства. Він пояснив, що така система
працює подібно до Telegram-ботів, які шукають вільні місця. Наразі
триває робота з метою реалізації проекту на сайті УЗ.
Станом на 1 січня 2018 року в Тернопільській області зареєстровано 45 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів —
10 місце по Україні, з них 32 діючих — 5 місце в Україні. Про це
повідомив в. о. директора департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Володимир Стахів. Він поінформував, що
за 2017 рік в області створено 16 СОК — це найбільший показник
за останні десять років. «На сьогодні в області створено ще шість
обслуговуючих кооперативів та одне кооперативне об'єднання» —
зауважив Володимир Стахів.
У Тернопільській ОДА розглянули зміни до перспективного
плану формування територій громад області. Вони стосуються
визначення потенційних центрів громад та їхніх меж на неохопленій
попереднім перспективним планом території, а також визначення
територій рад, які доєднаються до уже існуючих громад. Попередньо пропонується визначення 56 перспективних громад, серед
яких будуть 12 існуючих громад без змін, 30 існуючих громад із розширенням та 14 нових громад. 2018 рік має стати вирішальним у втіленні реформи децентралізації, адже робота над утворенням нових
громад та розширенням існуючих триває.
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Офіційне

ЗАТВЕРДЖЕНО. Рішення районної ради від 23 лютого 2018 року № 354

Звіт про виконання Тернопільського районного бюджету за 2017 рік

(тис. грн.)

Загальний фонд
ККД

Доходи

10000000
11010000
11020000
20000000

Податкові надходження
Податок та збір на доходи фізичних осіб
Податок на прибуток підприємств
Неподаткові надходження
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету
Інші надходження
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва
Плата за надання адміністративних послуг
Інші неподаткові надходження
Власні надходження бюджетних установ
Разом доходів
Дотації з державного бюджету
Базова дотація
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету
видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я
Стабілізаційна дотація
Субвенції
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим
сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за
інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на
оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати
(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій)
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
Інші субвенції
Субвенція за рахунок залишку коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими
освітніми потребами
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним
батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках
Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду
ВСЬОГО

21010300
21080000
21110000
22010000
24000000
25000000
41020000
41020100
41020200
41020600
41030000
41030600
41030800
41031000
41033600
41033900
41034200
41034500
41035000
41035300
41035400
41035800
41035200

Спеціальний фонд

Затверджено
по бюджету на
2017 рік з урахуванням змін

Виконано
за рік

%
виконання

64 805,0
64 737,6
67,4
596,3

70 069,5
70 008,7
60,8
597,7

108,1
108,1
90,2
100,2

ККД

Видатки районного бюджету

0100
1000
2000
3000
4000
5000
7200
7400
7800

Державне управління
Освіта
Охорона здоров`я
Соціальний захист та соціальне забезпечення
Культура і мистецтво
Фізична культура і спорт
Засоби масової інформації
Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
Інші видатки
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм
соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
Інші додаткові дотації
Інші субвенції
ВСЬОГО

8370
8440
8700

4 662,1
112 529,9
60 493,8
281 118,1
17 762,1
1 536,0
967,0
65,0
50,0

Виконано
за рік

64805,0
64737,6
67,4
596,3

Виконано
за рік

%
виконання

70069,5
70008,7
60,8
597,7

108,1
108,1
90,2
100,2

0,8

0,0

0,8

0,0

24,4

558,6
37,7

469,4
103,1

84,0
273,5

65 401,3
37 289,1
14 650,6

70 667,2
37 289,1
14 650,6

108,1
100
100

0,0
0,0
558,6
37,7
6032,7
71434,0
37289,1
14650,6

24,4
21,7
469,4
103,1
4998,6
75687,5
37289,1
14650,6

84,0
273,5
82,9
106,0
100
100

20 462,7

20 462,7

100

20462,7

20462,7

100

2 175,8
383 704,0

2 175,8
381 051,0

100
99,3

2175,8
386595,0

2175,8
383921,1

100
99,3

81 571,1

79 799,6

97,8

81571,1

79799,6

97,8

191 037,0

191 036,9

100

191037,0

191036,9

100

294,3

294,3

100

294,3

294,3

100

1 019,8

556,2

54,5

1019,8

556,2

54,5

55 447,9
49 372,3

55 447,9
49 372,3

100
100

55447,9
49372,3

55447,9
49372,3

100,0
100

224,0

224,0

100

1577,0

1577,0

100

1801,0

1801,0

100

3 862,6

3 444,8

89,2

131,0

110,1

84,0

3993,6

3554,9

89,0

14,4

14,4

100

14,4

14,4

100

23,0

23,0

100

23,0

23,0

100

837,6

837,6

100

837,6

837,6

100

21,7

486 394,4

в тому числі:
оплата праці
(код 2111)

4 661,9
106 144,2
59 512,6
279 268,1
16 929,2
1 505,3
967,0
62,5

Затверджено
%
по бюджету на
вико2017 рік з урахунання
ванням змін

0,0

489 007,3

100,5

Видатки загального фонду
Затверджено
по бюджету на
2017 рік з урахуванням змін

Затверджено
по бюджету на Виконано
2017 рік з урахуза рік
ванням змін

Разом

3 399,7
73 115,3
40 236,4
4 269,4
12 288,8
537,0

6032,7
6032,7

4998,6
5020,3

2891,0

2870,1

82,9
83,2

99,3

1183,0

1183,0

100

1183,0

1183,0

100

8 923,7

7 890,4

88,4

495318,1

496897,7

100,3

Видатки спеціального фонду

оплата комуЗатверджено
нальних послуг по бюджету на Виконано
та енергоносіїв 2017 рік з урахуза рік
(код 2270)
ванням змін

118,0
10426,8
4714,9
42,8
937,6

80,0
8827,7
6818,8
225,0
838,3
204,0

72,8
7240,0
5368,4
220,9
652,4
204,0

221,3

4,0

в тому числі:
оплата праці
(код 2110)

2056,5

ВСЬОГО
оплата комуКапітальні видатнальних послуг
видатки
ків
та енергоносіїв
(код 3000)
(код 2270)
16,2
161,9
0,7

24,9
6327,7
2208,7
214,3
588,1
204,0

4,0

4734,7
113384,2
64881,0
279489,0
17581,6
1709,3
967,0
62,5
0,0
4,0

1 480,0

1 455,0

1455,0

190,0
2 797,4
483 651,4

190,0
2 770,9
473 466,7

190,0
2770,9
487 229,2

133 846,6

16 240,1

17 215,1

13 762,5

2 056,5

178,8

9 571,7

Начальник фінансового управління О.Б.Казимирів

Служу народу України

Податкові новини

На Тернопільщині відбулися
антитерористичні навчання

Планові командно-штабні навчання провела координаційна група Антитерористичного центру при регіональному управлінні Служби безпеки України.

У заході взяли участь співробітники СБУ,
Нацполіції, ДСНС, військовослужбовці Збройних сил України, Нацгвардії, а також представники органів влади та місцевого самоврядування. Згідно з «легендою» навчань,
учасники відпрацювали завдання з протидії
групі умовних терористів, що діяли у середмісті та околицях Чорткова.

Учасники тренувань в умовах, наближених до реальних, виконали низку практичних
вправ з виявлення та знешкодження групи
диверсантів, а також локалізації можливих негативних наслідків терористичного посягання
на одному з об’єктів підвищеної техногенної
небезпеки, розташованому неподалік районного центру.
Після завершення тренувань координаційна група АТЦ проаналізувала результати відпрацьованих завдань та відзначила належний
рівень злагодженості й оперативного реагування на зміни обстановки всіма учасниками
навчання.
Сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю
УСБУ в Тернопільській області

Чи оподатковується вартість путівок?

У Тернопільській ОДПІ нагадали, що 1 січня 2018 року внесено
зміни до Податкового кодексу України у частині податку на доходи фізичних осіб.
Так, змінами доповнено п.п.165.1.35 п.165.1 ст.165 ПК, згідно з якими до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку на доходи
фізичних осіб не включають такі доходи, як:
- вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування, у тому числі на
реабілітацію інвалідів, платника податку та/або його дітей віком до 18 років, які
надаються йому безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки) професійною
спілкою, до якої зараховуються профспілкові внески платника податку – члена такої професійної спілки, створеної відповідно до законодавства України, або за рахунок коштів відповідного фонду загальнообов’язкового державного соціального
страхування;
- вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування, у тому числі на
реабілітацію інвалідів, платника податку та/або членів його сім’ї першого ступеня
споріднення, які надаються його роботодавцем–платником податку на прибуток
підприємств безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки) один раз на календарний рік, за умови, що вартість путівки (розмір знижки) не перевищує 5 розмірів
мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня податкового (звітного) року.
Докладніші консультації — у Центрі обслуговування платників
або за телефоном: 43-46-10.
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Соціальна допомога

Реабілітаційне лікування за
кошти Фонду соцстрахування

Медична реабілітація після перенесених захворювань і травм у
санаторно-курортних закладах здійснюється за рахунок коштів
Фонду соціального страхування України, який покриває 100% витрат на проходження відновлювального лікування.
ФССУ фінансує медичну реабілітацію
за профілями: нейрореабілітація, м'язовоскелетна реабілітація, кардіо-пульмонарна
реабілітація, медико-психологічна реабілітація учасників АТО, реабілітація після оперативних втручань на органах зору, реабілітація при порушенні перебігу вагітності, інша
(соматична) реабілітація (після оперативних
втручань на органах травлення, сечостатевої
системи, жіночих статевих органах).
Правом на відновлення здоров'я за рахунок коштів ФССУ може скористатися
кожна застрахована особа (яка сплачує
та/або за яку сплачується єдиний внесок
на загальнообов'язкове державне соціальне страхування) у разі настання страхового випадку в період роботи. Підтвердженням потреби подальшого лікування
у реабілітаційному відділенні санаторнокурортного закладу є висновок лікарськоконсультативної комісії.
Аби особа отримала відновлювальне лікування, медичний заклад має поінформувати робочий орган Фонду про страховий
випадок пацієнта, що має покази для проходження реабілітації.
Тепер не потрібно не лише збирати жодних довідок, а й ходити по кабінетах. Щойно
лікувальний заклад повідомляє Фонд про

особу, яка потребує реабілітації, для пацієнта процес автоматизується: працівник
ФССУ приходить в стаціонар до хворого,
той пред'являє паспорт і ідентифікаційний
код, усю іншу інформацію Фонд самостійно дізнається в електронному реєстрі — без
участі застрахованої особи.
Застрахована особа має право вільного вибору реабілітаційного відділення
санаторно-курортного закладу відповідно
до показань. Тривалість відновлювального
лікування залежить від медичних показань
та може становити до 24 днів.
Нагадаємо, відповідно до рішень правління ФССУ, з 01 січня 2018 року механізм
замовлення та розподілення путівок на
відновлювальне лікування за рахунок коштів Фонду замінило адресне забезпечення
медичною реабілітацією, яке передбачає
укладення тристороннього договору —
між Фондом, санаторієм і хворим — та має
на меті покращити ефективність надання
послуг і збільшити кількість осіб, які матимуть можливість відновити здоров'я на
базі санаторіїв.
І. МЕДВІДЬ, начальник Тернопільського
відділення управління виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України в
Тернопільській області
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Інформує служба «101»

Обережно! Чадний газ!

Хоча календарна зима завершилася, однак температурні показники сягають низьких позначок. Щоб зігрітися, люди топлять
печі, «буржуйки», використовують сучасні опалювальні прилади, які виробляють тепло за допомогою газу, кам'яного
вугілля тощо.
Проте рідко замислюються про потенційні ризики, які несуть різні засоби обігріву оселі. Однією із небезпек є продукти горіння, а саме — чадний газ. Він не має кольору,
запаху, смаку. В народі його називають «мовчазним
убивцею». Для людини він смертельно отруйний. Потрапляючи в організм, проникає в кровоносну систему, з'єднується з
гемоглобіном. Кров втрачає здатність переносити кисень. Отруєння
відбувається поступово, а наслідки не змушують довго на себе чекати.
На території Тернопільського району минулого тижня зафіксовано випадки отруєння чадним газом 4 осіб, з яких 3 — діти. За попередньою інформацією, вони отруїлися продуктами горіння через засмічення димаря газового котла. Усі постраждалі госпіталізовані. Наразі стан їх здоров’я задовільний.
Симптоми отруєння можуть помітно відрізнятися, залежно від ступеня ураження, загального стану організму, наявних захворювань та інших обставин. Насамперед, мають насторожити такі симптоми, як запаморочення, головний біль, нудота, шум у вухах, задишка,
раптовий напад кашлю тощо.
Рятувальники Тернопільського району нагадують основні правила безпечної поведінки, дотримуючись яких можна не допустити трагічних випадків отруєння чадним газом:
1. Використовуйте тільки справне обладнання. Наявність тріщин в пічній кладці, засмічення димаря можуть призвести до тяжких наслідків.
2. Подбайте про вентиляцію. Це стосується і квартир, і житлових будинків, і гаражів, в
яких найчастіше вона відсутня.
3. Не можна перебувати в гаражі, якщо працює двигун авто.
4. Не закривайте пічну заслінку, поки вугілля не згоріло.
Дотримання цих правил дасть можливість уникнути трагічних випадків загибелі людей
від отруєння цим підступним газом! Пам'ятайте, у більшості випадків, людина, яка тривалий час вдихала чадний газ, не має шансів на порятунок. Бережіть себе, своє здоров'я та
життя! В разі появи симптомів, схожих на отруєння чадним газом, негайно зверніться до
лікарів за допомогою. У разі потреби телефонуйте до служби порятунку «101»!
Тернопільський РВ управління ДСНС України у Тернопільській області.

Офіційне

Для громадян, які не мають змоги ознайомитися з інформацією про ставки
податків через мережу Інтернет, Чистилівська сільська рада оприлюднює рішення:

№ 417 від 20.06.2017 р. Транспортний податок: 25 000 грн за об’єкт оподаткування,
згідно зі ст. 267.2.1 Податкового кодексу України.
№ 418 від 20.06.2017 р. Єдиний податок:
- для першої групи платників єдиного податку для всіх видів діяльності — 10 відсотків
розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня календарного року;
- для другої групи платників єдиного податку для всіх видів діяльності — 15 відсотків
розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня календарного року згідно
з додатком.
№ 419 від 20.06.2017 р. Туристичний збір: 0,5 відсотка до бази справляння збору.
№ 420 від 20.06.2017 р. Збір за паркування: 0,03 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року у гривнях за 1 кв. метр
площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності.
№ 473 від 24.10.2017 р. Ставки земельного податку:
За земельні діЗа земельні
лянки, норма- ділянки за межтивну грошову ами населених
оцінку яких
пунктів, нормапроведено (неза- тивну грошову
лежно від місцез- оцінку яких не
находження)
проведено
для
для
для фі- юри- для фіюридич- зичних дичних
зичних
Код2 Найменування2
них осіб осіб
осіб
осіб
ведення товарного сільськогосподарського
0,3
0,3
0,3
0,3
01.01 Для
виробництва4
0,3
0,3
0,3
0,3
01.02 Для ведення фермерського господарства4
0,3
0,3
0,3
0,3
01.03 Для ведення особистого селянського господарства4
0,3
0,3
0,3
0,3
01.04 Для ведення підсобного сільського господарства4
3
3
3
3
01.05 Для індивідуального садівництва4
3
3
3
3
01.06 Для колективного садівництва4
0,7
0,7
0,7
0,7
01.08 Для сінокосіння і випасання худоби4
Для будівництва і обслуговування житлового
0,05
0,05
0,05
0,05
02.01 будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)4
02.05 Для будівництва індивідуальних гаражів
0,1
0,1
0,1
0,1
11
Землі промисловості
Для розміщення та експлуатації основних, підсо11.01 бних і допоміжних будівель та споруд підприєм12
2
12
2
ствами, що пов’язані з користуванням надрами
Для розміщення та експлуатації основних, піді допоміжних будівель та споруд під11.02 собних
12
2
12
2
приємств переробної, машинобудівної та інших
галузей промисловості
Для розміщення та експлуатації основних, підсо11.03 бних і допоміжних будівель та споруд будівель12
2
12
2
них організацій та підприємств
Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної
11.04 інфраструктури (виробництва та розподілення
12
2
12
2
газу, постачання пари та гарячої води, збирання,
очищення та розподілення води)
12
Землі транспорту
розміщення та експлуатації будівель і споруд
12.01 Для
5
5
залізничного транспорту
розміщення та експлуатації будівель та спо13.02 Для
5
5
1
1
руд об’єктів поштового зв’язку

14

Землі енергетики
Для
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів
14.01 енергогенеруючих
підприємств, установ і організацій
Для розміщення, будівництва, експлуатації та об14.02 слуговування будівель і споруд об’єктів передачі
5
5
1
1
електричної та теплової енергії
0,05
0,05
0,05
0,05
18
Землі загального користування4
1. Надати пільгу зі сплати земельного податку суб'єктам господарювання державної та
комунальної власності, бюджетним установам та організаціям, які фінансуються з державного та місцевого бюджетів...................................................................................................100%
2. Надати пільгу зі сплати земельного податку учасникам АТО....................................100%
№ 474 від 24.10.2017р. Податок на майно, відмінне від земельної ділянки.
Ставки податку3 за 1 кв.
Класифікація будівель та споруд2
метр (відсотків розміру мінімальної заробітної плати)
для юридля фізичних
2
2
Найменування
Код
дичних осіб
осіб
11
Будівлі житлові
1
0
111
Будинки одноквартирні
1
0
1
0
1110
Будинки одноквартирні5
1110.1 Будинки одноквартирні масової забудови
1
0
та будинки одноквартирні підвищеної ком1110.2 Котеджі
1
0
фортності
1110.3 Будинки садибного типу
1
0
1110.4 Будинки дачні та садові
1
0
1121.1 Будинки двоквартирні масової забудови
1
0
1121.2 Котеджі та будинки підвищеної комфортності
1
0
1122.1 Будинки багатоквартирні масової забудови
1
0
Будинки
багатоквартирні
підвищеної
комфортності,
1122.2 індивідуальні
1
0
1122.3 Будинки житлові готельного типу
1
0
1211.1 Готелі
1
0
1211.2 Мотелі
1
0
1211.3 Кемпінги
1
0
1211.4 Пансіонати
1
0
1211.5 Ресторани та бари
1
0
1212
Інші будівлі для тимчасового проживання
1
0
Інші
будівлі
для
тимчасового
проживання,
не
класифі1212.9 ковані раніше
1
0
5
0
0
1220.1 Будівлі органів державного та місцевого управління
Адміністративно-побутові
будівлі
промислових
підпри1220.5 ємств
1
0
1220.9 Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші
1
0
1230.1 Торгові центри, універмаги, магазини
1
0
1230.2 Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків
1
0
1 230.3 Станції технічного обслуговування автомобілів
1
0
та склади підприємств торгівлі і громадського
1230.5 Бази
1
0
харчування
1230.9 Будівлі торговельні інші
1
0
Звільнити від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, релігійну громаду “Церква Архістратига Михаїла”, код ЄДРПОУ 22600947 . ......................100%.
Сільський голова І.М.Полотнянко
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Реформи | Освіта

Початкова школа: що чекає на учнів і вчителів?
Уряд затвердив Державний стандарт початкової освіти, за яким
навчатимуться першокласники з
1 вересня 2018-го.

Урядовці разом із експертами та вчителями працювали над його формуванням
упродовж останніх двох років. При цьому
використали досвід країн, рівень освіти в
яких високий, — Фінляндії, Сінгапуру, Ірландії, Шотландії, Франції, Канади та Польщі — з урахуванням особливостей українських шкіл.

Зі слів міністра освіти та науки Лілії
Гриневич, разом зі стандартом приймають чотири базові навчальні плани. В
них, зокрема, закладено збільшення обсягу вивчення української мови в школах
національних меншин.

Школа — поле для творчості й
обміну думками

Запропоновані зміни передбачають
новий підхід до організації навчання, в
центрі якого — діти та їхні потреби. Їх не
«фаршируватимуть» знаннями, які легко
можна почерпнути з різних джерел. Нові
правила навчання в початкових класах базуватимуться на створенні школи компетентностей. Відтепер її головне завдання —
формування вмінь, компетентних навичок,
критичного і системного мислення. Вчителі
мають навчати дітей самостійно приймати
рішення й активно користуватися здобутими знаннями.
Педагоги сприятимуть грамотності учнів
у мовно-літературній, математичній, при-

родничій, технологічній, інформативній,
фізкультурній, мистецькій, громадянськоісторичній і соціальній освітніх галузях.
Школа має стати середовищем творчості,
вільного обміну думками, де кожен учень
зможе відчути себе особистістю. Дітей
учитимуть формулювати і відстоювати
власну позицію, легко вливатися в колектив, бути цікавим співрозмовником. Це
має пришвидшити їхню соціалізацію.
Першокласникам не задаватимуть домашніх завдань і не ставитимуть оцінок.
Для покращення комунікації учнів парти
ставитимуть колом або буквою «п», а не в
кілька рядів, як було ще з радянських часів.
Учителі не вимагатимуть від першокласників сидіти весь час рівно, склавши руки,
адже це непритаманне їхньому віку. Чимало занять відбуватимуться в ігровій формі,
що допоможе краще концентрувати увагу
дітей. Школярів молодших класів залучатимуть до дискусій, учитимуть формулювати власну думку в процесі написання есе.
Завдяки методам дослідів і спостережень
першокласники, які сядуть за парти цього
року і навчатимуться в школі 12 років, пізнаватимуть світ комплексно.
Усі вчителі (за попередніми підрахунками, їх — 22 тисячі), які навчатимуть
першокласників з 1 вересня 2018-го,
впродовж цього року мають пройти курси підвищення кваліфікації. Для цього
вчителю потрібно звернутися до методиста
в обласний Інститут післядипломної педагогічної освіти регіону, де є його школа.
Для успішного закінчення курсів педагоги матимуть кілька спроб, однак учитель,
котрий не зможе цього зробити, не буде

навчати учнів перших класів. Винятки робитимуть для вчителів, які з об’єктивних
причин не зможуть пройти навчання. В
такому разі це можна буде зробити восени.
Задля підвищення соціального статусу вчителя уряд торік підвищив зарплату педагогам на половину, а цього року передбачив її
підвищення на чверть.

