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Перш ніж розпочати засідання, представни-
ки Комітету частково ознайомилися з інфра-
структурою нашого краю. Зокрема, побували на 
підприємстві СЕ «Борднетце-Україна» та відвіда-
ли підприємство MOST-Україна, що у Байківцях 
Тернопільського району. Після цього вони по-
знайомилися з соціально-економічним та куль-
турним життям однієї з найбільших і найуспішні-
ших об’єднаних громад краю — Байковецькою 
ОТГ, поспілкувалися з місцевими школярами. 

Як зазначив перший заступник міністра 
регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства Укра-
їни В’ячеслав Негода, останніми роками Тер-
нопілля динамічно розвивається і демонструє 
позитивні показники соціально-економічного 
розвитку, що дало змогу краю піднятися на 12 
сходинок в рейтингу серед областей України. 
За наповненістю місцевих бюджетів, динамікою 
їх зростання та самодостатністю громад Терно-
пільська область посіла друге місце в Украї-
ні, випередивши місто Київ. 

«Регіон дійсно є лідером із впровадження ре-
форми децентралізації за кількістю створених 
об’єднаних територіальних громад. Крім того, за 

три роки область стала лідером у багатьох рей-
тингах, тут оновлюється соціальна та дорожня 
інфраструктура, розвивається медична та освіт-
ня сфери, налагоджуються послуги безпеки 
тощо. Метою бюджетного комітету є вивчення 
проблемних питань та сприяння їх вирішенню, 
а також фінансове забезпечення розвитку регі-
ону. Тернопільщина й надалі матиме підтримку 
бюджетного комітету», — зауважив голова 
Комітету Верховної Ради України з питань 
бюджету, народний депутат України Андрій 
Павелко.

«Останні два роки для Тернопільщини були 
вирішальними з точки зору реалізації різних 
проектів. Адже загальна сума вкладених коштів 
— майже 2 млрд грн — це доволі суттєвий по-
казник, котрий дає змогу оцінити спільну робо-
ту керівництва області з Кабміном», — на цьому 
наголосив голова Тернопільської ОДА Сте-
пан Барна. 

За його словами, предметом особливої уваги 
є політика децентралізації і створення дорож-
нього фонду. Бо завдяки цьому у 2018 році на 
поточний і капітальний ремонт місцевих доріг 
Тернопільщини є можливість спрямувати 300 
млн грн. Також Степан Барна зазначив, що 

державна політика спрямована на підтрим-
ку і розвиток територіальних громад.

«Це дало можливість в нашій області ство-
рити 40 об’єднаних територіальних громад, що 
охопили приблизно 40% території краю, й скеру-
вати на їх регіональний соціально-економічний 
розвиток, на формування інфраструктури ОТГ 
близько 400 млн грн капітальних вкладень. Це 
є свідченням того, що ми сьогодні змінюємо 
«обличчя» нашого села!» — наголосив очільник 
Тернопільщини. 

2018 рік щодо розвитку дорожньої інфра-
структури краю, як зауважив Степан Барна, є 
особливо важливий, бо на Тернопільщину по-
ширюється реалізація проекту Go Highway (до-
рога Гданськ-Одеса), що дає змогу спрямувати 
на ремонт магістральних доріг 1,5 млрд грн.

Водночас Тернопілля розраховує не лише на 
бюджетні кошти, а й працює активно над збіль-
шенням власних доходів. Тому ще одним пріо-
ритетом керівництво області вважає розви-
ток галузей, які наповнюватимуть бюджети, 
зокрема і спиртової. 

«10 спиртозаводів, котрі формували при-
близно 30% власних доходів Тернопільської 
області, лише частково зайняті роботою. Тому 
будемо працювати над переорієнтуванням їх 
на виробництво біоетанолу», — поінформував 
Степан Барна. 

