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16 сторінок
Реформи
У рамках впроваджуваної в країні
медичної реформи МОЗ рекомендує
громадянам визначитися щодо
вибору сімейного або лікаря
первинної медичної допомоги.
Після 1 квітня 2018 року такі лікарі
прийматимуть пацієнтів за умови
укладеного з ними меморандуму.
Окрім того, якщо раніше можна було
піти до вузькопрофільного спеціаліста
— хірурга, гінеколога, офтальмолога —
з власної ініціативи, то з 1 квітня для
відвідин вузькопрофільного фахівця
потрібне направлення від сімейного
лікаря-терапевта. Йдеться, звісно,
про державні клініки, адже приватна
медицина працюватиме й надалі за
власними правилами.

Із 1 квітня до спеціаліста вузького профілю
потрібно мати направлення від терапевта
На думку фахівців, багато проблем може вирішити терапевт (лікар первинної медичної
допомоги). Із цим можна посперечатися. Незрозуміло, наприклад, як діяти у разі вивиху чи
перелому кінцівки — чи слід перед відвідинами
травматолога записуватися до сімейного лікаря?
Однак саме такий лікар має володіти повною інформацією про історію хвороби свого пацієнта,
зокрема про дані анамнезу, а тому зможе допомогти слушною порадою.
Лікар первинної медичної допомоги визначає, на якій стадії потрібне втручання профільного фахівця. Інформація про стан здоров'я
пацієнта буде міститися в електронній системі
охорони здоров'я. Навіть якщо пацієнт перейде
до іншого лікаря, вся інформація буде доступна.
Головний обов'язок сімейного лікаря — вчасно
попередити або виявити захворювання на ранній стадії, наголошують у МОЗ.

Як обрати сімейного лікаря?

Раніше ми всі були рабами прописки, а тому
й ходили до дільничних терапевтів відповідно
до місця проживання. Нині медична реформа скасувала поняття «дільничний лікар» і тим
самим дала карт-бланш в руки кожного громадянина, аби той сам вирішував, кому довірити
своє здоров’я. Отже, є можливість вибирати. За
задумом МОЗ, сімейним лікарем може бути
будь-який медик, який сподобався або якого
рекомендували.
Обравши лікаря, з ним слід підписати меморандум або декларацію. Таким чином пацієнт довіряє своє здоров’я конкретному фахівцеві, а він гарантує надання вчасної та професійної
допомоги. Таку угоду підписують на необмежений строк. За бажання, можна перейти до іншого лікаря.

Медична реформа мовою цифр

Базова ставка лікаря становитиме 370 гривень за одну людину. При цьому медик може
підписати меморандум із 2000 пацієнтів. Проте
це не означає, що він отримуватиме на руки 740
тисяч гривень (2000 множимо на 370) — гроші за
Реклама

обслуговування хворих акумулює лікарня (з них
формуватимуть ставки й для вузькопрофільних
спеціалістів, які не укладають договори з пацієнтами). За розрахунками законотворців, заробітна плата медиків має зрости у 6 разів. Стартова
заробітна плата лікарів — 250% (понад 18 тис.
грн) від середньої заробітної плати в Україні, повідомляє заступниця голови комітету Верховної
Ради України з питань охорони здоров'я Ірина
Сисоєнко. Хірургам та нейрохірургам обіцяють
зарплату в 4-6 разів більшу за середню.

Підводні камені

Експерти зазначають, що впровадження первинної медичної допомоги за описаною вище
схемою несе деякі ризики та має суттєві недоліки.
Перша група стосується обрання сімейного лікаря, адже об'єктивна інформація про кваліфікацію
медиків відсутня, тож пацієнт буде або покладатися (у кращому випадку) на власний досвід, або
(в гіршому) дослухатися до чужих порад.
Лікарі ж зацікавлені, аби якнайшвидше сформувати коло пацієнтів з тих, які живуть неподалік. Складно уявити ситуацію, що медик їде за
невідкладним викликом у протилежний район
міста. Тому певний тиск на «найближчих» пацієнтів (з боку медика або клініки, в якій він працює)
виключати не можна. Тим паче, що лікарів зна-
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Шевченківські дні в
Тернопільському районі

чно менше, ніж тих, хто їх потребує, тож останні
будуть змушені демонструвати поступливість
щодо підписання договору.
Дефіцит медичних кадрів — це, до речі, проблема номер два. Якщо поділити населення
України, чисельність якого, за даними Держкомстату, сягає 42 мільйонів 603 тисяч, відповідно
до нормативу (2 тисячі пацієнтів на одного лікаря), то отримаємо необхідну кількість сімейних
терапевтів — 21 тисячу. А їх, за підрахунками,
приблизно вдвічі менше.

Варто додати, що Всесвітня організація охорони здоров'я у 2016 році розробила Глобальний план дій щодо посилення ролі
медичних працівників у подоланні насильства над дітьми. Так, згідно з дослідженнями Ради Європи, 21% українських дітей,
тобто кожна п’ята дитина, зазнає насильства різних форм: від розбещення до зґвалтування. Кожна третя дитина стає жертвою
фізичного насильства, а кожна друга — психологічного.
З цього приводу під час конференції у рамках проекту «Дитинство без насильства» в. о. міністра охорони здоров'я Уляна
Cупрун повідомила, що до функціональних обов’язків українських лікарів невдовзі додадуть і розпізнавання ознак насильства над дітьми. Під час звичайного огляду медики зможуть зафіксувати ознаки, непомітні фахівцям інших спеціальностей.
Від сімейного лікаря кожен підписант договору матиме право вимагати низку послуг. Про
це — наприкінці нашої статті. Стосовно різноманітних досліджень, яких потребуватиме пацієнт, то лікар первинної ланки матиме визначений бюджет на аналізи. За додаткові маніпуляції
з 2020 року доведеться платити окремо за затвердженими тарифами.

З архівів СБУ.
Приклад
безкорисливої
любові до
Батьківщини.

Третій момент стосується діагностики. Документами МОЗ передбачено широкий перелік
обстежень, аналізів та діагностичних процедур,
які має забезпечити громадянам держава. Проте постає питання: а чи є у нас необхідна діагностична та процедурно-маніпуляційна база для забезпечення приписів сімейного лікаря?
Тим не менше, починати перетворення
бодай із чогось потрібно. Наразі Україна витрачає на медицину 4% ВВП, що значно більше,
ніж будь-яка країна з аналогічним рівнем доходів. Третину цих коштів використовують неефективно, зокрема — на утримання непотрібних приміщень. Лікуватися ж українці змушені
за власний кошт.
Згідно з результатами дослідження GfK
Ukraine, щорічно медзаклади відвідують 18
мільйонів громадян, 93% з них платять із власної кишені. Тому не дивно, що тривалість життя
українців, яка є визначальним показником рівня
охорони здоров'я, — одна з найнижчих в Європі.
Україна посідає 104 місце серед 183 країн, адже
фінансові можливості у переважної більшості
наших співвітчизників є доволі скромними.
Продовження на стор. 5

Добрі справи.
Радість у
«Світі малечі»
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Шановні мешканці
Байковецької громади!
27 березня 2018 року
о 18 год. у приміщенні
будинку культури с. Байківці
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Героям слава!

Вони першими
стали на захист України

14 березня, в Україні відзначили День українського добровольця. Цю дату було встановлено 17 січня 2017 року Верховною Радою України з метою вшанування мужності
та героїзму захисників незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України,
сприяння дальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві, посиленню суспільної уваги й турботи до учасників добровольчих формувань та на підтримку ініціативи
громадськості.

«Сьогодні ми згадуємо українських патріотів, які з початку
подій на сході України добровільно пішли боронити державу
від російського агресора. Дякую
всім воїнам-добровольцям, які,
набувши безцінного бойового досвіду, вступили до лав ЗСУ, Національної гвардії та Нацполіції або
провадять активну громадянську
діяльність в цивільному житті.
Усім, хто обрав почесну справу
— служити своїй Батьківщині»,
— привітав воїнів-добровольців
Президент України Петро Порошенко.
Урочисті заходи з цієї нагоди відбулися 15 березня і на
Тернопільщині. Розпочали їх із
поминальної панахиди на Микулинецькому кладовищі, де
представники влади та громад-

ськості спільно з військовослужбовцями та родинами загиблих
бійців вшанували тих, хто поліг у
боротьбі за Україну.

А опівдні на Театральному
майдані Тернополя добровольців та військових привітали
керманичі області та міста, представники духовенства й громадських організацій. Відбулося
також вручення нагород і відзнак
бійцям, які виявили мужність і

героїзм, захищаючи суверенітет
та державну цілісність України.
Зокрема, кращі з кращих були нагороджені медалями «За службу
Україні», орденами «За мужність»,
«Лицарський Хрест добровольця», «Честь і Слава».
«Вже вдруге Україна відзначає
День добровольця. І важливо, аби
він став символом справжнього
об'єднання людей доброї волі, які
боронять рідну землю від ворога», — наголосив заступник голови облдержадміністрації Юрій
Юрик.
Також у рамках відзначення
Дня українського добровольця на
Театральному майдані демонстрували стрілецьку зброю, військову
техніку, організували показові виступи бійців. Для популяризації
військової служби та підняття патріотичного духу громадян діяли
агітаційні намети, а в школах міста добровольці провели уроки патріотизму. В обласній філармонії
відбувся військово-патріотичний
концерт.
Саме завдяки добровольцям,
їхній мужності, відданості національним інтересам і щирій
любові до рідної землі вдалося
зупинити російського агресора,
дати змогу мобілізувати сили в
тилу й озброїти армію. Загалом у
конфлікті на сході України брали
участь 40 добровольчих батальйонів. Переважна більшість із них
згодом перетворилася на військові частини силових структур.

Державні свята

Офіційне

Перші виплати підвищених пенсій
військовослужбовцям почнуться
вже наприкінці березня
Уряд розпочне підвищення пенсій в межах чинного законодавства ще до ухвалення відповідного закону. З другої половини березня Пенсійний фонд розпочне виплати перерахованих пенсій
військовослужбовцям. Основі виплати розпочнуться з 1 квітня.
Тобто, в квітні військові пенсіонери отримають перераховану
пенсію за січень-квітень.
Пенсії будуть перераховані за довідками уповноважених структур,
в яких особи проходили службу (Міноборони, МВС, та інші) — пенсіонерам не потрібно окремо звертатися до Пенсійного фонду.

При перерахунку пенсій також враховано вимоги Закону «Про
пенсійне забезпечення військовослужбовців та деяких інших категорій осіб» в частині перерахунку пенсій колишнім працівникам
МВС відповідно до закону «Про Національну поліцію України». Пенсії
їм буде перераховано з 1 січня 2016 року з розстрочкою виплати
коштів за попередній період. Тобто, з 1 січня 2018 року вони будуть
отримувати нові пенсії, а суму за попередній період їм будуть виплачувати, починаючи з 1 січня 2019 року.
Загалом пенсії будуть переглянуті для 12 силових відомств. Підвищені пенсії мають отримати майже 498 тис. осіб. У бюджеті Пенсійного
фонду передбачено 7,8 млрд грн для підвищення військових пенсій.

День весни та жіночої краси
13 березня 2018 року в приміщенні Тернопільського
районного будинку культури організували літературномузичне свято «День весни та жіночої краси».

Захід провели для працівниць культури району за підтримки голови
Тернопільської районної державної адміністрації Олександра Похилого, голови Тернопільської районної ради Андрія Галайка та за сприяння
голови профспілкової організації працівників культури району Любов
Бик і директора районного будинку культури Віктора Забчука.

Свято для берегинь

У військовій частині А3215 відбулись урочисті заходи з нагоди Міжнародного
жіночого дня. Привітати жінок зі святом весни завітали перші особи Тернопільської області, району та міста.

В бригаді служать 136 дівчат. І це, за словами
очільника Тернопільщини Степана Барни, є прикладом здатності жінки не тільки бути берегинею сімейного вогнища, а й за потреби взяти в руки зброю та
обороняти кордони своєї держави!
«Бажаю вам, дорогі жінки, щоб свято весни було
у вас 365 днів на рік, щоб ви постійно відчували турботу, підтримку й любов», — сказав Степан Барна.
З
нагоди
свята
дівчат
та
жіноквійськовослужбовців привітали керуючий справами виконавчого апарату Тернопільської обласної

ради Іван Бабійчук, секретар міської ради Віктор
Шумада та голова Тернопільської райдержадміністрації Олександр Похилий, вручили грамоти і нагороди.
Хороший настрій панував упродовж усього заходу. А по завершенні урочистостей виступили з концертом тернопільські артисти.

Святковий настрій і море позитивних емоцій дарували виконавці ролей комедії «За двома зайцями» — Юлія Сушко,
Зоряна Гонзул, Неля Шпачук,
Любов Шарган, Юрій Ліский,
Роман Винник, Роман Коломієць, а також заслужений діяч
мистецтв України Володимир
Довбня, заслужений артист України Василь Хлистун, завідувачі
клубів сіл Долішній та Горішній Івачів — Ігор Коваль та Ярослав
Богатюк, народний аматорський ансамбль народної музики «Настасівські музики».
Звучали слова побажання доброго здоров’я, весняного настрою і
мирного неба. Жінки-працівники культури району щиро дякували
учасникам дійства.
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Актуально

Новини | Коротко про актуальне

Геннадій Зубко: «Зменшити витрати
домогосподарств можна тільки за рахунок
зниження енергоспоживання»
«Субсидія на ЖКП — соціальна допомога малозабезпеченим
родинам. Це не оплата і не інвестиція, це — витрати держави на
підтримку домогосподарств, які
не можуть сплатити за комунальні послуги. Зростатимуть доходи
громадян — буде зменшуватися
кількість тих, хто отримує субсидії. Ми рухаємося в напрямку
енергоефективності, аби дійсно
заощадити споживання енергії і,
таким чином, зменшити кількість
людей, які потребують субсидії. Я
особисто за те, щоб інвестувати,
а не витрачати. Для нас важливо,
аби держава економила на субси-

діях і вкладала більше в енергоефективність. Зменшити витрати
домогосподарств можна тільки за
рахунок зниження енергоспоживання», — зазначив віце-прем’єрміністр України Геннадій Зубко.
За його словами, субсидії демотивують людей впроваджувати енергоефективні заходи.
Адже часто активні мешканці,
які проживають в одному будинку із людьми, котрі отримують
субсидії і не мотивовані вкладати в енергоефективність, не
можуть прийняти рішення про
залучення кредитних коштів на
енергоефективну програму.

«Важливим є монетизація субсидій, коли домогосподарства
або спільний власник отримують
живими коштами субсидію, аби
заощаджені кошти після впровадження енергоефективних заходів спрямувати на погашення
кредитних коштів. Цього року
ми маємо провести монетизацію
на рівні підприємств. Таким чином підняти доходи і за рахунок
цього зменшити витрати держави
на соціальну підтримку — сукупне питання розвитку економіки,
зростання ВВП та підвищення добробуту», — розповів урядовець.
Прес-служба віце-прем’єр-міністра

Степан БАРНА: «Всі мають долучитися
до загальнообласної кампанії очищення
Тернопільщини від сміття»

Тернопільська область — це
територія, на якій проживає понад один мільйон мешканців і яка
налічує 1053 населених пункти.
На часі — підготовка до Великодня, яка має супроводжуватися
не лише святковим настроєм, а й
очищенням Тернопілля від сміття.
Саме тому буде підписано розпорядження голови обласної державної адміністрації про оголошення двомісячника благоустрою
у Тернопільській області. На цьо-

му акцентував очільник краю
Степан Барна.
За його словами, всі без винятку органи державної влади, місцевого самоврядування зобов’язані
долучитися до прибирання Тернопілля.
«Я дав доручення Службі автомобільних доріг забезпечити
ліквідацію ямковості на державних дорогах, а також перейти у формат впорядкування
узбіч. Хочу наголосити, що ніхто

не може бути осторонь цього питання. Всі мають долучатися до
загальнообласної кампанії прибирання. Адже чисто не там, де
прибирають, а там, де не смітять.
І цей лейтмотив має бути елементом нашої спільної інформаційної
кампанії, мета якої — закликати
до сумління тих, хто сьогодні забруднює нашу область», — наголосив Степан Барна.
За виконанням розпорядження голови облдержадміністрації
буде стежити Державна екологічна інспекція в області, управління житлово-комунального господарства та енергозбереження,
управління екології та природних
ресурсів ОДА. Їхнє завдання полягатиме в тому, щоб притягувати
до відповідальності тих, хто не
буде дотримуватися відповідних
розпоряджень.

Весна кличе у поле

Весняна посівна в Україні розпочалася з південних і
центральних регіонів. Загалом кампанія для українських
сільгоспвиробників коштуватиме на 23 відсотка або на
24 млрд грн більше, ніж торік. Причина подорожання
— різке підвищення цін на основні виробничі ресурси,
зростання витрат на оренду землі, інфляція. Загальні витрати на добрива зросли на 33 відсотки.
трати на засіяний гектар становитимуть 7034 грн,
— інформує в. о директора агропромислового розвитку Тернопільської ОДА Володимир Стахів. — В
арсеналі аграріїв краю — 11,9 тисяч одиниць ґрунтообробної, посівної, обприскувальної техніки. З них
3,5 тис. вітчизняних та імпортних тракторів, 1,5 тис.
сівалок. Лише торік придбано 582 одиниці сільгоспмеханізмів на суму 782,5 млн грн. Вони цілком готові
до виходу на весняний лан».
Хліборобська весна стартувала...
Ярослав БАЧИНСЬКИЙ.

Зима повертається?

За даними Гідрометцентру 17-19 березня в Україні очікуються сильні хуртовини, внаслідок яких у неділю товщина снігового покриву в деяких областях може сягнути 2025 см. Знову почне тиснути повітряна маса арктичного
походження і знижувати температуру повітря до 10-12, а
подекуди до 12-16 градусів морозу.
Навчені гірким досвідом українці занепокоєні:
як це вплине на врожаї?
Якщо морози й опади затримаються на тиждень,
то аграріям справді варто починати панікувати. Але
в даному разі, судячи з прогнозів синоптиків, температура з позначкою мінус гостюватиме в Україні
лише 2-3 дні, а це не критично для сільгоспкультур. Стадія яровизації озимини, коли рослини перебувають у фазі сходів, ще не настала. Рослини перебуватимуть у зимовому режимі.
За словами агроекспертів садові дерева від різкого похолодання теж не постраждають. Враховуючи

Ангела Меркель в середу знову була обрана парламентом
Німеччини на посаду федерального канцлера ФРН — на
четвертий термін поспіль. Кандидатуру голови Християнськодемократичного союзу (ХДС) підтримали 364 депутати бундестагу.
"Проти" проголосували 315 парламентарів, ще 9 осіб утрималися.
Уряд ініціював створення єдиного реєстру отримувачів субсидій. Доступ до нього матиме Мінсоцполітики та місцеві органи соціального захисту населення для призначення субсидій. Реєстрація
субсидіантів дасть змогу ефективно контролювати гроші, спрямовані з держбюджету. Також підвищити адресність допомоги та ефективність програми субсидій.
Міністерство освіти та науки затвердило перелік закладів
професійної освіти, на базі яких 2018 року будуть створені
навчально-практичні центри (НПЦ). «Загалом перелік охоплює
50 навчально-практичних центрів в усіх областях України та м. Києві. Там готуватимуть електрозварників, електромонтерів, токарів,
трактористів-машиністів тощо», — повідомляють в МОН. На створення центрів в держбюджеті передбачено 100 млн гривень, що
вдвічі більше, ніж було закладено торік.
Українці здаватимуть на права за новими правилами. Головний
сервісний центр МВС уперше запровадив чек-лист для практичних іспитів на отримання посвідчення водія. В ньому зазначені
перелік вправ та типові помилки, котрих припускаються громадяни
під час практичного іспиту, та шкала оцінювання. Зазначається, що
практичний іспит складається з двох етапів: перший етап проходить
на майданчику для навчання з початкового кермування, другий —
на визначеному маршруті в умовах дорожнього руху. Під час іспиту
чек-лист друкується на зворотній частині екзаменаційного листа,
його наявність гарантує прозорість та зрозумілість системи оцінювання навичок кандидата у водії. По завершенні іспиту особа, яка
його складала, може ознайомитися із зазначеними екзаменатором
помилками, залишивши на чек-листі свій підпис. Після завершення
іспитів екзаменаційні листи зберігаються в сервісному центрі МВС
упродовж трьох років.
Національний банк України анонсував, що поступово замінюватиме банкноти номіналами 1, 2, 5 і 10 гривень на монети. Відтак, у середу, 14 березня, в Нацбанку провели презентацію нових
монет. Наголошується, що в країні можна буде розраховуватися
водночас і новими монетами, і банкнотами відповідних номіналів,
допоки монети природно і поступово не замінять банкноти в обігу.
Валерію Гонтареву звільнили з посади голови Національного
банку України. За відповідний проект постанови №7500 у четвер, 15
березня, проголосували 342 народних депутати. На посаду керівника
Нацбанку розглядають кандидатуру нашого земляка Якова Смолія.
Він кілька місяців виконує обов'язки голови НБУ. Валерія Гонтарева
подала Президентові заяву про відставку з 10 травня 2017 року за
власним бажанням. Із 8 серпня до 26 вересня Гонтарева перебувала
в оплачуваній відпустці. З 26 вересня вона продовжила перебувати у
відпустці за свій рахунок до затвердження її відставки.
Суддя Тернопільського окружного адміністративного суду
Андрій Жук обраний до складу Ради суддів України. Рада суддів України — колегіальний орган, що в період між з'їздами суддів
України є вищим органом суддівського самоврядування. Рішення
РСУ є обов’язковими для всіх органів суддівського самоврядування.
Головне завдання Ради суддів України — здійснювати заходи щодо
забезпечення незалежності суддів.

Агробізнес

Яка ж ситуація у сільгосппідприємствах Тернопільщини?
«Цьогорічна зима була сприятлива для озимих
культур,— каже начальник відділу рослинництва
департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Надія Воскресенська. — У хорошому стані посіви озимих зернових на площі 137,4 тис.
га або 70 відсотків від засіяного у сільгосппідприємствах».
«Фінансово-кредитне забезпечення посівної-2018
становитиме 4 млрд 15 тис. грн. В середньому ви-

3

те, що рослини ще не вийшли зі спокою, 2-3-денні
заморозки до мінус 15 градусів не вплинуть на
майбутній урожай кісточкових.
А ось кому й справді варто турбуватися — то
це бджолярам. Готуючись до так званого раннього
весняного обльоту, бджоли починають розформовувати своє «нагріте» протягом зими кубло у вулику. При різкому ж похолоданні комахи не встигають
зорієнтуватися і повернутися до зимового режиму
«економії тепла». Тому можливі значні втрати бджолиних сімей.

Депутати Тернопільщини закликали керівництво держави покарати тих, хто знущався над атовцями. Про це йдеться у зверненні до Президента України Петра Порошенка, Генерального прокурора України Юрія Луценка та міністра внутрішніх справ Арсена
Авакова, прийнятому 13 березня на позачерговій сесії обласної
ради. «3 березня ветеранів та учасників АТО, які з 2014 року захищають нашу країну та її громадян від російсько-терористичної агресії, жорстоко побили, а понад півсотні осіб безпідставно затримали.
Верхом прояву цинізму та зневаги до людей, які пройшли пекло війни, не шкодуючи ні життя, ні здоров’я, стало утримання патріотів
тривалий час на колінах під об’єктивами десятків камер журналістів», — сказано у зверненні.
У 2017 році на Тернопільщині місцеві бюджети зросли на 34,7%
до 2,932 млрд гривень. Як повідомляють у відділі організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області, порівняно з 2016 роком, забезпечено приріст надходжень на 756,6 млн грн.
Найбільшу частку надходжень склав податок на доходи фізичних
осіб — 1,946 млрд грн. Єдиного податку від суб’єктів малого підприємництва надійшло 436,7 млн грн. Зокрема, у грудні минулого року
від платників області до місцевих бюджетів надійшло 313,7 млн грн,
це на 81 млн грн більше, ніж у грудні 2016 року. Податку на доходи
фізичних осіб у грудні надійшло 250,1 млн грн, єдиного податок для
суб’єктів малого підприємництва — 26,2 млн грн.
Надходження акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів у грудні 2017 року становили 8,5 млн грн.
У Тернополі 25 березня відбудеться традиційна Хресна дорога.
Очолять її владики УГКЦ — митрополит Вacилiй Сeмeнюк тa єпиcкoп
Тeoдop Мартинюк. Початок — о 16 год. від площі перед катедральним собором. Далі багатотисячна колона вирушить через вул. Й.
Сліпого — на Руську — через Театральний майдан, вул. Замкову і
далі назад до храму. На час проведення Хресної ходи вищезгадані
вулиці будуть перекриті для руху транспорту.
За продаж підсніжників штрафуватимуть. Щороку в області розробляють комплекс заходів для запобігання торгівлі рідкісними
рослинами — адміністративну відповідальність та штраф від 340 до
510 гривень. Працівники Державної екологічної служби в області
застерігають, якщо ж весняні квіти й надалі зриватимуть, то вони
можуть взагалі зникнути.
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Тема тижня

Податкові новини

Ховати будуть по-новому?

Спадщина, отримана від родичів другого
ступеня спорідненості, не оподатковується

«Починаючи з 15 березня, українці не зможуть вільно поховати
своїх померлих рідних» — таку інформацію впродовж усього тижня
активно розповсюджували не лише соціальні мережі, а й професійні
ЗМІ. Нібито в поправках до Кримінального процесуального кодексу
є пункт про те, що відтепер без дозволу суду громадяни не зможуть
ховати своїх померлих рідних, що поховання стане можливим лише
після експертизи, яку має призначити суд. Такого рішення можна чекати три доби, а через завантаженість судів — і довше. А ще зазначалось,
що і моргам без судового рішення заборонено приймати тіло. Тому де
має перебувати небіжчик впродовж 72-х годин — стало б серйозною
проблемою.