Переваги нового стандарту
початкової освіти

За новим державним стандартом початкової освіти вже півроку функціонують сто
пілотних шкіл України, чотири з них — на
Тернопільщині (в Тернопільському районі — жодної). Вчителі, котрі беруть участь
в експерименті, відзначають позитив у реалізації нових освітніх змін. У пілотних
школах діти мають мотивацію до навчання.
Їм цікаво навчатися в ігровій формі, проводити самостійні дослідження, відповідати на запитання. Всі мають широке поле
для творчості. Вчителі підбирають учням
такі завдання, аби вони зрозуміли, як це
згодиться в житті, намагаються реалізувати все, чого хочуть діти. Важливо, щоб їм
було цікаво і комфортно вчитися, тоді вони
отримуватимуть радість від пізнання світу.
Щасливі діти — щасливі батьки і вчителі.
На перевагах нового стандарту початкової освіти наголошує і Лілія Гриневич:
«Маємо перші результати навчання дітей у
пілотних школах. Найважливіше — ми досягли того, що учні хочуть ходити до школи.
Сьогодні — одна з найгостріших проблем:
утрата мотивації до навчання серед дітей
молодшого віку. Однак потрібно розуміти, що без фінансових вкладень реалізація

Служу народу України!

Андрій Іщук: «Жителі Тернопільського
району хибно вважають, що військова
служба — це відправка в АТО»
Якими були результати призову на строкову військову службу і на військову службу за
контрактом у 2017 році та про завдання на 2018 рік розповідає т. в. о. військового комісара
Тернопільського об’єднаного міського військового комісаріату, підполковник Андрій Іщук.

— Навесні 2017 року план на
відправку на строкову військову службу для Тернопільського
об’єднаного міського військового
комісаріату становив 58 чол. (для
Тернопільського району — 16
чол.). Призвано з району та відправлено у війська 21 призовника,
що становить 131,2% виконання
плану відправок, — розповідає Андрій Ярославович. — Добре попрацювали Великогаївська об'єднана
територіальна громада, Великоберезовицька селищна рада, Довжанківська сільська рада.

Щодо осені 2017 року, то на строкову військову службу ТОМВК загалом мав набрати 55 чоловік. З них
із Тернопільського району — 16.
Виконання плану відправки було
виконано на 100%. Найкращі показники були за Байковецькою ОТГ,
Йосипівською сільською радою та
Івачеводолішнівською сільською
радою. Натомість, не подали в 2017
році жодного призовника на строкову військову службу Буцнівська,
Драганівська, Малоходачківська,
Миролюбівська,
Петриківська,
Підгороднянська,
Романівська,
Ступківська, Смиковецька, Чистилівська, Чернелево-Руська сільські
ради.
Що стосується відбору на військову службу за контрактом, то
всього у районі в 2017 році було
укладено 39 контрактів, що становить 68,4% від плану. У цьому
питанні краще та результативніше
було організовано роботу в Великогаївській, Байковецькій ОТГ, Петриківській, Острівській сільських
радах.
За словами т. в. о. військового
комісара Тернопільського об’єд-

наного міського військового комісаріату, на сьогодні існують
проблеми щодо відбору на строкову військову службу та військову
службу за контрактом.
— Найперше, це — страх
батьків, рідних і близьких призовників та військовозобов’язаних
за їх життя і здоров’я у зв’язку
з тривожною інформацією, яка
надходить від ЗМІ про ситуацію
в зоні АТО. Військовозобов’язані
усіма можливими і неможливими
методами уникають явки на призовну комісію. Так, для прикладу,
з Тернопільського району навесні
минулого року призивались 983
осіб, а прибули на засідання комісії — 365, проігнорували — 618
призовників. Ідентичною є ситуація із осіннім призовом 2017-го:
1017 повісток, 405 прибулих на
комісію.
Вкотре наголошую, що призовників не відправляють в зону
АТО. І про це ми неодноразово повідомляли через ЗМІ та рекламноінформаційні матеріали.
Лілія КУЛЕНИЧ.

реформи неможлива. Сто пілотних шкіл
«Нової української школи» — це опора для
реформи загальної середньої освіти». — інформує прес-служба МОН України.
На запуск нового державного стандарту початкової освіти держава спрямувала
1 млрд 869 млн 812 тис. грн. Зокрема, 998,7
млн передбачені на забезпечення учнів початкових класів навчальними засобами та
мобільними меблями, 163,818 млн грн – на
придбання техніки для початкової школи,
386,5 млн грн — на підвищення кваліфікації
вчителів, 48,349 млн грн — на навчальнометодичну літературу для початкових класів, 272,382 млн грн — на підручники для
першокласників.
«Усі гроші на матеріально-технічне забезпечення будуть скеровані на місця. На
цьому етапі важливо, аби була продуктивна співпраця й партнерство між органами
місцевого самоврядування і Міністерством
освіти та науки. Ми дамо рекомендації щодо
обладнання – які характеристики воно має
мати, які функції виконувати. Не можемо
дозволити, щоб такі значні державні кошти
використовували на закупівлю старого обладнання, яке в деяких виробників стоїть
на складі, і вони просто зацікавлені його
збути», — сказала Лілія Гриневич. І зазначила, що Державний стандарт базової
школи має стартувати з 1 вересня 2022
року, а стандарт старшої школи — з 1 вересня 2027-го.
«Наразі ми спільно з об’єднаними територіальними громадами проводимо навчання вчителів, котрі з 1-го вересня цього
року вчитимуть учнів перших класів. Підвищують кваліфікацію 46 педагогів Тернопільського району. Вони успішно закінчили першу сесію. Наступна розпочнеться
під час весняних канікул. Іще одним важливим аспектом є матеріально-технічне
оснащення шкіл. Міністерство освіти та
науки України вже сформувало відповідні
рекомендації і спрямувало чималі кошти,
також залучатимемо для цього гроші з
місцевих бюджетів. Про конкретні результати нового стандарту початкової освіти
можна буде говорити, коли першокласники, які цьогоріч сядуть за парти, закінчать
четвертий клас», — зазначив у коментарі
«Подільському слову» начальник відділу
освіти Тернопільської РДА Василь Цаль.
Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Військовим почали
перераховувати пенсії

Хороша новина для військових Тернопільщини: з
1 березня набуло чинності рішення Кабінету Міністрів, яким визначено порядок перерахунку пенсій, що призначені згідно із Законом України "Про
пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової
служби, та деяких інших осіб".
Зокрема, військовослужбовцям та деяким іншим особам
перерахунок пенсій здійснюватиметься із урахуванням трьох
складових оновленого грошового забезпечення: окладу за
посадою, військовим (спеціальним) званням та надбавки за
вислугу років.
Виплата
перерахованих
пенсій здійснюватиметься поетапно, починаючи з 1 січня
2018 року, у таких розмірах: з 1
січня 2018 р. — 50 відсотків; з 1
січня 2019 р. по 31 грудня 2019
р. — 75 відсотків; з 1 січня 2020
р. — 100 відсотків суми підвищення пенсії, визначеної станом на 1 березня 2018 року.
Для колишніх працівників міліції перерахунок пенсій
здійснюватиметься із урахуванням грошового забезпечення поліцейського за січень 2016
р., визначеного відповідно до
постанови Кабінету Міністрів
України від 11 листопада 2015
р. Сума перерахованих пенсій
для виплати за період з 1 січня
2016 р. по 31 грудня 2017 р. обчислюється органами Пенсій-

ного фонду України станом на
1 січня 2018 р. та виплачується
після спрямування коштів на їх
фінансування з державного бюджету в такому порядку:
з 1 січня 2019 р. по 31 грудня
2019 р. — щомісяця окремою
сумою у розмірі 50 відсотків
різниці між місячним розміром
підвищеної пенсії та місячним
розміром отриманої особою
пенсії за період з 1 січня 2016 р.
по 31 грудня 2017 року; з 1 січня 2020 р. — щомісяця окремою
сумою у розмірі 100 відсотків
різниці між місячним розміром
підвищеної пенсії та місячним
розміром отриманої особою
пенсії за період з 1 січня 2016 р.
по 31 грудня 2017 р. та до забезпечення повної виплати розрахованої суми.
Органи Пенсійного фонду
здійснюватимуть перерахунок
пенсій на підставі довідок про
складові оновленого грошового
забезпечення, що враховується для перерахунку пенсій, які
будуть видані відповідними міністерствами та відомствами.
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З архівів СБУ

До 130-річчя з дня народження Василя Барвінського

Трагедія митця

1948 рік. 13 лютого, за тиждень до 60-ліття визначного українського композитора, піаніста, педагога Василя Барвінського, великий зал
Львівської консерваторії зібрав весь колектив закладу. Можливо, це
були урочисті збори до ювілею митця, а може, репетиція концерту? Ні,
адже в атмосфері відсутнє урочисте піднесення, а напружені, розгублені обличчя учасників цього велелюдного дійства свідчили про зовсім
іншу мету — за мить усіх їх змусять зламати долю найавторитетнішого
музиканта, унікально чесної і порядної людини — Василя Барвінського,
на той момент вже колишнього директора консерваторії. Він не міг бути
присутній на цьому судилищі, бо вже перебував під вартою НКВС.
Аби не здіймати галасу, арештували його не у Львові, а в Києві,
куди Барвінський поїхав у відрядження. Українського композитора, твори якого виконували, а ноти видавали у всьому світі, звинуватили у державній зраді і вислали у Мордовію на 10 років.
А перед засланням митця змусили підписати дозвіл на знищення усіх
своїх творів. І комуністи зробили це показово — у дворі закладу, яким
Барвінський керував понад 20 років, усі рукописи спалили.

Василь Барвінський народився 20 лютого 1888 року в Тернополі
(тоді — Королівство Галичини та Володимирії, Австро-Угорщина).
Рід Барвінських — один із найдавніших в Україні. Прадід композитора, Мартин, був ректором Львівського університету в 1830-х роках,
дядьки прислужилися українській культурі: Володимир був засновником найвпливовішої української газети «Діло» (Львів), Остап — автор
історичних драм.
Батько майбутнього композитора, Олександр Барвінський, був діячем освіти, який впроваджував навчання українською мовою в середніх
та початкових школах Галичини, видавав підручники з історії, літератури, українську періодику. Як посол австрійського парламенту (зокрема,
верхньої палати — Ради Панів) захищав національні інтереси українців
Галичини. Підтримував зв'язки з Миколою Лисенком, Сидором Воробкевичем, Віктором Матюком, Остапом Нижанківським, Пантелеймоном
Кулішем, іншими діячами української культури.
Першою вчителькою музики Василя була його мати — співачка і піаністка Євгенія Барвінська. Вона керувала хором у Тернополі (саме Євгенія перша помітила величезний талант однієї з хористок — Соломії
Крушельницької), а згодом — співацьким товариством «Боян» у Львові.
Захоплювалася живописом.
Професійну музичну освіту майбутній композитор здобув у Львівській консерваторії. Після її закінчення вступив на юридичний факультет Львівського університету (1906), але 1907 року виїхав до Праги для
продовження музичної освіти. Вступив на філософський факультет Карлового університету, де слухав лекції відомих чеських музикантів.
Барвінський був талановитим піаністом, автором одного із перших
в українській музиці фортепіанного концерту. Велику увагу приділив
обробці українських народних пісень. Барвінський навчав музики. Як
піаніст гастролював у Великій Україні.
У 1930-х впорядкував збірку 38 українських народних пісень для
фортепіано. Тоді ж з'явилися фортепіанна збірка колядок і щедрівок, а
також популярна збірка з 20 дитячих п'єс. На теми українських пісень
написав низку п'єс для скрипки і фортепіано («Пісня», «Гумореска», «Пісня і танок», «Елегія»), а також «Струнний квартет для молоді».
З нагоди святкування 25-річчя композиторської діяльності В. Барвінського в 1938 році у Львові відбулися концерти та радіопередачі за
творами композитора. Від Вільного Українського Університету (Прага)
він отримав звання «Почесний доктор».
У жовтні 1939 був обраний депутатом Народних Зборів Західної
України, які проголосили про приєднання Західної України до СРСР.
У 1939-1941 та 1944-1948 роках, перебуваючи на посаді директора
Львівської консерваторії та голови Львівського відділення Спілки композиторів, написав низку творів переважно вокального жанру. За його
очільництва Музичний інститут відкрив свої філії у багатьох містах Галичини. В. Барвінський публікував у львівській пресі рецензії на вистави,
концерти, виступи, бо вважав, що це надзвичайно важливо для розвитку смаку у галицької аудиторії. Він брав активну участь в організації
музичного і культурного життя Галичини. Був певен, що розбудовуючи
культуру, розбудовує українську націю.
Дружина Василя Барвінського — піаністка Наталя Пулюй, найстарша донька фізика та винахідника Івана Пулюя. Зображення
саме її руки із підкладеною шпилькою є першою у світі променевою
світлиною (1895р.). Наталю відправили у заслання разом із чоловіком.
Вони обоє повернулися у 1958 році. Барвінському не лише заборонили викладати, а навіть заходити у приміщення консерваторії!
10 років мордовських таборів підірвали здоров’я Барвінського, але
не зламали його духу, не поселили в його серці ненависті й озлоблення.
Упродовж п'яти років, які прожив після заслання, композитор з пам'яті
відтворював те, що спалили комуністи на подвір'ї його консерваторії.
У 1964 році, через рік після його смерті, завдяки зусиллям його друзів композитора реабілітували, проте його музика в наступні роки була
вилучена з програми концертів (так тривало майже 25 років).
Похований Василь Барвінський на Личаківському кладовищі у Львові. Цьогоріч відзначаємо 130 років із дня його народження. Своїм життям, силою духу, шляхетністю він забезпечив собі місце серед великих
українців, яких має знати кожен.

Опрацьовуючи архівні документи у справі Василя Павловича Богуцького, уродженця села Драганівка (матеріал надруковано в минулому номері «Подільського слова»),
ми натрапили на справу ще одного мешканця цього села — Ярослава Миколайовича
Малецького, звинуваченого у співпраці з ОУН-УПА і засудженого до 25 років позбавлення волі.
Ярослав Малецький народився 18.08.1922 року в селі Стібно
(сучасна назва Стубно — сільська
гміна у східній Польщі; належить
до Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства). Після
вторгнення СРСР до Польщі 17
вересня 1939 року, згідно з пактом
Молотова-Ріббентропа, частина
етнічних українських земель між
кордоном Польщі з СРСР (закріпленим Ризьким договором 1921
року) і лінією Керзона була включена до складу УРСР і увійшла до
Краківецького району Львівської
області.
Тож, у 1944 році Ярослав Малецький, як громадянин СРСР,
був мобілізований до Червоної
армії. Воював на 1-му Українському фронті в складі 176-го мінометного полку. Брав участь у
боях за звільнення Сілезії (край
у Центральній Європі, що розташований у сучасній Польщі, Чехії та Німеччині), Праги, Берліна.
Служив добросовісно, в окопах
не відсиджувався. Двічі нагороджений медаллю «За відвагу», а
також — «За взяття Берліна» та
«За перемогу над Німеччиною у
Великій Вітчизняній війні 19411945 рр.».
У 1946 році був демобілізований, проте додому не повернувся,
оскільки рідні були примусово
виселені в с. Драганівку Козлівського р-ну. В березні 1945-го
західну частину Перемишльського району разом із містом Перемишль, було передано Польщі,
а восени жителі цієї території
підлягали третьому етапу переселення, який тривав із 1 вересня
по 31 грудня 1945 року. Польська
влада виселила 81 806 осіб (22
854 сім'ї). Нормативна база, якою
керувався під час переселення
Польський комітет національного визволення, передбачала, що
під депортацію також підпадали
українці, котрі в той час служили
у Червоній армії.
Після вимушеної зміни місця
проживання довелось освоюватись на чужині. Разом із сестрами,
Стефанією та Марією, налагодив
побут, домашнє господарство.
Влаштувався на роботу в Козлівський ліспромгосп. Згодом за
сумлінну працю отримав земельну ділянку біля лісу поблизу села
Буцнів. Часто доводилося затримуватися в полі до першої зорі.
Саме під час обробітку городу
10.07.1950 р. Малецького затримали співробітники Козлівського МДБ. Як згодом з’ясувалося, у
тому місці відбувалася військовочекістська операція з виявлення
та ліквідації членів «бандерівського бандформування», яке базувалося у лісовому масиві поблизу с.
Буцнева. Оскільки бандерівців
так і не знайшли, а повертатися з
порожніми руками «героїчним»

чекістам не гоже, вирішили затримати чоловіка, який поблизу
лісу порався на городі.
У кримінальній справі збереглися відомості про те, що Малецького звинувачували у співпраці з ОУН-УПА. Чого тільки не
вигадала хвора фантазія МДБистів... Придумали цілу легенду про
те, як він був завербований і став
зв’язковим, як вечорами ходив
до лісу на зустрічі з упівцями та
передавав їм кореспонденцію, як
приймав їх кілька разів у себе вдома, частував вечерею.
До слова, одним із доказів винуватості Малецького були письмові свідчення його сестри Марії,
в яких вона розповіла, як до них
додому приходили хлопці з УПА,
вечеряли, про щось говорили з
братом. Ось тільки пізніше, в 1968
році, під час повторного допиту
з’ясувалося, що вона неграмотна!
Тобто перечитати і підписати записані з її слів свідчення вона не
могла!!!
Але казкарі з МДБ на цьому
не зупинилися. Для переконливості та правдоподібності вони
хотіли залучити інших жителів
села. Зокрема Стаха Павловича
Новицького (1916 р. н.), Микиту
Андрійовича Печенюка (1890 р.
н.), Каземира Карловича Цимбалу (1931 р. н.). Щоправда, вони
не злякалися, не розгубилися.
Твердо заявляли: «Сам участі не
брав!», «Про участь Малецького
нічого не знаю!» Тим самим зберегли свою честь, свободу, а можливо, й життя! Однак це не дуже
допомогло Ярославу Миколайовичу. Все-таки знайшлися «свідомі» товариші в Драганівці. Один
із представників місцевого радянського активу розповів, що бачив,
як група озброєних «бандерівців»
приходила до Малецьких. Цього
було достатньо...
29 серпня 1950 року, за рекордно короткий термін — 1,5 місяці
від дня арешту, військовий трибунал військ НКВС Тернопільської області визнав Малецького
винним та засудив до 25 років
позбавлення волі. Але 11.06.1955
р. справу направлено на перегляд.
На повторних допитах він розповідав, що його постійно били та
змушували підписувати завідомо
сфабриковані свідчення. Здоровий глузд майже переміг! Вирок
замінено на 6 років ув’язнення,
проте із забороною протягом 5
років повертатися в рідні краї.
У 1956 році Малецький звільнений із табору та направлений
на поселення в м. Воркута-4. Протягом 1957-1969 років він неодноразово звертався до Генеральної
прокуратури з проханням про
реабілітацію, посилався на докази своєї невинуватості. Нарешті
в грудні 1970 року його реабілітовано.

Шановні читачі! Рубрика «З архівів СБУ» — про наших земляків:
воїнів УПА, членів ОУН, звичайних людей, які, можливо, й не мали
жодного стосунку до цих організацій, але потрапили до страшного молоху репресивної машини для покращення показників успішної роботи з викриття «бендеровцев». Безневинно закатованих,
засланих до Сибіру і знищених у таборах, жертв епохи, які пережили
німецьку окупацію чи були вивезені на роботи до Німеччини і вже цим
заслужили тавро «ворог народу». Це розповіді про ваших односельчан,
сусідів, родичів — людей, яких хтось із вас ще, може, й пам’ятає.
Якщо серед ваших знайомих чи рідних є люди, які могли
б стати героями нашої рубрики, повідомте нам, будь ласка.

Про подальшу долю відомо
лише, що у 1984 році Я. М. Малецький, проживаючи у Бурштині Івано-Франківської області,
звертався до органів влади з проханням видати йому посвідчення
учасника Великої Вітчизняної війни. Аж у 1984 році!!! Людина,
яка дійшла до Берліна, двічі нагороджена медаллю «За відвагу»! Не
відсиджувалася в штабі, не «воювала» в складі «заградотряду», як
браві енкавеесники, які його арештували та судили.
Як співається у культовій радянській пісні: «Пол-Европы прошагали, полземли. Этот день мы
приближали, как могли...» Наблизили! І ось вдячність від держави,
яку ти захищав. Заради порятунку якої, ризикуючи життям, йшов
на героїчні подвиги. Спочатку вигнали з дому, а потім нізащо відправили в табори! Сумно...
Все, що залишається нам, сучасникам, — зрозуміти, перейнятися та не допускати таких
помилок вже у нашій, українській історії.
P. S. До слова, в продовження теми
«родіна вас не забудєт…» згадався
один маловідомий факт: у 1949 році,
перед святкуванням 70-річного ювілею Сталіна, в СРСР були розстріляні
інваліди Другої світової війни. А тих,
кого не розстріляли, вивезли на далекі острови Півночі і в глухі кути Сибіру. Навіть існував табір для інвалідів
Другої світової війни, розташований
на острові Валаам (північна частина
Ладозького озера).

За одну ніч у всіх великих містах
СРСР провели «зачистку». Забирали
тих, хто залишився без родини, без
даху над головою. Розповідали, що
бідолашні намагалися пручатися,
кидалися на рейки. Вивезли навіть
«самоварів» — людей без рук і ніг.
На Соловках їх час від часу виносили подихати свіжим повітрям та
підвішували на шнурках на дерева.
Інколи забували забрати, то вони
замерзали. Це були переважно 20річні хлопці.
Ходили чутки, що цю акцію організував Жуков. Щоб вони своїм
виглядом не бентежили громадян. З
того часу на парадах ветеранів інвалідів вже не було. Їх просто прибрали, як неприємне нагадування. А
Родіна більше ніколи не згадувала
своїх найкращих синів. У небуття
пішли навіть їхні імена.
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Шкільний меридіан

На Волині яблуні засніжені,
Наче білий цвіт в зимовий день.
І стоять замріяні, заніжені,
Мов рядки із Лесиних пісень.
Та витає Мавка понад світом,
А під снігом вже росте трава,
І у серце заглядає літо.
Лесю, наша пісне лісова!

25 лютого —
день народження Лесі Українки
Світ опускався на коліна,
Камінний вік хилився ниць,
І прилітала Україна
До мертвих Лесиних зіниць.
Над всі недолі та потали,
Над страсті всі та над бої
Безсмертя Лесине вростало
В народ, що породив її.
І квола невисока жінка
Лице підводила бліде,
Народжувалася Україна
Для світу, що над смерть гряде.
		

У журбі стоїть фортепіано.
І під склом — віршовані листи...
Ти пішла у засвіти так рано...
А могла б цвісти іще й цвісти!
Ти — і тихо-ніжна, і розгнівана.
І, як правда, скривджено-сумна.
Ти — неначе пісня недоспівана.
Ти — немов обірвана струна...

Та витає Мавка понад світом,
А під снігом вже росте трава,
І у серце заглядає літо...
Лесю, ти із нами! Ти — жива!
		

Надія Брикайло.

Щастя неможливо купити…
Здається, тільки недавно ми привели своїх
маленьких діточок у перший клас і віддали їх
під опіку Надії Ярославівні Брикайло. Непомітно минули чотири шкільних роки, і скоро
настане час прощання з першою вчителькою.