«Те, що завдяки системним змінам, які від-
буваються в країні у зв’язку з реформами, змі-
нюється й Тернопільська область, — очевид-
но,— наголосив народний депутат України 
Тарас Юрик, підбиваючи підсумки виїзного 
засідання Комітету Верховної Ради Украї-
ни з питань бюджету. — Ми сьогодні почули 
від профільних департаментів інформацію про 
збільшення місцевих бюджетів у Тернопільській 
області. І ця крива йде стрімко вгору, значні ка-
пітальні вкладення здійснює держава в бюджет 
Тернопільщини. Але варто акцентувати увагу 
ще на одній складовій, яка впливає на розвиток 
краю. Це — робота місцевого бізнесу».

Продовження на стор. 2

Реклама

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

ВIД ВИБОРЧОГО ОКРУГУ №165 
ПАРТIЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА"

ВIДБУДЕТьсЯ ОсОБИсТИй ПРИйОм ГРОмАДЯН

НАРОДНИм ДЕПУТАТОм ТАРАсОм ЮРИКОм

16 березня Тернопільська область 
стала майданчиком для активного 
обговорення важливих для 
життєдіяльності краю питань, 
а також для конструктивного 
діалогу та напрацювання спільного 
бачення підвищення фінансового 
забезпечення розвитку регіону.
На запрошення народного депутата 
України Тараса Юрика вперше на 
Тернопільщині, у стародавньому 
замку славного міста Збараж, 
відбулося виїзне засідання Комітету 
ВРУ з питань бюджету за участю 
народних депутатів України.

Обговорили проблеми  
та перспективи краю
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Інформує патрульна поліція
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Продовження, початок на стор. 1
За словами Тараса Юрика, 90% інвестицій-

них проектів реалізовують в області терно-
пільські компанії. А це означає, що місцевий 
бізнес має можливість працювати, створюва-
ти робочі місця для місцевих жителів, плати-
ти їм заробітну плату і вкладати кошти в еко-
номіку області. 

«Здійснено справді велику роботу, а до-
корінна зміна, яка відбулася три роки тому  
у зв’язку з реформою децентралізації, дала 
можливість зростати бюджетам Тернопіль-
ської області й місцевим, а також залучати 
на регіональний і соціально-економічний 
розвиток ще й державні кошти! За такої ди-
наміки через кілька років ми не впізнаємо 
Тернопільську область, і буде дуже очевид-
ним порівняння 2014 і 2020 року», — зазна-
чив нардеп. 

Підсумовуючи результати зустрічі на Тер-
нопіллі, члени Комітету ВРУ з питань бюдже-
ту, народні обранці та представники керів-
ництва краю зауважили, що наша область 
також є лідером за ефективністю співпраці з 
народними депутатами та об’єднаними тери-
торіальними громадами. А щодо проведе-
ного засідання, то його назвали найбільш 
злагодженим та підготовленим в частині 
формування питань, в конкретиці та в 
ефективності використання механізмів 
співпраці з парламентом та урядом. 

Підготувала Лілія КУЛЕНИЧ.

Представники Комітету Верховної 
Ради України з питань бюджету, 
перебуваючи на Тернопільщині, позна-
йомилися з Байковецькою об'єднаною 
територіальною громадою.

Зміни у законодавстві у сфері безпеки дорожнього руху «Гурби-Антонівці» 
єднають Україну!
Упродовж 28 квітня – 1 травня тернопільська 
молодь візьме участь у найбільшій в Україні 
спортивно-патріотичній тереновій грі.

Вже 16-й рік поспіль понад 400 юнаків та дівчат із 
всієї України з'їдуться на місце найбільшого в історії 
бою Української повстанської армії на межі Тернопіль-
ської та Рівненської областей, в урочищі Гурби. Це по-
дія для сміливих та нагода відірватись від цивілізації, 
випробувати себе в екстремальних ситуаціях. Гра від-
бувається у лісі площею 20 км² та триває 60 годин без 
перерви. Часто найцікавіші події розгортаються вночі.