Та поки у соцмережах кричать «Зрада!» і називають
поправки «радикала» Андрія Лозового «маячнею»,
юристи заспокоюють — все не так погано, як здається
на перший погляд.
Почнемо з того, що процедура поховання небіжчиків, що померли природною смертю, не зміниться. ЗМІ вирвали цитату з контексту, ніби не помітивши в тексті слова, що стосується це лише тих
небіжчиків, «у яких виявлено ознаки насильницької смерті». Іншими
словами, якщо людина померла власною смертю — якою процедура
поховань була, такою і залишиться.
Згідно із п. 3 розділу ІІ Порядку взаємодії між органами та підрозділами Національної поліції, закладами охорони здоров’я та органами
прокуратури України у разі смерті людини за місцем її проживання
без ознак насильницької смерті або підозри на таку на місце події виїжджає лікар чи фельдшер закладу охорони здоров’я, який констатує
факт смерті, проводить огляд трупа, за результатами якого інформує
органи та підрозділи Національної поліції й адміністрацію закладу
охорони здоров’я, що забезпечує потреби населення у медичному обслуговуванні на відповідній території, про можливість встановлення
причини смерті без патологоанатомічного розтину та видачі лікарського свідоцтва про смерть (фельдшерської довідки про смерть).
Тобто, як було, так і залишиться.
Зміни до Кримінального процесуального кодексу України, які набули надзвичайного розголосу серед ЗМІ, стосуються лише наведених
обов’язкових випадків направлення для проведення судово-медичної
експертизи та не стосуються усіх померлих.
Так, у пункті 5 розділу ІV зазначено, що обов’язково направляють для проведення судово-медичної експертизи трупи (частини
трупів) людей:
- з ознаками насильницької смерті або підозри на таку смерть;
- смерть яких настала раптово або за нез’ясованих обставин;
- смерть яких настала поза місцем їхнього проживання;
- особу яких не встановлено.
Ось тільки направлення на проведення експертизи видаватиме не
слідчий, як було раніше, а суддя. І лише державні лабораторії матимуть право проводити її.
Тобто, з середини березня експертиза проводитиметься виключно за ухвалою слідчого судді після відкриття кримінального провадження, яка прийматиметься за клопотанням слідчого,
прокурора або сторони кримінального провадження.
До слова: 14 березня Комітет Верховної Ради з питань забезпечення правоохоронної діяльності рекомендував парламенту ухвалити за основу та в цілому альтернативний законопроект №7547
«Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу»,
який скасовує «правки Лозового». Повідомляється, що його винесуть на голосування саме 15 березня. Найголовніша його відмінність
— він регламентує призначення експертизи судом лише у випадку
економічних та службових злочинів.
Підготувала Лілія КУЛЕНИЧ.

У 2018 році вперше громадяни, які отримали спадщину від родичів другого ступня спорідненості, не зобов’язані ані сплачувати податок, ані подавати декларацію про факт отримання
спадщини у 2017 році. Про це нагадали у Тернопільській ОДПІ.
До другого ступеня спорідненості належать рідні
брати та сестри, бабусі та дідусі (батьки батька та матері),
онуки. Оскільки податок не стягується, то спадкоємець
не повинен проводити оцінку успадкованого майна.
Також за нульовою ставкою оподатковується майно, успадковане особами першого ступеня спорідненості, а це — подружжя (чоловік та дружина), батьки
та діти, у тому числі усиновлені.
Громадяни, які отримали спадщину від інших
(більш далеких) родичів, а також від знайомих, мають сплатити податок.
Якщо такими спадкоємцями не було сплачено податок до нотаріального оформлення об’єктів спадщини, то вони ще й зобов’язані подати декларацію. Також
сплатити податок і подати декларацію повинні всі громадяни, які отримали спадщину від нерезидента. Навіть якщо такі нерезиденти є подружжям, батьками,
дітьми, бабусею та дідусем.
Податковим кодексом передбачено три види ставок
для податку на доходи фізичних осіб: нульова, 5 відсотків
та 18 відсотків. При цьому, якщо громадянин успадковує
майно від резидента (окрім першого та другого ступеня
спорідненості), то сплачує 5-відсотковий податок.
При отриманні на території нашої держави спадщини від нерезидента необхідно сплатити податок на доходи фізичних осіб у розмірі 18 відсотків.
Також спадкоємці зобов’язані сплатити і військовий
збір, який становить 1,5 відсотка від вартості успадкованого або подарованого майна. За винятком осіб, які

Нові соціальні нормативи користування
послугами електропостачання

Управління соціального захисту населення Тернопільської райдержадміністрації
інформує, що з 01.01.2018 року згідно з Постановою КМУ від 06.08.2014 р. № 409
встановлені нові нормативи з використання електроенергії.
Так, максимальний розмір становитиме 250 кВт.

Нові соціальні нормативи користування послугами електропостачання наведено у таблиці:
На домогосподарство
Додатково
Максимальний розмір на
з однієї особи
на кожнодомогосподарство
Особливості житлових
го іншого
приміщень
до 31.12.
з 01.01.
до 31.12.
з 01.01.
члена домо2017
2018
2017
2018
господарства
Житлові приміщення, обладнані
стаціонарними електроплитами,
130
110
30
250
230
за наявності централізованого постачання гарячої води
Житлові приміщення, обладнані
стаціонарними електроплитами за
150
130
30
270
250
відсутності централізованого постачання гарячої води
Житлові приміщення, не обладнані стаціонарними електроплитами
за відсутності централізованого
120
100
30
240
220
постачання гарячої води та газових водонагрівальних приладів
Інші житлові приміщення
90
70
30
210
190

У Тернополі шахраї придумали
нову схему. Будьте обережні!

У поліції кажуть, що автори оголошення зазвичай одразу ж гарантують винагороду тому, хто знайде втрачену
річ, тим самим ризикують
стати жертвами аферистів.
25-річна тернополянка загубила собаку і розмістила
повідомлення про це в Інтернеті, а також розклеїла оголошення у своєму мікрорайоні. Незабаром
зателефонував невідомий і запропонував повернути пса за поповнення його
мобільного рахунку на кругленьку суму.
Тернополянка зраділа, що зможе побачити
свого улюбленця, і не замислюючись пе-

З детальною інформацією щодо форми
декларації та порядку її заповнення
можна ознайомитись на офіційному
веб-порталі ДФС України за посиланням: http://sfs.gov.ua/deklaruvannyadohodiv-gromadyan-2018.
Консультації, тренінги та практичну допомогу
у заповненні декларацій отримайте у Центрі
обслуговування платників за адресою:
вул. Білецька, 1. Тел. 43-46-10.

Варто знати

Кримінал

Правоохоронці закликають бути
обережним тим, хто публікує
оголошення про втрачені речі чи
загубленого домашнього улюбленця. За допомогою цих звернень шахраї обманом видурюють
у людей гроші.

отримали доходи, що оподатковуються за нульовою
ставкою.
Звертаємо увагу, якщо спадкоємцем є резидент
України, податок на доходи фізичних осіб та військовий збір мають бути сплачені до нотаріального оформлення об’єктів спадщини, при цьому декларація не
подається. В інакшому випадку нотаріус не видасть
свідоцтво про право наслідування.
У випадку переходу до спадкоємця права на отримання страхових виплат податковим агентом є страхова компанія, а тому подавати декларацію також не потрібно.
Подарунки оподатковуються таким же способом, як
і спадщина, за тими ж ставками і на тих самих умовах.
Варто зазначити, що у такому випадку факт дарування не лише квартири, а й іншого майна має бути
оформлений відповідним чином. Крім того, для цілей
оподаткування має бути проведена оціночна вартість
подарунка.

рерахувала обумовлену суму, а коли прийшла до місця, де їй мали передати собаку,
не зустріла нікого.
На гачок аферистів ледь не потрапило
подружжя тернополян. Родина забула на
літній терасі одного з розважальних закладів дороговартісну фотокамеру. Коли
похопилися — техніки вже не було. Чоловік запропонував, перш ніж
звертатися у поліцію, самим
розшукати загублену річ.
Оголошення в мережі й
обіцяна винагорода швидко
дали результат — зателефонував невідомий і слово в
слово переказав зміст оголошення: де, що і коли було
загублено. Коли ж власник
фотокамери попросив назвати марку апаратури, додзвонювач спочатку спантеличено став перечисляти відомі бренди, а тоді
запевнив, що не вміє читати англійською.
Ще одне уточнююче запитання — і шахрай
поклав слухавку.

Студента тернопільського вишу
примусово повернули до Польщі
За вчинення хуліганських дій,
які відкрито принижували національну честь та гідність українців, а також могли призвести
до розпалення національної
ненависті, співробітниками СБУ
ухвалено рішення щодо примусового видворення з України
громадянина Республіки Польща, який навчався в одному
із вищих навчальних закладів
Тернополя.

Правоохоронцями встановлено, що 19річний поляк під час відпочинку з друзями у закладі громадського харчування
публічно спалив у каміні стилізоване
зображення Малого Державного Герба України, що прикрашало стіну зали.
Зважаючи на відсутність у діях іноземця
складу злочину та невідповідність його
подальшого перебування в Україні інтересам забезпечення безпеки нашої держави,

12 березня правопорушника примусово
повернули на територію Польщі із забороною в’їзду до України терміном на три
роки.
Співробітники СБУ висловлюють вдячність адміністрації закладу харчування та
керівництву вишу, завдяки принциповості
та патріотичній позиції яких вдалося оперативно розслідувати обставини інциденту.
Сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю
УСБУ в Тернопільській області
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Змагалися юні гуртківці

7 березня на базі Великобірківського БТШ було проведено районні змагання із початкового спортивно-технічного моделювання, приурочені відзначенню Шевченківських днів.

Із 1 квітня до спеціаліста
вузького профілю потрібно
мати направлення
від терапевта

У них взяли участь вихованці
гуртків початкового технічного
моделювання віком до 10 років,
Великобірківського БТШ ( керівник О.Д. Урманець) та Великоглибочецького БТТШ ( керівники
Т.І. Саньоцька та М.М. Дядьо).
Головним суддею змагань був методист позашкільного закладу Тарас Богданович Серба. У конкурсі
взяли участь 16 гуртківців.

теоретичну підготовку І місце — у
Володимира Кваса, ІІ посіли Валентина Гайдукевич, Станіслав
Карпов та Віталій Лотоцький, а III
— Олександр Заблоцький.
Під час виготовлення автомоделі «PEUGEOT 405» найкраще
впоралася Юстина Злонкевич — І
місце, ІІ місце — у Дарії Климко,
Дарії Кривко та Віталія Лотоцького, а Валентина Гайдукевич,

Владислав Романець, Назарій
Вальчишин та Олександр Шулик
розділили ІІ місце, Віктор Баран,
Володимир Квас та Валерій Веремінський — ІІІ місце.
У загальному заліку абсолютними переможцями стали Олександр Заблоцький, Володимир
Квас та Віталій Лотоцький.
А вже 15 березня кращі гуртківці захищали честь Тернопільського району на обласних змаганнях із ПТМ.
Ольга Дмитрівна Урманець,
методист Великобірківського БТШ .

Початок на стор. 1

Чи покращить ситуацію медична реформа й, зокрема, перебудова
первинної ланки, покаже час. Тим не менше, на мешканців Тернопільщини цьогоріч чекає багато нововведень у медичній галузі через запровадження реформи охорони здоров'я. Так, частина послуг має стати
безкоштовною.

Отож, безкоштовно невідкладну допомогу надаватимуть
в наступних випадках:
• ураження електричним струмом;
• опіки;
• обмороження II-ІV ступенів;
• кровотеча;

•
•
•
•
•

отруєння;
інсульт;
інфаркт;
набряк легенів;
гостра ниркова недостатність.

Первинна допомога, що надається безкоштовно:
• спостереження за станом
здоров'я пацієнтів за допомогою різних досліджень,
діагностика та лікування
найбільш поширених хвороб,
травм, отруєння, патологічних,
фізіологічних (під час вагітності) станів;
• супровід пацієнтів з хронічними захворюваннями;
• надання невідкладної допо-

моги;
• направлення пацієнта для
надання йому вторинної
(спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої)
медичної допомоги;
• проведення профілактики:
вакцинація, огляди і дослідження пацієнтів з груп
ризику;
• консультування.

У рамках первинної медичної допомоги пацієнти гарантовано і безкоштовно можуть зробити такі дослідження:
• загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою;
• вміст глюкози в крові;
• вміст холестерину;
• аналізи сечі;

• електрокардіограма (ЕКГ);
• мікроскопія мокротиння;
• швидкі тести на ВІЛ, вірусний
гепатит, сифіліс.

Безкоштовні послуги вузькоспеціалізованих лікарів:
•
•
•
•

алергологів;
венерологів;
гінекологів;
кардіологів;

•
•
•
•

мануальних терапевтів;
логопедів;
нейрохірургів;
пульмонологів.

ВАЖЛИВО: послуги лікарів будуть безкоштовними тільки в разі
наявності направлення від сімейного лікаря.
Підготувала Лілія КУЛЕНИЧ.

Реформи | Медичні облікові форми

МОЗ скасовує талони, диспансеризацію і медичні карти
Міністерство охорони здоров’я з 13 березня скасовує
форми первинної облікової документації, які вважає
морально застарілими.
Відтепер медичні працівники не зобов’язані заповнювати та зберігати облікові форми, які вже втратили свою актуальність, залишаючись рудиментом радянської паперовоорієнтованої системи охорони здоров’я.
Також Наказом міністерства скасовані талони та звітність щодо
диспансерного нагляду. Водночас МОЗ починає перехід на цивілізовану модель викликів лікарів додому, а медична карта дитини для
вступу до школи й дитячого садка є відтепер непотрібною. Діти мають
пройти тільки звичайний медичний огляд у свого лікаря та отримати
стандартну довідку.
Виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун пояснила мотиви цих рішень.
«Диспансеризацію» — регулярний огляд здорових людей — не визнають в цивілізованих країнах світу ефективною моделлю охорони
здоров’я. Україна з середини року переходить на модель регулярних
скринінгових оглядів груп ризику», — вказала Супрун у Facebook.

Програмою змагань було передбачено: проведення теоретичного заліку, виготовлення
моделі транспортної техніки,
виготовлення літаючої моделі
планера та участь у змаганнях на
дальність польоту в приміщенні.
У конкурсі «Теоретичний залік» правильно відповіли на тестові запитання Станіслав Карпов,
Олександр Заблоцький, Дарія
Климко, Валентина Гайдукевич з
Великобірківського БТШ та Володимир Квас, Дмитро Каплун і
Віталій Лотоцький із Великоглибочецького БТТШ. Саме ці учасники потрапили у фінал, де потрібно було розгадати кросворд
на технічну тематику. За відмінну

Соломія Миколаїшин і Дмитро
Каплун розділили ІІІ сходинку
п’єдесталу.
Оцінюючи стендову модель
планера судді визначили, що найкраще виготовив авіамодель Віктор Баран — І місце, ІІ місце в
Олександра Шулика, а ІІІ розділили Владислав Романець, Андрій
Чабан та Назарій Вальчишин із
Великобірківського БТШ.
Запекла боротьба між юними
авіамоделістами розпочалася під
час визначення результатів дальності польотів планерів — найпростіших літаючих моделей.
Адже тут, напевно, багато залежить ще й від фортуни. Богиня
удачі сьогодні була на боці Олександра Заблоцького — І місце,

Незабутня зустріч

Протягом 2017-2018 навчального року учнівські колективи
шкіл Тернопільського району
працюють над реалізацією обласного проекту «Знай наших».
Виклики сучасного суспільства
ставлять перед системою освіти
завдання виховати громадянинапатріота нової формації. Важливою складовою цього напрямку
діяльності є виховання на позитивних прикладах, формування
ідеалу українця нової генерації — ініціативної особистості
продуктивно-діяльнісного типу,
яка бачить перспективи своєї
держави, готова відстоювати її
інтереси. Молодим людям необхідні зразки для наслідування, і
їх вона може знайти у своєму оточенні, серед успішних земляків.
Тому мета проекту — ознайомлення учнівської молоді з такими
людьми Тернопільщини, які асоціюються з успіхом, є активними,
творять добрі справи і нові позитивні сенси.
А основним завданням проекту є створення «Книги історій
успішних людей нашого краю»
— сучасників, які живуть поряд
із нами, розглядають процвітання
своєї держави як запоруку власного особистісного розвитку, мають досягнення в різних галузях.
Це презентація життєвих історій
успіху українців — успішних,
впевнених у собі, відповідальних.

У рамках реалізації проекту в Соборненській ЗОШ
І-ІІ ст. ім. В. Гарматія відбулася зустріч із відомим
археогогом, випускником
цієї школи Богданом Степановичем Строценем.
Богдан Степанович є людиною щирою і відкритою, завжди
радо відгукується на прохання
поспілкуватися із підростаючим
поколінням. Народився він у селі
Чернелів-Руський. 1980 року закінчив історичний факультет
Кам'янець-Подільського педагогічного інституту. Працював у
школах Тернопільської області, від
1987 року — завідувач відділу охорони пам'яток історії та культури
ТОКМ. З 2000-го — директор Тернопільської обласної комунальної
інспекції охорони пам'яток історії

та культури. Від 2004-го — директор «ОАСУ «Подільська археологія», дочірнього підприємства Інституту археології НАН України.
Досліджує пам'ятки черняхівської
та вельбарської культур. Автор публікацій за матеріалами розкопок
в археологічних та інших збірниках України та зарубіжжя. Учасник наукових конференцій у містах Київ, Кам'янець-Подільський,
Львів, Луцьк, Тернопіль, Замостя,
Люблін, Жешув. Член редакційної
колегії 3-томного енциклопедичного видання «Тернопільщина. Історія міст і сіл».
Захоплюючою була його розповідь про розкопки Тернопільського замку та знайдені там артефакти. Соборненській школі є
ким пишатися, а учням — у кого
вчитися. Спасибі, Богдане Степановичу, за незабутні зустрічі.

Оксана Степанівна ВОЛОШИН, педагог-організатор Соборненської ЗОШ І-ІІ ст. ім. В. Гарматія.
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З архівів СБУ

Продовження, початок у № 10

З приходом большевиків у
квітні 1944-го року умови, в яких
доводилося вести національновизвольну боротьбу, суттєво погіршали. ОУН-УПА потрібно
було перегрупуватися та пристосуватися до нових реалій. Діяльність підпільників стала ще
більш законспірованою, а приводів для невдоволення стало
набагато більше, ніж було при
поляках чи німцях... Окрім постійної боротьби з ворогами народу та пошуку шпигунів, які
вбачалися радянській владі буквально скрізь, більшовики почали активно створювати колгоспи,
збирати державні воєнні позики.
Передплатна ціна на них перевищувала їхню номінальну вартість.
Більшість робітників і службовців
передплачували облігації на суми,
що дорівнювали їхньому місячному заробітку.
У такій ситуації єдиними захисниками для українського
селянина були члени місцевих
осередків ОУН-УПА. Нехай цей
захист не міг адекватно протистояти червоному монстру, але це
був єдиний спосіб хоча б якось нашкодити, відтермінувати створення колгоспу, помститися клятому
дільничному за його беззаконня
чи втихомирити занадто активного «істребка».
Такий своєрідний щит був і
у жителів села Домаморичі та
прилеглих сіл, на території яких
здійснювала свою діяльність бойова група, яку на той час очолював підрайонний провідник
УПА «Летючий». Через високий
рівень конспірації про нього відомо небагато та все-таки, «перелопативши» зо два десятки справ,
дещо вдалося встановити. Сарматюк Степан народився 1901 р. в
с. Чернилівка Підволочиського
р-ну.
Замолоду цікавився культурою
власного народу, в 1931 за дорученням організації виїхав на східноукраїнські землі для розбудови
підпілля, згодом був заарештований ГПУ і засланий на Соловки.
Йому вдалося звідти вибратися і
повернутися у Галичину, далі весь
час активно працював в ОУН.
Жив напівлегально в Козлівському районі. За німецької окупації
був адміністративним працівником у Козлові. Однак гестапо запідозрило його в революційній
роботі, і він пішов у підпілля. Був
середнього зросту, худорлявий,
мав густе темне волосся, особливою прикметою була відсутність
мізинця на правій руці. Командував загоном з 10-12 бійців, який
базувався у згаданому підрайоні.
6.12.1946 р. трагічно загинув біля
села Городище Велике (працюючи
коло будови криївки, мав у кишені гранату, яка вибухла…)

Відомо, що до його
боївки належали:

«Крук» — Стефан Теодорович Касперський, уродженець
та житель села Домаморич, загинув під час проведення військочекістської операції у 1946 р.;
«Чорнота» — Ярослав Михайлович Полигач, уродженець та
житель села Домаморич, вбитий у
ході військово-чекістської операції у 1950 р.;
«Грушка» — Ярослав Васильович Ладика, уродженець та
житель с. Домаморич, вбитий
17.08.1946 р. (Однак є й інші

дані. Докладніше — в матеріалі
«Кожен із них став для нас героєм»);
«Іскра», «Гордій» — Степан Антонович Маркіза, 1909 р. н., уродженець та житель села Довжанка
(детальніше познайомимо читача
з його життєписом у нарисі про
національно-визвольні змагання
у селі Довжанка);
«Марко» — Микола Васильович Сагадин, 1920 р. н., уродженець та житель с. Кутківці,
жахливо закатований москалями
19.08.1946 р.;
«Кармелюк» — Степан Лобачевський, уродженець с. Озерна,
вбитий в 1951 р.;

Шуган, загинув під час військовочекістської операції в 1950 р.
Здебільшого діяльність націоналістів у 1944-1949 рр., за винятком
окремих збройних протистоянь,
характеризується активним проведенням диверсійних акцій щодо
знищення колгоспного майна, розправ над радянським активом, постійними переховуваннями, побудовою нових криївок та схронів.
У таких умовах необхідно було
підтримувати тісний зв’язок між
роз’єднаними підрозділами як
у межах одного підрайону, так і
контактувати та узгоджувати свої
дії з вищим керівництвом. Крім

бецький — керівник районного
осередку ОУН. Наприкінці лекції
він попросив Марію та ще кількох дівчат затриматися. Під час
розмови розповів про діяльність
Організації українських націоналістів, пояснив, що це — єдиний
острівок надії для українського
патріота. На завершення своєї
полум’яної промови він запропонував дівчатам приєднатися до
боротьби за вільне майбутнє своєї
багатостраждальної країни. Звичайно, почувши такі солодкі для
кожного патріота слова, молодь не
могла не погодитися. Так Марія
стала членом ОУН та отримала
позивний «Друга». Протягом

Фрагмент протоколу допиту

«Гроза» — Григорій Матвійович Січкоріз, 29.11.1945 р. захоплений у криївці біля с. Довжанки.
Щоб не потрапити в руки катів та
не видати таємниці і друзів, застрілився;
«Свій» — Ярослав Семенович
Буяр, уродженець та житель села
Пронятин, в жовтні 1945 вбитий у
селі Глядки;
«Богдан» — Стефан Бучинський, вбитий у 1948 р.;
«Вітер» — Василь Васильович
Гураль, 1928 р. н., уродженець
села Козлів, із матеріалів справи
відомо, що був запідозрений СБ
УПА у зраді та вбитий у 1946 р.;
Василь Петрович Стець, уродженець с. Кутківці, прийшов «з
явкою» до органів НКВС, після
чого був вбитий за наказом СБ
УПА в квітні 1946 р.;
«Гайдук» — Іван Онуфрійович

того, аби не наразитися на облаву,
потрібно було володіти інформацією про наявність каральників
в окружних селах. Та й питання
забезпечення харчами також завжди було актуальним. Саме для
виконання таких завдань активно
почали використовувати молодих
учасників патріотичного руху, завчасно завербованих та підготовлених.
Однією з таких молодих патріоток стала уродженка Козлова,
Марія Василівна Гураль, 1924 р.
н. Під час німецької окупації разом із братом (вище згаданий боєць групи «Летючого» — «Вітер»),
відвідували читальню місцевої
«Просвіти», яка розташовувалася
у клубі, співали в церковному хорі.
У серпні 1942 року на чергове заняття у «Просвіту» прийшов уже
відомий нам дяк Михайло Ястре-

1942-1944 рр. виконувала різні доручення керівників, збирала харчі та гроші для упівців, відвідувала збори, виконувала функції
зв’язкової. У лютому 1944 року, за
вказівкою Ястребецького, поїхала
на курси санітарок у Зборівський
р-н. Закінчила також курси стенографісток. Восени 1944 року її викликали в районний відділ НКВС
та повідомили, що виселяють із
квартири, оскільки її брат, Василь
Гураль, — член «банди УПА».
Марія змушена була переїхати
до тітки в с. Домаморич. Згодом
перейшла на нелегальне становище, оскільки поширювалися
чутки, що сім’ї членів ОУН-УПА
будуть виселяти «на білі ведмеді».
Так, постійно переховуючись то
на стрісі, то в стодолі, живучи то
в тітки, то у її сусідів і знайомих,
Марія пережила зиму.