Віталій Коротич.

Поетична квітка України
26 лютого 2018 року в Білецькій ЗОШ І-ІІ ступенів відбувся виховний захід «Вічно живий голос», присвячений
147 річниці від дня народження Лесі Українки. Його
організувала вчитель української мови та літератури О.
Мартинюк.

Надія Ярославівна має звання «Старший учитель»,
працює на педагогічній ниві вже 22 роки. А ще вона —
поетеса, сценарист, гуморист. Хочеться познайомити з її
віршованими творами й філософськими роздумами читачів «Подільського слова».
Хай ваші дні, шановна Надіє Ярославівно, будуть завжди барвистими, а почуття — яскравими та чистими.
Батьки учнів 4-а класу, с. Мишковичі.

Зціпила зуби — біль затих...
Я зрозуміла, що діється:
Життя любить лише тих,
хто на життя не жаліється.

Зустріч
Ще вчора зранку реготав мороз.
І сніг до ночі якось вимушено падав.
А нині вже у лютої зими
Весна зухвало відібрала владу.

І хай розбиваються ноти пісень
Усоте об гори скелясті.
На обрії жевріє завтрашній день!
Він точно скупається в щасті.

У виярку, під вербами трьома,
Де тінь дозволила тимчасом прихиститись,
Стояла приголомшена зима
І зважувала: битись чи змиритись?
Весна дихнула — і злякала сніг:
Для кого радість, а для кого — сльози…
Вже скоро побіжить дитячий сміх
Туди, де розквітають верболози!

Учні поглибили свої знання про творчу спадщину української
майстрині слова. Звучали поезії та пісні на її слова. Також школярі
переглянули презентацію «Відоме і невідоме про Лесю Українку».
Бібліотекар села Біла Т. Гураль підготувала виставку книг із творами
геніальної поетеси.

Щастя неможливо купити, позичити чи вкрасти. Та його можна
побачити, до нього можна доторкнутись... Якщо твої діти здорові,
батьки живі і твоє серце ще здатне любити, то у тебе вже є три
причини для щастя... Бережи його!

Ніколи не здавайся на місці, де життя дало тріщину...
Де вибухає од болю серце і рвуться від натуги нерви...
Не прислухайся до осудливого шипіння гадюк за спиною...
Якщо Господь засвітив твій новий ранок — живи!

Надія Брикайло.

Зламати себе не даю
Ні людям, ані обставинам.
У спразі з калюж не п'ю.
Самотньо... Але правильно.
І вголос скажу усім:
Не страшать життя реалії,
Якщо у твої 47
В душі ще цвітуть конвалії!

Священик має служити людям…

Так вважав Любомир Гузар і саме так прожив своє життя — для народу і України. 26 лютого — день пам’яті Блаженнійшого. Цьогоріч йому виповнилося б 85 років. Його смерть — втрата для кожного українця. Архієпископ Любомир
— один із творців відродженої Української греко-католицької церкви. Кожен його крок був прикладом служіння й
терпіння, чесності та пастирської скромності.
С. А. Піговська, о. Тарас Юречко,
Г. З. Щепна, М. Л. Крамар,
учні 11 класу

26.02.2018 р. у Почапинській ЗОШ І-ІІІ ст. у
рамках тижня соціально-психологічної підтримки «Бути людиною» відбувся урок духовності «Любомир Гузар: «Моя мрія – бути
людиною», приурочений до 85-річчя з дня
народження кардинала. Мета заходу — поглиблення знань юного покоління про релігійну й громадську діяльність предстоятеля
Української греко-католицької церкви; через
сприйняття його істини пізнати, що означає
бути людиною; навчитися, як і Блаженнійший
Любомир, уболівати за Христову віру, Святу
Церкву, рідну Україну, за наш багатостраждальний народ, за мир і спокій у державі, в
усьому суспільстві; збагнути глибину і велич
думки, далекоглядність архіпастиря, красу
його душі і чистоту серця.
Підготувала захід практичний психолог,
соціальний педагог, учитель основ християнської етики Світлана Анатоліївна Піговська
разом із учнями 11-го класу Почапинської
ЗОШ І-ІІІ ст.
Тиждень розпочали зі спільної молитви за
Україну та благословення пароха села Почапинці, отця Тараса. Учні 11-го класу запросили дітей та вчителів на відкритий урок, під час
якого розповіли багато цікавого про Блаженнійшого. Це була проста і надзвичайно мудра
людина. Архієпископу, згідно з результатами
опитування, довіряли 21,2% співвітчизників.
Це — значна кількість, з огляду на те, що па-

рафіян УГКЦ на сьогодні в Україні близько
11%. Любомир Гузар був авторитетом не
лише для вірян інших конфесій, а й навіть
тих, хто називає себе атеїстами. Повагу
українців до єпископа релігієзнавці називають суспільним феноменом. До його думки
прислухалися і можновладці, й олігархи.
Присутні на заході переглянули фільм
про кардинала, дізналися про його життя
за кордоном та в Україні. Як відомо, Любомир Гузар прожив у США 20 років, в Італії
— 24. Після 46 літ еміграції у 1993 році повернувся на Батьківщину й оселився біля
Львова. «Мені стали сльози в очах. Я був
на рідній землі», — так описував свої враження від повернення Блаженнійший Любомир. Утім, отримати українське громадянство йому вдалося вже на посаді глави
УГКЦ у 2001 році.

Софія Жаворонко, одинадцятикласниця Почапинської школи, у своїй презентації
розповіла про найважливіші та найцікавіші
факти з біографії Любомира Гузара. Це була
високоосвічена, багатогранна особистість.
Він знав кілька мов — спілкувався українською, польською, німецькою, англійською,
італійською, хоча скромно зізнавався, що
знає більше. Свого часу був пластуном, належав до куреня «Червона калина», де його
називали братчик Любко.
Українську греко-католицьку церкву
Любомир Гузар очолював десять років
(2001-2011). За цей час йому вдалося чи не
найважливіше — перенести престол УГКЦ
до Києва, фактично перетворивши Церкву на національну, поступово стираючи
асоціації виключно із Західною Україною.
У 1977 році таємно, без згоди Папи, Йосип

Сліпий висвятив Любомира Гузара на Верховного Архієпископа. Протягом 19 років довелося чекати на підтвердження цього титулу.
Втіху завжди знаходив у молитві й закликав
народ молитися. Повсякчас наголошував, що
Бог випробовує нас через різні обставини.
Якщо поставимо Його на перше місце, житимемо за Його законами і будемо Йому довіряти, то можемо мати виправдану надію на
Його поміч, навчав Блаженнійший.
Про «золоті вислови» Любомира Гузара знає не тільки кожен українець, а
й багато людей у світі. Його поважають
люди різних релігій та конфесій. Про слова,
які звучали як заповіт, учениця 11-го класу
Марія Доля підготувала презентацію. А її
однокласниця Вікторія Твердохлібова показала зворушливий і душевний фільм про
останні дні життя Любомира Гузара. Майже
у кожного на очах були сльози, а серце краялося від болю й смутку. Адже Блаженнійший був Людиною з великої букви, сильною
духом. До останнього дня усмішка й молитва не сходили з його вуст. Бути людиною —
ось мрія Любомира Гузара. Таким має бути
сенс життя кожного з нас.
Під час відзначення 85-річчя з дня народження світлої пам’яті Блаженнійшого Любомира Гузара у Патріаршому соборі Воскресіння Христового в Києві предстоятель УГКЦ
Святослав Шевчук сказав: «Блаженнійший
Любомире, ми знаємо, що ти нас чуєш. Ми
вітаємо тебе з днем народження. Ми хочемо
бути з тобою і хочемо ставати кращими. Нехай так станеться».
Софія ЖАВОРОНКО, учениця 11 класу Почапинської ЗОШ І-ІІІ ст., президент учнівського
самоврядування «Первоцвіт».

слово

Подільське слово | №9 (5268)
п'ятниця, 2 березня 2018

9

Героям слава!

Борітеся —
поборете!
Т. Г. Шевченко

3 березня 2018 року в приміщенні
Тернопільського районного будинку культури
за адресою м. Тернопіль, вул. Шкільна, 4
відбудеться відбірковий районний огляд–конкурс
читців творів Т. Шевченка «Борітеся — поборете!»,
присвячений 204-й річниці від дня народження Кобзаря.

А сотню вже зустріли небеса…
У лютому 2014 року Україна і
світ стали свідками нестримної,
відчайдушної боротьби українців,
відданих патріотів, які виступили
за європейський вектор розвитку держави, за гідне майбутнє.
Відповідно до Указу Президента
України «Про вшанування подвигу учасників Революції Гідності та
увічнення пам’яті Героїв Небесної сотні» 20 лютого встановлено
Днем Героїв Небесної сотні.

У неділю, 25 лютого, в
с. Романівка біля скверу
пам’яті Героїв Небесної
сотні вшанували загиблих
на Майдані.
Віддати шану Героям прийшли
небайдужі мешканці села, громадські активісти та представники
влади. Розпочався захід із хвилини мовчання та панахиди за загиблими, яку відслужив парох села
о. Ярослав Єфремов. Виступили

дитячий колектив під керівництвом Зоряни Гонзул та сільський
хор під орудою Тараса Сотули.
Сільський голова Галина Ярославівна Петріченко сказала, що
кожен із загиблих, незважаючи на
те, що мав сім'ю, батьків, друзів,

захоплення, симпатії, за покликом
душі став на боротьбу за вільну,
демократичну Україну. Завершили захід спільним виконанням
Державного Гімну України.
Зоряна МУЛЬТАН,
бібліотекар с. Романівка

Спорт

Лижні перегони в Тернопільському районі

Враховуючи традиції Тернопільського району в лижних гонках, зокрема в біатлоні: троє
біатлоністів нашого району брали участь у цьогорічних зимових Олімпійських іграх у Південній Кореї — прапороносець олімпійської делегації України Олена Підгрушна (Велика
Березовиця), член жіночої збірної Анастасія Меркушина (Підгородне) та капітан чоловічої збірної Дмитро Підручний (Острів) — Тернопільська райрада ФСТ «Колос» 25 лютого
провела відкриті змагання з лижних перегонів для популяризації зимових видів спорту
серед жителів району та області.

«Молодь читає Шевченка»
25 лютого в бібліотеці-філії села Забойки для юних
читачів бібліотеки з нагоди річниці з дня народження
Великого Кобзаря провели флеш-моб «Молодь читає
Шевченка».
Школярі натхненно читали поезію українського генія, проводили
конкурси, різні вправи на розвиток пам’яті та уваги.
Оксана ТЕЛИХ, завбібліотекою села Забойки.

Конкурси

«Жива історія мого села»

З ініціативи центральної бібліотеки Тернопільського району оголошується проект «Жива історія мого
села» за участю бібліотек-філій централізованої бібліотечної системи.
Мета та завдання проекту:
- Проведення пошукової діяльності з вивчення історії села на
основі свідчень очевидців подій, біографій людей, спогадів та світлин, опрацьованих бібліотекарями інтерв’ю.
- Вивчення історичного минулого, поширення кращих здобутків
національної культури та духовної спадщини, виховання любові до
рідного краю засобами добротворення.
- Вивчення, дослідження та збереження історичних документів.
План реалізації проекту:
- Підготовчий етап – ознайомлення з темою роботи (лютий
2018 р.)
- Етап планування – визначення шляхів виконання проекту, розподіл обов’язків між членами групи (березень 2018 р.)
- Змістовно-пошуковий етап – збір та опрацювання інформації,
творча робота, оформлення проекту (березень-серпень 2018 р.)
- Узагальнюючий етап – презентація проекту «Мій рідний край
– моя історія жива» (вересень 2018 р.)
Добра справа є успішною тоді, коли її виконує команда
ініціативних та мотивованих людей.

Запрошуємо волонтерів
долучитися до реалізації проекту.

В змаганнях узяли участь близько 30 учасників,
які боролися в шести вікових групах. Дистанції
для юних спортсменів: 500 м для дівчат та 1000 м
для хлопців, дорослі змагалися на дистанції 3000 та
6500 м.

Переможцями та призерами серед чоловіків
у віковій групі 16-21 років на дистанції 6500 м
стали Іван Нагуляк (Велика Березовиця), друге
місце — Володимир Дережицький (Тернопіль). У віковій групі 22-34 роки перше місце
завоював Андрій Чернецький (Почапинці), на
другому місці розмістився Іван Чорній, на третьому — Павло Гудзь (обидва з Тернополя). У
віковій групі 35-49 років переміг Володимир
Лагойда з Тернополя. Серед ветеранів 50-ти
років і старші перемогу святкував Мирослав
Домбрович, на другому місці — Зенон Блишин (обидва з Тернополя), третє місце виборов Петро Ожібко із Забойок.
Серед дівчат у віковій групі 16-21 років перемогла Іванна Пазенюк, другою стала Анастасія Повар (Тернопіль), у віковій групі 22-34
роки перемогла Надія Лоза (Мишковичі). Серед юних спортсменів на дистанції 1000 м переможцями у своїх вікових групах стали Костянтин Марцинюк та Роман Дячун (обидва з Підгороднього),
другі місця — в Анатолія Дережицького (Підгородне) і Тараса Щурка (Почапинці), треті — в Максима Дячуна і Дмитра Паламара (Підгородне). Серед
дівчат на дистанції 500 м перемогла Аліна Бауєр, на
другому місці — Ольга Процик (обидві з Підгороднього). Переможці змагань нагороджені грамотами та пам’ятними призами, призери — грамотами
райради ФСТ «Колос».
Змагання проходили за сприяння голови Тернопільського обласного ФСТ «Колос» Григорія Микитовича Гунтика, голови Тернопільської обласної
федерації біатлону Віктора Михайловича Щура і
представника обласного відділення МОК України
Віталія Михайловича Ігнатенка.
Іван КУЛЬБІЦЬКИЙ, голова райради ФСТ «Колос».
Про інші спортивні події на стор. 15

Вітаємо!
3-го березня відзначає 20-річний ювілей
Роман Депутат з села Товстолуг.
Забуяє барвами весна,
Сади задухмяніють навколо.
І ластівки коло вікна
Гніздечко вимайструють скоро.
У тебе нині ювілей,
Мій найдорожчий, рідний сину.
Зібралась разом з нами тут
Уся твоя близька родина.
За тебе, сину рідний мій,
Я щиро Богові молюсь.
Ти — найдорожчий, ти скарб мій,
Ти моє щастя, моя втіха.
Нехай Господь тебе веде
Й тримає міцно біля Себе.

Хай проросте в тобі зерно,
Засіяне добром і милосердям.
Хай Матір Божа Пресвята
Тебе завжди охороняє.
І свою милість на щодень
Тобі, мій любий, посилає.
Нехай збуваються твої юнацькі
мрії. Любові, вірності нехай Всевишній посилає на многії літа.
З повагою — мама,
дідусь Іван, бабуся Володимира,
хресна мама Світлана з сім’єю.

Продовження рубрики на стор. 13

10

Подільське

Подільське слово | №9 (5268)
п'ятниця, 2 березня 2018

Програма місцевих телеканалів
11111111111111

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ
5 ÁÅÐÅÇÍß
TV-4

06.00, 10.00, 18.00 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 Îãîëîøåííÿ. Áþðî
çíàõiäîê
±UNyK^K|KU~\^wÉ
08.00 Âiêíî â Àìåðèêó
È|~Ky^KÇ~K
09.00, 00.15 ×àñ-Tàéì
09.30 Ñïðàâæíÿ öiíà
09.45 Òâié äiì
q\x^U}^K|UÇ
11.00, 16.10 Äèòÿ÷à ãîäèíà
12.10 Ïîëiëîã
13.00 Õiò-ïàðàä
14.00 Õ/ô “Êðèõiòêà Äæèììi”
17.00 Ï’ÿòèé âèìið
17.30 Ïðî íàñ
18.50 Îãîëîøåííÿ. Áþðî çíàõiäîê
19.30 Íàøi âiòàííÿ
20.30 ÒÍÅÓ - êàëåéäîñêîï ïîäié
20.40 Äiì êíèãè
21.00 Íàøi âiòàííÿ
21.25, 22.30, 00.55 Îãîëîøåííÿ.
Áþðî çíàõiäîê
21.30 Ïîãëÿä çáëèçüêà
q\x^U}^K|UÇ
22.40, 04.00 Õ/ô “Ëþäèòiíi”
01.00 Õ/ô “Êðèõiòêà Äæèììi”
02.30 Õiò-ïàðàä

16.40 Äèòÿ÷à ïðîãðàìà “×àðiâíèé
êëþ÷èê”
¶y^KÇ~NyU}^K|UÇ
±UNyK^K|KU~\^wÉ
19.30, 21.00 Íàøi âiòàííÿ
20.00 Ìåæà ïðàâäè
21.25, 22.35, 00.55 Îãîëîøåííÿ.
Áþðî çíàõiäîê
21.30 Ìàéñòåð-êëàñ iç Í.Ôiöè÷
22.40, 04.00 Õ/ô “Ãèäêå êà÷åíÿ”


07.00 “Òâié ðàíîê”
09.00 Ò/ñ “×îðíà ðàäà”
13.30, 17.00, 19.00, 20.30 “Âiñòi ÒÒÁ”
13.40, 19.20 “Òåìà äíÿ”
14.10 “Ôîëüê-musiñ”
15.10 “Íàäâå÷ið’ÿ.Äîëi”
16.00 Ðàäiîäåíü”Æèòòÿ+”
16.20 “Ñóñïiëüíèé óíiâåðñèòåò”
16.50, 19.15 Àíîíñè
16.55, 17.40, 19.10, 20.25 Ðåêëàìà
17.10 “Íàøi ãðîøi”
17.45 “Òåàòðàëüíi çóñòði÷i”
18.45 “Äóìêè âãîëîñ”
¨²K|UÉ©
20.05 “Âñÿêà âñÿ÷èíà: iíñòðóêöiÿ ç
âèêîðèñòàííÿ”
20.50 “Âå÷iðíÿ êàçêà”

×ÅÒÂÅÐ
8 ÁÅÐÅÇÍß
9

06.00, 10.00, 18.00 Ò/ñ “Ñïðàâà
Äîéëiâ”
06.45, 09.15, 10.45 Áàäüîðèé ðàíîê
77
07.00 Ïðîâiíöiéíi âiñòi
07.30, 15.50, 18.50, 21.25, 00.10
07.00 “Òâié ðàíîê”
Îãîëîøåííÿ. Áþðî çíàõiäîê
09.00 Ò/ñ “×îðíà ðàäà”
13.30, 17.00, 19.00, 20.30 “Âiñòi ÒÒÁ” 07.35 Ìåæà ïðàâäè
08.30 Óñiìà øèðîòàìè
13.40 “Ïîçà ðàìêàìè”
09.00, 00.15 ×àñ-Tàéì
14.10 “Ôîëüê-musiñ”
09.30 Ï’ÿòèé âèìið
15.10 “Íàäâå÷ið’ÿ.Äîëi”
11.00, 16.00 Äèòÿ÷à ãîäèíà
16.00 Ðàäiîäåíü ”Æèòòÿ+”
12.10 Ôîðìóëà çäîðîâ’ÿ
16.20 “Ñóñïiëüíèé óíiâåðñèòåò”
13.00, 02.30 Õiò-ïàðàä
16.50, 19.15 Àíîíñè
¡ÀÓ»¼¬®²¹Ü
16.55, 19.10, 20.25 Ðåêëàìà
êîõàííÿ”
17.10 Äîê.ôiëüì
q\x^U}^K|UÇ
¨A}\z|\wUgKÇ~"©
17.00 Ï’ÿòèé âèìið
18.00 “Âiäâåðòi äiàëîãè”
17.30 “Ãàë-êëiï”
¨o\x«Éy}zUµµn©
¶y^KÇ~NyU}^K|UÇ
18.45 “Ìàìèíà øêîëà”
19.30, 21.00 Íàøi âiòàííÿ
19.20 “Òåìà äíÿ”
¶\yNUÈz^\uK
19.50 “Àðìiÿ íåñêîðåíèõ”
Èz^\wKyN
20.05 “Çàãóáëåíi â ÷àñi”
21.30 Ñìà÷íà ìàíäðiâêà
20.20 “Ñëîâàìè ìàëå÷i ïðî öiêàâi
22.00, 04.00 Õ/ô “Îñòàííié
ðå÷i”
ïîäàðóíîê”
20.50 “Âå÷iðíÿ êàçêà”
00.55 Îãîëîøåííÿ.Áþðî çíàõiäîê

Â²ÂÒÎÐÎÊ
6 ÁÅÐÅÇÍß
TV-4
06.00, 10.00 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
07.30, 15.50, 18.50 Îãîëîøåííÿ.
Áþðî çíàõiäîê
07.35 Ïîãëÿä çáëèçüêà
08.05 Åòèêåòêà
08.20 ÒÍÅÓ - êàëåéäîñêîï ïîäié
È|~Ky^KÇ~K
09.00, 00.15 ×àñ-Tàéì
09.30, 17.00 Ï’ÿòèé âèìið
11.00, 16.10 Äèòÿ÷à ãîäèíà
11.45 Äèòÿ÷à ïðîãðàìà “×àðiâíèé
êëþ÷èê”
q\x^U}^K|UÇ
12.15 Ïðî êiíî
Èz^\wKyN
13.00, 03.00 Õiò-ïàðàä
14.00 Õ/ô “Ñåêðåòàðêà”
17.30 Ìàéñòåð-êëàñ iç Íàòàëêîþ
Ôiöè÷
19.30, 21.00 Íàøi âiòàííÿ
20.00 Ïîëiëîã
21.25, 00.55 Îãîëîøåííÿ.Áþðî
çíàõiäîê
21.30 “Ãàë-êëiï”
22.30 Îãîëîøåííÿ. Áþðî çíàõiäîê
22.35, 04.00 Õ/ô “Ïîëÿðíà áóðÿ”
01.00 Õ/ô “Ñåêðåòàðêà”