За перемогу змагаються 2 курені – «Вовки» та 
«Леви», які діляться на підрозділи: чоти і рої (як в УПА). 
Щоб перемогти, доведеться виявити всі свої найкра-
щі якості, а часом — розвинути необхідні. Учасники 
діляться на дві команди, що змагаються між собою за 
прапори одна одної. Кожен має імпровізоване життя 
— пов'язку кольору своєї команди (жовта або черво-
на) на рукаві.

Організатори — Молодіжний націоналістичний 
конгрес, Міністерство молоді та спорту України.

Деталі про гру та анкета на сайті gurby.org.ua
Прес-служба МНК

Президент Федерації 
футболу України Андрій 
Павелко побував на трену-
вальній базі ФК "Нива". 
Там він познайомився з 
юними футболістами із 
команди "Чемпіон" та по-
дарував їм ігрові м'ячі.

У 2017 році було ухвалено низку 
нормативно-правових актів з питань 
забезпечення безпеки дорожнього 
руху.

Так, 4 квітня Постановою Верховної 
Ради України було внесено зміни до 
статті 41 Закону України «Про дорож-
ній рух» щодо пріоритетності тран-
спортних засобів, які рухаються по 
колу. На перехрестях, де організова-
но круговий рух, перевага надається 
транспортним засобам, які вже руха-
ються по колу.

22 червня Постановою Верховної 
Ради України прийнято Закон України 
«Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо посилення 
відповідальності за паркування, зу-
пинку, стоянку транспортних засобів 
на місцях, призначених для осіб з ін-
валідністю».

Статтю 122 Кодексу України про ад-
міністративні правопорушення допо-
внено частиною п’ятою такого змісту: 
«Зупинка чи стоянка транспортних 
засобів на місцях, що позначені від-
повідними дорожніми знаками або 
дорожньою розміткою, на яких дозво-
лено зупинку чи стоянку лише тран-
спортних засобів, якими керують водії 
з інвалідністю або водії, які перевозять 
осіб з інвалідністю, а так само створен-
ня перешкод водіям з інвалідністю або 
водіям, які перевозять осіб з інвалід-
ністю, у зупинці чи стоянці керованих 
ними транспортних засобів, неправо-

мірне використання на транспорт-
ному засобі розпізнавального знака 
«Водій з інвалідністю» тягнуть за со-
бою накладення штрафу у розмірі від 
60 до 100 неоподатковуваних мініму-
мів доходів громадян.

Також зазначається, що власники 
майданчиків для паркування мають 
облаштувати на цих територіях місця 
для безкоштовного паркування водіїв 
із інвалідністю — не менше ніж 10% 
від загальної кількості місць, а у разі 
малої кількості паркувальних місць 
— не менше одного. Місця для водіїв-
інвалідів мають бути розміщені мак-
симально близько до входу в будівлі 
та житлові будинки, а на парковках 
— максимально близько до виїзду. 

1 січня 2018 року набула чинності 
Постанова Кабінету Міністрів України 

№883 від 10.11.2017 р. «Про внесення 
змін до Правил дорожнього руху». По-
становою зменшено максимально до-
зволену швидкість руху транспорт-
них засобів у населених пунктах із 60 
до 50 км/год.

Тож нагадуємо водіям, що за пору-
шення цих правил патрульна поліція 
виноситиме постанови, призначатиме 
штрафи і навіть викликатиме евакуа-
тор. Просимо громадян дотримуватися 
правил дорожнього руху, бути зако-
нослухняними та взаємоввічливими на 
автошляхах. Адже від цього залежить 
безпека та життя усіх учасників дорож-
нього руху.

Віталій СТАДНИК, начальник сектору 
реагування патрульної поліції (СРПП №2) 
ТРВП ТВП ГУНП в Тернопільській області, 

підполковник поліції. 