Навесні 1945 року, перед Великоднем, знаючи, що брат разом
із хлопцями перебуває у селі Покропивна, й вирішила його провідати. Там познайомилася з його
товаришами «Тихим» (референт
СБ УПА на Козлівщині), «Летючим» та іншими. Вислухавши розповідь Марії про її поневіряння і
заручившись згодою «Летючого»,
хлопці запропонували їй піти до
них у загін. Марія пообіцяла подумати. Домовилися зустрітися
через тиждень. Проте через засідку НКВС довелося «залягти», тож
зустріч не відбулася.
Приблизно через місяць «Летючий» знайшов її сам. Повідомив, що з метою конспірації
боївка змінила місце дислокації
і базується тепер у криївці неподалік Домаморича. Для Марії він
підшукав надійне місце в однієї з
місцевих жительок — Софії Стефанівни Своринь (28.04.1929 р.
н.), уродженки та жительки села
Домаморич.
На початку 1945 року «Летючий» прийшов до Софії разом із
побратимами, серед яких були
й місцеві «Крук» та «Чорнота».
Власне, вони й відрекомендували
її свого часу «Летючому», як надійну та ревну патріотку. Впустила до хати, нагодувала, ще й із
собою харчів дала. Її завданням
як члена організації було здійснювати зв’язок «Летючого» із
районним провідником Козлівщини «Нечаєм» (Ярослав Дідик,
ймовірно, уродженець села Великий Глибочок, вбитий під час
військово-чекістської операції на
хуторі Драгоманівка Козівського
району у червні 1947 року. Разом із
ним загинув окружний провідник
«Шах» (Ярослав Бабій). Зокрема,
потрібно було повідомляти одному про місце перебування іншого.
Також до неї приходили особисті
зв’язкові «Нечая», приносили кореспонденцію, яку необхідно було
доправити до адресата.
Наприкінці жовтня 1945 року
у супроводі «Крука» Марія прийшла до Софії Своринь, з якою
їм судилося пережити багато
горя...
А поки познайомилися, розповіли одна одній про себе, про життя... Спільних інтересів, поглядів
та справ було багато, ось і потоваришували. Одного разу «Летючий» розказав, що вони оснащують дві нові криївки. Одна
— неподалік старого цвинтаря в
Домаморичах, інша — на хуторі
Заруда, неподалік Довжанки, на
полі місцевої жительки Ольги
Коберник. Цю інформації треба
було передати «Нечаю».
Перед Різдвом 1946 року вкотре
прийшов «Летючий». Проте цього
разу він був збентежений, навіть
від вечері відмовився. Нічого не
пояснюючи, сказав дівчатам, що
їм загрожує небезпека: «Завтра
вранці потрібно покинути село».
...Не встигли. З самого ранку
5 січня 1946 року співробітники
МДБ разом із військовими затримали Софію Своринь та Марію
Гураль.
Слідство у справі М. В. Гураль
тривало три тижні (!!!). 28 січня
1946 року військовий трибунал
військ НКВС Тернопільської області визнав її винною та засудив
до 10 років таборів. Відбувала покарання в КОМІ АРСР, звільнена з
табору 23 березня 1955 року та направлена на поселення в місто Інта,
де й перебувала до 25 квітня 1956
року. Подальша доля невідома.

слово
Щодо Софії Стефанівни Своринь, то 27 квітня 1946 року її також засуджено до 10 років позбавлення волі. Відбувала покарання в
Кемеровській області. Туди ж у 1948
році вислали і її рідних. Відомо, що
сім’я проживали за адресою: Кемеровська обл., м. Осинники, вул.
2-га Північна. Після звільнення в
квітні 1959 року повернулася у рідні краї. Очевидно, вийшла заміж та
змінила прізвище на Солтис. З настанням незалежності звернулася
з листом до органів держбезпеки, в
якому просила переглянути справу та реабілітувати її. Відповідь
просила надсилати за адресою: с.
Лозова, Тернопільський р-н, Софії
Стефанівні Солтис. Як нам стало
відомо, Софія Стефанівна справді
жила в Лозовій. Разом із чоловіком
Іваном виховала трьох синів —
Богдана, Степана та Ігоря. Померла
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у квітні минулого року, за кілька
днів до свого 88-річчя.

Післямова.

Один із феноменів
національно-визвольної боротьби середини минулого століття
в Західній Україні — масова
участь у русі опору жінок. В
історії інших народів теж не
бракувало відважних воїнів у
спідницях, починаючи від легендарних амазонок та Жанни
д'Арк. Проте юні українки, котрі
виконували завдання ОУН-УПА,
на п'єдесталі світового воєнізованого жіноцтва посідають
особливе місце. Більшість із них,
на противагу тупому фанатизму та безшабашній сміливості,
були добрими, ніжними, щирими
мрійницями. І водночас непохитними в усьому, що стосувалося

державницької ідеї і національної гідності, пам'ятаючи про це
і в безвиході оточеної енкаведистами криївки, і в безкінечності
сталінських таборів.
Як правило, ще зовсім юні або
ж у розквіті сил... Їм би тільки
жити, кохати, народжувати
та виховувати дітей, радувати
та підтримувати батьків на
старості років…
Скільки їх було розстріляно, закатовано, замордовано
в таборах? І чи змогли ті, які
змарнували свої молоді роки в
таборах ГУЛАГу, після повернення адаптуватися до нормального життя?
Після таких роздумів починаєш усвідомлювати, наскільки це
було страшно, по-справжньому
розуміти та оцінювати героїзм...
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Готуючи матеріали про учасників ОУН-УПА — жителів
с. Домаморич, ми звернулися до сільського голови Олега
Ярославовича Ладики із проханням допомогти знайти
родичів наших героїв, аби отримати повнішу інформацію
про те, як склалися їхні долі, що сталося з їхніми сім’ями.
Бо в архівах СБУ є лише справи, які здебільшого завершуються вироком і адресою місця відбування покарання.

Так ми познайомилися з вчителем історії та правознавства Домаморицької школи Надією Семенівною Табас, яка є керівником пошукового загону
школярів. В ході розшукових робіт у рамках акції
«Герої УПА — наші односельці» їм вдалося зібрати цікаву інформацію про двох своїх земляків
Степана Демборинського та Ярослава Ладику.
Про Ярослава Ладику ми уже згадували у сьогоднішній розповіді.
Щоправда архівні дані про дату його смерті відрізняються від
тих, які у своєму дописі подала Надія Семенівна.

Героям слава!

Кожен із них став для нас героєм

У важкі і тривожні часи молодь швидше дорослішає, без вагань іде на самопожертву. І так буває майже завжди, коли народу загрожує
смертельна небезпека. На таку самопожертву пішли молоді хлопці з села Домаморич — Ярослав Ладика і Степан Демборинський.
Народився Ярослав Васильович Ладика в 1924 році в працьовитій родині
Василя і Лівонії Ладик. У сім’ї зростали 6
дітей, яких батьки виховували в любові до
Бога, до рідної землі, до праці. Ярослав вирізнявся сміливістю, готовністю до самопожертви. Тому й став до лав повстанців,
аби виборювати незалежність Української
держави.
Тернопільщина належала до новоствореної Третьої воєнної округи «Лисоня»,
формування якої почалося ще у липні 1943
року.
Головний штаб ВО «Лисоня» з проводом ОУН розміщувався у селі Бишки та
інших селах на Козівщині й Бережанщині.
Важливим опорним пунктом «Лисоні» була
повстанська база у Тростянецькому лісі на
Підгаєччині. Восени 1943 року тут були
розбудовані бункери для штабів, підземний
шпиталь на 60 місць, схованка для харчів,
літератури й амуніції, таємні землянкикриївки для старшин і стрільців.
Геройству і мужності повстанців не було
меж. Прикладом цього є бій під Уневом, у
якому брав участь і Ярослав Ладика.
У вересні 1944 року сотня «Сіроманців»
здійснювала рейд у лісах Перемишлянщини. Відділ розташувався в лісі неподалік
Унівського монастиря. Воїни прийшли помолитися, попросити Богородицю взяти їх
під свій покров. Та їх переслідувала 18-та
бригада ВВ НКВС. Зав’язався бій. Ось як
його описано в архівних документах «Воєнна округа УПА «Лисоня» 1943-1952. Документи і матеріали»
«30.IX. Відділ «Сіроманці» квартирував у лісі біля с. Унів. 2 роти військ НКВС
почали наступ на ліс Унівського монастиря. Проти них було вислано 2 відділи
по 2 чоти, які мали здержати большевиків. Один відділ пішов лісом задалеко на
захід, відбився від своїх і знайшовся поза
нашим табором. Цей відділ участи в бою
не брав і долучив аж у вечір. Другий відділ,
стрінувшись о год. 9 з большевиками, заняв становища і відбивав ворожі наступи. Інші відділи зайняли кругову оборону,
бо ворог окружив ліс.
Найсильніше напирав від сторони Унева. Туди кинуто других дві чоті, які разом
із першими двома відбили всі большевицькі атаки, в сумі 22. З нашої сторони вжито 5 гранатометів 82 мм, з ворожої 4 і 1
танкетну арматку. Танк, який під’їздив
до наших позицій, зістав ушкоджений з
ПТР. Під прикриттям ночі відділи видісталися з окруження і на год. 10 (22) стали на відпочинок в лісі біля с. Пнятин. В
тому бою після ворожих заподань, ворог
втратив 185 вбитими, в т.ч. 8 старшин.
За власними розвідочними даними, ворог
втратив 353 вбитими, кількість ранених невідома.
Власні втрати: 17 вбитих і 25 ранених.
Большевики, не знайшовши нас в цих
лісах, пустились слідом і дігнали танками 1.X, год. 16. Командир Яструб бою
приймати не хотів і наказав відхід в напрямі с. Полюхів. Наша похідна кольона

розвинулася в розстрільну і заняла оборону. Ворожі танки почали обстріл становищ прямою наводкою. Стрілом з птр
знищено 1 танк, 2 другі від’їхали. Ворог
мав завдання придержати нас танками
і заставити через ніч, а на другий день
вдарити. Вночі відділи без стрілу вийшли
з окруження, втративши 4 вбитими і 5
раненими. Ворог втратив 5 вбитими, 1
танк знищений і 1 ушкоджений».
Про бій біля села Унів згадано у передріздвяному привітанні Головного командира УПА Романа Шухевича нарівні з
Гурбами (бій між військами НКВС СРСР і
силами УПА, що відбувся з 21 по 25 квітня 1944 року біля урочища Гурби на півдні
Здолбунівського району й охопив частину
сучасних Дубенського та Острозького районів Рівненщини і Кременецького та Шумського районів Тернопільщини. Закінчився
тактичною перемогою радянських військ та
виходом з оточення українських повстанців. Після бою переможці спалили навколишні села Гурби та Антонівці, а жителів
вивезли. Кількість загиблих військових і
цивільних осіб точно не встановлена.)
У 1945-1947 роках Ярослав Ладика виконував завдання провідників УПА. Останній свій бій прийняв у червні 1947 року у
с. Купчинці в болотах біля річки Стрипи.
Детально про боротьбу повстанців з підрозділу «Сіроманці» написав у своїй книзі
«Троща» письменник Василь Шкляр. Він
неодноразово зустрічався з очевидцями і
слухав їх розповіді про останній бій героївповстанців у плавнях і болотах річки Серет
біля сіл Купчинці і Драгоманівки. Серед
них — і ветеран УПА Іван Тимофійович
Кужда.

Меморіальний комплекс, с. Купчинці

В селі Купчинці вдячні нащадки спорудили символічну могилу борцям за волю
України. На двох чорних гранітних плитах

викарбувані їхні імена, зокрема й нашого земляка Ладики Ярослава Васильовича
(псевдо «Грушка»). Рідні сестри нашого
героя, Ганна Демборинська та Софія Долішня, тільки після здобуття Україною незалежності змогли відшукати могилу брата.
Їх радо зустрічали жителі Купчинців і Драгоманівки, а дружина нашого упівця Ганна
Косар-Кужда, активна учасниця повстанського руху, на жаль, уже покійна, розповідала про останні роки життя і боротьби
Ярослава Ладики.

А могилу Степана шукала сестра, Марія
Петрівна Верета. Казали, що ніби у Козлові
у рові похоронили. Та так і не знайшла.
Однак ми сподіваємося віднайти могилу
Степана Петровича Демборинського і гідно
вшанувати його пам’ять.

З нагоди 75-річчя УПА на стіні школи встановлено пам'ятну дошку, на якій викарбовано
імена наших героїв-односельчан — Ярослава
Васильовича Ладики та Степана Петровича
Демборинського.

Вчителі і учні НВК «Домаморицька ЗОШ І-ІІ
ст.–ДНЗ» на могилі Я. Ладики у с. Купчинці
Козівського району.

Степан Петрович Демборинський народився 1912 року в селі Домаморич у заможній селянській родині. Був гарним господарем, політично грамотним і свідомим
українцем. Він любив свою родину, рідну
землю і готовий був боротися за її свободу і волю. Тому, коли у 1944 році прийшли
«визволителі» і почали встановлювати свої
порядки, він зрозумів, що нічого доброго
нова влада не принесе. Йому, як працьовитому господареві, загрожувало повне
розорення і бідність. У нього була сім’я —
дружина і двоє дітей, господарка. Тому він
вирішив захищати інтереси таких, як і він,
селян, вступивши в ряди УПА.
Маємо дуже мало інформації про те, у
яких підрозділах УПА він воював, у яких
боях брав участь. Знаємо, що останні дні
перебував у селі Осташівці Зборівського
району. Це був уже 1947 рік. Степан жив на
конспіративній квартирі. Хтось його вистежив, виказав органам НКВС. Хату оточили
з криками «Здавайся, бандите!» Почали
стріляти. Щоб не наражати господарів на
небезпеку, Степан вистрибнув у вікно та
заплутався в гіллях саду. Його оточили.
Щоб не датися ворогам до рук, відважний
воїн вистрелив собі у голову. Наступного
дня тіло убитого возили на підводі по селах
для упізнання. Привезли і в Домаморич.
Тодішній голова сільради назвав прізвище
повстанця — видав його сім’ю більшовикам. Дружина, Марія Федорівна Демборинська (Кашовська), і двоє маленьких дітей,
5-річна донька і 3-річний син, були вивезені на поселення в Читинську область.
Страшних поневірянь зазнали вони там.
Голод і холод, тяжка праця в шахті — про
це з Сибіру писала Марія своїм родичам.

Маки червоні і сині волошки
Буйно зацвіли в лісах і полях,
Ледве видніються пагорбки трошки,
Скроплена кров’ю земля в тих місцях.
Тут воювали наші повстанці,
Тут боронили землю свою,
Тут позбавляли вони навіть шансів
Ворогу жити у нашім краю!
Кожен із них для нас став героєм,
На ворогів він навіював страх,
Міцно тримав він в руках грізну зброю,
Хоч не дорослим ще був по роках.
Знав, що ступив він на вірну дорогу.
Хоч і нелегко було у борні,
Впевнено вірив у перемогу
Й світле майбутнє на рідній землі.
Їх однострої пропахли землею.
Смутку не видно у їхніх очах,
Хоч розлучились з своєю ріднею
Й клятву зложили, і стали під стяг.
Стяг боротьби аж до загину
За український щирий народ,
За незалежну і вільну Вкраїну,
Хоч не діждались своїх нагород.
Бо нагорода — це ваше сумління,
Край заступити своїми грудьми.
Вас пам’ята не одне покоління,
Низький уклін віддаємо вам ми!
Хай процвітає наша держава,
Кров’ю полили до неї ви шлях.
Слава героям! Вічная слава!
Честь і пошана у наших серцях!
Іреней ВАСИЛЬКІВ, колишній директор
Домаморицької школи.
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Життя — це безмежне небо, на якому щомиті то спалахують, то гаснуть
зірки людських доль. Одні з них тьмяно блимають, а інші яскраво горять,
ведучи за собою мільйони, освітлюючи їм шлях та вказуючи дорогу.
Такою яскравою зіркою в нашій історії та літературі є геніальний пророк,
майстер художнього слова, співець правди Тарас Шевченко.
Щороку в березні в кожному куточку української землі вшановують
пам’ять Кобзаря. У освітніх закладах, бібліотеках, клубах Тернопільського району також відублися урочистості, присвячені 204-й річниці від дня
народження українського поета, письменника, художника, громадського
діяча, філософа, політика, фольклориста, етнографа та історика —
Тараса Шевченка.

Ти нам залишив прагнення високі,
Шляхи священні, по яких іти.
Твого сумління й мужності уроки
Ми бережем і будем берегти.
Микола Палієнко

І генії вміють кохати!

Хай Шевченко буде
з нами щомиті

У центральній районній бібліотеці смт Великі Бірки відбулося мистецьке дійство «Сага кохання Тараса Шевченка». У заході взяли участь ведучі Назарій Яциковський, Тетяна Козак, Ірина
Михальчук, читець Юлія Сушко, викладач Великобірківської музичної школи Галина Нижник,
головний спеціаліст відділу культури Тернопільської РДА Любов Шарган та учасники народного
аматорського вокального жіночого ансамблю «Соломія» Великобірківської музичної школи.

Гості свята мали змогу послухати
опоетизовану, романтичну розповідь
про жінок, які відіграли вагому роль у
житті українського поета й художника
Тараса Шевченка. Звучала поезія Кобзаря та пісні на його слова. Особливу
атмосферу, наповнену відчуттям свята
і весни, створила директор централізованої бібліотечної системи Тернопільського району, режисер дійства
Ольга Василюк.
Голова Тернопільської районної
державної адміністрації Олександр
Похилий подякував за цікавий захід.
«Ще з раннього дитинства, шкільної
парти мудрі батьки та хороші вчителі

прищепили нам любов до Шевченкового слова, — сказав голова РДА. — Як і
200 років тому, так і сьогодні, воно актуальне. З нього, як і з безсмертної Біблії, черпаємо мудрість, вчимося жити,
боронитися від ворогів, знаємо, що «в
своїй хаті — своя правда». Нині на цьому дійстві для багатьох чи не вперше
відкрився інший Шевченко – чуттєвий, романтичний. Ми довідались, які
прекрасні, багаті та знатні жінки були
закохані у нашого поета й художника.
Воістину, генії — це звичайні люди, які
творили, закохувалися, помилялися,
страждали. Були щасливими та нещасними водночас».

«Наша дума, наша пісня
— не вмре не загине»
Таку назву мав вечір, що відбувся у бібліотеці
села Драганівка.
Захід організували для людей похилого віку. Його підготували і провели завідуюча бібліотекою Оксана Борух, завідуюча клубом Наталія Буцер та соціальні працівники Ольга
Піговська і Наталія Залузька.

Голова Тернопільської районної
ради Андрій Галайко, щиро захоплений дійством «Сага кохання Тараса
Шевченка», зауважив: «Поезія Кобзаря знайшла відголос у багатьох народів світу. Його слово звучить на всіх
континентах. Ми вважаємо його своїм
генієм. Але генії народжуються раз на
століття, а їх талант, життєвий шлях,
часто страдницький, — дороговказ для
мільйонів. «Заповіт» Тараса Шевченка
перекладено 150 мовами світу, він став
бойовим закликом до боротьби для
багатьох народів, яких гнобили, які
були підневільні. Сьогодні нам розповіли про Тараса Шевченка як про людину, яка вірила та мріяла про велике
кохання. Ми дізналися про жінок, які
дарували поету це прекрасне почуття.
Перед нами постала особа витончена,
ніжна, романтична. Дякую за змістовно проведений час, поезію, музику».
Галина ЮРСА – ТРР «Джерело».
Фото Ярослава Стареправо.

У соцмережах організували флешмоб «Молодь читає
Шевченка». Долучитися до нього міг кожен. Для цього потрібно було записати на відео улюблений вірш поета і поширити запис з відповідними хештегами у соціальних мережах.

Учасниками флешмобу стали і читачі Романівської сільської бібліотеки — Ангеліна Ворожбит,
Арсен Заремба, Анна Закусіло, Людмила Ханас.

Також у неділю в бібліотеці відбувся вечір пам’яті Кобзаря, в якому взяли участь юні пошановувачі Шевченкового
слова. Учні початкових класів Романівської ЗОШ І ст. декламували улюблені вірші. Крім цього, діти мали змогу переглянути книжкову виставку «Тернистими шляхами долі»,
звідки дізналися цікаві факти про геніального митця та
його творчий спадок.
Запрошуємо всіх бажаючих вшанувати пам'ять Т. Шевченка в стінах нашої бібліотеки, перечитуючи, вивчаючи і
досліджуючи його багатогранну і самобутню творчість.
Зоряна МУЛЬТАН, бібліотекар с. Романівка.

Нас єднає Шевченкове слово
7 березня в Почапинській бібліотеці-філії відбувся тематичний вечір «Між пензлем і словом».
Вшанувати світлу пам'ять поета на запрошення соціального працівника Орисі Іванівни Забанджали прийшли старші жителі села, настоятель церкви отець Тарас, представники соціальної служби Тернопільського району.
Розпочала захід бібліотекар сільської читальні Христина Баран.
Учні Почапинської ЗОШ І-ІІІ ст. Ангеліна Дубас, Анастасія Стецик, Ліля
Козюра розповіли про цікаві факти з життя поета,
а також прочитали уривки з поем безсмертного
Кобзаря. Доповнила дійство книжкова виставка
«Нас єднає Шевченкове
слово». А найбільше розчулив гостей виступ бандуристки Софії Рудакевич.
Христина БАРАН, бібліотекар бібліотеки-філії
с. Почапинці.

Учасники заходу (зліва направо) : завідуюча бібліотекою Почапинською ЗОШ І–ІІІ
ст. Тетяна Дубас, учениці 8 класу Ліля Козюра, Ангеліна Дубас, Анастасія Стецик,
Софія Рудакевич, бібліотекар сільської
бібліотеки–філії Христина Баран.

Учасники тематичного вечора «Між пензлем і словом»

Шевченковий геній в віках не старіє
Завідуюча клубом та користувачі бібліотеки — активні учасники художньої самодіяльності. Софія Рудакевич,
Олена Романчук, Еліна Глаз,
Вікторія Борух і Таїсія Коропецька поезіями Кобзаря та
розповідями про його тернистий шлях зігрівали серця
присутніх. Особливо зворушив глядачів виступ юних
бандуристок, які виконували
пісні на вірші Т. Шевченка.
За філіжанкою гарячого чаю соціальні працівники мали
змогу поспілкуватися із присутніми.
Усі були дуже вдячні за тепле спілкування.

Він був сином мужика і став володарем в царстві духу.
Він був кріпаком і став велетнем у царстві культури.
Іван Франко

9 березня в Почапинській ЗОШ І–ІІІ ст. відбулася
урочиста лінійка.
Ведучими були учениці 8-Б класу Анастасія Стецик та Ангеліна Дубас. Душевно та проникливо прочитала вірш «Доля» учениця 9-го класу Інна Головата. Книжкову виставку «Бути людиною» оформила шкільний бібліотекар Тетяна Миронівна Дубас.
До організації заходу долучилися педагог-організатор Марія
Леонідівна Крамар та соціальний педагог Світлана Анатоліївна
Піговська.
Тетяна ДУБАС, завідуюча бібліотекою Почапинської ЗОШ І-ІІІ ст.

Учасники урочистої лінійки (зліва направо) соціальний педагог
школи Світлана Анатоліївна Піговська, педагог–організатор Марія Леонідівна Крамар, учениці Дубас Ангеліна, Стецик Анастасія,
Головата Інна, завідуюча бібліотекою Почапинської ЗОШ І–ІІІ ст.
Тетяна Миронівна Дубас.
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Ми тебе не забули, Тарасе!
7 березня 2018 року в Білецькій ЗОШ І-ІІ ступенів відбувся
виховний захід «Тернистими шляхами долі...»
Учні ознайомились із творчою спадщиною Тараса Шевченка, силою
і глибиною його поетичного слова. На заході звучали поезії та пісні на
слова Кобзаря, було показано презентацію «Геній України». У школі
організували виставку творів про Т. Шевченка, провели інформаційні
хвилинки, бінарний урок з української літератури та англійської мови
«Садок вишневий коло хати...», конкурс малюнків «Ми тебе не забули,
Тарасе!»

Свято організували учні школи під керівництвом вчителя української
мови та літератури О. Р. Мартинюк, вчителя англійської мови Л. І. Бачун
та педагога-організатора Н. В. Булашової.

Такий правдивий
у словах і в житті
Зітхнув Тарас, пустив сльозину,
Сховав за пазуху «Кобзар»,
Немов ображену дитину,
Свій величавий Словодар…

Світлана Гармаш–Гуменна,
с. Малий Ходачків

Шевченко… Такий емоційний у поетичних творах; такий глибокий у
мистецтві; такий правдивий у словах і в житті… Його пророчі звернення стали для українців бронею в боротьбі зі злом і неправдою.