ÑÓÁÎÒÀ
10 ÁÅÐÅÇÍß
TV-4
06.00 Ïðî êiíî
06.15, 11.00 Ïðî íàñ
06.45 Áàäüîðèé ðàíîê
07.00 Ïðîâiíöiéíi âiñòi
07.30, 11.50, 14.20 Îãîëîøåííÿ.
Áþðî çíàõiäîê
07.35 Õ/ô “Ïîùàñòèòü ó êîõàííi”
q\x^U}^K|UÇ
09.00 ×àñ-Tàéì
09.15 Áàäüîðèé ðàíîê
È|~Ky^KÇ~K
10.00 Îãëÿä ñâiòîâèõ ïîäié
10.30 Çìiíè ñâié ñâiò
11.30 Ìàéñòåð-êëàñ iç Íàòàëêîþ
Ôiöè÷
11.55, 14.25, 16.55, 20.05
Òåðíîïiëüñüêà ïîãîäà
12.00 Ñìà÷íà ìàíäðiâêà
12.30 Õ/ô “Áåðè âiä æèòòÿ âñå”
14.30 Ì/ô
15.00 Õ/ô Äèòÿ÷å êiíî.”Äiòè øïèãóíè”
16.30 Äiì êíèãè
16.50 Îãîëîøåííÿ. Áþðî çíàõiäîê
17.00 Õiò:ïàðàä
17.50 ÒÍÅÓ - êàëåéäîñêîï ïîäié
18.00 Íàøi âiòàííÿ
È|~Ky^KÇ~K
¶\yNUÈz^\uK
20.00, 00.00 Îãîëîøåííÿ. Áþðî
çíàõiäîê
¤\~Q^}uKw«}UÈ(\uyK
21.30 Õ/ô “Ñóïåðíèê”
Èz^\wKyN
00.05 Òåðíîïiëüñüêà ïîãîäà
00.10 ×àñ-Òàéì
00.30 Õ/ô “Áåðè âiä æèòòÿ âñå”
¤\~Q^}uKw«}UÈ(\uyK
04.00 Õ/ô “Ñóïåðíèê”



¨¥KvgKyy^KÇ~Ny\©
07.10 “Êàçêè Ëiðíèêà Ñàøêà”
07.20 “Õî÷ó áóòè:”
¨A}\z|\wUgKÇ~"©
08.00 “Òâié ðàíîê”
¨±N}QyUUN}\^UÇ©
¨¥KvgKyy^KÇ~Ny\©
13.40 “Òåìà äíÿ”

14.10 Ò/ñ “×îðíà ðàäà”
17.10 “Êóëiíàðiÿ âiä Àíäðiÿ”
07.00 “Òâié ðàíîê”
17.25 “Âiçèòiâêà Êàðïàò”
09.00 Ò/ñ “×îðíà ðàäà”
13.30, 17.00, 19.00, 20.30 “Âiñòi ÒÒÁ” 17.30 “Âiñòi ÒÒÁ”
17.40 Àíîíñè
13.40, 19.20 “Òåìà äíÿ”
18.00 “Äî ñïðàâè”
14.10 “Ôîëüê:musiñ”
18.30 “Çàãóáëåíi â ÷àñi”
15.10 “Íàäâå÷ið’ÿ.Äîëi”
18.45 “Ìàìèíà øêîëà”
16.00 Ðàäiîäåíü”Æèòòÿ+”
19.00 “Ïàíîðàìà ïîäié”
16.20 “Ñóñïiëüíèé óíiâåðñèòåò”
¨±^UÇxzK}N©
16.50, 19.15 Àíîíñè
16.55, 17.40, 19.10, 20.25 Ðåêëàìà 19.30 “Ïîçà ðàìêàìè”
20.00 “Ðîçñåêðå÷åíà iñòîðiÿ”
17.10 “Ñêëàäíà ðîçìîâà”
17.45 “Ðîçñåêðå÷åíà iñòîðiÿ”
18.35 “Âiçèòiâêè Ïîëòàâùèíè”
¨²K|UÉ©
19.50 “Äóìêè âãîëîñ”
ÁÅÐÅÇÍß
¨¿yQ"©
20.50 “Âå÷iðíÿ êàçêà”
9

ÍÅÄ²Ëß
11

Ï’ßÒÍÈÖß
9 ÁÅÐÅÇÍß
9

06.00, 10.00, 18.00 Ò/ñ “Ñïðàâà
Äîéëiâ”
06.45, 10.45 Áàäüîðèé ðàíîê
¶y^KÇ~NyU}^K|UÇ
07.30, 15.50 Îãîëîøåííÿ. Áþðî
çíàõiäîê
¶\yNUÈz^\uK
Èz^\wKyN
08.30 Óñiìà øèðîòàìè
09.00, 00.15 ×àñ-Tàéì
09.15 Ðàíêîâèé ôiòíåñ
77
09.30, 17.00 Ï’ÿòèé âèìið
11.00, 16.10 Äèòÿ÷à ãîäèíà
07.00 “Òâié ðàíîê”
11.45 Äèòÿ÷à ïðîãðàìà “×àðiâíèé
09.00 Ò/ñ “×îðíà ðàäà”
êëþ÷èê”
13.30, 17.00, 19.00, 20.30 “Âiñòi ÒÒÁ”
12.10 “Ãàë-êëiï”
13.40 “Òåìà äíÿ”
12.40 Ïðî êiíî
14.10 “Ôîëüê-musiñ”
13.00, 02.30 Õiò:ïàðàä
15.10 “Íàäâå÷ið’ÿ. Äîëi”
14.00, 01.00 Õ/ô “Ñêàæåíi êîðîâè”
16.00 Ðàäiîäåíü”Æèòòÿ+”
16.00 Ïðîâiíöiéíi âiñòi
16.20 “Ñóñïiëüíèé óíiâåðñèòåò”
17.30 Ìàéñòåð-êëàñ iç Íàòàëêîþ
16.50, 19.15 Àíîíñè
Ôiöè÷
17.10 “Äî ñïðàâè”
18.50 Îãîëîøåííÿ. Áþðî çíàõiäîê
17.45 “Àðìiÿ íåñêîðåíèõ”
19.00 Ïðîâiíöiéíi âiñòi
18.00 “Ïîäîðîæíi çàìàëüîâêè”
19.30 Íàøi âiòàííÿ
¨o\x«Éy}zUµµn©
20.00 ÒÍÅÓ - êàëåéäîñêîï ïîäié
18.45 “Ó ñâiòi çàõîïëåíü”
20.10 Ïîãëÿä çáëèçüêà
19.20 “Òåìà äíÿ”
20.40 Ñëiä
19.50 “Äóìêè âãîëîñ”
21.00 Íàøi âiòàííÿ
¨A}\z|\wUgKÇ~"©
q\x^U}^K|UÇ
20.50 “Âå÷iðíÿ êàçêà”
21.25, 22.30 Îãîëîøåííÿ.Áþðî
çíàõiäîê
È|~Ky^KÇ~K
22.00 Ïðîâiíöiéíi âiñòi
ÁÅÐÅÇÍß
22.35, 04.00 Õ/ô “Áåçñìåðòíi”
00.30 Ïðîâiíöiéíi âiñòi
9
00.55 Îãîëîøåííÿ.Áþðî çíàõiäîê
03.30 Ïðîâiíöiéíi âiñòi
06.00, 10.00, 18.00 Ò/ñ “Ñïðàâà
Äîéëiâ”

06.45, 09.15, 10.45 Áàäüîðèé ðàíîê
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30,
07.00 “Òâié ðàíîê”
03.30 Ïðîâiíöiéíi âiñòi
09.00 Ò/ñ “×îðíà ðàäà”
13.30, 17.00 “Âiñòi ÒÒÁ”
07.30, 15.50, 18.50 Îãîëîøåííÿ.
13.40, 19.20 “Òåìà äíÿ”
Áþðî çíàõiäîê
07.35 Ïîëiëîã
14.10 “Ôîëüê-musiñ”
08.30 Óñiìà øèðîòàìè
15.10 “Íàäâå÷ið’ÿ. Äîëi”
q\x^U}^K|UÇ
16.00 Ðàäiîäåíü”Æèòòÿ+”
09.00, 00.15 ×àñ:Tàéì
16.20 “Ñóñïiëüíèé óíiâåðñèòåò”
09.30, 17.00 Ï’ÿòèé âèìið
16.50 Àíîíñè
11.00, 16.10 Äèòÿ÷à ãîäèíà
16.55 Ðåêëàìà
12.10 “Ãàë-êëiï”
17.10 “Ñõåìè”
12.40 Òâié äiì
17.40 Ðåêëàìà
13.00, 02.30 Õiò-ïàðàä
17.45 “Íàçáèðàíå”
14.00, 01.00 Õ/ô “Áîãè ði÷êîâîãî
18.00 “Êóëiíàðiÿ âiä Àíäðiÿ”
ñâiòó”
18.15 “Õî÷ó áóòè”

ÑÅÐÅÄÀ
7

¨±N}QyUUN}\^UÇ©
18.45 “Äóìêè âãîëîñ”
19.00 “Âiñòi ÒÒÁ”
19.10 Ðåêëàìà
19.15 Àíîíñè
¨A}\z|\wUgKÇ~"©
20.05 Äîê.ôiëüì
20.30 “Âiñòi ÒÒÁ”
20.50 “Âå÷iðíÿ êàçêà”

06.00 Õ/ô “Ïîùàñòèòü ó êîõàííi”
¶y^KÇ~NyU}^K|UÇ
07.45 Áàäüîðèé ðàíîê
È|~Ky^KÇ~K
08.30, 11.55, 15.50 Îãîëîøåííÿ.
Áþðî çíàõiäîê
08.35, 15.55 Òåðíîïiëüñüêà ïîãîäà
08.40 ×àñ-Òàéì
09.00 Ïîâíîòà ðàäîñòi æèòòÿ
09.30 Ñïðàâæíÿ öiíà
09.50 Áàäüîðèé ðàíîê
10.15 Ïðÿìà òðàíñëÿöiÿ
n\QN}zQ~~\Ç(z}\Ç¥U}^{UÇ
Àðõèêàòåäðàëüíîãî Ñîáîðó ÓÃÊÖ
ì.Òåðíîïîëÿ
11.40 Äiì êíèãè
12.00 Õ/ô Äèòÿ÷å êiíî.”Äiòè øïèãóíè”
13.30 Äèòÿ÷à ïðîãðàìà “×àðiâíèé
êëþ÷èê”
14.00 Ñiëüñüêèé êàëåíäàð
14.30 Ìåæà ïðàâäè
15.30 Ñëiä
¶y^KÇ~NyU}^K|UÇ
16.20 Òâié äiì
q\x^U}^K|UÇ
17.00 Âiêíî â Àìåðèêó
17.30 Ïðî íàñ
18.00 Íàøi âiòàííÿ
19.00, 00.00 Ïðîâiíöiéíi âiñòi.
Òèæäåíü
±UNyK^K|KU~\^wÉ
19.55 Îãîëîøåííÿ. Áþðî çíàõiäîê
20.00 Îãëÿä ñâiòîâèõ ïîäié
20.30 Ïðî íàñ
21.00 “Ãàë-êëiï”
È|~Ky^KÇ~K
22.00 Îãîëîøåííÿ. Áþðî çíàõiäîê
22.05 Òåðíîïiëüñüêà ïîãîäà
q\x^U}^K|UÇ
22.15 Õ/ô “Iòàëiéñüêà êàçêà”
23.45 ×àñ-òàéì
±UNyK^K|KU~\^wÉ
00.55 Îãîëîøåííÿ. Áþðî çíàõiäîê
01.00 Îãëÿä ñâiòîâèõ ïîäié
¤\~Q^}uKw«}UÈ(\uyK
03.00 “Ãàë-êëiï”
03.30 Ïðîâiíöiéíi âiñòi. Òèæäåíü
04.15 Õ/ô “Iòàëiéñüêà êàçêà”

16.55 “Ñâiòëî”
18.00 “Âiäâåðòi äiàëîãè”
18.30 “Âñÿêà âñÿ÷èíà: iíñòðóêöiÿ ç
âèêîðèñòàííÿ”
18.45 “Ó ñâiòi çàõîïëåíü”
19.00 “Ðîçäÿãàëêà”
19.30 Äîê.ôiëüì
20.00 “Ðîçñåêðå÷åíà iñòîðiÿ”
20.50 “Âiçèòiâêè Ïîëòàâùèíè”

ÀÍÎÍÑÈ
ÒÈÆÍß

м. Тернопіль, бульвар Т. Шевченка, 6

03.03. (субота) — «Фараони», музична комедія-жарт.
Тривалість — 2 год. 20 хв.

04.03. (неділя) — «Гормон кохання», або Тестостерон», комедія, +18.
Тривалість — 2 год. 20 хв.

07.03. (середа) — «Мазепа», сповідь перед людьми і часом.
Тривалість —2 год. 20 хв.

08.03. (четвер) — «Сватання на Гончарівці», музична комедія.
Тривалість —2 год. 25 хв.

Початок вечірніх вистав о 19:00.

Для дітей

04.03. (неділя) — «Чари прадавнього лісу», музична комедія.
Тривалість — 1 год.

Початок о 13:00.
ÄÐÓÆÈÍÀ ÍÀÏÐÎÊÀÒ, ÍÎÂÈÉ, Âò, 21:50
p\\z~v{Q^\vqQ~~ÅN}^Åz³KwQ^
Å\xNu^Kz}z^KQ~~
^\u\zÅzu^\Nz\~QÅN~
|^~}K}^|~\ÅNÅwQv~\{\
}}sKwÅN}\ÅyzK~\{\
NuÅz}}³KwQ^z~yKÉ
áàæàííÿ ïîçíàéîìèòèñÿ ç
v\{\|^~\ÅqQ~~Å}^QxK
}Q^wÅ~\z\u^|wK}y
zu}K}NÅÉÇN}KÅÇ

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

04.03. (неділя) — «Поросятко Чок», казка-комедія (3+).
Тривалість — 45 хв.

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

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

15.03. (четвер) — концерт солістів Львівської національної опери, лауреатів міжнародних конкурсів Романа Коренцвіта (тенор) та
Юлії Коваленко (мецо-сопрано) і Академічного симфонічного оркестру Тернопільської обласної філармонії.
Початок о 18:30. Ціна квитка: 50, 60, 80, 100 грн.
ÌÀÉÑÒÅÐ-ØÅÔ. ÑÒÁ, Ñð, 20:00
¶KN~yKw|z\gy\wK~|u\}^Åx~\
u^{\}zK}N}^KzNuQ^~yÅz
%\x^\{Q|Å}^QQu}
N||ÅKu^\u\~}uÅ|Å}yKw
ïåðèñêîï! Ç éîãî äîïîìîãîþ
KN~yw\}uÅ|{|K}K
ïðîòèëåæíîþ êîìàíäîþ. Àëå íå
âñå òàê ïðîñòî!

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

06.03. (вівторок) — концерт харизматичного співака Dan Balan.
Початок о 19:00 год. Ціна квитка: 270-1150 грн.

Кінопрем’єри

Найочікуваніші фільми 2018 року

¡«×, ICTV,
×ò, 00:00
qÅK~K{x}w\xÅ~v}QQ\~ÅQ
\xQ^}KÉ}N|~QÇ~Kv\wN}z\w
z\ÅN}~~Qvw\zÅ^~w\\zÅy\w
~KÅw«6QyNK~|^oÅ~^\w~v
~Qz}\w~vÅ|\xÅNKu^zKxzv
¶~\{\|\zQu\}}{w\^Å
|KÉ}N~QwKÉ~Q|\ÅyÅz¤^Åw
\|~\{\£\{\^ÅN}}^\gxÅ Q
ìåòðà.

×º®´µ¶¬¹¬·
¤\NwÅ~KN}K~Å6^xÅ}K}^wKÉy^N
íà Ñåëåñòó, êóäè âîíà äîñòàâèòü
Nz\{\É|~\{\KN}^\~Kz}K
^Å~ÈQ~}ÅyQ^Q
^\yÅzqK{\|Q~~\|~ÅÉÇÅ
NN}Qw}}ÉKxQuQQ~~~K
y\^KxQu^xzKÉ%QyNuQ^ K
|~KyÈQ~Ku\xK}
Nz\Éw}}Å

×××°
ÄN}\^Åu^\|z\gNQN}Q^x~\y
^\Q~g^K~~\w|}~N}zÅ
pÅ}Kzy^K|Q~K{K~KwN}KK
x^\|\}K~Åz~QsÅ}K
âèõîâàíà äÿäüêîì, - áàãàòîþ
NuK|y\ÉwQ


¨¥KvgKyy^KÇ~Ny\©
07.10 “Êàçêè Ëiðíèêà Ñàøêà”
¨¿yQ"©
07.40 “Øêîëà Ìåði Ïîïïiíñ”
07.55 “Òåàòðàëüíi çóñòði÷i”
09.00 “Òâié ðàíîê”
¨±N}QyUUN}\^UÇ©
¨¥KvgKyy^KÇ~Ny\©
13.40 “Òåìà äíÿ”
14.10 Ò/ñ “×îðíà ðàäà”
16.10 “Ôîëüê-musiñ-äiòè”

Афіша
Тернопільський академічний обласний
український драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка

¢××××Ù
ICTV, Íä, 20:35
Çäîáóâøè ïåðåìîãó íàä 300
NuK^}K~wuQ^NyKK^wÅuÅ|
yQ^Åz~}z\w¤NQ^yNKz^ K
~KuÅz|Q~³Q^ QwÅN}\~K
gzÅvNyKxQK~\{\
uQ^NK%Å~~KKgN}y\{\
N}KÉ{^Qyvu\y\z\|Q
·QwÅN}\y

«Вісім подруг Оушена»
Прем'єра в Україні 21 червня
Жіноча версія популярної трилогії в жанрі фільмупограбування. Сандра Буллок, Кейт Бланшетт, Ріанна,
Хелена Бонем Картер і їхні
спільниці здійснюють пограбування під час головної модної події — щорічного балу
Інституту костюма в музеї
Метрополітен.
«Хижак»
Прем'єра в Україні 2 серпня
Продовження серії фантастичних фільмів студії 20th
Century Fox. Сюжет кінокартини містить безліч відсилань
до оригінального фільму, а
також нереалізовані раніше
елементи сценарію попередніх картин серії.
«Богемська рапсодія»
Прем'єра в Україні 27 грудня
Спочатку Фредді Мерк'юрі в
присвяченому йому байопіку
мав зіграти Саша Барон Коен,
але після розбіжностей у поглядах з режисером (Коен хотів грати сексуально розкріпаченого Мерк'юрі) затвердили
Рамі Малека із серіалу «Містер
Робот».
Однак у розпалі зйомок
студія Fox звільнила режисера, його місце зайняв Декстер
Флетчер.

Засновники: Тернопільська районна
державна адміністрація, Тернопільська
районна рада.
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ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ
5 ÁÅÐÅÇÍß

Â²ÂÒÎÐÎÊ
6 ÁÅÐÅÇÍß

UA: ÏÅÐØÈÉ

UA: ÏÅÐØÈÉ

06.00 Ì/ñ “×îðíèé Äæåê”
14.00 Ïåðøà øïàëüòà
14.30 Ðàäiî. Äåíü
15.00, 18.05, 21.00, 01.55 Íîâèíè
15.15 Ðîçñåêðå÷åíà iñòîðiÿ
16.25, 17.40, 01.00 Ïîãîäà
A}\z|\wUgKÇ~
17.00 Ì/ñ “×îðíèé Äæåê”
17.25 Ä/ô “Æèâà ïðèðîäà”
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 Çèìîâi Îëiìïiéñüêi iãðè.
Ïiñëÿìîâà
22.05 Çèìîâi Îëiìïiéñüêi iãðè 2018.
Êðàùi çìàãàííÿ
00.30 Ä/ñ “Äèâà Êèòàþ”
02.35 Çèìîâi Îëiìïiéñüêi iãðè.
Ïiñëÿìîâà
02.50 Çèìîâi Îëiìïiéñüêi iãðè 2018.
Êðàùi âèñòóïè
03.45 Ä/ñ “Ðîçïîâiäi ïðî Õàíñiê”
04.35 Ä/ñ “Ìóçè÷íà îäiñåÿ Àðiðàíò.
Øîó”