Обговорили проблеми та перспективи краю



Подільське слово | №12 (5271)
п'ятниця, 23 березня 2018  3слово

На часі

Благодійність

Час місцевий

21 березня на засіданні Кабінету Міністрів України була затвер-
джена Державна цільова економічна програма розвитку авто-
мобільних доріг загального користування державного значен-
ня на 2018–2022 роки. Це перший в історії України довгостроковий 
план, який дасть змогу уже найближчими роками провести масш-
табне відновлення українських доріг і розвинути транспортну мере-
жу України, інтегрувавши її до європейської транспортної системи. 
Активна робота з реконструкції доріг державного значення за нови-
ми стандартами розпочнеться у 2018 році. 

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман ініціює масштаб-
ний аудит якості доріг, передусім тих, які ремонтували у 2017 
році. Він вимагає притягти до відповідальності ті підрядні органі-
зації, які свого часу неякісно виконали дорожні роботи. Одночасно 
глава уряду наполягає на необхідності швидкого впровадження но-
вого стандарту будівництва, розробленого в рамках реалізації про-
грами «500-500-1000». Про це він сказав під час спеціальної наради 
за участі керівництва Міністерства інфраструктури та Державного 
агентства автомобільних доріг «Укравтодор».

Верховна Рада призначила Людмилу Денісову на посаду Упо-
вноваженого з прав людини. За відповідне рішення проголосува-
ли 280 депутатів. Денісова — голова Комітету ВР з питань соціальної 
політики, зайнятості та пенсійного забезпечення, член фракції «На-
родний фронт». Парламент голосуватиме за звільнення Лутковської 
після присяги Денісової. Як повідомлялося, 28 квітня 2017 року 
спливає 5-річний термін каденції на цій посаді Валерії Лутковської.

Україна посіла третю позицію у списку найдешевших країн сві-
ту. Такі результати дослідження на основі індексу вартості прожи-
вання Numbeo оприлюднила британська компанія MoveHub. 
Водночас, серед європейських країн Україна визнана найбільш до-
ступною. Показник враховує майже півсотні факторів. Серед них, зо-
крема, вартість оренди житла, страв у недорогих ресторанах, або-
нементу у спортзал, проїзду у міському транспорті та комунальних 
послуг. Дешевше, ніж в Україні, можна прожити в Пакистані і Єгипті. 
До п’ятірки найдорожчих країн належать Бермуди, Швейцарія, Іс-
ландія, Норвегія та Багами.

22 березня парламент прийняв в цілому ЗУ №3696 «Про вне-
сення змін до Закону України «Про регулювання містобудівної 
діяльності», який дасть можливість людям оформити своє жит-
ло, завершити процедуру введення в експлуатацію об’єктів бу-
дівництва, збудованих без дозволу на виконання будівельних 
робіт. «Амністія» поширюється на:
- індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, 
загальною площею до 300 квадратних метрів, а також господарські 
(присадибні) будівлі і споруди, загальною площею до 300 квадрат-
них метрів (збудовані у період з 5 серпня 1992 року до 9 квітня 2015 
року);
- будівлі і споруди сільськогосподарського призначення (збудовані 
до 12 березня 2011 року).

Для вступників на магістратуру, яким треба буде складати єди-
ний вступний іспит чи випробування (так зване «ЗНО на магі-
стратуру»), реєстрація на тестування почнеться 14 травня. Від-
повідне роз’яснення надає МОН України, оскільки отримує дедалі 
більше запитів від тих, хто планує цього року вступати на магістра-
туру на основі бакалавра чи спеціаліста.

Укрзалізниця запускає додаткові рейси швидкісних поїздів 
«Інтерсіті» Київ-Тернопіль у квітні. Як повідомили на сайті «Укрза-
лізниці», поїзд № 747 «Інтерсіті» Київ-Тернопіль вирушить з Києва 14 
квітня о 17:24 та прибуде до Тернополя о 23:25. У зворотному на-
прямку з Тернополя 15 квітня поїзд № 748 Тернопіль-Київ вирушить 
о 04:04 та прибуде на станцію Київ-Пасажирський о 10:01. Час від-
правлення та прибуття поїзду в пункти призначення залишається 
без змін.