Патріотична музика —
до душі кожному українцеві
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Коли минулого року артисти академічного камерного хору Тернопільської обласної
філармонії виступали у селі Плотича, тут тривала реконструкція місцевого клубу. Сільський голова Євген Грицишин пообіцяв тоді, що обов’язково запросить митців, щойно
клуб буде повністю відремонтовано. І така нагода випала цього року в день народження
українського поета та художника Тараса Шевченка. Жителям Плотичі, гостям та артистам було приємно в оновленій залі, де все зроблено не лише добротно, а й з любов’ю.
«На ремонт нашого клубу витрачено один мільйон гривень,
— розповідає сільський голова
Плотичі Євген Грицишин. — Переважно це — власні кошти, 300
тисяч надано з районного бюджету. Ми повністю відремонтували
приміщення бібліотеки, поставили два котли (газовий та твердопаливний), капітально відремонтували приміщення, оновили
сцену, глядацьку залу, гримерну,
залу для репетицій, закінчуємо
реконструкцію фасаду. Коштів не
шкодуємо. Бо все це — для наших
людей. Вважаю, що українська
культура саме з села і розпочинається. І молодим, і дорослим приємно відпочивати тут, перебуваючи у такому затишному, ошатному
приміщенні».
Артисти академічного камерного хору Тернопільської обласної філармонії завітали до
Плотичі з прем’єрою історичної
ораторії Ганни Гаврилець «Віють вітри». Патріотична, народна
музика — до душі кожному українцеві. Усі артисти академічного
камерного хору філармонії, зокрема хормейстер Андрій Голодрига, головний диригент Максим
Шпинда, солісти — заслужена артистка України Оксана Скрипчук,
артистка Наталя Гоцик, бандуристка Уляна Перхалюк, Богдан
Коропецький, читець поезії Коб-

заря, лауреат всеукраїнських та
міжнародних конкурсів Андрій
Оленин полонили присутніх неперевершеним виконанням української пісні, музики та невмирущого слова Тараса Шевченка.
«Народна музика живе тисячоліттями, а слово Кобзаря актуальне, як ніколи, адже боротьбу за
українську незалежність продо-

вжують нині наші воїни на сході
України», — сказав завідуючий
клубом у Плотичі Богдан Бугай.
Начальник концертного відділу Тернопільської обласної філармонії Василь Івасечко, дякуючи
жителям села Плотича за теплий
прийом, наголосив: «Для кожного
українця, християнина головними книгами є Біблія та «Кобзар»
Тараса Шевченка. Саме завдяки
українській культурі збереглася нація. Тож підтримуймо наше
культурне національне надбання,
збагачуймо та передаваймо його
нашим дітям та онукам».
Галина ЮРСА – ТРР «Джерело».
Фото автора.

Не змовкне ніколи Тарасова ліра
11 березня у клубі с. Малий Ходачків відбувся творчий вечір.
У клубі села Костянтинівка
Тернопільського району завідуюча клубом Олександра Михайлівна Пиндус організувала виставку Шевченкових творів; конкурс
читців поезій Тараса (його учасниками були Анна Осаулко, Юлія
Хрущ, Вікторія Сапила, Тетяна
Лавус, Тарас Лавус та Анна–Марія
Киляр); підготувала літературно–
музичну композицію «Не згасне
світло Кобзаря». Діти та дорослі славили поета піснями: «Думи
мої, думи», «Тополя», «Де сходить
сонечко раненько», «На високій
дуже кручі». На святі був присутній парох села о. Василь Сліпчук,
який розповів про важливість постаті поета та пам’яті про нього.
Отець любить читати твори Шевченка та багато знає напам’ять.
Олександра Пиндус вже довгі роки підтримує зв’язки з вихідцями із с. Костянтинівка, які
проживають в Канаді й беруть
активну участь у житті рідного
села. Мар’ян Штика та його сім’я,
а також багато інших українців,

які перебувають за межами Батьківщини, мали можливість почути і побачити заходи, присвячені
Тарасу. Життя Кобзаря продовжується в кожному з нас…
Поет став морем. Далеч степова
І хмарочоси, й гори — ним залиті.
Бунтують хвилі — думи і слова,
І сонце генія стоїть над ним в зеніті.
(«Смерть Шевченка», Іван Драч)
Любов до України не вимірюється лише словами. Діла наші
за нас промовляють… Плекаймо
звичаї і традиції свого народу! З
нами слово Шевченка, правда і
Бог!

Ведучі дійства Катерина Саламандра та Ліля Турчин розповіли
про життєвий і творчий шлях Кобзаря. Учні місцевої школи відтворили уривок з його поеми «Великий
льох». Аня Осаулко декламувала
поезію «У неділю не гуляла». Задушевно виконала пісню «Шлях до Тараса» солістка Софія Попів. Різними
мовами світу звучав «Заповіт» Кобзаря у виконанні читців Марії Гудь,
Галини Жондло, Святослава Янківа,
Христини Плуговської, Жанни Басюк, Тетяни Тихонюк.

Жанна Басюк, заступник директора з виховної роботи Малоходачківської ЗОШ І–ІІІ ступенів.

«Я так її люблю, мою Україну убогу»
11 березня 2018 року в Гаях-Шевченківських відбулося свято «Я так її люблю,
мою Україну убогу».
До присутніх звернувся сільський голова
Богдан Брич, а о. Володимир відслужив поминальну панахиду. До підніжжя пам’ятника
Тарасу Шевченку діти поклали квіти.
На святі звучали вірші та пісні Т. Г. Шевченка у виконанні зведеного хору православної
та греко-католицької церков. Особливо трепетно виконали твори українського генія
учасники хорового класу. Юні артисти були
одягнені в нові концерті костюми, пошиті за
кошти сільської ради. Організувала свято керівник дитячого хорового класу Тетяна Миколаївна П'ятничка.

Особливого настрою додав виступ танцювального ансамблю
«Викрутас» (балетмейстер Оксана
Яцишин) з композицією «Думи мої».
Патріотичні українські пісні на слова Шевченка подарував жіночий
вокальний ансамбль «Ходаки» під
керівництвом заслуженого працівника культури України Михайла
Полюги. В’язанку поезій Шевченка
прочитав Михайло Івасечко.
У рамках заходу діяли виставки
— збірок поезій Шевченка та малюнків до його поезій, виконаних

учнями початкових класів Малоходачківської школи I-III ступенів. Усі
юні митці нагороджені грамотами
«Найкращі художники Шевченкового слова». Завідуюча бібліотекоюфілією Христина Плуговська провела вікторину для глядачів на знання
творчості Кобзаря. Переможці були
відзначені грамотами. Сілький голова Володимир Береза подякував
усім за участь у заході.
Читаймо Шевченка, заглиблюймося в його творчість, переосмислюймо її ідейне тло, адже геній поета — невичерпний.
Марія ПОПІВ,
депутат Малоходачківської
сільської ради.
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ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ
19 ÁÅÐÅÇÍß
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06.00, 10.00 Ò/ñ “Ñïðàâà Äîéë³â”
06.45 Áàäüîðèé ðàíîê
07.00 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³
08.00 Â³êíî â Àìåðèêó
08.30 ªäèíà êðà¿íà
09.00 ×àñ-Tàéì
09.15 Áàäüîðèé ðàíîê
09.30 Ñïðàâæíÿ ö³íà
09.45 Òâ³é ä³ì
09.55 Äîáð³ òðàäèö³¿
10.45 Áàäüîðèé ðàíîê
11.00 Äèòÿ÷à ãîäèíà
12.10 Ïîë³ëîã
13.00 Õ³ò-ïàðàä
14.00 Õ/ô “Äîãîðà”
16.00 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³
16.10 Äèòÿ÷à ãîäèíà
17.00 Ï’ÿòèé âèì³ð
17.30 Ïðî íàñ
18.00 Ò/ñ “Ñïðàâà Äîéë³â”
19.00, 22.00 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³
19.30 Íàø³ â³òàííÿ
20.00 ªäèíà êðà¿íà
20.40 Ä³ì êíèãè
21.00 Íàø³ â³òàííÿ
21.30 Ïîãëÿä çáëèçüêà
22.35 Äîáð³ òðàäèö³¿
22.40 Õ/ô “Ðîæåâà áàíäà”
00.15 ×àñ-Tàéì
00.30 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³
01.00 Õ/ô “Äîãîðà”
02.30 Õ³ò-ïàðàä
03.30 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³
04.00 Õ/ô “Ðîæåâà áàíäà”

77
07.00 «Ôàéíèé ðàíîê»
09.00 «Ó êðà¿í³ Ìóëüòëÿíä³¿»
09.45 «ßê öå?»
13.30 «Â³ñò³ ÒÒÁ»
13.40 «Ïîçà ðàìêàìè»
14.10 «Ôîëüê-music»
15.10 «Íàäâå÷³ð’ÿ. Äîë³»
16.00 Ðàä³îäåíü «Æèòòÿ+»
16.20 «Ñóñï³ëüíèé óí³âåðñèòåò»
17.00 «Â³ñò³ ÒÒÁ»
17.10 Äîê.ô³ëüì
17.45 «Õòî â äîì³ õàçÿ¿í?»
18.00 «Â³äâåðò³ ä³àëîãè»
18.30 «Â îá’ºêòèâ³ ÒÒÁ»
18.45 «Ìàìèíà øêîëà»
19.00 «Â³ñò³ ÒÒÁ»
19.20 «Òåìà äíÿ»
19.50 «Àðì³ÿ íåñêîðåíèõ»
20.05 «Çàãóáëåí³ â ÷àñ³»
20.20 «Ñëîâàìè ìàëå÷³ ïðî ö³êàâ³ ðå÷³»
20.30 «Â³ñò³ ÒÒÁ»
20.50 «Âå÷³ðíÿ êàçêà»

Â²ÂÒÎÐÎÊ
20 ÁÅÐÅÇÍß
TV-4
06.00, 18.00 Ò/ñ “Ñïðàâà Äîéë³â”
06.45 Áàäüîðèé ðàíîê
07.00 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³
07.35 Ïîãëÿä çáëèçüêà
08.05 Óêðà¿íñüê³ òðàäèö³¿
08.20 ÒÍÅÓ - êàëåéäîñêîï ïîä³é
08.30 ªäèíà êðà¿íà
09.00 ×àñ-Tàéì
09.15 Áàäüîðèé ðàíîê
09.30 Ï’ÿòèé âèì³ð
10.00 Ò/ñ “Ñïðàâà Äîéë³â”
10.45 Áàäüîðèé ðàíîê
11.00 Äèòÿ÷à ãîäèíà
11.45 “×àð³âíèé êëþ÷èê”
12.10 Äîáð³ òðàäèö³¿
12.15 Ïðî ê³íî
12.30 ªâðîìàêñ
13.00 Õ³ò-ïàðàä
14.00 Õ/ô “Ñóïåðïîë³öåéñüêèé”
16.00 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³
16.10 Äèòÿ÷à ãîäèíà
17.00 Ï’ÿòèé âèì³ð
17.30 Ìàéñòåð-êëàñ ³ç Í. Ô³öè÷
19.00, 22.00 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³
19.30 Íàø³ â³òàííÿ
20.00 Ìåæà ïðàâäè
21.00 Íàø³ â³òàííÿ
21.20 Äîáð³ òðàäèö³¿
21.30 Ìóçè÷íà ïðîãðàìà “Ãàë-êë³ï”
22.35 Õ/ô “×àñ ï³ä âîãíåì”
00.15 ×àñ-Tàéì
00.30 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³
01.00 Õ/ô “Ñóïåðïîë³öåéñüêèé”
03.00 Õ³ò-ïàðàä
03.30 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³
04.00 Õ/ô “×àñ ï³ä âîãíåì”

77
07.00 «Ôàéíèé ðàíîê»
09.00 «Ó êðà¿í³ Ìóëüòëÿíä³¿»
09.45 «Õî÷ó áóòè...»
13.30 «Â³ñò³ ÒÒÁ»
13.40 «Òåìà äíÿ»
14.10 «Ôîëüê-music»
15.10 «Íàäâå÷³ð’ÿ. Äîë³»
16.00 Ðàä³îäåíü «Æèòòÿ+»
16.20 «Ñóñï³ëüíèé óí³âåðñèòåò»
17.00 «Â³ñò³ ÒÒÁ»
17.10 «Äî ñïðàâè»
17.45 «Àðì³ÿ íåñêîðåíèõ»
18.00 «Ïîäîðîæí³ çàìàëüîâêè»
18.30 «Â îá’ºêòèâ³ ÒÒÁ»
18.45 «Ó ñâ³ò³ çàõîïëåíü»
19.00 «Â³ñò³ ÒÒÁ»
19.20 «Òåìà äíÿ»
19.50 «Äóìêè âãîëîñ»
20.05 «Õòî â äîì³ õàçÿ¿í?»
20.30 «Â³ñò³ ÒÒÁ»
20.50 «Âå÷³ðíÿ êàçêà»

ÑÅÐÅÄÀ
21 ÁÅÐÅÇÍß
9
06.00 Ò/ñ “Ñïðàâà Äîéë³â”
06.45 Áàäüîðèé ðàíîê
07.00 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³
07.35 Ìåæà ïðàâäè
08.30 Åêîëîã³÷íî ÷èñòå æèòòÿ
08.55 Äîáð³ òðàäèö³¿

09.00 ×àñ-Tàéì
09.15 Áàäüîðèé ðàíîê
09.30 Ï’ÿòèé âèì³ð
10.00 Ò/ñ “Ñïðàâà Äîéë³â”
10.45 Áàäüîðèé ðàíîê
11.00 Äèòÿ÷à ãîäèíà
12.10 Ìóçè÷íà ïðîãðàìà “Ãàë-êë³ï”
12.40 Òâ³é ä³ì
13.00 Õ³ò-ïàðàä
14.00 Õ/ô “Îñòàíí³é ãåðîé”
16.00 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³
16.10 Äèòÿ÷à ãîäèíà
16.40 “×àð³âíèé êëþ÷èê”
17.00 Ï’ÿòèé âèì³ð
17.30 Óêðà¿íñüê³ òðàäèö³¿
17.55 Äîáð³ òðàäèö³¿
18.00 Ò/ñ “Ñïðàâà Äîéë³â”
19.00 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³
19.30 Íàø³ â³òàííÿ
20.00 Ìåæà ïðàâäè
21.00 Íàø³ â³òàííÿ
21.30 Ìàéñòåð-êëàñ ³ç Í. Ô³öè÷
22.00 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³
22.40 Õ/ô ”Áðóä”
00.15 ×àñ-Tàéì
00.30 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³
01.00 Õ/ô “Îñòàíí³é ãåðîé”
02.30 Õ³ò-ïàðàä


07.00 «Ôàéíèé ðàíîê»
09.00 «Ó êðà¿í³ Ìóëüòëÿíä³¿»
09.45 «ßê öå?»
13.30 «Â³ñò³ ÒÒÁ»
13.40 «Òåìà äíÿ»
14.10 «Ôîëüê-music»
15.10 «Íàäâå÷³ð’ÿ. Äîë³»
16.00 Ðàä³îäåíü «Æèòòÿ+»
16.20 «Ñóñï³ëüíèé óí³âåðñèòåò»
17.00 «Â³ñò³ ÒÒÁ»
17.10 «Íàø³ ãðîø³»
17.45 Äîê.ô³ëüì
18.40 «Â³çèò³âêè Êàðïàò»
18.45 «Äóìêè âãîëîñ»
19.00 «Â³ñò³ ÒÒÁ»
19.20 «Òåìà äíÿ»
19.50 «Íàä³ÿ º»
20.05 «Âñÿêà âñÿ÷èíà: ³íñòðóêö³ÿ ç
âèêîðèñòàííÿ»
20.30 «Â³ñò³ ÒÒÁ»
20.50 «Âå÷³ðíÿ êàçêà»

×ÅÒÂÅÐ
22 ÁÅÐÅÇÍß
9
06.00, 10.00 Ò/ñ “Ñïðàâà Äîéë³â”
06.45 Áàäüîðèé ðàíîê
07.00 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³
07.35 Ìåæà ïðàâäè
08.30 Åêîëîã³÷íî ÷èñòå æèòòÿ
09.00 ×àñ-Tàéì
09.15 Áàäüîðèé ðàíîê
09.30 Ï’ÿòèé âèì³ð
10.45 Áàäüîðèé ðàíîê
11.00 Äèòÿ÷à ãîäèíà
12.10 Ôîðìóëà çäîðîâ’ÿ
13.00 Õ³ò-ïàðàä
14.00 Õ/ô ”Äð³áêà ïåðöþ”
15.45 Äîáð³ òðàäèö³¿
16.00 Äèòÿ÷à ãîäèíà
17.00 Ï’ÿòèé âèì³ð
17.30 “Ãàë-êë³ï”
18.00 Ò/ñ “Ñïðàâà Äîéë³â”
19.00 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³
19.30 Íàø³ â³òàííÿ
20.00 Ó ôîêóñ³ ªâðîïà
20.25 Äîáð³ òðàäèö³¿
20.30 ªâðîìàêñ
21.00 Íàø³ â³òàííÿ
21.30 Ñìà÷íà ìàíäð³âêà
22.00 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³
22.35 Õ/ô ”Äåâ’ÿòå íåáî”
00.15 ×àñ-Tàéì
00.30 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³
01.00 Õ/ô ”Äð³áêà ïåðöþ”
02.30 Õ³ò-ïàðàä
03.30 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³


07.00 «Ôàéíèé ðàíîê»
09.00 «Ó êðà¿í³ Ìóëüòëÿíä³¿»
09.45 «Øêîëà Ìåð³ Ïîïï³íñ»
13.30 «Â³ñò³ ÒÒÁ»
13.40 «Òåìà äíÿ»
14.10 «Ôîëüê-music»
15.10 «Íàäâå÷³ð’ÿ. Äîë³»
16.00 Ðàä³îäåíü «Æèòòÿ+»
16.20 «Ñóñï³ëüíèé óí³âåðñèòåò»
17.00 «Â³ñò³ ÒÒÁ»
17.10 «Ñêëàäíà ðîçìîâà»
17.45 «Ðîçñåêðå÷åíà ³ñòîð³ÿ»
18.45 «Íàä³ÿ º»
19.00, 20.30 «Â³ñò³ ÒÒÁ»
19.20 «Òåìà äíÿ»
19.50 «Äóìêè âãîëîñ»
20.05 «ßê öå?»
20.50 «Âå÷³ðíÿ êàçêà»

Ï’ßÒÍÈÖß
23 ÁÅÐÅÇÍß
9
06.00 Ò/ñ “Ñïðàâà Äîéë³â”
06.45 Áàäüîðèé ðàíîê
07.00 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³
07.35 Ó ôîêóñ³ ªâðîïà
08.00 ªâðîìàêñ
08.30 Åêîëîã³÷íî ÷èñòå æèòòÿ
09.00 ×àñ-Tàéì
09.15 Ðàíêîâèé ô³òíåñ
09.30 Ï’ÿòèé âèì³ð
10.00 Ò/ñ “Ñïðàâà Äîéë³â”
10.45 Áàäüîðèé ðàíîê
11.00 Äèòÿ÷à ãîäèíà
11.45 “×àð³âíèé êëþ÷èê”
12.10 “Ãàë-êë³ï”
12.40 Ïðî ê³íî
13.00 Õ³ò-ïàðàä
14.00 Õ/ô ”Çíîâó 18”
16.00 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³
16.10 Äèòÿ÷à ãîäèíà
17.00 Ï’ÿòèé âèì³ð
17.30 Ìàéñòåð-êëàñ ³ç Í. Ô³öè÷
18.00 Ò/ñ “Ñïðàâà Äîéë³â”
19.00 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³
19.30 Íàø³ â³òàííÿ
20.00 ÒÍÅÓ - êàëåéäîñêîï ïîä³é
20.10 Ïîãëÿä çáëèçüêà

20.40 Ñë³ä
21.00 Íàø³ â³òàííÿ
21.20 Äîáð³ òðàäèö³¿
21.30 ªäèíà êðà¿íà
22.00 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³
22.35 Õ/ô ”Â³äá³ð”
00.15 ×àñ-Tàéì
00.30 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³
01.00 Õ/ô ”Çíîâó 18”
02.30 Õ³ò-ïàðàä


07.00 «Ôàéíèé ðàíîê»
09.00 «Ó êðà¿í³ Ìóëüòëÿíä³¿»
09.45 «Êàçêè Ë³ðíèêà Ñàøêà»
09.55 «Â³çèò³âêà Êàðïàò»
13.30 «Â³ñò³ ÒÒÁ»
13.40 «Òåìà äíÿ»
14.10 «Ôîëüê-music»
15.10 «Íàäâå÷³ð’ÿ. Äîë³»
16.00 Ðàä³îäåíü «Æèòòÿ+»
16.20 «Ñóñï³ëüíèé óí³âåðñèòåò»
17.00 «Â³ñò³ ÒÒÁ»
17.10 «Ñõåìè»
17.45 «Íàçáèðàíå»
18.00 «Ñìàêîòà»
18.15 «Õî÷ó áóòè...»
18.30 «Ìèñòåöüê³ ³ñòîð³¿»
18.45 «Äóìêè âãîëîñ»
19.00, 20.30 «Â³ñò³ ÒÒÁ»
19.20 «Òåìà äíÿ»
19.50 «Õòî â äîì³ õàçÿ¿í?»
20.05 Äîê.ô³ëüì
20.50 «Âå÷³ðíÿ êàçêà»

ÑÓÁÎÒÀ
24 ÁÅÐÅÇÍß
TV-4

09.00 «Ôàéíèé ðàíîê»
09.45 «Ìèñòåöüê³ ³ñòîð³¿»
13.30 «Ëàéôõàê óêðà¿íñüêîþ»
13.40 «Òåìà äíÿ»
14.10 «Òåàòðàëüí³ çóñòð³÷³»
16.00 «Â³çèò³âêà Ïîëòàâùèíè»
16.10 «Ôîëüê-music-ä³òè»
16.55 «Ñâ³òëî»
18.00 «Â³äâåðò³ ä³àëîãè»
18.30 «Âñÿêà âñÿ÷èíà: ³íñòðóêö³ÿ ç
âèêîðèñòàííÿ»
18.45 «Ó ñâ³ò³ çàõîïëåíü»
19.00 «Ðîçäÿãàëêà»
19.30 Äîê.ô³ëüì
20.00 «Ðîçñåêðå÷åíà ³ñòîð³ÿ»

ÀÍÎÍÑÈ
ÒÈÆÍß

Тривалість —1 год. 30 хв.

20.03. (вівторок) — «Записки кирпатого Мефістофеля», драма.
Тривалість —1 год. 20 хв.

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

Початок вечірніх вистав о 19:00.

Для дітей

18.03. (неділя) — «По щучому велінню», казка.

м. Тернопіль, вул. Січових Стрільців, 15
ÔÀÍÒÎÌÈ, ICTV, Ïí, 00:50
(}^K ~KNK\|^ÅwKKz~K|^Kg
QwÅ~QNu\|ÅzK~\u^\x|É}N
v\x^KÉN\xÅuQ^ Q^}z
wÅN}Qy\(~\Å| }K}Å
¤\\^K|\6|~\KN~\N\}~Åv\{\
}QÅzu\w^K}Kgz\
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zzzN}uK}zÅ|Kv| ~Q
u^\}x\^N}z\Ås\w

ª×£¡, ÒÅÒ,
Ïò, 21:00
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Тривалість —2 год. 10 хв.

18.03. (неділя) — «Тарас», прем'єра, драматична містерія.

Тернопільський академічний обласний театр
актора і ляльки

ÍÅÄ²Ëß
25 ÁÅÐÅÇÍß

07.00 «Ëàéôõàê óêðà¿íñüêîþ»
07.10 «Êàçêè Ë³ðíèêà Ñàøêà»
07.20 «ßê öå?»
07.40 «Øêîëà Ìåð³ Ïîïï³íñ»
08.00 «Ó êðà¿í³ Ìóëüòëÿíä³¿»

17.03. (субота) — «Наталка Полтавка», музична комедія.

Тривалість — 1 год.



06.00 Õ/ô ”Çâè÷àéíèé ÷îëîâ³ê”
07.30 Óêðà¿íñüê³ òðàäèö³¿
07.45 Áàäüîðèé ðàíîê
08.00 ªäèíà êðà¿íà
08.40 ×àñ-Òàéì
09.00 Ïîâíîòà ðàäîñò³ æèòòÿ
09.30 Ñïðàâæíÿ ö³íà
09.50 Áàäüîðèé ðàíîê
10.15 Ïðÿìà òðàíñëÿö³ÿ
Áîæåñòâåííî ¿ Ñâÿòî¿ Ë³òóðã³¿ ç
Àðõèêàòåäðàëüíîãî Ñîáîðó ÓÃÊÖ
ì.Òåðíîïîëÿ
11.40 Ä³ì êíèãè
12.00 Äèòÿ÷å ê³íî. Õ/ô ”Õëîï÷èñüêà º
õëîï÷èñüêà”
13.30 “×àð³âíèé êëþ÷èê”
14.00 Ñ³ëüñüêèé êàëåíäàð
14.30 Ìåæà ïðàâäè
15.30 Ñë³ä
16.00 Óêðà¿íñüê³ òðàäèö³¿
16.20 Òâ³é ä³ì
16.55 Äîáð³ òðàäèö³¿
17.00 Â³êíî â Àìåðèêó
17.30, 20.30 Ïðî íàñ
18.00 Íàø³ â³òàííÿ
19.00 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³. Òèæäåíü
20.00 Îãëÿä ñâ³òîâèõ ïîä³é
21.00, 03.00 “Ãàë-êë³ï”
21.30 ªäèíà êðà¿íà
22.10 Äîáð³ òðàäèö³¿
22.15 Õ/ô “Àðì³éñüêèé ïèð³ã”
23.45 ×àñ-òàéì
00.00 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³. Òèæäåíü
01.00 Îãëÿä ñâ³òîâèõ ïîä³é
01.30 Õ/ô ”Çíîâó 18”

м. Тернопіль, бульвар Т. Шевченка, 6

Початок о 13:00.