06.00, 16.35 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, 12.50, 14.20, 17.40, 00.20,
01.00 Ïîãîäà
09.40 Ä/ñ “Îñòàííié øàíñ ïîáà÷èòè”
11.00, 02.50 Çèìîâi Îëiìïiéñüêi iãðè
2018. Êðàùi âèñòóïè
12.00 Äîêóìåíòàëüíèé öèêë Ñìà÷íi
UN}\^UÇ
13.10, 14.30 Ðàäiî. Äåíü
13.55 Ñêëàäíà ðîçìîâà
15.15 Ôîëüê-musiñ
17.25 Ä/ô “Æèâà ïðèðîäà”
17.50, 01.10 Íîâèíè. Ñâiò
18.20, 21.30, 01.25, 02.20 Òåìà äíÿ
18.35, 01.40 Íîâèíè. Êóëüòóðà
19.00, 00.30 Ïåðøèé íà ñåëi
19.25 Ïîñòòðàâìàòè÷íèé ñèíäðîì
20.25 Íàøi ãðîøi
21.50 Çèìîâi Îëiìïiéñüêi iãðè.
Ïiñëÿìîâà
22.05 Çèìîâi Îëiìïiéñüêi iãðè 2018.
Êðàùi çìàãàííÿ
02.35 Çèìîâi Îëiìïiéñüêi iãðè.
Ïiñëÿìîâà
1+1
03.45 Ä/ñ “Ðîçïîâiäi ïðî Õàíñiê”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê 04.35 Ä/ñ “Ìóçè÷íà îäiñåÿ Àðiðàíò.
ç 1+1”
Øîó”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45,
1+1
19.30, 00.15, 05.20 ÒÑÍ
09.30, 11.00, 12.20 “×îòèðè âåñiëëÿ 3” 06.30, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê
ç 1+1”
12.35, 14.00, 15.25 “Ìiíÿþ æiíêó : 4”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45,
17.10 Ò/ñ “Ìàìà”
19.30, 00.15, 05.20 ÒÑÍ
20.30 “Ñåêðåòíi ìàòåðiàëè”
09.30, 10.50, 12.20 “×îòèðè âåñiëëÿ 3”
21.00 Ò/ñ “Çà òðè äíi äî êîõàííÿ”
12.30, 14.05 “Ìiíÿþ æiíêó - 12”
22.00 “Ãðîøi 2018”
15.45, 21.00, 22.00 Ò/ñ “Çà òðè äíi
¨p\\Ny^KÇ~©
äî êîõàííÿ”
01.40 Õ/ô “Íåâäàõà ç Êàóíò-Êàóíòi”
17.10 Ò/ñ “Ìàìà”
×
20.30, 04.40 “Ñåêðåòíi ìàòåðiàëè”
05.55 Ì/ô
23.00, 00.25, 01.00 Õ/ô “Ðîáiòü âàøi
06.10 “Ñëiäñòâî âåëè... ç Ëåîíiäîì
ñòàâêè!”
Êàíåâñüêèì”
×
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
06.00 Ì/ô
Íîâèíè
06.15 “Ñëiäñòâî âåëè... ç Ëåîíiäîì
07.10, 08.10, 09.20 “Ðàíîê ç
Êàíåâñüêèì”
Iíòåðîì”
07.00, 08.00, 09.00, 17.40 Íîâèíè
10.15, 12.25 Õ/ô “Ãàðàæ”
07.10, 08.10, 09.20 “Ðàíîê ç
13.00 Ò/ñ “Ñiëüñüêèé ðîìàíñ”
Iíòåðîì”
16.10 “×åêàé ìåíå”
10.25, 12.25, 20.40 Ò/ñ “Çàïèòàéòå
¨(}\NÉ}N
â îñåíi”
êîæíîãî”
12.00 “Íîâèíè”
20.00 “Ïîäðîáèöi”
13.00 Õ/ô “Öå ÿ”
20.40 Ò/ñ “Çàïèòàéòå â îñåíi”
14.50, 15.45, 16.45 “Ðå÷äîê”
22.35 “Ñëiäñòâî âåëè... ç Ëåîíiäîì
¨(}\NÉ}N
Êàíåâñüêèì”
êîæíîãî”
00.25 Ò/ñ “Ïîäàðóé ìåíi íåäiëþ”
20.00, 02.55, 05.15 “Ïîäðîáèöi”
03.00, 05.20 “Ïîäðîáèöi”
22.35 “Ñëiäñòâî âåëè... ç Ëåîíiäîì
03.40 “Ñêåïòèê 2”
Êàíåâñüêèì”
04.50 “Top Shop”
00.25 Ò/ñ “Ïîäàðóé ìåíi íåäiëþ”
ICTV
03.35 “Ñêåïòèê 2”
05.40 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç
04.45 “Top Shop”
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
ICTV
06.30 Ôàêòè òèæíÿ. 100 õâèëèí ç
05.35, 20.20 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà
Îêñàíîþ Ñîêîëîâîþ
06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê
09.15 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè. Ïiäñóìêè 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê
09.15 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
10.10 Àíòèçîìái
10.10 Áiëüøå íiæ ïðàâäà
11.10 Ñåêðåòíèé ôðîíò. Äàéäæåñò
11.10 Àíòèçîìái
12.25, 13.15, 00.55 Õ/ô “Âåëèêi
12.05, 13.15 Õ/ô “Êîðîëi âóëèöü”
ãðîøi”
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü
14.50, 22.35 “Íà òðüîõ”
15.00, 16.15 Õ/ô ÎÑÊÀÐ2010:
15.00, 16.15 Ò/ñ “Âîëîäèìèðñüêà,15”
“Áåçñëàâíi âèðîäêè”
17.30 Ò/ñ “Ìåíòàëiñò”
18.45, 21.10 Ôàêòè. Âå÷ið
18.45, 21.10 Ôàêòè. Âå÷ið
19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç
19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
20.20 Áiëüøå íiæ ïðàâäà
21.30 Ò/ñ “Ìåíòàëiñò”
21.30 Ò/ñ “Ìåíòàëiñò”
23.45 Õ/ô ÎÑÊÀÐ2016: “Ìåðçåííà
22.30 Ñâîáîäà ñëîâà
âiñiìêà”
02.45 Ò/ñ “Ìîðñüêà ïîëiöiÿ. Ëîñ02.45 Ò/ñ “Ìîðñüêà ïîëiöiÿ. ËîñÀíäæåëåñ”
Àíäæåëåñ”
03.25 Òðóáà ìiñòåðà Ñîñèñêè
(yK^x~KUÇ
(yK^x~KUÇ
04.40 Åâðèêà!
04.20 Åâðèêà!
04.45 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé
04.25 Ôàêòè
04.50 Ò/ñ “Âiääië 44”
04.45 Ò/ñ “Âiääië 44”

ÑÅÐÅÄÀ
7 ÁÅÐÅÇÍß

×ÅÒÂÅÐ
8 ÁÅÐÅÇÍß

Ï’ßÒÍÈÖß
9 ÁÅÐÅÇÍß

ÑÓÁÎÒÀ
10 ÁÅÐÅÇÍß
UA: ÏÅÐØÈÉ

UA: ÏÅÐØÈÉ

UA: ÏÅÐØÈÉ

UA: ÏÅÐØÈÉ

06.00, 16.35 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 “Îñòàííié øàíñ ïîáà÷èòè”
11.00 Çèìîâi Îëiìïiéñüêi iãðè 2018.
Êðàùi âèñòóïè
12.00 Äîêóìåíòàëüíèé öèêë Ñìà÷íi
UN}\^UÇ
12.50, 14.20, 01.00 Ïîãîäà
13.10 Ðàäiî. Äåíü
13.55 Íàøi ãðîøi
14.30 52 âiêåíäè
15.15 Äî ñïðàâè
15.50 Òâié äiì
17.25 Ä/ô “Æèâà ïðèðîäà”
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/ñ “Ñïiëüíîòè òâàðèí”
20.25 Ñêëàäíà ðîçìîâà
21.50 Çèìîâi Îëiìïiéñüêi iãðè.
Ïiñëÿìîâà
22.10 Çèìîâi Îëiìïiéñüêi iãðè 2018.
Êðàùi çìàãàííÿ
02.35 Çèìîâi Îëiìïiéñüêi iãðè.
Ïiñëÿìîâà
02.55 Çèìîâi Îëiìïiéñüêi iãðè 2018.
Êðàùi âèñòóïè
03.50 Ä/ñ “Ðîçïîâiäi ïðî Õàíñiê”
05.30 Ä/ñ “Ìóçè÷íà îäiñåÿ Àðiðàíò.
Øîó”

06.00 Ì/ñ “×îðíèé Äæåê”
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 Äîáðîãî
^K~y¤^KÇ~\
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 01.10
Íîâèíè
09.40 Ä/ñ “Ïðèãîäè Îñòiíà Ñòiâåíñà”
12.00 Õ/ô “Åñòåð ïðåêðàñíà”
14.00 Ôîëüê-musiñ
15.25, 01.35 Çèìîâi Îëiìïiéñüêi iãðè
2018. Êðàùi çìàãàííÿ
17.30 Êîíöåðòíà ïðîãðàìà
¨oU|y^zKv¶y^KÇ~©
18.40, 23.45 Áiàòëîí. Êóáîê ñâiòó. VII
åòàï. Ñïðèíò ÷îëîâiêè 10êì
20.15 Ä/ô “Æèâà ïðèðîäà”
20.25 “Ñõåìè” ç Í. Ñåäëåöüêîþ
21.30 Êîíöåðòíà ïðîãðàìà
04.30 Ä/ñ “Ðîçïîâiäi ïðî Õàíñiê”

06.00 Ì/ñ “×îðíèé Äæåê”
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 Äîáðîãî
^K~y¤^KÇ~\
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 01.10
Íîâèíè
09.30, 01.35, 02.50, 04.25 Ïîãîäà
09.40 Ä/ñ “Ïðèãîäè Îñòiíà Ñòiâåíñà”
11.45 Êîíöåðòíà ïðîãðàìà
¨oU|y^zKv¶y^KÇ~©
12.50, 22.40 XII Ïàðàëiìïiéñüêi
çèìîâi iãðè. Öåðåìîíiÿ âiäêðèòòÿ
15.05, 21.30 Ñòóäiÿ Ïàðàëiìïiéñüêèõ
iãîð
³^\z\|y^KÇ~Ny\Ç
uK^KUwuUvNy\ÇxU^~\Ç
17.35 Êîíöåðòíà ïðîãðàìà “Íîâå òà
óëþáëåíå” Ìàðiÿ Áóðìàêà
18.40, 01.40 Áiàòëîí. Êóáîê ñâiòó. VII
åòàï. Ñïðèíò æiíêè 7.5êì
20.05 Ä/ô “Æèâà ïðèðîäà”
20.25 Ïåðøà øïàëüòà
03.00 XII Ïàðàëiìïiéñüêi çèìîâi iãðè.
Áiàòëîí, æ.,6 êì, /÷îë., 7,5 êì
ñèäÿ÷è
04.35 XII Ïàðàëiìïiéñüêi çèìîâi iãðè.
Áiàòëîí, æ., 6 êì, /÷îë., 7,5 êì
ñòîÿ÷è/ç ïîðóøåííÿìè çîðó

06.00 XII Ïàðàëiìïiéñüêi çèìîâi iãðè.
Áiàòëîí, æ., 6 êì, /÷îë., 7,5 êì
ñòîÿ÷è/ ç ïîðóøåííÿìè çîðó
08.00 Ïàðàëiìïiàäà. Áiàòëîí, æ.,6 êì,
/÷îë., 7,5 êì ñèäÿ÷è
09.25 XII Ïàðàëiìïiéñüêi çèìîâi iãðè.
Áiàòëîí, æ., 6 êì, /÷îë., 7,5 êì
ñòîÿ÷è/ ç ïîðóøåííÿìè çîðó
13.20 Ùîäåííèê Ïàðàëiìïiàäè
13.35, 15.30 Îëiìïiéñüêi iãðè.
²KvNy^KzU U}^K~NUÇ
14.35 Áiàòëîí. Êóáîê ñâiòó. VII åòàï.
Îäèíî÷íà çìiøàíà åñòàôåòà
17.40, 01.30 Áiàòëîí. Êóáîê ñâiòó. VII
åòàï. Çìiøàíà åñòàôåòà
19.20 Ä/ñ “Îñòàííié øàíñ ïîáà÷èòè”
20.25 Ãîðäiñòü ñâiòó”
21.00, 01.05 Íîâèíè
21.30 Ñòóäiÿ Ïàðàëiìïiéñüêèõ iãîð
1+1
22.40 Ïàðàëiìïiàäà. Áiàòëîí, æ.,6 êì,
06.00 Õ/ô “Òàòî íàïðîêàò”
/÷îë., 7,5 êì ñèäÿ÷è
07.55 Õ/ô “Çèìîâèé ñîí”
00.05 Ïîãîäà
10.00 “Viva! íàéêðàñèâiøi 2018”
00.10 Áiàòëîí. Êóáîê ñâiòó. VII åòàï.
11.50 “8 Áåðåçíÿ â Âåëèêîìó ìiñòi”
Îäèíî÷íà çìiøàíà åñòàôåòà
13.30 “1+1 óäîìà: 8 áåðåçíÿ”
03.00 XII Ïàðàëiìïiéñüêi çèìîâi iãðè.
15.40 Õ/ô “Òèòàíiê”
Ëèæíi ïåðåãîíè. ×îë.15 êì, ñèäÿ÷è
19.30, 05.40 ÒÑÍ
04.05 Ïàðàëiìïiàäà. Ëèæíi ïåðåãîíè.
20.10 Õ/ô “Ñëóæáîâèé ðîìàí”
Æiíêè, 12 êì, ñèäÿ÷è
1+1
¨/~}\~KUÇµU~¤K^\©
05.40 Ïàðàëiìïiàäà. Ãiðñüêîëèæíèé
¡ÀÓ¬Ú³¹´ÂL¾¬Ë¹¯º·´Ô 06.30, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê
ñïîðò. Ãiãàíò. ñëàëîì., âñi êëàñè
ç 1+1”
04.30 Ò/ñ “Ñèëà×
êîõàííÿ Ôåðiõè”
1+1
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45,
05.35 Õ/ô “Êîðîëiâñòâî êðèâèõ
06.00, 19.30 ÒÑÍ
19.30 ÒÑÍ
äçåðêàë”
06.45 “Ãðîøi 2018”
09.30 “×îòèðè âåñiëëÿ 3”
07.00 “Ðàíîê ç Iíòåðîì”
08.00 “Ñíiäàíîê. Âèõiäíèé”
11.00, 12.20 “Ìiíÿþ æiíêó - 4”
1+1
¨p\}Éw\^K\w©
09.45, 23.05 “Ñâiòñüêå æèòòÿ 2018”
12.50 “Ìiíÿþ æiíêó - 12”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê ¡ÀÓ¿°È¾±¸ºÚ¸Ãº·º®L¶º¸Ô 14.45, 15.45 Ò/ñ “Çà òðè äíi äî
11.00 Õ/ô “Ñëóæáîâèé ðîìàí”
ç 1+1”
11.30 Õ/ô “Íàé÷àðiâíiøà òà
¨p\\Ny^KÇ~©
êîõàííÿ”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45,
íàéïðèâàáëèâiøà”
16.30, 21.15 “Âå÷iðíié êâàðòàë “
17.10 Ò/ñ “Ìàìà”
19.30, 00.15, 04.50 ÒÑÍ
13.10 Õ/ô “Äiâ÷àòà”
18.30 “Ðîçñìiøè êîìiêà. Äiòè 2018”
20.15 “Ëiãà ñìiõó 2018”
09.30, 11.00, 12.20 “×îòèðè âåñiëëÿ 3” 15.00 Õ/ô “Ëþáîâ i ãîëóáè”
¨¶y^KÇ~NyUNQ~NKUÇ©
22.20 “Iãðè ïðèêîëiâ 2018”
12.30, 14.00 “Ìiíÿþ æiíêó - 12”
17.10 Êîíöåðò “Ïîãîâîðè çi ìíîþ,
23.20, 00.15, 05.00 “Ðîçñìiøè êîìiêà” 00.05 Õ/ô “Òèòàíiê”
15.45, 21.00 Ò/ñ “Çà òðè äíi äî
ìàìî”
05.30 “Ðîçñìiøè êîìiêà”
¨oQU^~Uv¤Çz©
êîõàííÿ”
18.45, 20.40 Õ/ô “Ìîñêâà ñëüîçàì
×
×
17.10 Ò/ñ “Ìàìà”
íå âiðèòü”
05.30 Õ/ô “Íå áóëî á ùàñòÿ”
05.35 Ì/ô
20.30 “Ñåêðåòíi ìàòåðiàëè”
20.00, 02.15, 04.20 “Ïîäðîáèöi”
06.45 Ì/ô
06.25 “×åêàé ìåíå”
22.00 “Îäðóæåííÿ íàîñëiï 4”
22.20 Êîíöåðò Ñâiòëàíè Ëîáîäè
07.10 Õ/ô “Ìèëåíüêèé òè ìié”
08.00 Õ/ô “Íàé÷àðiâíiøà òà
23.35, 00.25, 01.25 Õ/ô “Äóïëåêñ”
“Í2LO”
08.40
Õ/ô
“Ëþáîâ
i
ãîëóáè”
íàéïðèâàáëèâiøà”
00.40
Õ/ô
“Öå
ÿ”
×
¡ÀÓL¹ºÃ¬L¹¾¿ÚÂLËÔ
09.40 Õ/ô “Âåñíà íà Çàði÷íié âóëèöi”
02.55 “Ðå÷äîê”
05.55 Ì/ô
13.10 Êîíöåðò “Ïîãîâîðè çi ìíîþ,
11.40 Õ/ô “Ìîñêâà ñëüîçàì íå
¨(}\NÉ}Ny\~\{\©
06.10 “Ñëiäñòâî âåëè... ç Ëåîíiäîì
ìàìî”
âiðèòü”
05.00 “Top Shop”
Êàíåâñüêèì”
14.45 Ò/ñ “Ãàííà Ãåðìàí”
14.45 Ò/ñ “Ãàííà Ãåðìàí”
ICTV
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
20.00, 02.05 “Ïîäðîáèöi òèæíÿ”
20.00, 03.20, 05.20 “Ïîäðîáèöi”
05.35 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà
Íîâèíè
22.00 Êîíöåðò “Iìïåðàòðèöÿ òà äâà
20.30 Êîíöåðò Îëåãà Âiííiêà “Ìîÿ
06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi
07.10, 08.10, 09.20 “Ðàíîê ç
Ìàåñòðî”
äóøà...”
08.45 Õ/ô “Ìåðëií”
Iíòåðîì”
00.10 Õ/ô “Àëüïiíiñò”
23.10 Õ/ô “Çàìiæ íà 2 äíÿ”
10.25, 12.25 Ò/ñ “Çàïèòàéòå â îñåíi” 11.50, 13.00 Õ/ô “ßñîí i àðãîíàâòè” ¡ÀÓ¿°È¾±¸ºÚ¸Ãº·º®L¶º¸Ô ¡ÀÓL¹ºÃ¬L¹¾¿ÚÂLËÔ
12.45 Ôàêòè. Äåíü
13.00 Õ/ô “Àëüïiíiñò”
05.05 “Top Shop”
03.50 Õ/ô “Íå áóëî á ùàñòÿ”
14.50, 15.45, 16.45, 02.55 “Ðå÷äîê” 15.35 Õ/ô “Îäèñåÿ”
04.50 “Top Shop”
ICTV
18.45, 21.10 Ôàêòè. Âå÷ið
¨(}\NÉ}N
ICTV
05.35 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà
19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç
êîæíîãî”
06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi
(yK^x~KUÇ
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
20.00, 02.15, 04.25 “Ïîäðîáèöi”
05.20, 04.35 Åâðèêà!
08.45 Õ/ô “Îäèñåÿ”
20.20 Iíñàéäåð
20.40 Ò/ñ “Çàïèòàéòå â îñåíi”
¡ÀÓÛ·±¹¬¼ºË¹½È¶¬Ô 05.25, 04.40 Ôàêòè
21.30 Äèçåëü-øîó
22.35 “Ñëiäñòâî âåëè... ç Ëåîíiäîì
05.45 Áiëüøå íiæ ïðàâäà
12.45 Ôàêòè. Äåíü
23.00 “Íà òðüîõ”
Êàíåâñüêèì”
07.25 ß çíÿâ!
00.00 Õ/ô “Êîõàííÿ íå çà ðîçìiðîì” 15.35 Õ/ô “Ìåðëií”
00.25 Ò/ñ “Ïîäàðóé ìåíi íåäiëþ”
09.20 Äèçåëü-øîó
18.45, 21.10 Ôàêòè. Âå÷ið
01.50 Ò/ñ “Ìîðñüêà ïîëiöiÿ. Ëîñ05.05 “Top Shop”
6N\xz\N}U~KU\~K~\Ç
19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç
Àíäæåëåñ”
ICTV
ðîáîòè
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
03.15 Òðóáà ìiñòåðà Ñîñèñêè
06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi
20.20 Àíòèçîìái
6N\xz\N}U~KU\~K~\Ç
(yK^x~KUÇ
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê
qQ \³^Qw«É^K
^\x\}³^Qw«É^K
04.10 Åâðèêà!
09.15, 17.40 Ò/ñ “Ìåíòàëiñò”
12.45 Ôàêòè. Äåíü
22.55 Äèçåëü-øîó
04.25 Ñòóäiÿ Âàøèíãòîí
10.20, 13.15 Õ/ô “ßñîí i àðãîíàâòè” 04.30 Ôàêòè
13.00 Ñêåò÷:øîó “Íà òðüîõ”
00.05 Êîìiê íà ìiëüéîí. Íàéêðàùå
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü
01.10 Ôàêòè
¡ÀÓÛ·±¹¬¼ºË¹½È¶¬Ô
04.50 Ò/ñ “Âiääië 44”
14.30, 22.30 “Íà òðüîõ”
01.30 Õ/ô “Êîõàííÿ íå çà ðîçìiðîì” 18.45 Ôàêòè. Âå÷ið

15.05, 16.15 Ò/ñ “Âîëîäèìèðñüêà,15”
03.00 Òðóáà ìiñòåðà Ñîñèñêè
19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè. Ïiäñóìêè
06.40, 00.00 Õ/ô “Íàé÷àðiâíiøà òà
18.45, 21.10 Ôàêòè. Âå÷ið
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw

íàéïðèâàáëèâiøà”
19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç
20.05 Õ/ô “Òðîÿ”
06.55 Õ/ô “Ñëóæáîâèé ðîìàí”
08.15 Õ/ô “Ñëóæáîâèé ðîìàí”
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
23.15 Õ/ô “300 ñïàðòàíöiâ”
10.05 Õ/ô “Ïðîâiäíèöÿ”
11.25 “Õàòà íà òàòà”
20.20 Ñåêðåòíèé ôðîíò
01.30 Ò/ñ “Ìîðñüêà ïîëiöiÿ. Ëîñ17.30, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”
15.30 “Âñå áóäå äîáðå!”
21.30 Ò/ñ “Ìåíòàëiñò”
Àíäæåëåñ”
18.00 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà. Íîâà
17.30, 22.00 “Âiêíà:Íîâèíè”
23.40 Õ/ô “Êîðîëi âóëèöü”
02.50 Ïðîâîêàòîð
iñòîðiÿ”
18.00 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà. Íîâà
01.40 Ò/ñ “Ìîðñüêà ïîëiöiÿ. Ëîñ
20.00, 22.40 “Õîëîñòÿê - 8”
iñòîðiÿ”
Àíäæåëåñ”
06.10
“Õàòà
íà
òàòà”
19.55, 22.40, 23.00 “ß ñîðîìëþñü
03.00 Òðóáà ìiñòåðà Ñîñèñêè

07.55 “Êàðàîêå íà Ìàéäàíi”
ñâîãî òiëà 5”
(yK^x~KUÇ
03.00,
01.45
Çîíà íî÷i
09.00 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”
04.15 Åâðèêà!