За даними Державної служби статистики України індекс спо-
живчих цін по Тернопільській області в лютому 2018 року по від-
ношенню до січня 2017 року становив 101,3%, по Україні — 100,9%, 
з початку року по області, як і по Україні в цілому — 102,4%. 

Папа Римський Франциск затвердив декрети про позбавлення 
чернечого сану отця Планчака та інших восьми ченців із Терно-
пільщини, які проводили обряди екзорцизму без спеціального 
дозволу.
«Святіший отець Франциск затвердив декрети архієпископа і митро-
полита Василя (Семенюка) про позбавлення чернечого сану дев’яти 
ченців. Ці особи є колишніми членами монастиря Святого Теодора 
Студита в селі Колодіївка Тернопільської області. Тепер вони неза-
конно перебувають у с. Посіч Івано-Франківської області. Згідно із 
затвердженими декретами, вони втрачають належність до чернечо-
го сану, не мають права носити чернечий одяг, втрачають усі права 
і позбавлені всіх обов’язків, які випливають зі складання чернечих 
обітниць, та не можуть більше називати себе монахами», — йдеться 
у повідомленні.

25 березня в Тернополі відбудеться молитовна Хресна дорога. 
Патрульна поліція нагадала про перекриття руху в центрі.
Хода розпочнеться о 16 год. Маршрут пролягатиме від Архікате-
дрального собору до вулиць Йосипа Сліпого – Руської – Бульвару 
Тараса Шевченка – Театрального майдану – Грушевського – Листо-
падової. Поліція просить громадян поставитися з розумінням і не 
паркувати транспортні засоби на узбіччях, утриматися від поїздки в 
районі обмеження руху. Захід триватиме до 19 години.
Очолить ходу архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський 
УГКЦ Кир Вacилiй Сeмeнюк.  До спільної молитви священнослужите-
лі Греко-католицької церкви запрошують усіх християн, незалежно 
від конфесії. До слова, того ж дня о 15 год. у Архікатедральному со-
борі Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці відбудеться Архіє-
рейська Божественна Літургія.

Новини | Коротко про актуальне

В ОТГ на Тернопільщині сортують сміття  
у контейнерах власного виробництва 

Передали військовим японський 
позашляховик

Знайомство зі світом професій
Фахівці Тернопільського міськрайонного центру зайнятості провели профорієнтаційні виїзні заходи 

для молоді в НВК «Шляхтинецька ЗОШ ім. О. Г. Барвінського» Байковецької сільської ради та кому-
нального закладу ЗОШ c.Товстолуг Великогаївської сільської ради.

Шановні добродії!
Благодійність є найбільшим виявом гуманності.  
З наближенням Великодніх свят звертаємося до вас, щоб об’єднати  
наші зусилля в піклуванні про одиноких громадян похилого віку,  
на підтримку тих і допомогу тим, хто цього потребує.
Закликаємо всіх жителів району напередодні Великодніх 
свят виявити доброту і любов   до своїх односельців.
Просимо вас не обминути жодної оселі найменш захищених, не лише 
співчувати, не тільки любити, бути добрим, а, незважаючи на власні  
інтереси й проблеми, поспішити на допомогу самотнім, хворим,  
особам з інвалідністтю, які потребують нашої уваги. 

Н. І. Бойко, директор  Територіального центру соціального обслуговування  
(надання соціальних послуг) Тернопільського району.            

Днями біля церкви Cвятої Параскеви П’ятниці у смт Великі 
Бірки Тернопільського району відбулося освячення автомобі-
ля, який згодом відправився в зону АТО до наших воїнів. Про 
це повідомили у Великобірківській селищній раді. 