06.00 Ïðî ê³íî
06.15 Ïðî íàñ
06.45 Áàäüîðèé ðàíîê
07.00 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³
07.35 Õ/ô »Çâè÷àéíèé ÷îëîâ³ê»
08.55 Äîáð³ òðàäèö³¿
09.00 ×àñ-Tàéì
09.15 Áàäüîðèé ðàíîê
09.30 ªäèíà êðà¿íà
10.00 Îãëÿä ñâ³òîâèõ ïîä³é
10.30 Çì³íè ñâ³é ñâ³ò
11.00 Ïðî íàñ
11.30 Ìàéñòåð-êëàñ ³ç Í. Ô³öè÷
ÐÎÌÅÎ ÏÎÂÈÍÅÍ ÏÎÌÅÐÒÈ. ICTV,
12.00 Ñìà÷íà ìàíäð³âêà
Cð, 23:45
12.30 Õ/ô »Äæ³à»
¶~gÉx^\¶~gÉ{^\ Å%Qz
14.30 Ìóëüòô³ëüìè
~g~QwKÉ\|~g K~NÅzu^\}
15.00 Äèòÿ÷å ê³íî. Õ/ô »Õëîï÷èñüêà º
y\ ~\{\u\ÅQvNy\{\AK~
õëîï÷èñüêà»
(Å~{KqQ}¥Å{^KÉy^}\{\v
16.30 Ä³ì êíèãè
ãîòîâîãî íà âñå Õàíà, íå áåç
17.00 Õ³ò-ïàðàä
zKÉw~\N}ÅKy\gK~\{\zµ^Å 
17.50 ÒÍÅÓ - êàëåéäîñêîï ïîä³é
Ïðî Äåé, íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî
18.00 Íàø³ â³òàííÿ
Çg~ÅNÅw«ÇzQ|}\^N}\yzÅv~K
19.00 ªäèíà êðà¿íà
uQ^Q|ÅzuzÅzz6yQ~|Å
19.30 Ó ôîêóñ³ ªâðîïà
19.55 Äîáð³ òðàäèö³¿
20.10 Ïàì’ÿò³ Êâ³òêè Ö³ñèê
23.00 Õ³ò-ïàðàä
23.30 ªâðîìàêñ
00.10 ×àñ-Òàéì
00.30 Õ/ô »Äæ³à»
07.00 «Ëàéôõàê óêðà¿íñüêîþ»
07.10 «Êàçêè Ë³ðíèêà Ñàøêà»
07.20 «Õî÷ó áóòè...»
07.40 «Õòî â äîì³ õàçÿ¿í?»
08.00 «Ôàéíèé ðàíîê»
09.45 «Ìèñòåöüê³ ³ñòîð³¿»
13.30 «Ëàéôõàê óêðà¿íñüêîþ»
13.40 «Òåìà äíÿ»
14.10 Äîê.ô³ëüì
15.00 «Òåàòðàëüí³ çóñòð³÷³»
17.00 «Â³çèò³âêà Ïîëòàâùèíè»
17.10 «Êóë³íàð³ÿ â³ä Àíäð³ÿ»
17.25 «Â³çèò³âêà Êàðïàò»
17.45 «Ìèñòåöüê³ ³ñòîð³¿»
18.00 «Äî ñïðàâè»
18.30 «Çàãóáëåí³ â ÷àñ³»
18.45 «Ìàìèíà øêîëà»
19.00 «Ïàíîðàìà ïîä³é»
19.20 «Ìð³¿ çáóâàþòüñÿ»
19.30 «Ïîçà ðàìêàìè»
20.00 «Ðîçñåêðå÷åíà ³ñòîð³ÿ»

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

¡×¨«
21:20
p\\z~K{Q^\Ç~Åw^Å~K
|Åz~yKAK~~K\zQzÅNÅ
xK}y\wswKQy|Åz~yK
u\É~K|ygzÅ^Åz}Kz}N
âèæèâàòè â ñêëàäíèõ óìîâàõ
uÅz~\ÅoNÅÅzu^\xzK~~É
uÅ|{\}\zy\AK~~|\u\wN}
±K^ÅNNÅoÅÊQ^\zxK
ÇÇwK}Å^AK~~KyÅ|QK~K
x^\uÅ|{\}\zQ~K|\|\x^Q
NuK~\zK~\ÇwÅNÅÇ

ª×¤, ÒÅÒ, Íä,
14:30
¶|K~ÅvKN}~ÅÅN}\^ÅÇu^\
K~}KN}~g|QvÄyN8\N\wKg
ìè, íà æàëü, íå ïîáà÷èìî. Òóò áóäå
u\yKK~\yu^\QN\^¤NKzÉ
Åv \zN±K{~Å}\^\yK}
ïðî òå, ÿê ñòâîðþâàëàñÿ øêîëà
u^\QN\^K¤NKzÉ||Å}Qv
~K|zKv~w|Åx~\N}wK
}Ky\u^\}Q\zÅ|x\NwÅ
u^\QN\^\wÅ±K{~Å}\Åyz\~
ïîñâàðèëèñÿ..

18.03. (неділя) — «Принцеса на горошині», фантазія за мотивами казки
Ганса-Хрістіана Андерсена.
Тривалість — 55 хв.

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

Своє кіно
Державне агентство України з питань кіно підготувало презентаційний шоуріл українських фільмів, створених за підтримки держави у 2017 році.
Шоуріл «USFA Completed Films 2017» розміщений на ютуб-каналі Держкіно. До презентаційного ролика внесено 41 фільм:

Повнометражні художні фільми

1. «Коли падають дерева», режисер Марися Нікітюк;
2. «Мир Вашому дому!», Володимир
Лерт;
3. «Межа», Петер Беб'як;
4. «Кіборги», Ахтем Сеітаблаєв;
5. «Брама», Володимир Тихий;
6. «Чужа молитва», Ахтем Сеітаблаєв;
7.«Червоний», Заза Буадзе;
8. «Казка про гроші», Олеся МоргунецьІсаєнко;
9. «ІЗІ», Андреа Ман'яні;
10. «Січень-березень», Юрій Речинський;
11. «Стрімголов», Марина Степанська;
12. «Вулкан», Роман Бондарчук;
13. «Ржака», Дмитро Томашпольський;
14. «Зрадник», Марк Хаммонд;
15. «Тарас. Повернення», Олександр Денисенко;
16. «Іній», Шарунас Бартас;
17. «Припутні», Аркадій Непиталюк;
18. «Сторожова Застава», Юрій Ковальов;

Короткометражні фільми

19. «У полі», Олександр Шкрабак;
20. «Гойдалки», Валерія Сочивець;
21. «П'ять хвилин», Яна Антонець;
22. «Намір», Анна Смолій;
23. «Технічна перерва», Філіп Сотніченко;
24. «Свято Хризантем», Семен Мозговий;

Документальні фільми

25. «Манливий, Солодкий, Без меж або Пісні і Танці про Смерть», Тетяна
Ходаківська та Олександр Стеколенко;
26. «Війна на нульовому кілометрі», Василь Рибальченко;
27. «Какофонія Донбасу», Ігор Мінаєв;
28. «Заміновані вірністю», Юрій Ткаченко;
29. «МІФ», Леонід Кантер;
30. «Одесити на Донбасі», Олександр Авшаров;
31. «Тато мамин брат», Вадим Ільков;
32. «Перехрестя «БАЛУ», Євгеній Коваленко;
33. «Михайло і Даниїл», Андрій Загданський;
34. «Дельта», Олександр Течинський;

Анімаційні фільми

35. «Козаки. Навколо світу», Марина Медвідь;
36. «Викрадена принцеса», Олег Маламуж;
37. «Лабіринт», Степан Коваль;
38. «Чудове Чудовисько», Сергій Мельниченко;
39. «Як розвеселити Самотність», Степан Коваль;
40. «Причинна», Андрій Щербак;
41. «Хроніки одного міста», Євген Сивокінь.

Засновники: Тернопільська районна
державна адміністрація, Тернопільська
районна рада.
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ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ
19 ÁÅÐÅÇÍß
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Â²ÂÒÎÐÎÊ
20 ÁÅÐÅÇÍß

ÑÅÐÅÄÀ
21 ÁÅÐÅÇÍß

×ÅÒÂÅÐ
22 ÁÅÐÅÇÍß

Ï’ßÒÍÈÖß
23 ÁÅÐÅÇÍß

UA: ÏÅÐØÈÉ

UA: ÏÅÐØÈÉ

UA: ÏÅÐØÈÉ

UA: ÏÅÐØÈÉ

UA: ÏÅÐØÈÉ

06.00 XII Ïàðàëiìïiéñüêi çèìîâi
iãðè. Ëèæíi ïåðåãîíè. Âiäêðèòà
åñòàôåòà. Âñi êëàñè.
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25,
13.00, 15.00, 21.00, 03.00 Íîâèíè
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Äîáðîãî
ðàíêó, Êðà¿íî!
09.40 Ùîäåííèê Ïàðàëiìïiàäè.
09.50 XII Ïàðàëiìïiéñüêi çèìîâi iãðè.
Öåðåìîíiÿ çàêðèòòÿ.
11.35, 13.35, 16.25 Òåëåïðîäàæ.
12.00 Ñìà÷íi iñòîði¿.
13.10 ÐàäiîÄåíü.
13.55 Ïåðøà øïàëüòà.
14.30 Ðàäiî. Äåíü.
15.15, 04.00 Ëàéôõàê óêðà¿íñüêîþ.
15.20 Ì/ñ «Ãîí».
15.35 Ì/ñ «×îðíèé Äæåê».
16.50, 01.50 Ðîçñåêðå÷åíà iñòîðiÿ.
17.50, 23.50 Iíôîðìàöiéíà ãîäèíà.
19.00 #@)?$0 ç Ìàéêëîì Ùóðîì.
19.40 Äî ñïðàâè.
20.15, 01.10 Âiéíà i ìèð.
21.30, 03.25 Òåìà äíÿ.
21.50, 03.40 Ïàðàëiìïiéñüêi çèìîâi
iãðè. Ïiñëÿìîâà.
22.05 Ä/ñ «ßê ïðàöþþòü ìiñòà».

06.00, 15.35 Ì/ñ «×îðíèé Äæåê».
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25,
15.00, 21.00, 03.00 Íîâèíè.
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Äîáðîãî
ðàíêó, Êðà¿íî!
09.40 Ä/ñ «Ïðèãîäè Îñòiíà Ñòiâåíñà».
10.35, 16.25 Òåëåïðîäàæ.
11.00 Ä/ñ «Ñïiëüíîòè òâàðèí».
12.00 Ñìà÷íi iñòîði¿.
12.30, 01.10 Öåðåìîíiÿ çóñòði÷i
Íàöiîíàëüíî¿ ïàðàëiìïiéñüêî¿
çáiðíî¿ Óêðà¿íè.
15.15, 04.00 Ëàéôõàê óêðà¿íñüêîþ.
15.20 Ì/ñ «Ãîí».
16.50 Ñâiòëî.
17.50, 23.50 Iíôîðìàöiéíà ãîäèíà.
19.00 Ïåðøèé íà ñåëi.
19.25 Ïîñòòðàâìàòè÷íèé ñèíäðîì.
20.25 Íàøi ãðîøi.
21.30, 03.25 Òåìà äíÿ.
21.50, 03.40 Ïàðàëiìïiéñüêi çèìîâi
iãðè. Ïiñëÿìîâà.
22.05 Ä/ñ «ßê ïðàöþþòü ìiñòà».
23.00 Ò/ñ «Iìïåðiÿ».

06.00, 15.35 Ì/ñ «×îðíèé Äæåê».
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25,
13.00, 15.00, 21.00, 03.00 Íîâèíè
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Äîáðîãî
ðàíêó, Êðà¿íî!
09.40, 19.25 Ä/ñ «Ïðèãîäè Îñòiíà
Ñòiâåíñà».
10.35, 13.35, 16.25 Òåëåïðîäàæ.
11.00 Ä/ñ «Ñïiëüíîòè òâàðèí».
12.00 Ñìà÷íi iñòîði¿.
13.10 ÐàäiîÄåíü.
13.55 Íàøi ãðîøi.
14.30 52 âiêåíäè.
15.15, 04.00 Ëàéôõàê óêðà¿íñüêîþ.
15.20 Ì/ñ «Ãîí».
16.50 Âiéíà i ìèð.
17.35, 02.40 Òàêàøîòàì.
17.50, 23.50 Iíôîðìàöiéíà ãîäèíà.
19.00 Ä/ñ «Ïëi÷-î-ïëi÷».
20.25 Ñêëàäíà ðîçìîâà.
21.30, 03.25 Òåìà äíÿ.
21.50, 03.40 Ïàðàëiìïiéñüêi çèìîâi
iãðè. Ïiñëÿìîâà.
22.05 Ä/ñ «ßê ïðàöþþòü ìiñòà».
23.00 Ò/ñ «Iìïåðiÿ».

06.00, 15.35 Ì/ñ «×îðíèé Äæåê».
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25,
13.00, 15.00, 21.00, 03.00 Íîâèíè
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Äîáðîãî
ðàíêó, Êðà¿íî!
09.40, 19.25 Ä/ñ «Ïðèãîäè Îñòiíà
Ñòiâåíñà».
10.35, 13.35, 16.25 Òåëåïðîäàæ.
11.00 Ä/ñ «Ñïiëüíîòè òâàðèí».
12.00 Ñìà÷íi iñòîði¿.
13.10 ÐàäiîÄåíü.
13.55 Äî ñïðàâè.
14.30 Ðàäiî. Äåíü.
15.15, 04.00 Ëàéôõàê óêðà¿íñüêîþ.
15.20 Ì/ñ «Ãîí».
16.50 Òâié äiì.
17.20, 02.40 Òàêàøîòàì.
17.50, 23.50 Iíôîðìàöiéíà ãîäèíà.
19.00 Ä/ñ «Ïëi÷-î-ïëi÷».
20.25 «Ñõåìè» ç Í. Ñåäëåöüêîþ.
21.30, 03.25 Òåìà äíÿ.
21.50, 03.40 Ïàðàëiìïiéñüêi çèìîâi
iãðè. Ïiñëÿìîâà.
22.05 Ä/ñ «ßê ïðàöþþòü ìiñòà».
23.00 Ò/ñ «Iìïåðiÿ».

06.00, 15.30 Ì/ñ «×îðíèé Äæåê».
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25,
13.00, 15.00, 21.00, 03.00 Íîâèíè
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Äîáðîãî
ðàíêó, Êðà¿íî!
09.40, 19.25 Ä/ñ «Ïðèãîäè Îñòiíà
Ñòiâåíñà».
10.35, 13.35, 16.20 Òåëåïðîäàæ.
11.00 Ä/ñ «Ñïiëüíîòè òâàðèí».
12.00 Ñìà÷íi iñòîði¿.
13.10 ÐàäiîÄåíü.
13.55 «Ñõåìè» ç Í. Ñåäëåöüêîþ.
14.30 Ðàäiî. Äåíü.
15.15 Ì/ñ «Ãîí».
16.35 Ôîëüê-music.
17.50, 23.50 Iíôîðìàöiéíà ãîäèíà.
19.00 Òâié äiì.
20.25 Ïåðøà øïàëüòà.
21.30, 03.25 Òåìà äíÿ.
21.50, 03.40 Ïàðàëiìïiéñüêi çèìîâi
iãðè. Ïiñëÿìîâà.
22.05 Ä/ñ «ßê ïðàöþþòü ìiñòà».
23.00 Ò/ñ «Iìïåðiÿ».
01.10 Êîíöåðòíà ïðîãðàìà «Íàöâiäáið
íà ªâðîáà÷åííÿ 2018».
01.45 Ä/ñ «Íåçâè÷àéíi êóëüòóðè».
04.00 Ëàéôõàê óêðà¿íñüêîþ.
04.10 Ä/ñ «Ìèñòåöüêèé ïóëüñ
Àìåðèêè».
04.40 Ä/ñ «Ðîçïîâiäi ïðî Õàíñiê».
05.30 Ä/ñ «Îðåãîíñüêèé ïóòiâíèê».

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Ñíiäàíîê
ç «1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45,
19.30, 00.15, 05.20 «ÒÑÍ».
09.30 «×îòèðè âåñiëëÿ».
10.40, 12.20 «Îäðóæåííÿ íàîñëiï».
12.45, 14.00, 15.25 «Ìiíÿþ æiíêó».
17.10 Ò/ñ «Ìàìà».
20.30, 04.45 «Ñåêðåòíi ìàòåðiàëè».
21.00 Ò/ñ «Cóâåíið ç Îäåñè».
22.00 «Ãðîøi».
23.15, 00.25 «Ãîëîñ êðà¿íè 8».

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Ñíiäàíîê
ç «1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45,
19.30, 00.15, 05.20 «ÒÑÍ».
09.30 «×îòèðè âåñiëëÿ».
10.40, 12.20 «Îäðóæåííÿ íàîñëiï».
12.45, 14.05, 15.25 «Ìiíÿþ æiíêó».
17.10 Ò/ñ «Ìàìà».
20.30, 04.50 «Ñåêðåòíi ìàòåðiàëè».
21.00 Ò/ñ «Cóâåíið ç Îäåñè».
22.00 «Ïîâåðíiòü ìåíi êðàñó 3».
23.20, 00.25, 01.20 Õ/ô «Iíøà
çåìëÿ»

×

05.50 Ì/ô.
06.10 “Ñëiäñòâî âåëè...” ç
06.10 «Ñëiäñòâî âåëè...» ç
Ë.Êàíåâñüêèì”
Ë.Êàíåâñüêèì».
07.00, 08.00, 09.00, 17.40 Íîâèíè.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
07.10, 08.10, 09.20 “Ðàíîê ç
Íîâèíè.
Iíòåðîì”
07.10, 08.10, 09.20 «Ðàíîê ç Iíòåðîì» 10.20, 12.25, 20.40 Ò/ñ “Çàïèòàºòå
10.25, 12.25 Õ/ô «Ä`Àðòàíüÿí i òðè
ó îñåíi”.
ìóøêåòåðè».
12.00 “Íîâèíè”.
16.10 «×åêàé íà ìåíå».
12.50 Õ/ô “Äiàìàíòîâà ðóêà”.
18.00, 19.00, 03.55 «Ñòîñóºòüñÿ
14.50, 15.45, 16.45 “Ðå÷äîê”.
êîæíîãî»
18.00, 19.00, 04.05 “Ñòîñóºòüñÿ
20.00 «Ïîäðîáèöi».
êîæíîãî”.
20.40 Ò/ñ «Çàïèòàºòå ó îñåíi».
20.00 “Ïîäðîáèöi”.
22.30 «Ñëiäñòâî âåëè...» ç
22.30 “Ñëiäñòâî âåëè...” ç
Ë.Êàíåâñüêèì».
Ë.Êàíåâñüêèì”.
00.20 Õ/ô «Ïðèáîðêàííÿ
00.20 Õ/ô “Åêiïàæ”.
íîðîâëèâîãî».
ICTV

×

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Ñíiäàíîê
ç «1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45,
19.30, 00.15, 05.20 «ÒÑÍ».
09.30 «×îòèðè âåñiëëÿ».
10.40, 12.20 «Îäðóæåííÿ íàîñëiï».
12.45, 14.05, 15.25 «Ìiíÿþ æiíêó».
17.10 Ò/ñ «Ìàìà».
20.30 «Ñåêðåòíi ìàòåðiàëè».
21.00 Ò/ñ «Cóâåíið ç Îäåñè».
22.00 «Îäðóæåííÿ íàîñëiï 4».
23.35, 00.25, 01.45 Õ/ô «Ñóñiäè íà
ñòðüîìi».

×
06.10 “Ñëiäñòâî âåëè...” ç
Ë.Êàíåâñüêèì”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Íîâèíè.
07.10, 08.10, 09.20 “Ðàíîê ç
Iíòåðîì”.
10.20, 12.25, 20.40 Ò/ñ “Çàïèòàºòå
ó îñåíi”.
13.00 Õ/ô “×àñ ãðiõiâ”.
14.50, 15.45, 16.45, 03.20 “Ðå÷äîê”.
18.00, 19.00, 04.00 “Ñòîñóºòüñÿ
êîæíîãî”.
20.00 “Ïîäðîáèöi”.
22.35 “Ñëiäñòâî âåëè...” ç
Ë.Êàíåâñüêèì”
00.20 Õ/ô “Òàíöþé”.

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Ñíiäàíîê
ç “1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45,
19.30, 00.15, 05.20 “ÒÑÍ”.
09.30 “×îòèðè âåñiëëÿ”.
10.40, 12.20 “Îäðóæåííÿ íàîñëiï”.
12.45, 14.05, 15.25 “Ìiíÿþ æiíêó”.
17.10 Ò/ñ “Ìàìà”.
20.30 “Ñåêðåòíi ìàòåðiàëè”.
21.00 Ò/ñ “Cóâåíið ç Îäåñè”.
22.00 “Ìiíÿþ æiíêó 13”.
23.00, 00.20 “Ïðàâî íà âëàäó”.
04.25 “Ñåêðåòíi ìàòåðiàëè”.
04.30 Ò/ñ “Ñèëà×
êîõàííÿ Ôåðiõè”
06.10, 22.35 «Ñëiäñòâî âåëè...» ç Ë.
Êàíåâñüêèì».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Íîâèíè.
07.10, 08.10, 09.20 «Ðàíîê ç
Iíòåðîì»
10.20, 12.25, 20.40 Ò/ñ «Çàïèòàºòå
ó îñåíi».
12.55 Õ/ô «Ëþáîâ íà àñôàëüòi».
14.50, 15.45, 16.45, 03.10 «Ðå÷äîê».
18.00, 19.00, 03.50 «Ñòîñóºòüñÿ
êîæíîãî».
20.00 «Ïîäðîáèöi».
00.20 Õ/ô «Ëþáèòè íå ìîæíà çàáóòè»

ICTV

04.05 Ñêàðá íàöi¿.
ICTV
04.15 Åâðèêà!
ICTV
04.20 Åâðèêà!
03.55 Ñêàðá íàöi¿.
04.25 Ñòóäiÿ Âàøèíãòîí.
04.30 Ôàêòè.
04.05 Åâðèêà!
04.35 Ñêàðá íàöi¿.
04.30 Ôàêòè.
04.45 Åâðèêà!
04.50 Ò/ñ «Âiääië 44».
04.15 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé.
04.50 Ò/ñ «Âiääië 44».
05.35 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà.
04.20 Ñòóäiÿ Âàøèíãòîí.
04.50 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé.
05.35 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà.
04.55 Ò/ñ “Âiääië 44”.
06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi.
04.25 Ôàêòè.
06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi.
04.45 Ò/ñ «Âiääië 44».
05.45, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
Ê.Ñòîãíiºì.
09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 05.40, 10.10 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà. 09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç
Ê.Ñòîãíiºì.
06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi.
06.30 Ôàêòè òèæíÿ. 100 õâèëèí ç
Ê.Ñòîãíiºì.
10.10 Áiëüøå íiæ ïðàâäà.
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
Î.Ñîêîëîâîþ.
10.10 Ñåêðåòíèé ôðîíò.
11.10, 17.35 Ò/ñ «Ìåíòàëiñò».
09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 11.10, 17.35 Ò/ñ «Ìåíòàëiñò».
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
09.15 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè. Ïiäñóìêè 12.10, 13.20 Õ/ô «Ìèñëèâöi íà
Ê.Ñòîãíiºì.
12.10, 13.15 Õ/ô «Ðîìåî ïîâèíåí
ç Ê. Ñòîãíiºì.
ïðèâèäiâ».
11.10, 17.35, 21.30 Ò/ñ «Ìåíòàëiñò».
ïîìåðòè».
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü.
12.10, 13.15 Õ/ô «Ìèñëèâöi íà
10.10 Àíòèçîìái.
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü.
15.05, 16.25 Ò/ñ «Íiêîíîâ i Êî».
ïðèâèäiâ 2».
11.10 Ñåêðåòíèé ôðîíò. Äàéäæåñò.
15.00, 16.25 Ò/ñ «Íiêîíîâ i Êî».
18.45, 21.10 Ôàêòè. Âå÷ið.
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü.
12.35, 13.20 Õ/ô “Øåðëîê Õîëìñ”.
18.45, 21.10 Ôàêòè. Âå÷ið.
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü.
20.20 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà.
15.00, 16.25 Ò/ñ «Íiêîíîâ i Êî».
21.30 Ò/ñ «Ìåíòàëiñò».
15.35, 16.20 Õ/ô “Øåðëîê Õîëìñ:
21.30 Ò/ñ «Ìåíòàëiñò».
18.45, 21.10 Ôàêòè. Âå÷ið.
20.20 Iíñàéäåð.
22.30 «Íà òðüîõ».
20.20 Ñåêðåòíèé ôðîíò.
Ãðà òiíåé”.
22.30 «Íà òðüîõ».
23.45 Õ/ô «Ôàíòîìè».
22.35 «Íà òðüîõ».
18.45, 21.10 Ôàêòè. Âå÷ið.

20.20 Áiëüøå íiæ ïðàâäà.
23.45
Õ/ô
«Ðîìåî
ïîâèíåí
ïîìåðòè».

06.25,
15.30
«Âñå
áóäå äîáðå!»
21.30 Ò/ñ “Ìåíòàëiñò”.

06.50 «Âñå áóäå äîáðå!».
08.10 «Âñå áóäå ñìà÷íî!»
22.35 Ñâîáîäà ñëîâà.
06.40, 15.30 «Âñå áóäå äîáðå!»
08.35 «Âñå áóäå ñìà÷íî!»
09.10 «ÌàñòåðØåô 7».
00.50 Õ/ô “Ôàíòîìè”.
08.25 «Âñå áóäå ñìà÷íî!»
09.40 «ÌàñòåðØåô 7».
12.30 «Õàòà íà òàòà».