04.10 Àáçàö
10.05, 22.35 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà.
04.20 Ñòóäiÿ Âàøèíãòîí
03.00, 02.50 Çîíà íî÷i
05.59, 06.59 Kids Time
Íîâà iñòîðiÿ”
04.25 Ôàêòè
04.10 Àáçàö
06.00 Ì/ñ “Òîì i Äæåðði â äèòèíñòâi” 11.30 “Õîëîñòÿê - 8”
04.45 Ò/ñ “Âiääië 44”
06.00,
06.55
Ì/ñ
“Òîì
i
Äæåðði
â
15.55
“ÌàñòåðØåô. Êóëiíàðíèé
07.00
Õ/ô
“Òàíöi
íà
âóëèöÿõ:
Ìîâà

äèòèíñòâi”
òiëà”
âèïóñêíèé”
06.40 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”
06.50, 08.09 Kids Time
09.00 Õ/ô “Âóëè÷íi òàíöi”
19.00 “Ñâiòàìè çà ñêàðáàìè”


07.35 “ÌàñòåðØåô - 7”
08.10, 00.40 Õ/ô “Êðóòà Äæîðäæiÿ” 11.10 Õ/ô “Âóëè÷íi òàíöi 2”
21.30 “Âå÷ið ç Íàòàëåþ Ãàðiïîâîþ.
07.40 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”
07.05 “ÌàñòåðØåô - 5”
13.45 “Õàòà íà òàòà”
10.20 Õ/ô “Öå âñå âîíà”
13.00 Õ/ô “Âóëè÷íi òàíöi: Âñi çiðêè”
Iðàêëi”
09.40 Õ/ô “Ñòåðåæèñü àâòîìîáiëÿ”
12.45 “Õàòà íà òàòà”
¨±UN}~UUN}\^UÇ³Kz\w
12.15 Õ/ô “×îãî õî÷å äiâ÷èíà”
14.50 Õ/ô “Êðîê âïåðåä: Âñå àáî
23.35 “Äàâàé ïîãîâîðèìî ïðî ñåêñ”
11.30 “Õàòà íà òàòà”
¨±UN}~UUN}\^UÇ³Kz\w
Êîñòiöèíèì”
14.20 Õ/ô “×îãî õî÷óòü æiíêè”
íi÷îãî”

¨±UN}~UUN}\^UÇ³Kz\w
Êîñòiöèíèì”
17.30, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”
17.00, 19.00 Õòî çâåðõó 12+
(uQ^U~}ÇU
03.00, 02.55 Çîíà íî÷i
Êîñòiöèíèì”
17.30, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”
18.00 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà. Íîâà
22.50 Õ/ô “Âêðàäåíå ïîáà÷åííÿ”
21.00 Õ/ô “Áðóäíi òàíöi”
04.59, 07.09 Kids Time
iñòîðiÿ”
17.30, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”
18.00 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà. Íîâà
23.00 Õ/ô “Ñòðèïòèçåðêè”
Ù
05.00 Ì/ñ “Ëóíòiê òà éîãî äðóçi”
18.00 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà. Íîâà
iñòîðiÿ”
19.55 “ÌàñòåðØåô. Êóëiíàðíèé
Ù
06.30, 07.10, 08.15 Ðàíîê íà ïiäáîðàõ
07.10 Ðåâiçîð. Êðàìíèöi
iñòîðiÿ”
19.55 “Íàðå÷åíà äëÿ òàòà”
âèïóñêíèé”
07.00, 15.00, 19.00, 03.00 Ñüîãîäíi µKÉw~vK{Q~}
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
20.00, 22.40 “Ñëiäñòâî âåäóòü
22.45 “Äàâàé ïîãîâîðèìî ïðî ñåêñ” 23.45 “Îäèí çà âñiõ”
07.50, 05.15 Çiðêîâèé øëÿõ
02.30 Ñüîãîäíi
µKÉw~vK{Q~}³\N} \
åêñòðàñåíñè”
00.40 “Îäèí çà âñiõ”

09.45 Õ/ô “×óäîâà Àíæåëiêà”
09.30, 04.40 Çiðêîâèé øëÿõ
12.20 Õòî çâåðõó
23.40 “Îäèí çà âñiõ”

03.00, 02.25 Çîíà íî÷i
11.50 Õ/ô “Àíæåëiêà i êîðîëü”
10.30 Õ/ô “Àíæåëiêà - ìàðêiçà
14.10 Õ/ô “Õëîïöi áóäóòü â çàõâàòi”
02.55 “Íàéêðàùå íà ÒÁ”
03.00, 02.00 Çîíà íî÷i
03.30 Àáçàö
14.00, 15.20 Õ/ô “Íåïðèáîðêàíà
ÿíãîëiâ”
16.10 Õ/ô “×îãî õî÷óòü æiíêè”

05.30, 06.45 Ì/ñ “Òîì i Äæåðði â
03.50 Àáçàö
Àíæåëiêà”
12.45 Õ/ô “×óäîâà Àíæåëiêà”
18.50 Õ/ô “Îñâiä÷åííÿ”
03.00, 02.00 Çîíà íî÷i
05.40, 07.00 Ì/ñ “Òîì i Äæåðði â
äèòèíñòâi”
14.50, 15.20 Õ/ô “Àíæåëiêà i êîðîëü” 16.00 Õ/ô “Àíæåëiêà i ñóëòàí”
21.00 Õ/ô “Ïàñàæèðè”
04.40 Àáçàö
äèòèíñòâi”
06.44, 08.19 Kids Time
18.00, 19.45 Ò/ñ “ß òåáå íiêîìó íå
17.15, 19.45 Ò/ñ “Êðîâ ÿíãîëà”
23.15 Õ/ô “Îðáiòà 9”
06.40, 07.00 Ì/ñ “Òîì i Äæåðði â
08.20 Ò/ñ “Ìåðëií”
06.59, 08.59 Kids Time
âiääàì”
·}x\¥U{KÈz^\u¶È·%
01.10 Õ/ô “Âêðàäåíå ïîáà÷åííÿ”
äèòèíñòâi”
09.00 Ò/ñ “Ìåðëií”
10.20 Õ/ô “Áàð “Áðèäêèé êîéîò”
22.15 Ìóçè÷íà ïëàòôîðìà
“Ëàöiî” - “Äèíàìî”
Ù
06.59, 08.39 Kids Time
10.50 Õ/ô “Âiéíà íàðå÷åíèõ”
12.15 Ò/ñ “Ñòàòóñ âiäíîñèí - âñå
00.15, 02.20 Õ/ô “Àíæåëiêà - ìàðêiçà
00.00 Ò/ñ “CSI. Ìiñöå çëî÷èíó”
06.40, 15.00, 19.00, 03.00 Ñüîãîäíi
08.40 Õ/ô “Êîïàëüíi öàðÿ Ñîëîìîíà” 12.40 Ò/ñ “Ñòàòóñ âiäíîñèí - âñå
ñêëàäíî”
ÿíãîëiâ”
03.00 Ðåàëüíà ìiñòèêà
07.15, 05.15 Çiðêîâèé øëÿõ
12.10 Õ/ô “Ñëóæíèêè çàêîíó”
ñêëàäíî”
16.50, 19.00 Âiä ïàöàíêè äî ïàíÿíêè
03.35 Ðåàëüíà ìiñòèêà

09.00, 15.20 Ò/ñ “×óæå ùàñòÿ”
14.50 Õ/ô “Íà äðàéâi”
17.00, 19.00 Äåøåâî òà ñåðäèòî
21.00 Àôåðèñòè â ìåðåæàõ

17.10, 19.45 Ò/ñ “Äðóãèé ïîäèõ”
17.00 Õ/ô “Îâåðäðàéâ”
¡ÀÓº¶ºÚ®¶¬³¬¹Á±¾¾±¹¿Ô ¨³^Kz|K}}³^\QNUÇ©
21.00 Àôåðèñòè â ìåðåæàõ
07.55 Õ/ô “Åôåêò Ðîìàøêiíà”
¨³^Kz|K}}³^\QNUÇ© 22.00, 02.15 Ò/ñ “Óìîâè êîíòðàêòó”
19.00 Ðåâiçîð. Êðàìíèöi
21.50 Õ/ô “Äðóæèíà íàïðîêàò”
00.10 Õ/ô “Äðóæèíà íàïðîêàò”
09.10 Õ/ô “Ëåòþ÷à ìèøà”
07.00 Õ/ô “Ïðîâiíöiéíèé àíåêäîò”
01.45 Òåëåìàãàçèí
µKÉw~vK{Q~}
00.10 Õ/ô “Ñîìíiÿ: Ïåðø, íiæ ÿ
02.20 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé
11.55 “Áåíåôiñ “Êðîëèêiâ”. 30 ðîêiâ 07.40 Õ/ô “Áiëèé ïàðîâîç”
03.40 Ðåàëüíà ìiñòèêà
µKÉw~vK{Q~}³\N} \
ïðîêèíóñü”
Ù

ãóìîðó”
¡ÀÓ¼¿Ú³¬ºº³·¿Ã¹¬
00.00 Õ/ô “Ñîìíiÿ: Ïåðø, íiæ ÿ
Ù
8K~\y¶y^KÇ~\ 13.50 Êîíöåðò “Iðèíà Áiëèê òà ãóðò
06.30 Õ/ô “Âi÷íèé ïîêëèê”
ïîäîðîæ”
ïðîêèíóñü”
8K~\y¶y^KÇ~\ 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
12.00 “Ñâiäîê. Àãåíòè”
¨µ/¤©¤^KUy^KÇ~NyUgU}©
11.00 “Êðèìiíàëüíi ñïðàâè”
01.55 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
23.00 Ñüîãîäíi
12.35, 03.00 “Ðå÷îâèé äîêàç”
15.35 Õ/ô “Áiëèé ïàðîâîç”
12.45, 17.10 “Ëåãåíäè êàðíîãî
Ù
23.00, 02.00 Ñüîãîäíi
09.30, 02.00 Çiðêîâèé øëÿõ
¨n\yN²Kvy^KUx\Ç
17.10 Õ/ô “Ïðèáîðêàííÿ
ðîçøóêó”
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
09.30, 02.50 Çiðêîâèé øëÿõ
10.30 Ñâåêðóõà àáî íåâiñòêà
Îëåêñàíäðà Óñèêà”
íîðîâëèâîãî”
15.10 Ò/ñ “CSI: áåçñìåðòÿ”
23.00, 05.00 Ñüîãîäíi
10.30 Ñâåêðóõà àáî íåâiñòêà
11.20 Ðåàëüíà ìiñòèêà
17.05 “Êðóòi 90-òi”
19.00, 02.20 “Ñâiäîê”
19.00, 01.35 “Ñâiäîê”
8K~\y¶y^KÇ~\
11.20, 03.10 Ðåàëüíà ìiñòèêà
13.30, 15.30 Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñòi-2 19.30 Õ/ô “Òðè ïëþñ äâà”
19.00, 02.15 “Ñâiäîê”
19.30 “Ñâiäîê. Àãåíòè”
09.30 Ò/ñ “Íàõàáà”
13.30, 15.30, 04.45 Àãåíòè
16.00 Iñòîðiÿ îäíîãî çëî÷èíó
¡ÀÓ³º¹Lº½º·´®ºÚ¿®¬¯´Ô
21.15 Õ/ô “Êîõàíà æiíêà ìåõàíiêà
20.10 Õ/ô “Ïðèáîðêàííÿ
13.20, 15.30 Ò/ñ “Ïòàøêà ñïiâî÷à”
ñïðàâåäëèâîñòi-2
18.00 Ò/ñ “Êàáëó÷êà ç ðóáiíîì”
21.20 Õ/ô “Ôàíòîìàñ ïðîòè
Ãàâðèëîâà”
íîðîâëèâîãî”
18.00 Ò/ñ “Êàáëó÷êà ç ðóáiíîì”
16.00 Iñòîðiÿ îäíîãî çëî÷èíó
µ\y \¨p\z\^}¶y^KÇ~K©
Ñêîòëàíäßðäó”
22.50 Ò/ñ “×åðãîâèé àíãåë - 2”
22.00 Ò/ñ “×åðãîâèé àíãåë - 2”
µ\y \¨p\z\^}¶y^KÇ~K©
18.00 Ò/ñ “Êàáëó÷êà ç ðóáiíîì”
21.00, 23.30 Ò/ñ “×óæå ùàñòÿ”
00.50 Êîíöåðò “Áiò-êâàðòåò “Ñåêðåò”-30 ¤\~Q^}n\^NKp^QxÉ~y\zK 23.20 Õ/ô “Íåçàïåðå÷íèé - 3”
21.00 Ò/ñ “×óæå ùàñòÿ”
µ\y \¨p\z\^}¶y^KÇ~K©
00.30 Ò/ñ “CSI. Ìiñöå çëî÷èíó”
01.15 Ò/ñ “Âåëèêi ïî÷óòòÿ”
ðîêiâ íà áiñ”
“Âîãîíü Âàâèëîíà”
23.30 Õ/ô “47 Ðîíií”
21.00, 23.30 Ò/ñ “×óæå ùàñòÿ”
01.30 Òåëåìàãàçèí
02.45 “Âèïàäêîâèé ñâiäîê”
03.10 “Âèïàäêîâèé ñâiäîê”
02.05 “Âèïàäêîâèé ñâiäîê”
01.40 Ïðîôiëàêòèêà!!!
00.30 Ò/ñ “CSI. Ìiñöå çëî÷èíó”
03.10 Ðåàëüíà ìiñòèêà
¨¥Q{Q~|xK~|}Ny\{\¤ÉzK©
03.40 “Ðå÷îâèé äîêàç”
02.25 “Ðå÷îâèé äîêàç”
05.30 Ðåàëüíà ìiñòèêà
01.30 Òåëåìàãàçèí
04.45 Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñòi-2
¨³^Kz|K}}³^\QNUÇ©
05.25 “Ìèñëèâöi çà ïðèâèäàìè”
04.45 Õ/ô “Íåâèçíà÷åíà îñîáà”

11
ÍÅÄ²Ëß
11 ÁÅÐÅÇÍß
UA: ÏÅÐØÈÉ
06.00 XII Ïàðàëiìïiéñüêi çèìîâi iãðè.
Ãiðñüêîëèæíèé ñïîðò. Ãiãàíò.
ñëàëîì., âñi êëàñè
09.00, 18.05 XII Ïàðàëiìïiéñüêi
çèìîâi iãðè. Ëèæíi ïåðåãîíè. ×îë.
15 êì, ñèäÿ÷è
10.15 XII Ïàðàëiìïiéñüêi çèìîâi iãðè.
Ãiðñüêîëèæíèé ñïîðò. Ãiãàíò.
ñëàëîì., âñi êëàñè
14.15, 00.35 Ïîãîäà
14.25, 01.25 Áiàòëîí. Êóáîê ñâiòó. VII
åòàï. Ìàñ-ñòàð 15êì. ×îëîâiêè
15.20 XII Ïàðàëiìïiéñüêi çèìîâi iãðè.
Ëèæíi ïåðåãîíè. Æiíêè, 12 êì,
ñèäÿ÷è
17.05, 02.10 Áiàòëîí. Êóáîê ñâiòó. VII
åòàï. Ìàñ-ñòàð 12.5êì. Æiíêè
19.20 Ä/ñ “Îñòàííié øàíñ ïîáà÷èòè”
20.25 “Ãîðäiñòü ñâiòó”
21.00, 01.00 Íîâèíè
21.30 Ñòóäiÿ Ïàðàëiìïiéñüêèõ iãîð
22.40 XII Ïàðàëiìïiéñüêi çèìîâi iãðè.
Ãiðñüêîëèæíèé ñïîðò. Ãiãàíò.
ñëàëîì., âñi êëàñè
03.00 XII Ïàðàëiìïiéñüêi çèìîâi iãðè

1+1
06.10 ÒÑÍ
¨¶y^KÇ~NyUNQ~NKUÇ©
08.00 “Ñíiäàíîê. Âèõiäíèé”
09.00 “Ëîòî-çàáàâà”
09.40 Ì/ô “Ìàøà i âåäìiäü”
09.50 “Ãðîìàäà íà ìiëüéîí”
10.50, 11.45 “Ñâiò íàâèâîðiò - 4:
o«É}~Kw©
12.45, 13.55, 15.00, 16.10 “Ñâiò
íàâèâîðiò - 3: Òàíçàíiÿ, Åôiîïiÿ”
17.10 “Ëiãà ñìiõó 2018”
19.30, 05.00 “ÒÑÍ-Òèæäåíü”
¨p\\Ny^KÇ~©
¨/~}\~KUÇµU~¤K^\©
00.15 “Iãðè ïðèêîëiâ 2018”
01.15 “Ñâiòñüêå æèòòÿ 2018”

×
05.50 Ì/ô
06.00 Õ/ô “Âåñíà íà Çàði÷íié âóëèöi”
08.00 “Óäàëèé ïðîåêò”
¨p\}Éw\^K\w©
10.00 “Îðåë i ðåøêà. Ìîðñüêèé
ñåçîí”
11.00 “Îðåë i ðåøêà.
Ïåðåçàâàíòàæåííÿ. Àìåðèêà”
12.00 Õ/ô “Iãðàøêà”
14.00 Õ/ô “ß ñîðîìëèâèé, àëå ÿ
ëiêóþñÿ”
15.50 Êîíöåðò Îëåãà Âiííiêà “Ìîÿ
äóøà...”
18.00 “Êðóòiøå âñiõ. Íîâèé ñåçîí”
20.00 “Ïîäðîáèöi”
20.30 Õ/ô “Áåáiáóì”
¡ÀÓ±¼Â±Ú°¶´Ô
01.05 Õ/ô “Çàìiæ íà 2 äíÿ”

ICTV
05.10 Iíñàéäåð
06.50 Ò/ñ “Êîä Êîñòÿíòèíà”
08.50 Ò/ñ “Âiääië 44”
11.40 “Íà òðüîõ”
12.45 Ôàêòè. Äåíü
13.00 “Íà òðüîõ”
13.15 Õ/ô “Òðîÿ”
16.30 Õ/ô “300 ñïàðòàíöiâ”
18.45 Ôàêòè òèæíÿ. 100 õâèëèí ç
Îêñàíîþ Ñîêîëîâîþ
20.35 Õ/ô “300 ñïàðòàíöiâ.
L°¼º°²±¹¹ËL¸»±¼LÚÔ
22.40 Õ/ô “Îëåêñàíäð”
01.55 Ò/ñ “Ìîðñüêà ïîëiöiÿ. ËîñÀíäæåëåñ”
03.20 Ïðîâîêàòîð


06.10 “Õàòà íà òàòà”
09.00 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”
10.05 “Êàðàîêå íà Ìàéäàíi”
11.10 “Âå÷ið ç Íàòàëåþ Ãàðiïîâîþ.
Iðàêëi”
12.20 “Ñâiòàìè çà ñêàðáàìè”
14.55 “Íàðå÷åíà äëÿ òàòà”
16.55, 23.35, 23.50 “ß ñîðîìëþñü
ñâîãî òiëà 5”
19.00 “Áèòâà åêñòðàñåíñiâ 18”
21.20 “Îäèí çà âñiõ”
22.35, 00.55 “Ñëiäñòâî âåäóòü
åêñòðàñåíñè”


03.00, 02.00 Çîíà íî÷i
05.50 Ñòåíäàï-Øîó
06.49, 08.09 Kids Time
06.50 Ì/ñ “Òîì i Äæåðði â äèòèíñòâi”
08.10 Õ/ô “Öå âñå âîíà”
10.00 Õ/ô “×îãî õî÷å äiâ÷èíà”
¡ÀÓº¶ºÚ®¶¬³¬¹Á±¾¾±¹¿Ô
14.10 Õ/ô “Îñâiä÷åííÿ”
16.40 Õ/ô “Ïàñàæèðè”
18.50 Õ/ô “Ôîêóñ”
21.00 Õ/ô “Çàãóáëåíà”
00.00 Õ/ô “Õëîïöi áóäóòü â çàõâàòi”

Ù
06.50 Ñüîãîäíi
07.45 Çiðêîâèé øëÿõ
09.15 Ò/ñ “ß òåáå íiêîìó íå âiääàì”
13.00 Ò/ñ “Êðîâ ÿíãîëà”
17.00, 21.00 Ò/ñ “Áiæè, íå
îãëÿäþ÷èñü”
³\|UÇ}~6Q{\w
Ïàíþòîþ
20.00 Ãîëîâíà òåìà
23.10, 02.30 Ò/ñ “Óìîâè êîíòðàêòó”
02.00 Òåëåìàãàçèí
04.00 Iñòîðiÿ îäíîãî çëî÷èíó


06.15 Õ/ô “Ó êâàäðàòi 45”
07.30 Ò/ñ “ÑÁÓ. Ñïåöîïåðàöiÿ”
¡ÀÓ³º¹Lº½º·´®ºÚ¿®¬¯´Ô
13.15 Õ/ô “Çiòà i Ãiòà”
17.00 Õ/ô “Ôàíòîìàñ ïðîòè
Ñêîòëàíä-ßðäó”
19.00 Õ/ô “Õiä ó âiäïîâiäü”
20.35 Õ/ô “Ïiä ïðèöiëîì êîõàííÿ”
22.45 Õ/ô “Âàæêî áóòè ìà÷î”
00.40 Õ/ô “Íåçàïåðå÷íèé - 3”
¨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
Продається земельна ділянка під забудову біля м. Тернопіль (10 км). Ціна
договірна. 0972294358, 0988046342
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
Земельна ділянка, с.Біла, 6 сот, комунікації, 8000 0966774724
Будинок 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

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

Реклама і оголошення в нашій газеті
528830, 097 7947546

Мінімальне оголошення — 2 рядки,
до 70 символів
Кожен
додатковий рядок

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

На темному фоні

5 грн

або купон

+2 грн

+5 грн

20 грн
30 грн

+10 грн

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

Куплю

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
• котли твердопаливні,
електричні, газові
• конвектори, газові колонки
• газові лічильники та плити
• електричні обігрівачі
• бойлери та ін.

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

Куплю

Купляємо худобу, телята, коні 498844,
0507404945, 0676726156
Куплю сіно в тюках, пшеницю
0989452130 Галина
Закуповуємо ВРХ, коней, свиней, телят
0977270253

Послуги
Побутові

Електрика, ціна зележить від обсягу роботи
0660879011, 0982297976. Юра
Чистка подушок і перин 0974089466,
0685154025

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
Вікна, двері, ворота, ролети. Ціни виробника. www.alp-vikno.te.ua 524239, 526999,
0676755984
Ковані ворота, огорожі, перила.
0971322950, www.fk.te.ua
Жалюзі, ролети (горизонтальні, вертикальні), римські штори 254897, 0986208224

Блочна реклама:
1 см2 на 1 сторінці

1 см на кольорових
сторінках
1 см2 на чорнобілих
сторінках
2

8 грн
6 грн
3 грн

ОБЛИЦЮВАЛЬНА
ДЕКОРАТИВНА
(067) 352-51-54
с. Плотича,
вул. Грушевського, 9

Ремонт пральних машин, іншої техніки,
0970083248
Ремонт телевізорів 0976056826
Прокат та пошиття святкових костюмів,
суконь, великий вибір 0979793028

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

Фінансові

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

Кредити 0972227777, 528822, www.
terna.ua

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

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

Послуги

Юридичні

72 грн

0673542064

Діє система знижок, залежно від площі та кількості виходів

Продам

Приймаємо замовлення на 2018 рік на саджанці та живці високопродуктивної чорної
смородини. Під час посадки надаємо
консультації 0973944257
Продам козочку 3 місячну та молоко козине щоденно.0972909087, 295111
Продам насіння королівського бобу
0677461867

Ціни дійсні з 8.11.2017р.

Купон безкоштовного оголошення
Рубрики:

Побутова техніка

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

сIльське господарство
Продам

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

Iндивідуальні та фабричні меблі,
безкоштовна доставка по Західній
Україні, 0987939176

Вважати недійсним

Текст оголошення + телефон

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

www.cegla-plotycha.com.ua

Меблі

Шафи-купе, безкоштовний замір,
434714, 0674878484, 0958752424
Виготовлення шаф-купе 429969,
0685233332
Виготовлення меблів, продаж меблевої фурнітури 433993, 0674019806,
0631286858
Стільці, парти, 269692, 0679363100
Шкіряні меблі для дому та офісу,
297188, 0508597119
Меблева тканина та фурнітура,
0673517791, 0666737401
Полиці книжкові, підставку настінна під
телевізор, 0977257163

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

робота

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

слово
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Вітаємо!