Позашляховик Daihatsu Rocky виробництва японської компа-
нії Daihatsu було куплено та відремонтовано за кошти жителів 
селища.

Велика подяка працівникам АТП «Клепач» та всім небай-
дужим людям, які долучилися до збору коштів та допомогли у 
ремонті цього автомобіля, зазначили в селищній раді.

У селах Байковецької об’єднаної територіальної громади 
Тернопільського району почали майструвати контейнери для 
роздільного збору сміття. Їх тут виготовляють самотужки.

Зокрема, у відділі житлово-комунального господарства, тран-
спорту, зв’язку та благоустрою Байковецької сільської ради по-
відомили, що спільно з КП «Байковецьке» організували виготов-
лення контейнерів для збору пластикових виробів. 

На першому етапі заплановано змайструвати 30 контейнерів 
вартістю 20 тисяч гривень.

Метою проведення було інформування школярів 
про послуги ДСЗ, знайомство зі світом професій, 
допомога у професійному самовизначенні, інфор-
мування про можливість проходження тестування 
на Платформі з профорієнтації та розвитку кар'єри.

Фахівці центру зайнятості ознайомили учнів із 
професіями майбутнього, дали поради  щодо пра-
вильного вибору фаху і навчального закладу. Про-
вели низку інтерактивних вправ, а також експрес-
тести, спрямовані на визначення особистісних 
якостей учнів.

На завершення учням запропонували перегляд 
профорієнтаційних роликів про оптимальний вибір 
майбутньої професійної діяльності.

В ніч з 24 на 25 березня сніг 
падатиме вже за літнім часом
У 2018 році перехід на літній час відбудеться в ніч з 24-го на 25-те березня. Стрілки 
годинника потрібно перевести на годину вперед о 3 год. ранку. 
У зв’язку з цим встати і лягти спати українцям 

доведеться раніше звичного часу. Такі зміни не-
рідко зумовлюють стрес організму, а для деяких 
людей перехід на літній час спричиняє негативні 
наслідки.

Щоб цього уникнути, варто підготуватися за-
здалегідь і дотримуватися кількох порад:

проводити більше часу на свіжому повітрі та •	
здійснювати піші прогулянки;
лягати спати трохи раніше, ніж зазвичай;•	
відмовитися від жирної та важкої їжі, пити •	
більше води, харчуватися збалансовано, від-
давати перевагу свіжим продуктам, овочам і 
фруктам;
не перевантажувати організм і проводити біль-•	
ше часу з рідними та близькими;
медики також рекомендують у перші дні після •	
переходу на літній час відмовитися від кави 
та алкогольних напоїв, які можуть негативно 
впливати на нервову систему і посилити стрес 
від зміни розпорядку дня.

А щодо снігу, то це був жарт, адже, за прогноза-
ми синоптиків, морози відступають. Вже наступ-
ного тижня в Україну, нарешті, прийде весна!

Лілія КУЛЕНИЧ.
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Ольга НИЖНИК:  
«Будьте вісниками доброти та милосердя»
18 квітня 2018 року в Україні відзначатимуть століття з дня створення на теренах нашої держави Товариства Червоного Хреста. З цієї нагоди у стінах 
НВК «Мишковицька ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ» провели виховний захід «Намисто милосердя». Учні, вчителі та гості зібралися в актовій залі, щоб вкотре засвід-
чити прагнення до гуманного суспільства, в якому шанують добро, милосердя, безкорисливість та взаємодопомогу.

Уряд встановив розміри та 
порядок виплати щорічної 
разової грошової допомоги 
Кабінет Міністрів 14 березня прийняв постанову 
«Деякі питання виплати у 2018 році разової грошової 
допомоги, передбаченої Законами України «Про ста-
тус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» і 
«Про жертви нацистських переслідувань».
Ухваленим документом встановлено розміри та порядок ви-

плати щорічної разової грошової допомоги до 5 травня учасникам 
бойових дій, інвалідам війни, учасникам війни, особам, які мають 
особливі заслуги перед Батьківщиною, та особам, на яких поши-
рюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, га-
рантії їх соціального захисту», а також жертвам нацистських пере-
слідувань.