09.25 «ÌàñòåðØåô 7».
13.25 «Õàòà íà òàòà».
17.30, 22.00 «Âiêíà-Íîâèíè».
06.25, 15.30 «Âñå áóäå äîáðå!».
12.45 «Õàòà íà òàòà».
15.30 «Âñå áóäå äîáðå!»
18.00 Ò/ñ «Êîëè ìè âäîìà. Íîâà
08.10 «Âñå áóäå ñìà÷íî!»
17.30, 22.00 «Âiêíà-Íîâèíè».
17.30 «Âiêíà-Íîâèíè».
iñòîðiÿ».
09.20 Õ/ô «Ìiìiíî».
18.00 Ò/ñ «Êîëè ìè âäîìà. Íîâà
18.00 Ò/ñ «Êîëè ìè âäîìà. Íîâà
20.00, 22.40, 23.00 «ß ñîðîìëþñü
11.15 Õ/ô «Äæåíòëüìåíè óäà÷i».
iñòîðiÿ».
iñòîðiÿ».
ñâîãî òiëà 5».
13.05 «Áèòâà åêñòðàñåíñiâ 18».
20.00, 22.40 «ÌàñòåðØåô.
20.00 «Íàðå÷åíà äëÿ òàòà».
00.00 «Îäèí çà âñiõ».
17.30, 22.00 «Âiêíà-Íîâèíè».
Êóëiíàðíèé âèïóñêíèé».
22.00 «Âiêíà-Íîâèíè».

18.00 Ò/ñ «Êîëè ìè âäîìà. Íîâà
22.45 «Äàâàé ïîãîâîðèìî ïðî ñåêñ». 00.10 «Îäèí çà âñiõ».
03.00,
01.55
Çîíà íî÷i.
iñòîðiÿ».


03.45 Àáçàö.
19.55, 22.40 «Ñëiäñòâî âåäóòü
03.00, 02.05 Çîíà íî÷i.
03.00, 01.55 Çîíà íî÷i.
05.35, 06.35 Ì/ñ «Ëóíi Òþíç øîó».
åêñòðàñåíñè».
03.55 Àáçàö.
04.30 Àáçàö.
06.30, 07.45 Kids` Time.
23.35 «Îäèí çà âñiõ».
05.45,
06.45
Ì/ñ
«Ëóíi
Òþíç
øîó».
06.20,
07.40
Kids`
Time.
07.50 Ò/ñ «Ìåðëií».

06.40, 07.55 Kids` Time.
06.25 Ì/ñ «Ëóíi Òþíç øîó».
10.40 Ò/ñ «Äðóçi».
06.45, 08.05 Kids` Time.
08.00 Ò/ñ «Ìåðëií».
07.45 Ò/ñ «Ìåðëií».
12.30 Ò/ñ «Ñòàòóñ âiäíîñèí - âñå
06.50 Ì/ñ «Ëóíi Òþíç øîó».
10.50 Ò/ñ «Äðóçi».
10.30 Ò/ñ «Äðóçi».
ñêëàäíî».
08.10 Ì/ô «Êîðîëü ëåâ».
12.50 Ò/ñ «Ñòàòóñ âiäíîñèí - âñå
12.30 Ò/ñ «Ñòàòóñ âiäíîñèí - âñå
17.00, 19.00 Õòî çâåðõó.
10.00 Õ/ô «Êiëüöå íiáåëóíãiâ».
ñêëàäíî».
ñêëàäíî».
21.00 Àôåðèñòè â ìåðåæàõ.
13.40 Õ/ô «Îñòàííié ìèñëèâåöü íà
17.10, 19.00 Äåøåâî i ñåðäèòî.
17.00, 19.00 Âiä ïàöàíêè äî ïàíÿíêè. 22.00 Âàð`ÿòè.
âiäüîì».
21.00 Àôåðèñòè â ìåðåæàõ.
21.00 Àôåðèñòè â ìåðåæàõ.
01.50 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé.
15.45 Õ/ô «Ãàði Ïîòòåð i òàºìíà
22.05 Âiä ïàöàíêè äî ïàíÿíêè.
22.00 Ñóïåðiíòó¿öiÿ.

êiìíàòà».
01.50 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé.

06.30
ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê.
19.00 Ðåâiçîð. Ìàãàçèíè.

06.00 Áàéäèêiâêà.
09.45 Õ/ô “Áðàòèê i ñåñòðè÷êà”.
21.00 Òàºìíèé àãåíò.
06.00 Áàéäèêiâêà.
11.00 Ò/ñ “Óñi æiíêè - âiäüìè”.
06.30 ÒÅÒ Ìóëüòèðàíîê.
22.15 Òàºìíèé àãåíò. Ïîñò-øîó.
06.30
ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê.
09.15
Ì/ñ
“Åí÷àíòiìàëñ”.
12.00 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà.

09.45 Õ/ô “Éîðèíäà i Éîðèíãåëü”.
11.00 Ò/ñ “Óñi æiíêè - âiäüìè”.
13.00 ×îòèðè âåñiëëÿ.
06.00 Áàéäèêiâêà.
14.00 Ãîòåëü Ãàëiöiÿ.
12.00, 19.00, 02.30 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà. 11.00 Ò/ñ “Óñi æiíêè - âiäüìè”.
06.30 ÒÅÒ Ìóëüòèðàíîê.
12.00, 19.00, 02.30 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà. 15.00, 03.20 Âiòàëüêà.
13.00 ×îòèðè âåñiëëÿ.
09.15 Ì/ô “Ïðèíö ªãèïòó”.
13.00 ×îòèðè âåñiëëÿ.
14.00 Ãîòåëü Ãàëiöiÿ.
16.00 Êðà¿íà Ó.
11.00 Ò/ñ “Óñi æiíêè - âiäüìè”.
14.00 Ãîòåëü Ãàëiöiÿ.
15.00, 03.20 Âiòàëüêà.
17.00, 22.00 Òàíüêà i Âîëîäüêà.
12.00, 19.00, 02.30 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà. 16.00 Êðà¿íà Ó.
15.00, 03.20 Âiòàëüêà.
18.00, 21.00 Îäíîãî ðàçó ïiä
13.00 ×îòèðè âåñiëëÿ.
16.00 Êðà¿íà Ó.
17.00, 22.00 Òàíüêà i Âîëîäüêà.
Ïîëòàâîþ.
14.00 Ãîòåëü Ãàëiöiÿ.
17.00, 22.00 Òàíüêà i Âîëîäüêà.
19.00 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà.
18.00, 21.00 Îäíîãî ðàçó ïiä
15.00, 03.20 Âiòàëüêà.
18.00, 21.00 Îäíîãî ðàçó ïiä
Ïîëòàâîþ.
22.30 ËàâËàâCar 2.
16.00 Êðà¿íà-Ó.
Ïîëòàâîþ.
22.30 ËàâËàâCar 2.
01.30 Ò/ñ “Äîìàøíié àðåøò”.
17.00, 22.00 Òàíüêà i Âîëîäüêà.
22.30 ËàâËàâCar 2.
02.30 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà.
00.00 Òåîðiÿ çðàäè.
18.00, 21.00 Îäíîãî ðàçó ïiä Ïîëòàâîþ
Ù
Ù
Ù
22.30 ËàâËàâCar 2.
06.30, 07.10, 08.15 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ 06.30, 07.10, 08.15 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ 06.30, 07.10, 08.15 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ
00.00 Òåîðiÿ çðàäè.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
Ù
23.00, 02.00 Ñüîãîäíi.
23.00, 02.00 Ñüîãîäíi.
23.00, 02.20 Ñüîãîäíi.
06.30, 07.10, 08.15 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ 09.30, 02.50 Çîðÿíèé øëÿõ.
09.30, 02.50 Çîðÿíèé øëÿõ.
09.30 Çîðÿíèé øëÿõ.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
10.30 Ñâåêðóõà àáî íåâiñòêà.
10.30 Ñâåêðóõà àáî íåâiñòêà.
10.30 Ñâåêðóõà àáî íåâiñòêà.
23.00, 02.15 Ñüîãîäíi.
11.20 Ðåàëüíà ìiñòèêà.
11.20 Ðåàëüíà ìiñòèêà.
11.20 Ðåàëüíà ìiñòèêà.
09.30 Çîðÿíèé øëÿõ.
13.30, 15.30, 04.45 Àãåíòè
13.30, 15.30, 04.45 Àãåíòè
13.30, 15.30, 04.00 Àãåíòè
11.30, 03.10 Ðåàëüíà ìiñòèêà.
ñïðàâåäëèâîñòi 3.
ñïðàâåäëèâîñòi 3.
ñïðàâåäëèâîñòi 3.
13.30, 15.30 Ò/ñ «Çà ùó÷èì
16.00 Iñòîðiÿ îäíîãî çëî÷èíó.
16.00 Iñòîðiÿ îäíîãî çëî÷èíó.
16.00 Iñòîðiÿ îäíîãî çëî÷èíó 2.
âåëiííÿì».
18.00 Ò/ñ «Îáðó÷êà ç ðóáiíîì».
18.00 Ò/ñ «Îáðó÷êà ç ðóáiíîì».
18.00 Ò/ñ «Îáðó÷êà ç ðóáiíîì».
18.00 Ò/ñ «Îáðó÷êà ç ðóáiíîì».
19.45 «Ãîâîðèòü Óêðà¿íà».
19.45 «Ãîâîðèòü Óêðà¿íà».
19.45 «Ãîâîðèòü Óêðà¿íà».
19.45 «Ãîâîðèòü Óêðà¿íà».
21.00 Ò/ñ «Êîìîðà æèòòÿ».
21.00 Ò/ñ «Êîìîðà æèòòÿ».
21.00 Ò/ñ «Êîìîðà æèòòÿ».
21.00 Ò/ñ «Êîìîðà æèòòÿ».
23.30 Ò/ñ «CSI. Ìiñöå çëî÷èíó».
23.30 Ò/ñ «CSI. Ìiñöå çëî÷èíó».
23.20 Êîíòðîëåð.
23.30 Õ/ô «Êîíòðàáàíäà».
03.10 Ðåàëüíà ìiñòèêà.
03.10 Ðåàëüíà ìiñòèêà.
03.10 Ðåàëüíà ìiñòèêà.

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Ñíiäàíîê
ç «1+1».
07.00, 08.00 ,09.00, 12.00, 16.45,
19.30 «ÒÑÍ».
09.30 «×îòèðè âåñiëëÿ».
10.40, 12.20 «Îäðóæåííÿ íàîñëiï».
12.45, 14.05, 15.25 «Ìiíÿþ æiíêó».
17.10 Ò/ñ «Ìàìà».
20.15 «Ëiãà ñìiõó».
22.20 «Iãðè ïðèêîëiâ».
23.20, 00.15, 04.55 «Ðîçñìiøè
êîìiêà»

×
05.50 Ì/ô.
06.10, 22.00 “Ñëiäñòâî âåëè...” ç
Ë.Êàíåâñüêèì”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Íîâèíè.
07.10, 08.10, 09.20 “Ðàíîê ç
Iíòåðîì”.
10.20, 12.25 Ò/ñ “Çàïèòàºòå ó îñåíi”.
12.50 Õ/ô “Âñå ìîæëèâî”.
14.50, 15.45, 16.45 “Ðå÷äîê”.
18.00 “Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî”.
20.00, 03.30 “Ïîäðîáèöi òèæíÿ”.
23.50 Õ/ô “Àôåðà ïî-àìåðèêàíñüêè”.

ICTV
03.55 Ñêàðá íàöi¿.
04.05 Åâðèêà!
04.20 Ñòóäiÿ Âàøèíãòîí.
04.25 Ôàêòè.
04.45 Ò/ñ «Âiääië 44».
05.35 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà.
06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi.
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç
Ê. Ñòîãíiºì.
10.10 Iíñàéäåð.
11.10, 17.35 Ò/ñ «Ìåíòàëiñò».
12.15, 13.15 Õ/ô «ÐîáîÊîï».
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü.
15.10, 16.25 Ò/ñ «Íiêîíîâ i Êî».
18.45, 21.10 Ôàêòè. Âå÷ið.
20.20 Àíòèçîìái.
21.30, 22.50 Äèçåëü-øîó.
23.55 Õ/ô «Ìèñëèâöi íà ïðèâèäiâ».


06.45 “Ìîÿ ïðàâäà. Àëüîíà Êóðèëîâà.
Ìiñiÿ çäiéñíåííà”.
07.45 “Ìîÿ ïðàâäà. Õàÿë Àëåêïåðîâ.
Êàâêàçüêèé ïîëîíåíèé”.
08.40 Õ/ô “Ìàìà ìèìîâîëi”.
11.10 Õ/ô “Ïðîâiäíèöÿ”.
17.30, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”.
18.00 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà. Íîâà
iñòîðiÿ”.
20.00, 22.40 “Õîëîñòÿê 8”.
23.35 “Õîëîñòÿê 8. Ïîñò-øîó”.


03.00, 02.10 Çîíà íî÷i.
03.45 Àáçàö.
05.35, 06.35 Ì/ñ «Ëóíi Òþíç øîó».
06.30, 07.45 Kids` Time.
07.50 Ò/ñ «Ìåðëií».
10.40 Ò/ñ «Äðóçi».
12.30 Ò/ñ «Ñòàòóñ âiäíîñèí - âñå
ñêëàäíî».
17.00, 19.00 Ñóïåðiíòó¿öiÿ.
21.00 Àôåðèñòè â ìåðåæàõ.
22.10 Õòî çâåðõó.
02.05 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé.

ÑÓÁÎÒÀ
24 ÁÅÐÅÇÍß
23.20 Ïî ñëiäàì.
UA: ÏÅÐØÈÉ
06.00 Ì/ñ «×îðíèé Äæåê».
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 Äîáðîãî
ðàíêó, Êðà¿íî!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 00.40
Íîâèíè.
09.35 Ì/ñ «Ãîí».
10.05 Õòî â äîìi õàçÿ¿í?
10.30 Ëàéôõàê óêðà¿íñüêîþ.
10.45, 13.50, 15.35 Òåëåïðîäàæ.
11.05 Ä/ñ «Íåçâiäàíi øëÿõè».
12.00 Õ/ô «Ñâÿòå ñiìåéñòâî».
14.15 Ä/ñ «Ñïiëüíîòè òâàðèí».
15.50 Ä/ñ «Àôðèêà. Íåáåçïå÷íà
ðåàëüíiñòü».
18.55 Êîíöåðòíà ïðîãðàìà
«Âiäêðèâàé Óêðà¿íó».
20.00 Ðîçñåêðå÷åíà iñòîðiÿ.
21.35 ßê äèâèòèñÿ êiíî.
22.00 Õ/ô «Âåëèêà êðàñà».
01.10 Òàêàøîòàì.
01.40 Ä/ñ «Íåçâè÷àéíi êóëüòóðè».

1+1
06.00, 19.30 «ÒÑÍ».
06.45 «Ãðîøi».
08.00 «Ñíiäàíîê. Âèõiäíèé».
09.45 «Æèòòÿ áåç îáìàíó».
11.20, 23.15 «Ñâiòñüêå æèòòÿ».
12.25 «Ãîëîñ êðà¿íè 8».
16.30, 21.15 «Âå÷iðíié êâàðòàë».
18.30 «Ðîçñìiøè êîìiêà. Äiòè».
20.15 «Óêðà¿íñüêi ñåíñàöi¿».
00.15 «Âå÷iðíié×
Êè¿â».
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ÍÅÄ²Ëß
25 ÁÅÐÅÇÍß
UA: ÏÅÐØÈÉ
06.00 Ì/ñ «×îðíèé Äæåê».
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 Äîáðîãî
ðàíêó, Êðà¿íî!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 00.40
Íîâèíè.
09.30 Õ/ô «Ñâÿòå ñiìåéñòâî».
11.20, 14.05, 15.50 Òåëåïðîäàæ.
11.40 Ä/ñ «Äâîêîëiñíi õðîíiêè».
12.10 Ïåðøèé íà ñåëi.
12.40, 01.40 Ä/ñ «Íåçâè÷àéíi êóëüòóðè»
14.20 Ôîëüê-music.
15.25, 01.10 Ä/ô «Ñïàäîê íà êií÷èêàõ
ïàëüöiâ».
16.10 Ä/ñ «Àôðèêà. Íåáåçïå÷íà ðåàëüíiñòü»
19.55 Ä/ñ «Iìïåðiÿ».
21.35 #@)?$0 ç Ìàéêëîì Ùóðîì.
22.15, 03.00 Ä/ñ «Âåñíÿíèé ôåñòèâàëü»
23.10 Ä/ñ «Æèâà ïðèðîäà».
23.30 «Ãîðäiñòü ñâiòó».
00.20, 03.50 Òàêàøîòàì.
04.10 Ä/ñ «Ìèñòåöüêèé ïóëüñ Àìåðèêè»
04.35 Ä/ñ «Ðîçïîâiäi ïðî Õàíñiê».
05.00 Ä/ñ «Îðåãîíñüêèé ïóòiâíèê».

1+1

06.10 «ÒÑÍ».
07.05 «Óêðà¿íñüêi ñåíñàöi¿».
08.00 «Ñíiäàíîê. Âèõiäíèé».
09.00 «Ëîòî-Çàáàâà».
09.40 Ì/ô «Ìàøà i âåäìiäü».
09.50 «Ðîçñìiøè êîìiêà. Äiòè».
10.50, 12.10 «Ñâiò íàâèâîðiò 3:
Òàíçàíiÿ, Åôiîïiÿ».
13.25 Õ/ô «Cóâåíið ç Îäåñè».
05.40 Õ/ô “Ìîñêàëü-÷àðîäié”.
17.10 «Ëiãà ñìiõó».
07.00 Ì/ô.
19.30, 05.00 «ÒÑÍ-Òèæäåíü».
07.30 “×åêàé íà ìåíå”.
21.00 «Ãîëîñ êðà¿íè 8».
09.00, 05.25 “Ëþäìèëà Ãóð÷åíêî. Ïî 00.10 «Iãðè ïðèêîëiâ».
òîé áiê Êàðíàâàëó”.
×
10.00, 03.45 Õ/ô “Êîõàíà æiíêà
06.10 Õ/ô “Äiâ÷èíà ç ãiòàðîþ”.
ìåõàíiêà Ãàâðèëîâà”.
08.00 “Âäàëèé ïðîåêò”.
11.30 Õ/ô “Âîêçàë äëÿ äâîõ”.
14.20 “Ëåãåíäà. Ëþäìèëà Ãóð÷åíêî”. 09.00 “Ãîòóºìî ðàçîì”.
10.00 “Îðåë i ðåøêà. Ìîðñüêèé ñåçîí”
15.50 Õ/ô “Ëþáîâ i ãîëóáè”.
11.00 “Îðåë i ðåøêà.
18.00, 20.30 Ò/ñ “Ùî ðîáèòü òâîÿ
Ïåðåçàâàíòàæåííÿ. Àìåðèêà”.
äðóæèíà?”.
12.10 Õ/ô “Ïiê-Ïiê”.
20.00 “Ïîäðîáèöi”.
13.50 Õ/ô “Ñêóïèé”.
00.30 Õ/ô “Ãðà â ïiæìóðêè”.
16.20 Õ/ô “Êàâêàçüêà ïîëîíÿíêà àáî
ICTV
Íîâi ïðèãîäè Øóðèêà”.
07.40 ß çíÿâ!
18.00 “Êðóòiøå çà âñiõ”.
09.35 Äèçåëü-øîó.
20.00 “Ïîäðîáèöi”.
10.50, 11.45 Îñîáëèâîñòi
20.30 Ò/ñ “Ùî ðîáèòü òâîÿ äðóæèíà?”
íàöiîíàëüíî¿ ðîáîòè.
00.45 Õ/ô “Iì`ÿ”.
12.45 Ôàêòè. Äåíü.
ICTV
13.00 «Íà òðüîõ».
04.50 Ñêàðá íàöi¿.
16.25 Õ/ô «ÐîáîÊîï».
05.00 Åâðèêà!
18.45 Ôàêòè. Âå÷ið.
19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè. Ïiäñóìêè 05.05 Ôàêòè.
05.35 Iíñàéäåð.
ç Ê. Ñòîãíiºì.
07.25 Ò/ñ «Êîä Êîñòÿíòèíà».
20.10, 22.35 Õ/ô «Ãîäçèëà».
09.20 Ò/ñ «Âiääië 44».
01.05 Ò/ñ «Ìîðñüêà ïîëiöiÿ.
12.15, 13.00 «Íà òðüîõ».
ËîñÀíäæåëåñ».
12.45 Ôàêòè. Äåíü.

13.35, 16.15 Õ/ô «Ãîäçèëà».
05.55 «Êàðàîêå íà Ìàéäàíi».
18.45 Ôàêòè òèæíÿ. 100 õâèëèí ç
06.55 «Õàòà íà òàòà».
Î.Ñîêîëîâîþ.
09.00 «Âñå áóäå ñìà÷íî!»
20.35 Õ/ô «Ïiäíåñåííÿ Þïiòåð».
10.45 «ÌàñòåðØåô. Êóëiíàðíèé
23.05 Õ/ô «ß, Ôðàíêåíøòåéí».
âèïóñêíèé».
00.50 Ò/ñ «Ìîðñüêà ïîëiöiÿ. Ëîñ14.05 «Õîëîñòÿê 8».
Àíäæåëåñ».
17.00 Õ/ô «Äiâ÷àòà».

19.00 «Ñâiòàìè çà ñêàðáàìè».
22.30 «Âå÷ið ç Íàòàëåþ Ãàðiïîâîþ. 05.05 «Õàòà íà òàòà».
07.50 «Õîëîñòÿê 8».
Ëþäìèëà Øóïåíþê».
09.00 «Âñå áóäå ñìà÷íî!»
23.35 Ò/ñ «Êîëè ìè âäîìà. Íîâà
10.25 «Êàðàîêå íà Ìàéäàíi».
iñòîðiÿ».
11.30 «Ñâiòàìè çà ñêàðáàìè».

15.00 «Íàðå÷åíà äëÿ òàòà».
06.55 Ì/ñ «Ëóíi Òþíç øîó».
17.00, 23.35, 23.50 «ß ñîðîìëþñü
09.00 Ðåâiçîð. Ìàãàçèíè.
ñâîãî òiëà 5».
11.00 Òàºìíèé àãåíò.
19.00 «Áèòâà åêñòðàñåíñiâ 18».
12.30 Òàºìíèé àãåíò. Ïîñò-øîó.
21.20 «Îäèí çà âñiõ».
14.20 Õ/ô «Àìóëåò Çåìíîìîð`ÿ».
22.35, 00.50 «Ñëiäñòâî âåäóòü
17.50 Ì/ô «Øðåê 3».
åêñòðàñåíñè».
19.45 Ì/ô «Òðè áîãàòèði íà äàëüíiõ

áåðåãàõ».
03.00, 02.40 Çîíà íî÷i.
21.00 Õ/ô «Ãàði Ïîòòåð i â`ÿçåíü
04.50 Ñòåíäàï-øîó.
Àçêàáàíà».
05.40, 08.15 Kids` Time.
23.45 Õ/ô «Çëîâiñíi ìåðöi».
05.45 Ì/ñ «Ëóíi Òþíç øîó».

08.20 Õ/ô «Ìiëüéîíåð ìèìîâîëi».
06.30 ÒÅÒ Ìóëüòèðàíîê.
10.20 Õ/ô «Ïîìñòà ïóõíàñòèõ».
09.45 Ì/ñ “Åí÷àíòiìàëñ”.
12.10 Ì/ô «Øðåê 3».
11.25 Õ/ô “Êàøòàí÷èê: ãåðîé
14.00 Ì/ô «Òðè áîãàòèði íà äàëüíiõ
Öåíòðàëüíîãî ïàðêó”.
áåðåãàõ».
13.00 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà.
15.15 Õ/ô «Ãàði Ïîòòåð i â`ÿçåíü
14.00 Õ/ô “Ãiðøå íå áóäå”.
Àçêàáàíà».
16.00 Ãîòåëü Ãàëiöiÿ.
18.00 Õ/ô «Ãàði Ïîòòåð i êóáîê âîãíþ»
21.00 Õ/ô “Ëþäè Iêñ: Ïåðøèé êëàñ”. 21.00 Õ/ô «×àñ âiäüîì».
23.30 Òåîðiÿ çðàäè.
23.00 Õ/ô «Íå ñòóêàé äâi÷i».



07.35 Õ/ô “Âi÷íèé ïîêëèê”.
12.00 “Ñâiäîê. Àãåíòè”.
12.35, 03.10 “Ðå÷îâèé äîêàç”.
15.15 “Êëè÷êî. Ñâiòëî ó âiêíi”.
15.50 “Áîêñ. Íàéêðàùi áî¿ áðàòiâ
Êëè÷êiâ”.