Іменинники Тернопільського районного територіального медичного об’єднання — молодша медична
сестра (санітарка-прибиральниця
палатна ) Галина Степанівна ОСТРОВСЬКА, монтажник Ігор Миколайович ДОШНА, економіст Богдан Антонович КОСТИК, молодша
медична сестра (санітарка) Валентина Володимирівна СИЧОВА,
сестра медична Наталія Ігорівна
ДЯЧУК, лікар з медицини невідкладних станів Ольга Григорівна
ГРАБЧУК, реєстратор медичний
Надія Миколаївна МАЛЕВСЬКА,
акушерка Олеся Тарасівна ФРИС,
лікар загальної практики-сімейний
лікар Ганна Теодорівна ЮХИМЧУК, заступник головного бухгалтера Ольга Теодорівна ВИСОЦЬКА,
сестра медична стаціонару Любов
Володимирівна СУПРУНЕНКО.
Хай обминають вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі,
Хай світла, радісна дорога
Щасливо стелиться в житті.
Щирі вітання з нагоди дня народження надсилаємо депутату Тернопільської районної ради Анатолію Євгеновичу БУЧИНСЬКОМУ.
Прийміть найкращі наші побажання,
Яскравих квітів незабутній цвіт,
Нехай це добре, щире привітання
Звучить для Вас ще сотню літ.
Хай над Вами небо буде завжди чистим,
Радісно – на серці, повно – на столі.
Щоб були завжди Ви дужі та здорові,
А душею й серцем вічно молоді!
З повагою — депутатський корпус, колеги та друзі.
Колектив Великобірківської селищної ради, депутатський корпус,
члени виконавчого комітету вітають з днем народження селищного
голову Романа Євгеновича МАЦЕЛЮХА.
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.
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Працівники відділу культури
Тернопільської РДА, районного
будинку культури та районна організація профспілки працівників
культури щиро вітають з днем народження завідувача клубу с.Лучка
Марію Теодорівну ЯКИМЧУК.
Нехай доля Вам дарує тільки
приємні епізоди життя! Більше зустрічей і подій, які надихатимуть
і окрилюватимуть Ваш талановитий душевний порив! Нехай Господь Бог щедро дарує Вам щастя,
здоров’я, світлу радість та родинні
гаразди.

Колектив Великоглибочецької
ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. Ярослава
Стецька щиро вітає з днем народження заступника директора
школи з господарської частини
Василя Володимировича СЕМЕНИНУ та секретаря школи Наталію Дмитрівну МУЗИЧИШИН.

Колектив Великоберезовицької
селищної ради, члени виконавчого комітету, депутатський корпус
щиро вітають з днем народження
члена виконавчого комітету отця
Василя БРОНУ, депутатів селищної ради Михайла Васильовича ЛУЦІВА та Ігоря Івановича РАКОЧОГО.
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 Територіального
центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Тернопільського району
щиро вітає з днем народження
водія Терцентру Тараса Петровича УКРАЇНЦЯ.
З днем народження вітаємо!
Ми сьогодні побажаємо
Щастя, злагоди і долі,
Щоб грошей було доволі!
Щоб міцніла, кріпла сила,
Щоб любов тобі вгодила;
Янгол поруч хай літає,
Від біди оберігає.

Учні та батьки 4-го класу Ігровицької ЗОШ I-II ступенів щиро вітають з днем народження класовода Оксану Федорівну ГОРБАТЮК.
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 щиро вітає з днем народження вчителя української мови та
літератури Світлану Богданівну
ПРИШЛЯК.
У радісний і світлий день народження хочемо Вам 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!

Педагогічний колектив Малоходачківської ЗОШ І-ІІІ ступенів щиро
вітає з ювілеєм вчителя історії
Тетяну Томівну ПЛІШКО.
Хай доля Вам шле добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг.

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!

Оголошення
ФОП Левинський Віталій Васильович, адреса розташування якого: 47711, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Байківці, вул. Шумська, 27, має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в
атмосферне повітря.
Основний вид діяльності – 47.30 - Роздрібна торгівля пальним.
На території підприємства розміщено 7 джерел викидів забруднюючих речовин: 4 підземні ємності для
палива, дві паливо-роздавальні колонки та бензогенератор.
В результаті виробничої діяльності в атмосферне повітря здійснюються викиди таких забруднюючих речовин: вуглеводнi насиченi С12-С19 (розчинник РПК-26611 i iн.), у перерахунку на сумарний органiчний
вуглець – 0,03932435г/с, 0,00230582 т/рік; вуглеводні ароматичні – 0,000124г/с, 0,00094014т/рік; сірководень
– 0,00010002 г/с, 0,00000027т/рік; бензин (нафтовий, малосiрчистий, у перерахунку на вуглець) – 0,005616 г/с,
0,083360 т/рік; бензол – 0,000024 г/с, 0,000376 т/рік, толуол – 0,000024 г/с, 0,000350 т/рік, ксилол – 0,000016 г/с,
0,000216 т/рік, оксиди азоту (оксид та діоксид азоту (у перерахунку на діоксид азоту) - 0,00399 г/с, 0,00050 т/
рік, оксид вуглецю - 0,06912 г/с, 0,00871 т/рік, діоксид вуглецю - 0,65428 г/с, 0,08244 т/рік, діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки - 0,00021г/с, 0,00003 т/рік, азоту(1) оксид (N2O) 7,19E-06
г/с,9,06E-07 т/рік, метан - 0,00024 г/с, 2,98E-05 т/рік, аміак - 8,22E-07 г/с,1,03E-07 т/рік.
Валовий викид забруднюючих речовин становить 0,179043 т/рік. або 0,096603 т/рік (без урахування парникових газів). Всього налічується 7 стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне
повітря: 5 організованих та 2 неорганізованх.
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від підприємства не створюють перевищення рівня
забруднення атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони та зони розміщення житлової забудови,
допустимого санітарними нормами. Нормативна СЗЗ витримана.
Зауваження та пропозиції щодо намірів приймають протягом місяця після публікації оголошення у Тернопільській районній державній адміністрації за адресою: 46018, м. Тернопіль, майдан Перемоги, 1, тел./
факс (0352) 43-60-64.
У вівторок, 13 березня 2018 року, о 10 год. відбудуться підготовчі роботи щодо закріплення межовими
знаками меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), що розташовані за адресою: Тернопільський
район, с. Гаї-Гречинські. Для узгодження меж запрошується гр. Лисий Василь Петрович, власник суміжної
земельної ділянки за кадастровим номером 6125289800:02:001:1233.
У Смиковецькій сільській раді Тернопільського району Тернопільської області будуть проведені громадські обговорення детальних планів території земельних ділянок для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,1560 га та 0,1741 га, розташованих у селі
Смиківці Тернопільського району в межах населеного пункту, згідно з рішеннями Смиковецької сільської
ради № 86 від 23. 12. 2016 року та № 71 від 14. 07. 2016 року.
Замовником розроблення детальних планів є Смиковецька сільська рада Тернопільського району в особі
гр. Печенюк Н.Б. та гр. Слівіч Н.С. Розробники детальних планів — архітектор Шевчук Олег Андрійович
(м. Тернопіль) та ПП «Матек», архітектор І.В.Миронюк. Ознайомлення та пропозиції приймають з 02. 03.
2018 р. по 02 .04. 2018 р.
Громадські слухання відбудуться в приміщенні Смиковецької сільської ради 03. 04. 2018 року о 12 год.

Про проведення конкурсу на право оренди об’єктів майна
спільної власності територіальної громади сіл, селищ Тернопільського району.
ОРЕНДОДАВЕЦЬ – Тернопільське районне територіальне медичне об’єднання.
Інформація щодо об’єкта оренди:
Нежитлове приміщення, загальною площею 31,6 кв. м, в т.ч. площа спільного користування – 9,9 кв. м, що розташоване за адресою:
вул. Шевченка, 30, с. Великий Глибочок, Тернопільський район, Тернопільська область.
Умови конкурсу.
Найбільший запропонований розмір (%) орендної ставки за використання нерухомого майна за цільовим призначенням порівняно
із початковим розміром орендної ставки.
Відшкодування переможцем конкурсу витрат на здійснення незалежної оцінки об’єкта оренди.
Страхування орендованого майна.
Для участі у конкурсі учасники подають для реєстрації до Фонду
комунального майна у Тернопільському районі такі документи:
- заяву про оренду (заявку на участь у конкурсі);
- копії установчих документів;
- документ, який посвідчує особу (копія паспорта – стор. 1, 2, 11);
- відомості про фінансовий стан (платоспроможність учасника
конкурсу);
- декларацію про доходи;
пропозиції щодо експлуатації об’єкта.
Конкурсні пропозиції надсилати у запечатаних конвертах з написом «На конкурс». Вони не можуть бути гіршими, ніж початкові умови, запропоновані конкурсною комісією.
Заяви та конкурсні пропозиції на участь у конкурсі подають до
20.03.18 р. (включно) до 13 год. у Фонд комунального майна у Тернопільському районі за адресою: м. Тернопіль, майдан Перемоги, 1,
каб. № 105.
Конкурс відбудеться 23.03.18 о 10 год. в малому залі Тернопільської районної ради за адресою: м. Тернопіль, майдан Перемоги, 1,
3-й поверх.
За додатковою інформацією звертатися за тел.: (0352) 43-60-19.
Мишковицька сільська рада проводить громадські обговорення містобудівної документації детального плану території земельної
ділянки гр. Мартиновської Олесі Володимирівни, площею 0,0263
га, для будівництва та обслуговування закладу торгівлі — магазину (кадастровий номер земельної ділянки 6125285400:02:001:3336) на
вул. Січових Стрільців, 28/2а у с. Мишковичі Тернопільського району
Тернопільської області.
Громадські слухання відбудуться 02.04.2018 року у с. Мишковичі,
Тернопільського району Тернопільської області.
Витяг з рішення двадцять восьмої сесії сьомого скликання Петриківської сільської ради №1039 від 22.02.2018 року «Про затвердження протоколу конкурсної комісії від 14.02.2018 року з відбору
суб’єкта оціночної діяльності»:
«2. Визнати переможцем конкурсу Товариство з обмеженою відповідальністю «Експертно-консалтингова компанія «РОМІС».
Витяг з рішення виконавчого комітету Петриківської сільської
ради від 27.02.2018 року №22 «Про визначення виконавця послуг зі
збору та вивозу побутових твердих відходів на території села Петриків»:
«2.Визнати дочірнє підприємство фірма «Альтфатер Тернопіль»
переможцем конкурсу та виконавцем послуг зі збору та вивозу побутових твердих відходів на території села Петриків.
3. Затвердити тарифи на послуги зі збору та вивозу твердих побутових відходів, що надає ДП фірма «Альтфатер Тернопіль», а саме:
58,85 грн/1м3 з ПДВ для населення, бюджетних установ, приватний
сектор, та 69,70 грн/ 1 м3 з ПДВ для інших споживачів».
З повним текстом рішень можна ознайомитися на дошці оголошень в Петриківській сільській раді.
Петриківська сільська рада оголошує конкурс на визначення
суб’єкта оціночної діяльності для проведення експертно-грошової
оцінки:
— земельної ділянки, площею 0,2501 га, що належать до земель
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого
призначення, кадастровий номер 6125286700:01:001:0552;
— земельної ділянки, площею 0,25 га, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та інших галузей промисловості,
кадастровий номер 6125286700:01:001:3393.
Конкурс відбудеться 03 березня 2018 року о 10 годині в приміщенні Петриківської сільської ради. Документи та пропозиції подавати
до 16 години 02 березня 2018 року особисто або надсилати поштою
в конвертах з поміткою «На конкурс з відбору суб’єкта оціночної діяльності» за адресою: с. Петриків, вул. Шептицького, 118А, приміщення Петриківської сільської ради. Тел. для довідок (0352) 49-56-65.
Гаї-Шевченківська сільська рада проводить громадські обговорення містобудівної документації «Детальний план забудови земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового
будинку господарських будівель та споруд гр. Ділай Я.В. в с. ГаїШевченківські Тернопільського району Тернопільської області».
Громадські слухання відбудуться 03. 04. 2018 року о 10 год. у приміщенні Гаї-Шевченківської сільської ради за адресою: Тернопільська
обл., Тернопільський р-н., с.Гаї-Шевченківські, вул.Тернопільська,10.
Довжанківська сільська рада проводить громадські слухання
щодо добровільного об'єднання територіальних громад 11 березня
2018 року о 13 год. в приміщенні Довжанківської ЗОШ.
1. Приєднання до Тернопільської територіальної об’єднаної громади з центром в м.Тернопіль.
2. Приєднання до Підгороднянської об’єднаної громади з центром
в с. Підгородне.

14

Подільське

Подільське слово | №9 (5268)
п'ятниця, 2 березня 2018

Життя як воно є

Мудрість, перевірена часом

Дідусь, бабуся і Сковорода

Олександр Максимович, на подив колишньої дружини та своїх співробітниць, амурів уникав. Натомість за першої ж нагоди спілкувався
з рідними дітьми і не шкодував для них грошей. Алінка навчалася
в столичному університеті, то неодмінно щомісяця приїжджав до
доньки — зробив ремонт у її кімнаті в гуртожитку, подарував ноутбук,
холодильник і телевізор, купував вишуканий одяг.
Оскільки в Києві останнім часом через
затори автівки нерідко повзали, мов черепахи, добирався туди маршрутками, а вже
столицею роз’їжджав у метро — швидше і
безпечніше. Лише до студмістечка ностальгічно мандрував тролейбусом, розкошуючи
від давніх юнацьких спогадів.
Так було й того разу — сидів, зручно
вмостившись біля вікна, і спостерігав за безтурботною студентською компанією: хлопці
весело залицялися до дівчат і пригощали
їх стиглими бананами. Раптом Олександра
Максимовича наче струмом пронизало: на
зупинці увійшла жінка — молода, струнка,
усміхнена — і сіла навпроти. Господи! Це ж
її усмішка… І волосся — русяве, хвилясто
спадає на плечі. А очі? Які у неї очі? От би
підійти й роздивитися ближче!
Тетяна Сергіївна провідувала своїх найрідніших. Це ж треба — ніби ще вчора синочок лежав, пелюшками сповитий, і радісно агукав до матусі. А нині її Олександр
— самостійний, дорослий чоловік. Батько!
Неймовірно — вона, така ще молода, — вже
бабуся… Щоправда, почувши про майбутнє
одруження Сашка, спочатку непокоїлася.
Йому ж лише вісімнадцять. Ще вчитися і
вчитися! Але невістка сподобалася — гарненьке, привітне, працелюбне дівча.
Пригадала юні літа, як на першому курсі
підробляла кондукторкою у тролейбусі. Саме
тоді й зі своїм «зайцем» познайомилася. От
гарний був юнак — високий, стрункий і романтичний. Закохалася з першого погляду.
Знала напевно: саме він — її омріяна «половинка», і ніхто інший уже не потрібний.
Не раз пригортала й цілувала коханого
уві сні. Уявляла, як за кілька років вийде за
нього заміж, народить дітей — хлопчика
й дівчинку. Одного дня вони нарешті домовилися про побачення… Хто ж знав, що
того дня вона не дійде додому: квапилася
пошвидше принести ліки мамі, а потрапила
до реанімації. Добре, що власник автівки виявився порядним чоловіком — зрозумівши,
що збив дівчину, одразу ж зупинився, відвіз
її, непритомну, до лікарні. А потім цілий рік
піклувався про бідолашну студентку.
Тетяна довго не могла ходити, тому соромилася однокурсників, які провідували її
спочатку в лікарні, а потім удома. Переживала, що залишиться інвалідом. І в той же час
мріяла: ось вилікується, вийде на вулицю й
побачить того самого симпатичного юнака.
Втім, жадана зустріч так і не відбулася… Заміж вийшла вже на п’ятому курсі, аби лише
не залишитися старою дівою. Власне, все
було не так і погано — народила Сашка, влаштувалася на пристойну роботу. Чоловіка

так по-справжньому й не покохала, однак і
не зраджувала йому, не влаштовувала гучних
скандалів і не вимагала дорогих прикрас. Як
могла, дбала про домашній затишок. І просто обожнювала сина!
Якось зовсім випадково, адже не мала
звички порпатися в речах чоловіка, знайшла
акуратно складену жіночу хустинку, що пахла вишуканими парфумами. Змовчала — не
змогла зруйнувати те, що терпляче створювала протягом стількох років. Тетяна не так
переймалася власним життям, як усвідомлювала: Сашко вже все розуміє, тож страждатиме без батька.
Потім чоловік змінював коханок, мов рукавички. Приходив додому мало не опівночі. Жінка наважилася подати на розлучення,
коли синові вручили паспорт. Глава сімейства щиро здивувався:
— Квартира — хоч конем гуляй, дача,
новенький автомобіль… Чого тобі не вистачає?
— Любові!
— Ну, знаєш, тобі вже не сімнадцять.
Мільйони жінок так живуть, і нічого…
— А я хочу кохання!
— Та кому ти така потрібна? Хто ти? Нуль
без палички! Ти ж без мене пропадеш. Одумайся…
Тролейбус різко загальмував. Хтось налякано зойкнув. Тетяна Сергіївна підвела
голову, неуважно роззирнулася навкруги,
звичним рухом поправила зачіску. Відчула
чийсь палкий проникливий погляд. І… побачила його. Це було настільки несподівано
і неймовірно, що жінка зовсім розгубилась.
Її обличчя полум’яніло, на очі набігли непрохані сльози. «Ні, такого просто не може
бути! Це не він… Але ж, Господи, який
схожий! Таким я його й уявляла за стільки
років… Та чому цей чоловік так на мене дивиться? Що йому від мене потрібно? Тільки
не панікувати… — розкрила сумочку, вийняла люстерко, поглянула в нього. — Ну,
нічого собі! Зашарілася, мов школярка…
Ану заспокойся! Все одно це не він. Яке перше кохання? Де? А якщо й він, то що? Це ж
смішно — стільки років минуло! Ну, чого ти
тремтиш, боягузко?»
«Невже це вона? — гарячково розмірковував Олександр Максимович. — Та, про
яку я мріяв усе своє життя? Ні, це нереально. Фантастика якась! Чи містика? Мабуть,
просто перевтомився, от і ввижається кохана недосяжна жінка… Але чому вона так на
мене дивиться? А раптом… Ну, добре, припустимо, що це вона. То й що? Господи, та у
неї вже онук, мабуть, народився! Власне, а до
чого тут онук? Вона ж красуня! Яка різниця,

Усміхніться

— Синку, запам’ятай, головний у сім’ї
— це я.
— Тату, а мама про це знає?
— Т-с-с, мамі — ані слова!

Маленький Петрик, надто розвинутий,
як на свій вік, приніс із бібліотеки книгу “Догляд за дітьми та їх виховання”.
— Боже мій, що ти робитимеш із цією
книжкою? — вигукнула здивована мати.
— Як що? — відповів маленький мудрець. — Я хочу переконатися, чи правильно ви мене виховуєте.

—Діду, ти сьогодні ввечері вдома чи,
може, підеш куди-небудь?
— А що?
—Так до мене сьогодні дівчина прийде
в гості...
— Внучок, а у неї немає симпатичної
подруги років сімдесяти?

Два мисливці сидять у лісі на вишці.
Раптом один, побачивши оленя, каже:
— Попався, тепер він може писати заповіт!
Постріл — олень стрибає в кущі і тікає.
Другий мисливець:
— Мабуть, до нотаріуса побіг!

як у неї склалося життя? Головне, що ми зустрілися!»
«Він не носить обручку чи справді неодружений? Спробуй здогадайся — у цих
чоловіків золота прикраса на безіменному
пальці правої руки — вже мало не анахронізм…»
«Вона без обручки! А для заміжньої жінки це важливо — демонструвати свій сімейний статус. Власне, чому я мучуся — треба
підійти і спитати! І що я їй скажу? Здрастуйте. Це не я колись їхав «зайцем» у вашому
тролейбусі?»
«І що він мені скаже? Поцікавиться, чи
пам’ятаю я про «зайця»? Доросла жінка, можна сказати, бабуся, а вигадую казна-що!»
«Ну ось, тільки на мить відвів погляд, і
вона вже на мене не дивиться».
«Він не підійде… А я просто не наважуся… Господи, мені ж скоро виходити! Невже
ми більше ніколи не побачимося?»
«А раптом ми більше ніколи не побачимося?! Якби ж я хоча знав її ім’я!»
«Цікаво, як же його звати?!»
— Громадянине, покажіть, будь ласка, ваш
квиток! Гей, шановний, я до кого звертаюся?
— Що? — Олександр розгублено озирнувся.
Біля нього стояла сувора тітонька контролер:
— У вас немає квитка?
— Вибачте, я просто замріявся…
— Не соромно? А на вигляд такий імпозантний, добропорядний чоловік. Що ж, доведеться платити штраф!
Жінка навпроти схвильовано підвелася з
місця. Вона вже не зводила з чоловіка очей і
щасливо усміхалася. Він полегшено зітхнув
і похапцем простягнув ошелешеній тітоньці
новеньку купюру із зображенням Григорія
Сковороди:
— Ось, візьміть, будь ласка, решти не треба. Це за всі три рази…
— Даруйте, шановний, ви при своєму
розумі? — здивовано поглянула на банкноту контролерка. — Мені не до жартів. Я на
роботі!
— Які жарти? Ми вам так вдячні! — пролунав поряд той самий чарівний голос.
— Ми з коханим вирішили згадати свою
юність. От він і їхав «зайцем»!
— А може, ви якісь аферисти і це фальшиві гроші?! — недовірливо буркнула тітонька, у всі боки згинаючи купюру.
— Ні, — усміхнувся Олександр Максимович, ніжно пригортаючи свою зеленооку
красуню. — Сьогодні все по-справжньому!
Іванна ДЗЮБА

Сканворд

— Люба, а давай влаштуемо незабутнi вихiднi.
— Ой, звичайно, коханий!
— Ну, тодi — до понедiлка!

— Любий! Подаруй мені на день народження
щось таке, щоб я легенько так правою ніжкою
натиснула і р-р-раз — стрілка від 0 до 100 за
три секунди...
— Ваги підійдуть?

— Вийдеш за мене?
—Так, любий!
— Дуже добре. Моя зміна починається о сьомій.
Не запізнись.
Відповіді на сканворд №8 від 23.02.2018 р.

• Вибачення не означає, що ти не правий, а
інша людина права. Воно означає, що цінність ваших стосунків важливіша, ніж власне
его.
• Ніколи не повертайся в ті місця, де тобі було
погано. Ніколи не проси у тих, хто одного
разу відмовив. І більше не підпускай тих, хто
колись зробив тобі боляче.
• У характері людини є три золотих якості: терпіння, почуття міри і вміння мовчати. Іноді в
житті вони допомагають більше ніж розум,
талант і краса.
• Ніколи не живи з людиною заради грошей,
дітей та жалю. Гроші набриднуть, діти виростуть, а жалість перетвориться в презирство.
• Найкраща помста людині — це довести, що
ти можеш обійтися без неї.
• Хороші люди принесуть щастя, погані — нагородять досвідом, найгірші — дадуть урок,
а найкращі — подарують спогади.
• Все можна пережити в цьому житті, поки є
для чого жити, кого любити, про кого піклуватися і кому вірити.
• Потяг душ перетворюється на дружбу, потяг розуму — на повагу, потяг тіл — на пристрасть. І тільки все разом — у кохання.