Згідно з рішенням, виплату щорічної разової грошової допо-
моги до 5 травня у 2018 році передбачено у таких розмірах:

- особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малоліт-
нім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язням 
концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового три-
мання, визнаним особами з інвалідністю внаслідок загального за-
хворювання, трудового каліцтва та з інших причин:

I групи — 3 685 гривень;•	
II групи — 3 265 гривень;•	
III групи — 2 845 гривень;•	

- учасникам бойових дій та колишнім неповнолітнім (яким на 
момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язням концентра-
ційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також 
дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання 
їхніх батьків, – 1 265 гривень;

- особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, — 3 
685 гривень;

- членам сімей загиблих і дружинам (чоловікам) померлих осіб 
з інвалідністю внаслідок війни, дружинам (чоловікам), які не одру-
жилися вдруге, померлих учасників бойових дій, учасників війни 
та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами 
з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового калі-
цтва та з інших причин, — 630 гривень;

- учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних табо-
рів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, які були на-
сильно вивезені на примусові роботи, дітям партизанів, підпільни-
ків, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом 
у тилу ворога — 525 гривень.

Тетяна ГЛУХ, начальник ТО УПФУ Тернопільської області

Чи буде право на податкову знижку, якщо договір та 
квитанції на оплату оформлені на ім’я дитини
У Тернопільській ОДПІ зазначили, що скористатися правом на податкову знижку за 
навчання дитини може один з батьків, за умови надання ним відповідних підтверджую-
чих документів, зокрема, договору про навчання дитини, який укладений між навчаль-
ним закладом та дитиною, квитанції про оплату за навчання, довідки про доходи.

Милосердя  |  До 100-річчя Товариства Червоного Хреста України 

Тематично прибрана школа… У холі на-
вчального закладу — стенди, на яких роз-
міщена інформація про напрямки діяльності 
ТЧХУ, світлини із волонтерами Товариства, 
які в різні роки існування організації жертву-
вали власним життям, рятуючи інших. Також 
у ЗОШ провели конкурс малюнків на цю тему, 
участь у якому взяли учні 6-11 класів.

Ведучі свята наголосили на необхідності 
отримання знань щодо надання першої до-
помоги в різних ситуаціях, щоб убезпечити 
життя своє, рідних та оточуючих. І саме Това-
риство Червоного Хреста займається поши-
ренням такої інформації серед населення та 
проводить навчання громадян.

— Мишковицька ЗОШ дала старт відзна-
ченню 100-річного ювілею Товариства Чер-
воного Хреста України. Згодом аналогічні те-
матичні масові заходи відбудуться й у районі. 
Чому важливо, щоб діти отримали максимум 
інформації про діяльність товариства? Бо до-
брота і милосердя невіддільні від цієї органі-
зації і лише сильні духом та ласкаві серцем 
можуть стати на шлях волонтерства на знак 
відданості своїй Батьківщині, в ім’я любові до 

людей, — каже вчитель основ захисту Ві-
тчизни та медико-санітарної підготовки 
НВК «Мишковицька ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ» Ма-
рія Сирник.

Під час урочистої частини школярі за-
зирнули в історію — до витоків Товариства 
Червоного Хреста України, розповіли, як у 
міжвоєнні роки волонтери рятувати життя 
військовим, допомагали знедоленим, хво-
рим, постраждалим від вибуху ЧАЕС, а згодом 
— захисникам незалежної України та біжен-
цям із зони АТО. Лише упродовж 2014-2017 
років Товариство надало допомогу 1,2 млн 
внутрішньо переміщених осіб на загальну 
суму 505 млн грн і лікарняним закладам — 86 
млн грн. Важко переоцінити роль волонте-
рів ЧХУ не лише у житті нашої країни, а й 
всього світу, адже вони завжди там, де 

потрібна допомога. Так 
було, так є і так буде. 