17.05 Õ/ô “Îäèíî÷íå ïëàâàííÿ”.
06.00 Áàéäèêiâêà.
19.00, 02.20 “Ñâiäîê”.
06.30 ÒÅÒ Ìóëüòèðàíîê.
19.30 Õ/ô “Çàñóäæåíèé”.
09.45 Õ/ô “Ïðèíö-æàáåíÿ”.
21.20 Õ/ô “Õàííà. Äîñêîíàëà çáðîÿ”.
11.00 Ò/ñ “Óñi æiíêè - âiäüìè”.
23.20 “Ìiæíàðîäíèé òóðíið çi çìiøàíèõ
12.00, 19.00, 02.30 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà.
áîéîâèõ ìèñòåöòâ WWFC 10”
13.00 ×îòèðè âåñiëëÿ.
2+2
14.00 Ãîòåëü Ãàëiöiÿ.
06.00 Ì/ô.
15.00, 03.20 Âiòàëüêà.
08.00 Áóøèäî.
16.00 Êðà¿íà Ó.
09.00 “Çàãóáëåíèé ñâiò”.
17.00 Òàíüêà i Âîëîäüêà.
12.00 Ò/ñ “Áåçñìåðòíèé”.
18.00 Îäíîãî ðàçó ïiä Ïîëòàâîþ.
13.40 Ò/ñ “Êîìàíäà”.
21.00 Õ/ô “Ëþäè Iêñ: Ïî÷àòîê.
17.10 Õ/ô “Óíiâåðñàëüíèé àãåíò”.
Ðîñîìàõà”
18.55 Õ/ô “Ïîäâiéíèé äðàêîí”.
23.00 Õ/ô “Ãiðøå íå áóäå”.
20.45 Õ/ô “Ïåðåâiçíèê 2”.
Ù
22.15 Ò/ñ “Çóñòði÷íà ñìóãà”.
06.30, 07.10, 08.15 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ 00.10 “Íîâå Øàëåíå âiäåî ïî07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
óêðà¿íñüêè”.
23.00, 03.10 Ñüîãîäíi.
Ù
10.30 Ñâåêðóõà àáî íåâiñòêà.
07.00, 15.00, 19.00 Ñüîãîäíi.
11.20,03.50 Ðåàëüíà ìiñòèêà.
13.30, 15.30 Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñòi 3 07.15, 05.30 Çîðÿíèé øëÿõ.
08.30, 15.20 Ò/ñ «Êîìîðà æèòòÿ».
16.00 Iñòîðiÿ îäíîãî çëî÷èíó 2.
16.25, 19.40 Ò/ñ «Ïðîâiíöiàëêà».
18.00 Ò/ñ «Îáðó÷êà ç ðóáiíîì».
21.00 Øîó Áðàòiâ Øóìàõåðiâ.
19.45 «Ãîâîðèòü Óêðà¿íà».
23.00, 02.20 Ò/ñ «Êëþ÷i âiä ùàñòÿ».
20.55 Ôóòáîë. Òîâàðèñüêèé ìàò÷.
04.00 Ðåàëüíà ìiñòèêà.
Óêðà¿íà - Ñàóäiâñüêà Àðàâiÿ.


06.00 Áàéäèêiâêà.
06.30 ÒÅÒ Ìóëüòèðàíîê.
09.45 Ì/ô «Ìóðàõà Z».
11.15 Õ/ô «Éîðèíäà i Éîðèíãåëü».
12.30, 02.30 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà.
14.30 Õ/ô «Ëþäè Iêñ: Ïåðøèé êëàñ».
17.00 Õ/ô «Ëþäè Iêñ: Ïî÷àòîê.
Ðîñîìàõà».
19.00 Ãîòåëü Ãàëiöiÿ.
00.00 Òåîðiÿ çðàäè.


06.10 Õ/ô «Ñiìíàäöÿòèé
òðàíñàòëàíòè÷íèé»
07.55 Ò/ñ «Òåìíi ëàáiðèíòè ìèíóëîãî»
11.40 Õ/ô «Çîëîòà ìiíà».
14.15 Õ/ô «Ñêàðáè ñòàðîäàâíüîãî
õðàìó».
16.50 Õ/ô «Õàííà. Äîñêîíàëà çáðîÿ».
19.00 Õ/ô «Êóáàíñüêi êîçàêè».
21.05 Õ/ô «Áåç îñîáëèâèõ ïðèêìåò».
23.00 Õ/ô «Àçiàò».

Ù
06.50 Ñüîãîäíi.
07.45, 03.35 Çîðÿíèé øëÿõ.
09.15 Ò/ñ «Ïðîâiíöiàëêà».
13.00 Ò/ñ «Êâèòîê íà äâîõ».
17.00, 21.00 Ò/ñ «Ñîëîìîíîâå
ðiøåííÿ».
19.00, 02.45 Ïîäi¿ òèæíÿ ç Îëåãîì
Ïàíþòîþ.
20.00 Ãîëîâíà òåìà.
23.00, 02.10 Ò/ñ «Ñàëÿìi».
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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. Тернополя (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

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

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

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

Блочна реклама:
1 см2 на 1 сторінці

1 см на кольорових
сторінках
1 см2 на чорнобілих
сторінках
2

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

Тварини

Віддам у добрі руки цуценят 0982266977

послуги
Побутові

Чистка подушок і перин 0974089466

ОБЛИЦЮВАЛЬНА
ДЕКОРАТИВНА
(067) 352-51-54

8 грн
6 грн
3 грн

www.cegla-plotycha.com.ua

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

Меблі

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

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

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

72 грн

0673542064

Діє система знижок, залежно від площі та кількості виходів

Продам

Все для дому

Куплю

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

Ціни дійсні з 8.11.2017р.

Купон безкоштовного оголошення
Рубрики:

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

с. Плотича,
вул. Грушевського, 9

Реклама і оголошення в нашій газеті
528830, 097 7947546

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
Кормовий буряк 2 т та в тюках вигомішанку. Ціна договірна 0673885946

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

ПІДШИПНИКИ

сIльське господарство
Продам

Яру пшеницю сорту «Коллада
KWS» I-ої репродукції, насіння
детермінантної гречки сорту
«Ювілейна 100» I-ої репродукції,
кормовий буряк білий напівцукровий,
пшеницю фуражну. 0973171523;
0686067067.

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

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

Послуги

Вважати недійсним

Текст оголошення + телефон

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

Шафи-купе, безкоштовний замір,
434714, 0674878484, 0958752424
Виготовлення шаф-купе 429969,
0685233332
Виготовлення меблів, продаж меблевої фурнітури 433993, 0674019806,
0631286858
Iндивідуальні та фабричні меблі,
безкоштовна доставка по Західній
Україні, 0987939176
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

Побутова техніка

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

Ремонт пральних машин, іншої техніки,
0970083248
Електрика, ціна зележить від обсягу роботи
0660879011, 0982297976. Юра

Фінансові

Кредити 0972227777, 528822,
www.terna.ua

Юридичні

Консультації щодо вирішення юридичних
проблем в інших країнах 0672549506,
0950378089

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
Працівники на виробництво у м.
Ужгород. Навчання оплачуване.
Проживання, обід - безкоштовно.
0965659435, 0660715434

рiзне

Бажаєш припинити пити? Анонімні
Алкоголіки 0683663538

слово

Подільське слово | №11 (5270)
п'ятниця, 16 березня 2018

Вітаємо!

Ювілей

13

Шануймо старість — в ній
мудрість літ
Небагато серед підопічних Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Тернопільського району людей, які пам’ятають події цілої епохи.
Саме такою є жителька села Малий Ходачків Тернопільського району Анастасія Василівна Івасечко, яка 4 березня
2018 року відзначила 90–річний ювілей.

Іменинники Тернопільського районного територіального медичного
об’єднання — сестра медична Марія Василівна КОВАЛЬЧУК, сестра
медична Надія Іванівна ПЕРЧ, сестра медична стаціонару Мар’яна
Анатоліївна ДІДУХ, лікар-акушергінеколог Віталій Михайлович САХАН, сестра медична стаціонару
Ольга Павлівна КУБІВ, молодша
медична сестра (санітарка) Зеновія
Михайлівна ЗВАРУН, лікар загальної практики - сімейний лікар Оксана Олександрівна ЗВАРИЧ, лікар
загальної практики - сімейний лікар
Галина Василівна СОКОЛОВСЬКА,
сестра-господиня Любомира Євгенівна ЮЗВА, завідуюча ФАП с. Біла
Ольга Олегівна КАДУК, сестра медична загальної практики - сімейної
медицини Галина Володимирівна
ГАНУЛ.
Бажаємо квітів та мирного неба,
Грошей та здоров’я ще більше, ніж треба.
Хай доля вам щастя багато дає,
Зозуля сто років життя накує.
Достатку — у будні, в свята —
подарунків,
Гарних подій, доброти, поцілунків!
Колектив Острівської ЗОШ I-III
ст. вітає з 60-літнім ювілеєм вчителя
математики Ольгу Василівну ПЕЛЕХАТУ та з днем народження вчителя
трудового навчання та образотворчого мистецтва Надію Володимирівну
КРАМАР, помічника кухаря Анну Теодозіївну ГАВВУ, вчителя-пенсіонера
Галину Григорівну ХОРТИК.
Хай обминають вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі,
Хай світла, радісна дорога
Щасливо стелиться в житті.
Колектив Великоберезовицької селищної ради, члени виконавчого комітету, депутатський корпус вітають з
днем народження депутата селищної
ради Олега Романовича КИРИЛІВА.
З днем народження вітаємо!
Ми сьогодні побажаємо
Щастя, злагоди і долі,
Щоб грошей було доволі!
Щоб міцніла, кріпла сила,
Щоб любов вам вгодила;
Янгол поруч хай літає,
Від біди оберігає.
Колектив Кип’ячківської ЗОШ I
ст. – дитячого садка щиро вітає з 55–
річчям помічника вихователя Галину
Євстахівну КОПЕРШЕВИЧ.
Щоб спокій і мир панували в родині,
Щоб щастя всміхалось при кожній годині
Нехай обминають Вас болі й тривоги,
Хай стелиться довга життєва дорога,
Хай легко працюється, гарно живеться,
Все вміється, множиться і удається!
Здоров’я міцного, щастя без краю,
Усього найкращого ми Вам бажаєм!
Колектив
Великоглибочецької
ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. Ярослава Стецька щиро вітає з днем народження технічного працівника Євгена Богдановича Полотнянка.
Нехай для вас квітує білий цвіт,
Життям стають найкращі ваші мрії,
І доля посилає многая літ,
Здоров’я, щастя, радості, надії.

Щиро вітаємо із 50-річчям дорогого чоловіка, люблячого татуся, дідуся,
свата Володимира Андрійовича БІЛИКА.
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 та любов'ю— дружина Леся,
донечки Тетяна і Галина, зять Андрій, онук
Володимир, сваха Галина та вся родина.

Колектив
Великоглибочецької
ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. Ярослава Стецька
щиро вітає з днем народження вчителя початкових класів Віру Степанівну ЄЛІСЄЄВУ, педагога-організатора
Лілію Ярославівну БОЙКО, вчителя
української мови та літератури Іванну Василівну СКЛЯРОВУ.
Добра і щастя Вам бажаємо.
Хай обминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі,
Хай світла, радісна дорога
Щасливо стелиться в житті.
Діти і батьки Великолуцького дитячого садка «Вишенька» вітають з
ювілеєм завідуючу Ольгу Кас'янівну
БОДНАР.
Працю собі нелегку Ви обрали.
Вона потребує сил та тривог.
Але Ви ніколи не шкодували,
Бо праця-це доля, яку Вам дав Бог.
Радієм за Вас ми, за те, що Ви з нами,
За долю щасливу, за вдачу просту.
Хай доля зірками розсиплеться в небі,
І місяць дорогу освітить Вам вмить.
Нехай курличуть в небі журавлі —
Сьогодні Вас вітають всі!
Колектив Великолуцького дитячого садка «Вишенька» щиро вітає з
ювілеєм завідуючу Ольгу Кас'янівну
БОДНАР.
Нехай завжди Вам всміхається доля,
Несуть тільки радість з собою роки,
Хай щастя й здоров'я не зрадять ніколи,
Хай забуваються мрії бажання й думки!
Одинокі жителі с. Мишковичі сердечно вітають з днем народження
соціального робітника Любов Євгенівну ПАВЛОВСЬКУ. Дякують за сумлінну працю, допомогу та підтримку.
З днем народження вітаємо!
Здоров'я, щастя, удачі бажаємо.
Хай кожна днина буде гожа,
Нехай благословить Вас Мати Божа,
Нехай Ангел Божий поруч Вас крокує,
А Господь многая літ дарує!
Колектив Ігровицької сільської
ради, члени виконавчого комітету,
депутатський корпус щиро вітають з
50-річчям депутата Ігровицької сільської ради Любов Ярославівну БУРМАКУ.
Прийміть з нагоди ювілею
Наш найсердечніший привіт.
Хай вам із вашою сім’єю
Лиш радості дарує світ.
Нехай душа ніколи не старіє,
На білій скатертині будуть хліб і сіль.
Своїм теплом хай сонечко зігріє,
І щиро привітання линуть звідусіль!

Колектив Територіального центру соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) Тернопільського району щиро вітає
з днем народження соціальних
робітників с. Біла Ганну Євгенівну
УХМАН та с. Романівка Ірину Богданівну ХАНАС.
Бажаєм щастя і достатку,
Ясного неба і тепла,
В житті Вам згоди й порядку,
Щоб доля світлою була.
В роботі – успіхів, везіння,
У справах – вічного горіння!
Від душі любові вам бажаєм,
І хай Вам Господь Бог допомагає.
Дичківська філія НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.
ДНЗ с. Великі Гаї» щиро вітає з днем
народження педагога-організатора
та вчителя природознавства Ольгу
Андріївну ТОПОЛЬНИЦЬКУ.
З днем народження сердечно вас вітаємо,
Розум ваш і доброту ми добре знаємо,
Залишайтесь гарною й розумною,
Хай не буде Вам ніколи сумно!
В серці хай живе палке кохання,
І збуваються найкращі сподівання,
У роботі буде успіхів немало,
Щоби вас любили, поважали!
В родині будуть всі здорові, дружні,
Енергія у серці надпотужна.
Щоби усім могли допомагати,
Свою любов для рідних віддавати!
З ювілеєм щиро вітаємо Петра Артемовича ВОЛИНЦЯ.
Господь тобі 50 років вдарував —
І липнів зоряних і січнів срібних,
До весен квітучих додавав
Осінні дні, до золота подібні.
Багатство твоїх Богом даних днів –
Здобуток гідний, що й казати!
Хай янголів небесних лине спів
На честь заслуженої дати .
Хай Бог дає здоров’я і надію,
Щоденний хліб для твоєї родини,
А також радісні думки, щасливі мрії,
Красою сповнені хвилини.
Хай світить сонце і шумлять жита,
І доля ще не раз тобі всміхнеться,
Нехай на многії та благії літа
Освячене любов’ю серце б’ється.
З любов’ю і повагою – дружина Марія,
дочка Марія із чоловіком Ігорем, син Михайло, батьки, свати, куми, родина.

Педагогічний колектив НВК "Мишковицька ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ" щиросердечно вітає з днем народження
вчителя фізики та математики Віту
Володимирівну ТРИГУБИШИН та
з 50-річчям вчителя географії Петра
Артемовича ВОЛИНЦЯ.
Хай здоров'я, радість і достаток
Сиплються, немов вишневий цвіт,
Хай малює доля з буднів свято
І дарує Вам багато літ!
Колектив Скоморохівської ЗОШ I-II
ст. вітає з днем народження вчителя
математики та інформатики Марію
Романівну КОМАНДІРСЬКУ.
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!

Оголошення
Великогаївська сільська рада проводить громадське обговорення містобудівної документації «Детальний план території земельної ділянки Конопка Л.А. для будівництва індивідуального житлового будинку,
господарських будівель і споруд в с. Великі Гаї Тернопільського району Тернопільської області».
Громадське слухання відбудеться 16.04.2018 року об 11 год. у приміщенні Великогаївської сільської ради,
за адресою: Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Великі Гаї, вул. Галицька, 44Г.
ДП «Тернопільський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» повідомляє про намір
передати ЦМК філії «Бережанський райавтодор», розташований за адресами: вул. Тернопільська, 37 в м.
Бережани та вул. Шевченка, 118 в смт Козова, терміном на 2 роки 11 місяців. Реєстрація та розгляд заяв (з
доданими бізнес-планами) від потенційних орендарів триватиме протягом 14 днів з дати публікації оголошення за адресою: м. Тернопіль, вул. О. Кульчицької, 8, тел: (0352) 25-95-84.

З нагоди такої поважної дати ювілярку привітали фахівець соціальної допомоги Територіального
центру О.Б.Іванців, соціальний робітник Г.Н. Абраменко, сільський
голова В.В. Береза, односельці. Багато теплих та щирих слів вдячності, побажань міцного здоров’я та
довголіття було сказано Анастасії
Василівні, а також вручено подяку
«За стійкість і мужність у боротьбі
за незалежність та розбудову Української держави» й подарунки.
Анастасія Василівна –
мати 4 дітей, які подарували їй 7 внуків, 10 правнуків та 3 праправнуки.
Працювала в друкарні,
колгоспі. І сьогодні своїм запалом та бадьорістю
ювілярка надихає односельчан, а мудрістю вражає та підтримує молодих. Анастасія Василівна
побажала гостям щастя
та мирного неба.

Оголошення
У Смиковецькій сільській раді Тернопільського району будуть
проводити громадські обговорення детального плану території земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,1985 га, кад. номер
6125287500:02:001:1897, що у селі Смиківці в межах населеного пункту,
згідно з рішенням сільської ради № 86 від 23.12.2016 року.
Замовником розроблення детального плану є Смиковецька сільська
рада в особі гр. Яворської Л. B. Розробник детального плану — ТОВ
«Галичинапроект», м. Тернопіль, архітектор Брінь В. М. Ознайомлення
та пропозиції приймають з 19. 03. 2018 р. по 19. 04. 2018 р.
Громадські слухання відбудуться в приміщенні Смиковецької сільської ради 20. 04. 2018 року о 12 год.
Домаморицька сільська рада проводить громадське обговорення
щодо можливого добровільного об’єднання територіальних громад 25
березня 2018 року о 11 год. в приміщенні школи за адресою: с. Домаморич Тернопільського району Тернопільської області, вул. І. Франка, 6.
Телефон для довідок (0352) 29-78-42.
Почапинська сільська рада проводить громадські обговорення
містобудівної документації на розроблення «Детального плану території будівництва амбулаторії первинної медичної допомоги в с. Почапинці Тернопільського району, Тернопільської області, на земельній
ділянці орієнтовною площею - 0,10 га».
Громадські слухання відбудуться 22.03.2018 р. о 16 год. в приміщенні клубу с. Почапинці.
16 квітня 2018 року о 15 год. у приміщенні Байковецької сільської ради за адресою: Тернопільська область, Тернопільський район, с. Байківці, вул. Січових Стрільців, 43 відбудеться громадське
обговорення «Детального плану території житлової забудови в с.
Байківці Тернопільського району Тернопільської області» (Земельна
ділянка Панчишин З.Р.).
Петриківська сільська рада має намір провести громадські слухання
містобудівної документації на виконання рішення Петриківської сільської ради №1008 від 07.02.2018 р. «Детальний план території земельної
ділянки Войтюка М.Д. для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку у селі Петриків Тернопільського району
Тернопільської області (кадастровий номер 6125286700:02:001:4545).
Громадські слухання відбудуться 17.04.2018 р. о 17 год. у приміщенні
сільської ради села Петриків. Пропозиції та зауваження до містобудівної
документації подають до Петриківської сільської ради з 9 до 16 год. за
адресою: с. Петриків. вул. Шептицького, 118А.
Великобірківська селищна рада повідомляє про виявлення та
взяття на облік безхазяйного нерухомого майна:
об’єкт житлової нерухомості (житловий будинок) за адресою: вул.
Грушевського, 67, смт Великі Бірки Тернопільського району (Витяг від
07.03.2018 року, №116489932). Власників вказаного майна з підтверджуючими документами просимо протягом року з дня оприлюднення
цього оголошення звернутися до Великобірківської селищної ради за
адресою: вул. Грушевського, 53, смт Великі Бірки з метою зняття з обліку.

Співчуття
Колектив Почапинської ЗОШ І-ІІІ ст. висловлює щире співчуття
вчителю зарубіжної літератури Ганні Станіславівні Максим з приводу непоправної втрати — смерті її батька.
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Одруження
напророкував дідуган
Лариса з Зоєю ніби й дружили, проте не відкривали одна одній своїх таємниць. Лариса
закохалася у Віталика, а він упадав за Зоєю.
Отакий собі любовний трикутник.

Якось вони разом з
іншими хлопцями та дівчатами стояли в місті на
вокзалі, очікуючи електричку. Сміялися, веселилися. Лариса не зводила закоханого погляду з
Віталика, а він обіймав
за талію Зою. Раптом до
гурту підійшов дідуган у
засмальцьованій фуфайці, у брудній шапці, з-під
якої вибивалося довге волосся.
– Фу-у, діду, місця
мало? – Віталик спробував відігнати безхатька.
Старий дивився йому
в очі й раптом скоромовкою промовив:
— Ти з нею, – кивнув
на Зою, – щасливим не будеш. Обнімай он ту, вона
тебе давно любить.
Махнув рукою на Ларису. І почвалав собі далі.
Всі заціпеніли від почутого, проводжаючи німими
поглядами дивного старого. А Лариса залилася
рум’янцем.
Одного вечора, коли дівчата поспішали у клуб на
індійське кіно, Зоя раптом
ощасливила подругу:
– Знаєш, я знайшла собі
хлопця, буду виходити заміж. А Віталика ніколи й
не любила. Мій Мишко
гарний, путящий…
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Лариса вже не чула
останніх слів про міського парубка, бо божеволіла
від щастя: нарешті Віталик буде її!
У вихідні бігала в
клуб. Так хотілося побачити коханого! Намагалася крутитися біля
нього.
Того щасливого вечора
дівчина довго не могла заснути. Після дискотеки
Віталик провів її додому.
Цілий вечір танцював
лише з нею. А біля хвіртки
міцно притиснув до себе і
поцілував. Голова пішла
обертом, лише побачила
яскраві зірки у нічному
небі...
– Ти знаєш, люди кажуть, що Зойка заміж виходить у неділю, – мама
зайшла у кімнату і рилась
у шафі. – Щось хустину не
можу знайти.
– Знаю, – Лариса смачно потягнулась і усміхалася, згадуючи вчорашнє
побачення.
– Йде за вашого однокласника, Віталика, – жінка стояла спиною, перекидаючи речі на полицях,
і не бачила, як обличчя
дочки враз змінилося, почорніло.
– Мамо, кавалер з міста… – спробувала запере-

чити, нічого не розуміючи.
– Та де там з міста,
– роздратовано кинула
жінка.
Зойка з Віталиком
жили погано. Вона, народивши сина, працювала
у магазині й не цуралася
хтивих чоловічих жартів.
Подейкували, що вже й
застукав свою жінку в комірці з коханцем.
А згодом село приголомшила звістка. Зойка
втекла з далекобійником!
Коли сідала у фуру, задерла спідницю, оголивши білі стегна, й передала
«привіт» чоловікові.
Як потім виявилося,
далекобійником був той
самий міський парубок
Михайло, за якого Зойка
збиралася заміж.
Ларисі випав другий
шанс бути разом із Віталиком. Мати її стримувала.
– Я піду до нього, – відрізала Лариса. – Все одно
буду з ним. Так колись
дивний дідуган сказав.
Не можу без Віталика, не
можу...
Прочинила двері його
хати. Він якраз на кухні
годував дитину. Підняв
на неї здивований погляд.
– Прийми мене. Я буду
гарною жінкою. А малому
стану за маму…
Відтоді минуло двадцять п’ять років. За цей
час Зойка жодного разу
не з’явилася в селі. Казали, що недовго пожила з
далекобійником, повіялася світом. А Лариса з Віталиком живуть у радості, оженили сина, чекають
народження онука. І скоро гулятимуть на весіллі
дочки.
Чи щаслива Лариса?
Так, бо отримує від чоловіка турботу і повагу,
бо вранці прокидається з
коханим. Хоча за всі роки
жодного разу не почула
слова «люблю».
Юлія ШЕВЧУК

Усміхніться

Я з села. Я там народився і ріс... Хоча народився я в райцентрі, в роддомі - ми ж не
кріпаки. Та й і ріс я в різних місцях. Не можна
сказати, шо в селі я ріс, а як їхав до бабці
в місто, там переставав рости. Але щоб
вас не заплутувати: я народився і виріс в
селі.
І там не здогадувався про існування багатьох речей: незасвоюваність лактози;
алергію на шерсть; митття рук перед
іжею...

Третя година ночі.
А тут раптом сусід гупає ногою у двері!
Я так перелякався, що в мене аж перфоратор з рук випав.

Вийшла ввечері, аби винести сміття.
Якийсь хлопець вирвав пакет із рук та
втік. Не встигла навіть і подякувати...

Щоб відучити маленьку дочку лазити в
шафі і перекладати речі, я сказала, що
там злий дядько сидить.
Якось увечері дивилися з чоловіком телевізор, вона заходить до кімнати і питає:
- А дядько з шафи вже пішов?
Ледве переконала чоловіка, що до чого ...

У магазині:
- Пробачте, але ви мені не дали решту.
- Пробачаю.

Господині в записничок

Хто навесні працювати радий,
буде восени багатий
У календарі — середина
березня. Саме час закотити
рукави і братися до роботи.
У САДУ
Коли мине небезпека сонячних
опіків, можна розв'язати дерева,
краще це зробити в похмуру погоду наприкінці місяця. Після цього
огляньте дерева, чи є в них дупла.
Очистіть їх від гнилої деревини, продезінфікуйте 13% розчином мідного
або 5% — залізного купоросу. Якщо
дупла великі — заповніть їх дрібними камінчиками і залийте розчином цементу, а маленькі забийте
дерев'яними пробками і замажте
садовим варом. Рани на штамбах і
кістякових гілках також зачистіть до
здорової деревини, продезінфікуйте
і зафарбуйте олійною фарбою, розбавленою натуральною оліфою.
Для визначення ступеня ушкодження дерев і кущів морозами розрізають
бруньку: темно-коричневе забарвлення
середини свідчить про сильне підморожування. Можна також зрізати гострим ножем
частину кори разом із деревиною. Неушкоджена має жовтий колір, ушкоджена — коричневий. Постраждалі від морозу дерева
обрізають пізніше — у другій половині весни
або на початку літа, коли легше визначити
ступінь і місце ушкодження. А от злегка підмерзлі дерева обрізають якомога раніше. Це
сприятиме їхньому росту.
Кращий час для обрізання плодових
дерев — до набрякання бруньок. Спочатку зрізують хворі, зламані та підмерзлі гілки,
потім проріджують крону. Наприкінці березня починають формувати крони в молодому
саду. Не забувайте робити це з першого після
посадки року, інакше виправити крону, що
сформувалася неправильно, буде важко. Надалі це призведе до малої врожайності або
до розламу кістякових гілок під вагою плодів.
Штамби та основи кістякових гілок білять
(розчин має бути менш густим, ніж восени).
Під час сокоруху роблять перещеплення малоцінних сортів.
Кущі смородини також потрібно підстригти на 1/3 довжини однолітнього
приросту гілок. Це спричинить ріст бічних
пагонів, на яких формується майбутній урожай. Одночасно видаляють хворі, поламані
та старі гілки, що відплодоносили, знищують роздуті округлі бруньки (вони заражені
кліщем), в аґрусу — кінці однолітніх пагонів,
уражені борошнистою росою.
До розпускання бруньок дерева, кущі і
ягідні насадження варто обробити 3% розчином бордоської рідини або 2% розчином
нітрафену. Можна обприскати рослини зольним лугом (2 склянки деревного попелу,
ошпареного окропом, на 10 л води), настоєм

Сканворд

У серіалах: пішла з дому, переїхала в іншу країну, знайшла любов і покликання у житті.
У житті: пішла з дому, зголодніла, повернулася назад.