Господині в записничок

Як почистити праску

Нагар на прасці — це проблема,
оскільки чистити його звичайними
засобами вкрай важко.
Існують перевірені часом засоби. А саме:
Наждачний папір. Оскільки сучасні
праски мають тефлонову підошву, якій протипоказане будь-яке дряпання, використовувати можна лише нульову шкурку з дуже
дрібною зернистістю і тільки для прасок
старих моделей.
Харчова сіль. Насипте на рушник або
ганчірку тонкий шар солі і з натиском протріть підошву праски — нагар зникне без
сліду. Після закінчення процедури протріть
підошву праски шерстю.
Зубна паста. Містить елементи, які забезпечують розм'якшення продуктів реакції окислення. Вичавіть на мокру ганчірку
трохи зубної пасти і натріть нею підошву
праски. Через кілька хвилин витріть сухою
шерстю.
Столовий оцет. Змочіть у ньому ганчірку
і протріть праску до блиску. Якщо нагар не
піддається — ввімкніть праску, нагрійте підошву і протріть. Нагар зійде за лічені секунди.
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Спортивний калейдоскоп

Олімпійський вогонь погас
У південнокорейському Пхьончхані завершилися 23-ті зимові Олімпійські ігри, що тривали з 9-го по 25-го лютого.
Загалом у головних Іграх чотириріччя за медалі змагалися 2925 спортсменів із 92-х країн світу, що стало рекордом.
Дебютували на зимовій Олімпіаді Косово, Малайзія, Нігерія, Сінгапур, Еквадор та Еритрея.
(8, 6, 6), шостою — Швеція (7, 6, 1), сьомою — Корея (5, 8, 4), восьмою
— Швейцарія (5, 6, 4), дев’ятою — Франція (5, 4, 6), десятою — Австрія
(5, 3, 6). Олімпійці 62-х країн не виграли жодної медалі.
До слова, на «білій» Олімпіаді в Південній Кореї побито рекорд за
кількістю комплектів медалей (102) завдяки додаванню нових дисциплін у програму. Вперше на Олімпійських іграх відбулися змагання
зі сноуборду в категорії біг-ейр, мас-старт у ковзанярському спорті,
командні змагання в гірськолижному спорті, дабл-мікст у керлінгу.

Атлети змагалися у 15-ти видах спорту: льодових — бобслеї, санному і ковзанярському, скелетоні, хокеї, фігурному катанні, шорттреку, керлінгу; лижних — гірськолижному, сноубордингу, фрістайлі,
біатлоні, лижних перегонах, стрибках із трампліна та лижному двоборстві. Україну в 9-ти з них представляли 33 спортсмени: біатлоні
(11), фігурному катанні (4), санному спорті (6), фрістайлі (3), лижних
гонках (4), гірськолижному спорті (2), сноубордингу, скелетоні і лижному двоборстві (по одному спортсмену). Олімпійські баталії відбувалися на 12-ти спортивних об’єктах.
У загальному медальному заліку тріумфувала збірна Норвегії,
встановивши рекорд країни за загальною кількістю нагород, завойованих на одній зимовій Олімпіаді — 39 (14 золотих, 14 срібних, 11
бронзових). Збірна Німеччини попри однакову кількість золотих нагород із норвежцями посіла 2-гу позицію (14, 10, 7). Третьою стала
Канада (11, 8, 10), четвертими — США (9, 8, 6), п’ятими — Нідерланди

На фото: фрістайліст Олександр Абраменко здобув золоту медаль у
лижній акробатиці на Олімпійських іграх у Південній Кореї

Володар єдиної нагороди для України — золотої медалі в лижній
акробатиці — фрістайліст Олександр Абраменко став прапороносцем на церемонії закриття Олімпійських ігор-2018. Він — перший
олімпійський чемпіон серед чоловіків незалежної України. Українці
очікували медалей, насамперед, від наших біатлоністок (на біатлон у
нашій країні спрямовують коштів стільки, як на всі інші зимові види
спорту), однак вони повністю провалили змагання.

Футбол | Особистості

Втрачений талант Рикуна

Минулого номера ми обіцяли розповісти про легендарного українського футболіста Олександра Рикуна (на
фото праворуч), який намагався освоїти професію телевізійного коментатора. Це унікальний гравець в історії
українського футболу, обдарований плеймейкер із неймовірним баченням поля і феноменальним пасом. Він
завжди притягував до себе увагу, але реалізувати сповна власний потенціал йому завадили систематичні порушення спортивного режиму. Щоправда, деякі футбольні фахівці схиляються до думки, що якби Сашко не був
таким неординарним, то узагалі нічим не запам’ятався б уболівальникам.
Футбольний дотепник
Торік Рикун узяв участь у турнірі з мініфутболу, зігравши за команду легенд. Тоді
неозброєним оком було помітно, що він перебуває не в найкращій формі, однак зовсім
не комплексує з цього приводу. Попри надмірну вагу його здатність віддати елегантний пас нікуди не зникла.
Олександр не міг не пов’язати своє життя з футболом, адже його батько, Валерій
Васильович, теж був футболістом (1969-го
він навіть отримав приз найкращому півзахиснику на юнацькому чемпіонаті Європи).
Футбольний талант Рикуна-молодшого помітив дитячий тренер «Дніпра-75» Віталій
Мусієнко, з-під крила якого вийшли такі відомі гравці, як Андрій Сідельніков, Віталій
Рева, Сергій Перхун та багато інших. Першою командою Олександра на професійному рівні був новомосковський «Металург»,
який перебував серед лідерів другої ліги і
претендував на підвищення в класі. Згодом
Сашко перебрався до «Дніпра» під керівництвом Євгена Кучеревського.
У маріупольському «Іллічівці» Олександр став лідером команди і повернувся до
команди з Дніпропетровська, у складі якої
здобув бронзові нагороди чемпіонату України. Повторне входження в ту саму річку
вийшло вдалим — у сезоні 2003/2004 «дніпряни» дійшли до 1/16 фіналу Кубка УЄФА
і вийшли у фінал Кубка України. В «Дніпрі»
в Олександра не заладилися стосунки з наставником Олегом Протасовим, тому його
віддали в піврічну оренду харківському
«Металісту».
Мирон Маркевич тоді якраз розпочинав
будівництво команди, яка згодом дійшла до
Ліги чемпіонів і кинула виклик «Шахтарю»
та «Динамо». Тренер харків’ян зміг знайти
спільну мову з Рикуном. За трансфер Олександра харківський клуб заплатив величезні
на той час гроші — 2 мільйони доларів, що
стало першим придбанням «металістів»
такого масштабу. Спершу все Сашкові вдавалося: голи, результативні передачі, тріумфальний м’яч у ворота «Бенфіки» в єврокубках. Мирон Богданович дав абсолютну волю
Рикуну в особистому житті, відпускаючи
його на пару днів додому після кожного по-

єдинку. І Сашко належним чином віддячив
тренеру за довіру, завоювавши у складі харківського колективу дві поспіль «бронзи»
чемпіонату.
Але 2010-го року його кар’єра пішла на
спад. Уболівальники всіляко підтримували
свого улюбленця. Під час матчу на одному з
банерів у секторах харківських ультрас красувався напис: «Гра мертва без генія дотиків». Із
«Металіста» Сашко перейшов до «Ворскли»,
але не зміг набрати необхідних фізичних кондицій (важив близько 100 кг) і без зайвого
пафосу повісив бутси на цвях. Невдовзі відгукнувся на пропозицію «Металіста» працювати у селекційному відділі. Відвідував матчі
першої ліги, шукав молоді таланти. «В моєму житті всіляке траплялося. Деяких речей
можна було і не допускати, деяких помилок
не робити. Але що було, те було. Це все молодість, а її вже не повернеш».
Шлейф неприємностей тягнувся за Олександром упродовж усієї кар’єри гравця.
2009-го замість участі у принциповому матчі 1/8 Кубка УЄФА проти київського «Динамо» Рикун опинився на лікарняному ліжку.
У ЗМІ тоді з’явилася інформація, що Сашко,
перебуваючи у Львові разом із «Металістом», випав із вікна третього поверху готелю «Святослав» у Винниках поблизу міста
Лева. Таку новину наставник харків’ян Мирон Маркевич назвав нісенітницею, зазначивши, що футболіст отримав ушкодження
під час тренування.
За національну збірну України Олександр Рикун зіграв 8 поєдинків, дебютувавши 21-го березня 2002-го в товариському матчі проти Японії (1:0). Рикун завжди
був дотепником, умів «виходити з берегів».
Під час тренування українських збірників

гравці працювали в парах. Зненацька Сашко, тримаючи за ноги Андрія Шевченка під
час спільного качання пресу, сказав: «Хоча
б раз у житті в руках 25 мільйонів потримаю» (саме за таку суму Шева перейшов із
«Динамо» в «Мілан»). Реготали всі. Або інший випадок, про який розповів футбольний аналітик Євген Гресь. В одному з матчів
«синьо-жовтої» збірної Блохін вирішив випустити Рикуна на декілька заключних хвилин, кликнувши: «Виходь на заміну». «Сам
виходь», — відрізав майстер дотиків і гольових передач. З того часу його вже не бачили
в таборі національної команди.
2005-го Рикун у матчі кваліфікації до
Чемпіонату світу-2006 віддав хороший пас
Шевченку, який забив 3-й гол у ворота Туреччини (3:0). Отримавши преміальні за вихід на мундіаль, Сашко придбав новенький
«Мерседес». Через кілька днів він розбив
автівку і не отримав виклику в головну команду країни.
Кажуть про Рикуна
Сергій Назаренко: «В цієї людини можна
і потрібно було вчитися. Грати поруч із Рикуном – одне задоволення. Це надзвичайно сильний футболіст. Те, що він порушував режим,
звичайно, траплялося. Але Сашко завжди був
на тренуванні. І якщо виходив на поле, то демонстрував такий футбол, що вже ніхто й не
згадував про те, що було до цього».
Мирон Маркевич: «Звісно, він міг клеїти
дурня на тренуванні, але в грі був неперевершеним. Такі гравці рідко народжуються».
Максим Калініченко: «Рикун — футболіст унікальний. Занапастив свій талант.
Здоровий лось, голова світла. Тримав би
себе в руках — був би рівень Кака! Навіть
найнезручніший пас Рик обробляв так, що
м’яч прилипав до ноги».
Олександр Ярославський: «Це - талант.
Але є особливості. Якби не було особливостей, він був би другим Зіданом».
Олег Таран: «Рикуна потрібно або продавати, або лікувати. Я після чергової пиятики напередодні матчу дав би Сашку вранці
похмелитися, а ввечері випустив би на гру. І
не міняв до самого кінця поєдинку».
Руслан Костишин: «Такі люди, як Рикун, потрібні футболу».

Українська тенісистка Еліна Світоліна перемогла на турнірі в Дубаї,
захистивши титул. У фіналі вона
здолала росіянку Дарину Касаткіну
(6;4, 6:0), котра посідає 24-те місце у
світовому рейтингу. Призовий фонд
цього турніру становить 2 623 485
доларів. Наступним турніром Еліни
Світоліної стане Premier Mandatory в
Індіан-Велзі, що стартує 5 березня.
Чемпіон Тернопільщини з футболу «Агрон-ОТГ» із Великих Гаїв із
2-го місця вийшов із групи на Меморіалі Ернеста Юста. «Агронівці»
зіграли 3:3 з бродівським «Богуном»,
перемогли 4-ту команду Львівщини
«Фенікс-Стефано» з Підмонастиря.
В заключному турі «Агрону» зарахували технічну перемогу, оскільки
суперник «Комарів» повідомив організаторів змагань, що через хворобу
декількох його гравців не може приїхати на гру. Теребовлянська «Нива»
виграла свою групу на цьому турнірі з максимальною кількістю очок
(різниця м’ячів 11:1). Теребовлянці
виграли в «Яричів» (3:0), «Босоти»
з Чорнушовичів Львівської області
(2:1) і розгромили юнацьку команду
львівських «Карпат» U-17 (6:0). В 1/16
фіналу «нивівці» поміряються силами з «Добромилем», а «агронівці» – з
«Мостиською». Поєдинки цієї стадії
заплановані на 3-4 березня.
В 1/8 фіналу Ліги Європи «Динамо»
(Київ) зіграє з римським «Лаціо»,
який наразі займає 3-тю позицію
в чемпіонаті Італії. Перший матч суперники зіграють у Римі 8 березня,
матч-відповідь — 15 березня. Інші
пари цієї стадії: «Лейпциг» – «Зеніт»,
«Атлетіко» – «Локомотив» (Москва),
«ЦСКА» (Москва) – «Ліон», «Марсель»
– «Атлетік», «Спортінг» – «Вікторія»
(Пльзень), «Борусія» (Дортмунд) –
«Зальцбург», «Мілан» – «Арсенал».
Тернопільська «Нива» підписала 20-річного голкіпера Романа
Жмурка. З 2014-го року він виступав за луцьку «Волинь», у складі якої
цього сезону зіграв 3 матчі. Також в
активі воротаря матч у прем’єр-лізі
сезону 2016/17 проти «Дніпра» (0:1).
На дитячо-юнацькому рівні Жмурко
виступав за «УФК-Карпати» (Львів).
До слова, 25-го лютого, після 3-х днів
віпочинку, «нивівці» поновили тренувальний процес. Команда провела нетривалу пробіжку в парку «Топільче».
Участь у ній узяли всі 19 футболістів
та один потенційний новачок. Після
цього вони розпочали тренування у
дворазовому режимі на клубній базі
«Ватра».
Київське «Динамо» вдев'ятьох програло на «Арені Львів» рівненському «Вересу». На 13-й хвилині рівненці, скориставшись помилкою Миколи
Морозюка, вийшли вперед. Згодом
червону картку за фол останньої надії
отримав Руслан Ротань, а номінальні
господарі подвоїли перевагу. Віктор
Циганков скоротив відставання. Невдовзі внаслідок 2-х попереджень із
поля вилучили «динамівця» Микиту
Бурду і «вересівця» Сергія Сімініна.
Крапку поставив Руслан Степанюк:
3:1 — перша в історії перемога «Вереса» над «Динамо». Результати інших
матчів 21-го туру: «Шахтар» – «Зірка»
5:0, «Зоря» – «Ворскла» 3:0, «Олімпік»
– «Сталь» 2:0, «Чорноморець» – «Карпати» 0:0, «Олександрія» – «Маріуполь» 1:0. Трійка лідерів: «Шахтар»
— 48 очок, «Динамо» — 42, «Ворскла»
— 34.
Сторінку підготував Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.
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Все буде смачно

Про «шубу» з оливками та інші кулінарні витівки

Під час посту кожна господиня дбає, аби пісні страви були різноманітними, ситними, поживними і, звичайно ж, апетитними. Більш вигадливими доводиться
бути тим, хто дотримується дуже суворого посту — не вживає рибних продуктів і навіть обмежує кількість олії. Пропонуємо кілька рецептів пісних наїдків, які
сподобаються навіть найвибагливішим гурманам.
гірчиці, коріандр та чорний перець (мелені),
товності, періодично помішуючи. ПерекласПряне карі з червоної сочевиці з
сіль, італійські сушені трави.
ти обсмажені овочі у товстостінну каструлю
овочами

Тушкована капуста з квасолею та
шампіньйонами

Інгредієнти: 1 банка консервованої квасолі в томаті, 1 середня капустина, 300 г
шампіньйонів, 1 цибулина, 2 морквини, 2 ст.
л. томатної пасти, олія, сіль, перець, мускатний горіх, паприка, дрібка цукру.
Капусту нашаткувати, посолити, додати
дрібку цукру й пом’яти руками, щоб пустила сік. Шампіньйони нарізати пластинками.
Спасерувати цибулю, нарізану кубиками,
й натерту моркву. Додати квасолю разом із
соусом з банки та томатну пасту. Тушкувати
все разом ще кілька хвилин.
Додати засмажку до капусти. Досолити,
поперчити й присмачити мускатним горіхом та паприкою. Додати гриби. Скласти все
у каструлю, долити трішки води. Тушкувати
на маленькому вогні до готовності.

Салат із кореня селери, яблук,
моркви і волоських горіхів

Інгредієнти: 200 г кореня селери, 2 середніх яблука, 200 г моркви, волоські горіхи; для
заправки: 3 ст. л. оливкової олії (можна соняшникової нерафінованої), 1 ст. л. лимонного соку, 1-2 ч. л. меду, 1 ч. л. діжонської

Змішати всі складові для заправки до
повного розчинення. Залишити на 10-15
хвилин. Почистити корінь селери і моркву.
Яблука очистити від шкірки, видалити насіння. Все натерти на тертці для корейської
моркви. Змішати, додати заправку, посипати підсушеними й подрібненими волоськими горіхами.

Перлова смакота з гарбузом і
овочами

Інгредієнти: 1 склянка перловки (в сирому вигляді), куркума мелена, імбир мелений,
1 морквина, 1 цибулина, 3-4 зубки часнику,
сіль і перець.
Замочити перловку на 3-4 години. Далі
воду злити, крупу промити до чистої води.
Відкинути на друшляк, щоб уся рідина стекла. Гарбуз нарізати кубиками. Моркву – невеличкими брусочками, цибулю – дрібними
кубиками, часник – розчавити ножем та подрібнити.
Поставити на вогонь дві сковорідки. На
одну налити трішки олії і спасерувати овочі на середньому вогні протягом кількох
хвилин. Перловку обсмажити на сухій (не
забувати постійно помішувати). Завдяки
обсмажуванню крупи, каша виходить розсипчаста й абсолютно не слизька.
Скласти і перловку, і овочі в казанок (краще чавунний). Залити киплячою водою (на
1 склянку перловки — три склянки води).
Поставити в духовку й готувати при температурі 180°С до повного википання води
(приблизно 40-50 хвилин).

Інгредієнти: 3 склянки води, 400 г червоної
сочевиці, 1,5 ч. л. карі, 1,5 ч. л. куркуми, 0,5 ч.
л. меленого перцю чилі (гостроту можна коригувати на свій смак), 2 ст. л. олії, 1 ст. л.
коньяку, 0,5 ч. л. кориці меленої, цибулина,
морквина, родзинки, сіль.
Моркву нарізати соломкою, а цибулю —
кубиками. Родзинки без кісточок залити 1 ст.
л. коньяку і 2 ст. л. води й залишити настоюватися. В глибокій сковорідці розігріти олію
й обсмажити цибулю з морквою до прозорості цибулі, додати родзинки.
Всипати промиту сочевицю, спеції, ретельно перемішати та підсмажити все разом протягом кількох хвилин. Потім залити водою.
Готувати, помішуючи, на середньому вогні,
поки сочевиця не стане м'якою, орієнтовно
— 10-15 хвилин (якщо сочевиця буде все ще
твердою, то влити ще 0,5 склянки води). У готове карі додати сіль і мелений перець чилі.

Пшенична каша по-монастирськи

Інгредієнти: половина невеликого качана капусти, 2 морквини, велика цибулина,
склянка пшеничної крупи «Артек», 3 склянки
води, олія, сіль, дрібка цукру, мелений чорний
перець, суха паприка.
Цибулю дрібно нарізати, моркву натерти
на тертці. Капусту нашаткувати, а потім ще
нарізати поперек (як зелень, тільки крупніше). Розігріти на сковорідці олію, злегка
спасерувати цибулю, додати моркву, потім
капусту. Овочі трохи підсолити, поперчити,
поцукрити, перемішати, накрити кришкою і
на маленькому вогні готувати майже до го-

або казанок. Додати «Артек», перемішати. Залити все окропом, поставити на плиту й довести до кипіння. Зменшити вогонь до мінімуму, посолити, закрити каструлю кришкою
і тушкувати на маленькому вогні 15 хвилин.
Потім зняти каструлю з вогню, вкутати та залишити на 7-8 годин або на ніч «доходити».

Оливки під «шубою» з овочів і
яблук

Інгредієнти: замість оселедця — 1 банка оливок без кісточок, 1 цибулина (бажано
біла), 1-2 картоплини, 1-2 морквини, 1 яблуко,
1 буряк, майонез пісний.
Картоплю, буряк і моркву зварити або
спекти, охолодити й очистити, натерти на
крупній тертці — кожен овоч в окремий посуд. Яблука також. Цибулю дрібно нарізати.
Оливки розрізати навпіл і густо викласти на
широку тарілку. Зверху присипати цибулею
і викласти шар картоплі. Змастити майонезом. Далі — як зазвичай, шар моркви, яблуко
і буряк. Зверху — майонез. Дати кілька годин
настоятися в холодильнику.
Смачного!

Реклама

Дитячий майданчик

Чому мама так хвалить?

Пішла мама на роботу, а вдома залишилась
шестирічна дівчинка Люда. Вона ще не ходить
до школи.
Мама сказала Люді, щоб вона курей нагодувала й квіти полила.
Люда нагодувала курей і полила квіти. А
потім думає: "Зварю борщу. Мама прийде з
роботи втомлена. Хай відпочине".
Зварила Люда борщу, скуштувала. Борщ
несмачний... Оце буде мама сварити, що вона
несмачного борщу наварила.
Прийшла мама з роботи. Здивувалась, що
Люда зварила страву. Насипала борщу, їсть і
хвалить:
- Ой, смачного
ж ти борщу зварила, дочко.
Люді ніяково
слухати ці слова.
Адже вона пробувала борщ — він
несмачний. Думає Люда: "Чому
ж мама так хвалить?"
Василь Сухомлинський

Знайди відмінності

Лабіринт

Усміхайлики
— Ти, Петре, сам горіхи поїв чи поділився
з сестричкою?
— А три не ділиться на два.

А в природі вже пахне
весною
А в природі вже пахне весною,
Аромат той приємний для всіх.
Білий сніг не лежить вже горою,
А джерельцем співочим побіг,
Щоб очистити землю й омити,
Та прокласти шляхи для весни.
Хоч зима й завертає сердито,
Та весна вже приходить у сни.

Надія Красоткіна

— Маринко, — каже мама, — ти дуже неслухняна дівчинка. Я геть вся посивіла через
тебе. Бачиш?
— Але ж і ти, мамуню, була неслухняною.
Ондечки яке сиве волосся у нашої бабусі.
Вчителька:
— Діти, чим нам допомагають птахи?
Учень:
— Птахи нам допомагають дзьобати комах.