Березень дзвонить до грудня:
— Чуєш, братан, вийди сьогодні за мене на роботу.
Грудень:
—Та без питань, братуха, ти ж за мене виходив.

Коли путана ще й колесо на фурі поміняла, далекобійник зрозумів, що знайшов свою долю.
Відповіді на сканворд №10 від 09.03.2018 р.

тертого часнику (100 г на 10 л теплої води),
розчином гірчиці (50-100 г на 10 л води) або
кальцинованої соди (50 г соди, 40 г мила на
10 л води). Через 8-10 днів обприскування
повторити.
НА ГОРОДІ
Час весняного рівнодення (22 березня)
— кращий час для посіву багатьох овочевих і гілкових культур на розсаду, у тому
числі томатів. Для загартовування насіння
помідорів протравлюють 10-20 хвилин у розчині марганцівки фіолетового кольору, промивають чистою водою і тримають дві доби в
мокрій марлі в темному місці. Потім набрякле
насіння в поліетиленовому пакеті поміщають
на верхню полицю холодильника на 4-5 діб.
Як тільки проклюнуться паростки, їх сіють
у ящик із земляною зволоженою сумішшю,
ставлять у тепле місце й накривають поліетиленовою плівкою. Коли сходи з'являться,
плівку знімають і ящик переносять у світле,
прохолодне місце, щоб рослини не витягалися.
На початку місяця в парник густо сіють на
розсаду ранньостиглу білокачанну і цвітну
капусту, наприкінці — пізніх сортів. Насіння
капусти перед посадкою прогрівають протягом 20 хвилин у воді, температура якої 50°С,
потім опускають на 2-3 хвилини в холодну
воду і після цього просушують. Через 1-3
тижні сіянці пікірують на постійне місце.
За місяць-півтора до посадки (наприкінці березня) підготовляють бульби картоплі.
Їх укладають в один ряд у пласкі ящики або
коробки і ставлять на тиждень у світле, тепле
(20-25°С) приміщення. Від яскравих сонячних
променів бульби притіняють папером. За місяць до посадки ящики переносять у світле,
але більш прохолодне приміщення (8-10°С).
Щоб на картоплі пробудилися всі вічка, її щотижня перевертають. Бульби, на яких ростуть
нитковидні паростки, видаляють.

слово
Спорт | Футбольне чтиво
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Жозе Моурінью без гриму
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Спортивний калейдоскоп

Видавнича група «КМ-Букс» видала український переклад книжки відомого
британського спортивного журналіста з понад 40-річним стажем Роберта Бізлі
«Жозе Моурінью. Приватна розмова». Це біографічна розповідь про екстравагантного португальського тренера Жозе Моурінью, котрий сьогодні очолює
«Манчестер Юнайтед».
Насправді, цю книгу важко назвати біографією в чистому вигляді, оскільки автор, як фанат «Челсі», охоплює тільки період роботи
Жозе в лондонському клубі. Проміжок між першим і другим приїздом португальця в Лондон висвітлюється слабо. Хронологічно розповідь стартує з моменту, коли Моурінью розпочав працювати в «Челсі» і подружився з Бізлі. Близькість журналіста і тренера робить її
по-справжньому живою і динамічною, адже ведеться від імені безпосереднього учасника подій. Позафутбольна частина життя знаменитого тренера розкривається лише наприкінці книги, причому дуже обмежено. Лише один зі 47-ми розділів оповідає про його дружину,
дітей і батька.
«Жозе Моурінью є одним із найбільш харизматичних і суперечливих персонажів футбольного сьогодення. Він завжди на перших
шпальтах, і драматичні події, що супроводжують Жозе, та його численні успіхи роблять його такою захоплюючою фігурою. З його ім’ям
пов’язані не тільки численні перемоги, а й незліченні скандали. Але він, без сумніву, видатний лідер і блискучий тренер, який вигравав
суперкубки в 4-х різних країнах. Ніхто, крім нього, не зміг цього зробити. Титулований журналіст Роберт Бізлі отримав доступ до внутрішнього святилища Особливого. Він — один із небагатьох, хто знає справжнього Моурінью. Бізлі показує світ із точки зору Жозе і піднімає завісу таємниці над нерозказаними історіями про те, як Моурінью ледь не очолив збірну Англії, розповідає правду про його стосунки з Романом Абрамовичем і про те, що він насправді думає про керманича «Арсеналу» Арсена Венгера», — зазначено в анотації.
Придбати книжку можна в Тернополі в книгарні «Буква» на вулиці Руській, 19. Орієнтовна вартість — 140 гривень.

Футбол | Невдячна професія

Суддю на мило!

Помилки арбітрів стали невід’ємною частиною футболу. Якщо в Європі їх рідко пов’язують із симпатією до однієї з
команд, то в Україні чи не кожен упевнений, що судді продажні і постійно підсуджують нашим ґрандам. Можливо, це
пов’язано з тим, що українці звикли, що в нас усе базується на «підкилимних іграх» і домовленостях. Це призводить до
того, що українські рефері часто не справляються зі своїми обов’язками в матчах із підвищеним градусом, натомість
флагмани футболу України на європейській арені, стикаючись із принциповим суддівством, страждають від цього.
Щоправда, іноді помилки арбітрів болісно б’ють по футболу. Пропонуємо згадати арбітрів, котрі «наслідили» в українському футболі. Без сумніву, знайдуться вболівальники, які захочуть розширити цей список.
Фелікс Бриг. Німеччина. Матч «Порту»
– «Шахтар». 2011 рік. Спірне суддівство німецького арбітра Брига в першому турі групового етапу Ліги чемпіонів значно ускладнило
життя донецькій команді, яка тоді в підсумку
посіла останнє місце в групі. В дебюті зустрічі
він призначив 11-метровий на користь господарів за картинне падіння Хамеса Родрігеса в
боротьбі з Ярославом Ракицьким. На щастя,
Олександрові Рибці під час пенальті у виконанні Галка допомогла стійка. Наприкінці першого тайму за рахунку 1:1 Ракицький пішов
прямою ногою в Моутіньо — Бриг дістав із кишені червону картку. «Тут була жовта, але ніяк
не червона. На такому рівні таке суддівство...
Я здивований», — казав після матчу тодішній
наставник «гірників» Мірча Луческу. Але знаючи «любов» Містера до арбітрів…
Окрім того, суддя не зарахував «найчистіший», на думку Мірчі, другий гол «Шахтаря»,
зафіксувавши офсайд, а під кінець зустрічі
Бриг видалив іще Дмитра Чигринського, показавши йому другий «гірчичник» після тиску
трибун. Той поєдинок донеччани програли з
рахунком 1:2, а на наступні матчі залишилися
без двох основних центральних захисників.
Суддівство німецького рефері в Донецьку
згадували до кінця групового етапу Ліги чемпіонів.
Лопес Ньєто. Іспанія. Матч «Динамо» –
«Панатінаїкос». 1995 рік. Легендарна «шубна» історія, яка могла коштувати київському
«Динамо» участі в Лізі чемпіонів і позбавити
можливості команду Шевченка і Реброва дійти до півфіналу єврокубкового турніру, а,
можливо, і перешкодити розкритися таланту
Шеви. Офіційно історія розпочалася перед
матчем «динамівців» із грецьким «Панатінаїкосом» у Лізі чемпіонів. За день до гри суддівська бригада від двох незнайомих людей
отримала пакети з шубами, які були доставлені в готель. Після цього за вечерею президент
столичного клубу Ігор Суркіс показав Лопесу
Ньєто папірець, на якому, начебто, іспанською
було написано: «Антоніо. Перемога «Динамо»
— 30 тисяч доларів. Для вас». Засмучений текстом, суддя спробував заволодіти папірцем,
але Суркіс заховав цидулку. В «Динамо» пояснили, що 30 тисяч доларів — вартість шуб,
які сподобалися Ньєто в магазині і які йому
запропонували купити, однак УЄФА спочатку
стало на сторону арбітра і дискваліфікувало
киян, котрі, на щастя, через рік уже повернулися в єврокубки.
Віталій Годулян. Україна. Мабуть, найбільш ненависний арбітр в Україні, котрий
уже завершив кар’єру. Він неодноразово
опинявся в епіцентрі скандалів, вирізнявся
значною кількістю вилучень і призначених
пенальті, але все одно продовжував працювати на «благо» українського футболу. Ось декілька епізодів із його кар’єри.
2004 рік. Микола Павлов, тодішній головний тренер «Іллічівця», отримав річну
дискваліфікацію за публічні нецензурні ви-

словлювання на адресу Годуляна. Тренер погодився з непристойними скандуваннями на
трибунах, які звучали на адресу арбітра.
2009 рік. Матч «Металіст» – «Динамо». В
тому сезоні «Шахтар» повністю провалив чемпіонат, і навесні «металістів» розглядали головним конкурентом «динамівців» у боротьбі за
чемпіонство. Проте після матчу, що закінчився
перемогою киян, більше обговорювали суддівство Годуляна, який, на думку харківської
сторони, помилково зарахував гол Тараса
Михалика і несправедливо вилучив Папу Гуйє
за фол на Артемі Кравці.
2009 рік. Матч «Дніпро» – «Динамо». Після поразки від «Динамо» гравці «Дніпра»
заявили, що Годулян «убив» гру, а «в його
прізвищі не вистачає однієї букви». Водночас власник дніпропетровського клубу Ігор
Коломойський, який тоді обіймав посаду віцепрезидента ФФУ з питань арбітражу, після завершення поєдинку спустився в суддівську
кімнату і влаштував «розбір польотів».
2010 рік. Починаючи з весняної частини
футбольного сезону 2009/2010, українська
Прем’єр-ліга вирішила відмовитися від послуг арбітра Віталія Годуляна, тим самим висловивши йому недовіру голосами більшості
клубів. Пізніше його амністували, і він продовжив працювати.
2011 рік. Наприкінці матчу «Зоря» – «Карпати» Віталій Годулян призначив пенальті у
ворота луганських футболістів. Голкіпер господарів Ігор Шуховцев, доводячи хибність
рішення арбітра, вдався до рукоприкладства,
декілька разів сильно штовхнувши Годуляна
і спробувавши його вдарити, за що отримав
дискваліфікацію на 6 матчів.
Массімо Бузака. Швейцарія. Україна – Іспанія. 2006 рік. Швейцарський арбітр із сицилійським корінням став ворогом номер один
уболівальників «синьо-жовтих», зіпсувавши
дебют української збірної на чемпіонаті світу
в Німеччині проти іспанців. Незважаючи на
те, що команда Олега Блохіна програла з рахунком 0:4, всіх псів повісили на швейцарську
бригаду арбітрів на чолі з Бузакою. Найбільший резонанс викликало рішення видалити
на початку другого тайму Владислава Ващука
за фол останньої надії і призначити в цьому
епізоді пенальті, хоча Ващук чіпляв Тореса до
штрафного майданчика. У відповідь українські шанувальники футболу через посольство
Швейцарії в Києві передали Массімо червону
картку розміром 2x3 м. А в 1/8 фіналу мундіалю наші футболісти своєрідним способом
відімстили швейцарцю, вибивши з турніру національну збірну його країни.
Віктор Кашаї. Угорщина. Україна – Англія. 2012 рік. Українські вболівальники досі
пам’ятають цього угорця, котрий на 63-й хвилині не зарахував чистий гол українського
серба Марко Девіча в поєдинку групового
раунду Євро-2012 між Україною та Англією.
Як би там не було, а це негативно вплинуло на
психологію наших збірників. Згодом Кашаї ви-

На фото: в поєдинку з англійцями на домашньому для України Євро-2012 угорський
арбітр Віктор Кашаї вкрав у наших збірників
чистий гол

На фото: Марко Девіч апелює до Віктора Кашаї, котрий не зарахував його гол у ворота
англійців на Євро-2012

знав свою помилку: «Після матчу ми подивилися повтори і відразу ж зрозуміли, що допустили помилку. В нас дуже невдячна професія,
адже ми можемо прийняти 199 правильних
рішень, але одна помилка може виявитися
фатальною. Мені важко перенести те, що сталося, адже я знаю, скільки людей вірило в нас.
Але не можна змінити те, що вже відбулося.
Однак я впевнений: усі члени моєї команди
винесуть урок із цієї невдачі». Але кому тепер
від цього легше?
Руне Педерсен. Норвегія. Україна –
Хорватія. 1997 рік. Найболючіша помилка
арбітрів у матчах української національної
збірної, після якої найпопулярнішим звинуваченням арбітрів став вираз «Ну ти і Педерсен». У 1997-му році «синьо-жовті» були дуже
близькі до потрапляння на Чемпіонат світу. У
відбірній групі українці посіли 2-гу сходинку,
залишалося лише пройти Хорватію в плей-оф.
Перший матч у Загребі наші футболісти програли з рахунком 0:2, але в Києві дуже швидко
відігралися після голів Андрія Шевченка і Віталія Косовського. Однак норвезький суддя
Руне Педерсен другий гол відмінив, вигадавши положення поза грою в Косовського. Це
збило атакуючий порив українців. Згодом
хорват Бокшіч відквитав один м’яч — 1:1, із
цим рахунком і завершили. «Тепер уже точно не пам’ятаю ігровий епізод, коли відмінив
гол Косовського. Однак у будь-якому випадку
моя робота в тому поєдинку була визнана задовільною. Шкода, якщо в українських уболівальників склалася інша думка», — зазначив
через деякий час Педерсен.

Тернополянин Тарас Радь (на фото)
здобув золото біатлонної чоловічої гонки на середній дистанції
(12,5 км) серед сидячих спортсменів на ХІІ зимовій Паралімпіаді в
південнокорейському Пхьончхані.
Він став першим в історії українських
зимових паралімпійських видів спорту чемпіоном у 18 років. Після двох
вогневих рубежів Тарас захопив лідерство. У підсумку українець фінішував першим без жодного промаху.
Станом на 14-те березня збірна України здобула на Паралімпійських іграх
16 медалей — 5 золотих, 4 срібних і 7
бронзових — і перебували на 5-й сходинці загальнокомандного заліку.
В повторному матчі 1/8 фіналу Ліги
чемпіонів донецький «Шахтар» поступився в Римі італійській «Ромі»
0:1 і вибув з найпрестижнішого
клубного турніру світу. Нагадаємо,
перший поєдинок у Харкові донеччани виграли в римлян із рахунком 2:1.
Теребовлянська «Нива» поступилася в 1/8 фіналу Меморіалу легендарного тренера Ернеста Юста
чинному чемпіону Львівщини з
футболу «Миколаєву» 1:3 і вибула
з турніру. Чемпіон Тернопільщини з
«Агрон-ОТГ» із Великих Гаїв залишив
ці змагання ще на стадії 1/16 фіналу,
програвши з аналогічним рахунком у
дуелі з «Мостиською».
Тернопільська
«Нива»
уклала
контракти з 22-річним лівим захисником Дмитром Гапончуком
із «Придністров’я» (Тлумач), 24річним атакувальним півзахисником Тамазом Авдаляном із
білоцерківського «Арсеналу» і 21річним нападником Андрієм Капеляном із кропивницької «Зірки».
Також клуб із Тернополя продовжив
на рік трудову угоду з нападником
Олексієм Литовченком. У товариських поєдинках у рамках зимового
тренувального збору «нивівці» перемогли теребовлянську «Ниву» і чернівецьку «Буковину» (по 3:0), зіграли
внічию 2:2 з «Агроном-ОТГ» і поступилися чортківському «Кристалу» 2:3.

Команда «ДСО-Поділля» з Тернопільського району (на фото) стала
чемпіоном Тернопільської вищої
футзальної ліги, випередивши
свого найближчого конкурента на
8 очок. Загалом в активі «подолян»
10 перемог, 3 нічиї і жодної поразки.
Тепер 22-24 березня вони виступлять
у Києві у Всеукраїнському фіналі Аматорської футзальної ліги України.
«Срібло» з 26-ма заліковими балами
виборола «Вікторія» з Великих Бірок.
Відбулося жеребкування півфіналу Кубка України з футболу. Київське «Динамо» поїде в гості до
«Дніпра-1», а донецький «Шахтар»
— до «Маріуполя». Півфінальні поєдинки відбудуться 18 квітня. Фінал
заплановано на 9 травня на «ДніпроАрені».

Сторінку підготував Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.
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Все буде смачно

Мова про селеру. Страви з неї не лише по-особливому смачні, а й дуже корисні. Це —
цілюща рослина, яку використовував у своїй практиці ще Гіппократ. Багато сучасних
лікарських засобів від безсоння і стресів, навіть антидепресантів, а також для боротьби із зайвою вагою містять екстракти з селери. Також селера нейтралізує канцерогени,
що містяться в тютюновому димі.
У цій добірці ми зібрали рецепти пісних страв із кореня селери. Вони надзвичайно
актуальні напровесні, коли організм потребує великої кількості поживних речовин.

Коренеплід, від якого відмовлятися не слід
Суп із селерою порумунськи

Знадобиться: 50 г вареної кукурудзи (замороженої або консервованої), 1-2 картоплини, по 1
шт. цибулі, моркви, кореня селери і петрушки, 1 ч. л. олії, зелень
(сушена або свіжа), сіль.
На овочевому бульйоні зварити
до напівготовності картоплю. Цибулю, моркву, коріння селери і петрушки дрібно порізати, пасерувати,
додати в суп разом із кукурудзою,
відварити до готовності картоплі.
Перед подачею посипати зеленню.

Салат зі смаженої селери

Знадобиться: 1 великий корінь селери, 1 яблуко, 2 невеликих
квашених огірки, зелень (свіжа
або сушена), олія, лимонний сік.
Селеру порізати соломкою й
обсмажити на олії до золотистого
кольору. Яблуко нарізати смужками і скропити лимонним соком.
Огірки – соломкою. Все змішати,
додати олії. Зверху можна посипати кмином або подрібненими
горіхами і насінням — соняшниковим чи гарбузовим.

Селера в гострому соусі
карі

Знадобиться: 100 г олії, 1 великий корінь селери, по 1 ст. л.
карі й насіння гірчиці, сіль, перець.
Помити й очистити селеру, нарізати дрібними кубиками. У суху
розігріту сковороду викласти насіння гірчиці, протягом 1 хв. прогріти, перемішуючи, всипати карі,
додати олію, тушкувати півхвилини на середньому вогні. Далі
викласти селеру на деко, полити
соусом, посолити, поперчити, запекти в духовці, розігрітій до 210
градусів, упродовж 45 хв., помішуючи кожні 10 хв. для рівномірного пропікання.

Селера в томатномайонезному соусі

Знадобиться: 6 коренів селери, 4 помідори або 2 ст. л. томатної пасти, 3 ст. л. олії, по
1 ст. л. цукру і борошна, пісний
майонез, петрушка, кріп, сіль.
Очищену селеру нарізати
дрібними кубиками, обсмажити на олії, додати порізані по-

мідори, попередньо очищені від
шкірки, чи томатну пасту, посипати борошном, посолити, перемішати і тушкувати під кришкою до готовності. Готову страву
заправити пісним майонезом,
цукром, зеленню.

Селера, тушкована з
картоплею

Знадобиться: 400 г картоплі,
1 великий корінь селери, 1 цибулина, 2-3 ст. л. олії, 1 ст. л. свіжого або сушеного чебрецю, сіль.
Селеру, картоплю і цибулю
нарізати кубиками, викласти на
сковорідку з розігрітою олією,
всипати чебрець. Смажити 3-4
хв. до м'якості цибулі, помішуючи, додати селеру і картоплю,
тушкувати під кришкою на слабкому вогні 15-20 хв. У разі необхідності доливати гарячу воду.
Готові овочі посолити.

Овочеве рагу з селерою

Знадобиться: 300 г картоплі,
200 г селери, 100 г цибулі, 100 г
моркви, 50 г олії, часник, сіль.
Нарізану кубиками картоплю

покласти в окріп. Дрібно нарізати цибулю, селеру. Моркву
натерти на тертці. Посмажити
овочі на олії, за 1-2 хвилини до
готовності картоплі додати в
каструлю і посолити. Кип'ятити
дві хвилини, заправити часником.

Селера, фарширована
грибами

Знадобиться: 3 кореня селери,
300 г печериць, 1 цибулина, 3 ст.
л. олії, сіль, перець, чебрець.
Селеру вимити, очистити
й ошпарити в підсоленій воді
(приблизно 10 хвилин). Розрізати навпіл, вийняти середину,
залишивши стінку, завтовшки 1
см. Серединку подрібнити. Гриби натерти на крупній тертці.
Цибулю нарізати дрібними кубиками. На сковороді розігріти
олію і смажити гриби разом із
цибулею, поки не випарується
сік. Приправити сіллю, перцем
і чебрецем, змішати з подрібненою серцевиною селери.
Деко викласти пергаментним
папером або фольгою. Мисочки

з селери наповнити підготовленим фаршем і запікати 25 хвилин за температурі 180°. Перед
подачею можна присипати підсмаженими тертими сухарями.

Пісний салат із квасолі
й селери

Знадобиться: 1 склянка відвареної або консервованої квасолі (білої чи кольорової), 1-2
морквини, 1 корінь селери, олія,
гірчиця, цукор, сіль, оцет, спеції.
Зварити попередньо замочену
квасолю, відкинути на друшляк.
Відварити і нарізати кубиками
моркву. Нашаткувати тонкою
соломкою (можна на тертці для
моркви по-корейськи) корінь
селери.
Все змішати і заправити соусом. Для його приготування
гірчицю, цукор, сіль розтерти,
поступово підливаючи необхідну кількість олії, наприкінці
додати оцет до смаку і будь-які
приправи.
Смачного!

Реклама

Добрі справи

Радість у «Світі малечі»

У селі Ігровиця так довго очікували на відкриття дитячого садочка, що коли ця мрія два роки тому нарешті здійснилася, вирішили не чекати ювілею, а щороку відзначати цю подію як знакову у житті села.
Директор дитячого садочка «Світ малечі» Світлана Містерман розповідає,
що нині у закладі виховується 42 дитини,
планують відкривати нові групи. «Якщо
ми колись лише мріяли про дитячий садочок, то нині відчули, що нам тут стало вже
тісно, — усміхається Світлана Степанівна.
— Хочемо розширити кімнату для ігор, не
вистачає спортивної та музичної зали. Для
дітей з раннього дитинства важливо створити сприятливі умови для розвитку. Тоді
кожен із них уповні розкриє себе. У мене
хороша команда. Це — молоді вихователі
Валентина Чабан та Ольга Стецюк, які
вчаться і навчають, щодня мають нові ідеї.
Кухар Зоряна Мокрицька смачно готує,
інші працівники забезпечують добробут,
порядок, безпеку тощо. Вдячна за допомогу
сільському голові Галині Голик, яка не чекає, щоб ми щось просили для садочка, а
часто навідується до нас сама. Дякую місцевим підприємцям, зокрема Ярославу Симаку та Віталію Підлісному, за допомогу.
Багато для закладу зробили районна організація Товариства Червоного Хреста, зокрема її голова
Ольга Нижник, та обласна організація Товариства Червоного Хреста (голова Олександра
Бригадир). Вдячна очільникам
району — голові районної ради
Андрію Галайку та голові РДА
Олександру Похилому, а також
начальнику відділу освіти РДА Василю Цалю за фінансову та моральну
підтримку. У таких умовах хочеться працювати, повністю віддаватися дітям».

Святкування 2-ї річниці
відкриття дитячого садочка в селі Ігровиця відбувалося напередодні Дня
жінок. Тому об’єднаними
силами місцевого клубу
(завідуюча Юлія Чупик),
вихователів та вихованців
«Світу малечі» підготовлено оригінальну концертну
програму, в якій звучали
вірші та пісні, демонструвалися веселі сценки, було

багато танців, розіграшів. І казка «Колобок» прозвучала тут на новий лад. Кожен
із персонажів виходив у супроводі сучасної української естрадної пісні. Шкода, що
ігровицького «Колобка» побачило так мало
глядачів. Але організатори дійства лише
посміхнулися: «Цей «недолік» легко виправити! Будемо гастролювати!»
З подякою до присутніх звернулися
сільський голова села Ігровиця Галина
Голик та директор дитячого садочка «Світ
малечі» Світлана Містерман. Гостям вручили квіти та оригінальні презенти, але най-

більшим подарунком був гарний святковий
настрій та щасливі личка вихованців.
Галина ЮРСА – ТРР «Джерело».
Фото автора.