Волонтери  загону «Ми-
лосердя» з Мишковицької 
школи — часті гості в гері-
атричному відділі районно-
го територіального медичного об’єднання, 
піклуються про одиноких людей, які там зна-
йшли прихисток. 

На захід у Мишковичі завітали начальник 
районного відділу освіти Василь Цаль, голо-
ва районної організації Товариства Черво-
ного Хреста Ольга Нижник та завідувач від-
діленням Тернопільської районної служби 
швидкої медичної допомоги Ганна Пелешок.

Ганна Богданівна продемонструвала на 
навчальному манекені, як правильно нада-
вати першу медичну допомогу потерпілому. 

Згодом школярі і самі спробували застосу-
вати на практиці отримані знання і тепер 
впевнено стверджують, що не розгубляться, 
якщо необхідно буде допомогти комусь. Умі-
ти правильно надавати першу медичну до-
помогу — обов’язок кожного.

— Сподіваюся, після розповіді про діяль-
ність Товариства Червоного Хреста у ваших 
серцях, дорогі діти, розгориться іскорка лю-
дяності та доброти. Бо ніщо інше, лише любов 
і піклування врятує нашу країну, тому першо-
черговими завданнями ТЧХУ є саме турбота 
про людину, — наголосила Ольга Нижник. 
— Будьте ж вісниками доброти та мило-
сердя, передайте свій досвід іншим, і тоді 
світ обов’язково стане кращим. 

Лілія КУЛЕНИЧ.

Соціальна допомога Податкові новини

Звернення — в ногу з часом
В управлінні обслуговування платників Тернопільської ОДПІ інформували, що грома-
дяни, відповідно до Закону України «Про звернення громадян», крім письмових звер-
нень, які надсилають поштою або передають особисто до податкової інспекції, можуть 
надсилати їх,  використовуючи засоби електронного зв’язку. 

У договорі про навчання має 
бути зазначено прізвище, ім’я та 
по батькові особи, яка буде безпо-
середньо навчатися (дитини).

Довідково: відповідно до ст. 
180 та ст. 199 Сімейного кодексу 
України (далі — Сімейний кодекс) 
батьки повинні утримувати своїх 
неповнолітніх дітей (до 18 років).

Згідно зі ст. 199 Сімейного ко-
дексу, якщо повнолітні діти про-
довжують навчатися і у зв’язку з 
цим потребують матеріальної до-
помоги, батьки зобов’язані утри-
мувати їх до досягнення двадцяти 
трьох років за умови, що вони 
можуть надавати матеріальну до-
помогу.

Статтею 317 Цивільного кодек-
су України (далі — Цивільний ко-
декс) передбачено, що власникові 
належать права володіння, корис-
тування та розпоряджання своїм 
майном, у тому числі грошовими 
коштами.

Ст. 32 Цивільного кодексу 
встановлено, що неповнолітня 
особа у віці від чотирнадцяти 
до вісімнадцяти років має право 
вчиняти правочини за згодою 
батьків (усиновлювачів) або пі-
клувальників.

Таким чином, один із батьків 
має право доручити своїй дити-
ні здійснити правочин у вигляді 
проведення розрахунку (сплати 

коштів) за навчання за рахунок 
належних йому коштів. При цьо-
му фактичні витрати на оплату 
вартості навчання несуть батьки 
дитини, яка навчається. 

Законом України «Про освіту» 
встановлено, що договір уклада-
ється між закладом освіти і здо-
бувачем освіти (його законними 
представниками) та/або юридич-
ною чи фізичною особою, яка 
здійснює оплату.

Докладніші консультації — у 
Центрі обслуговування платни-
ків за адресою: вул. Білецька, 1 
та за тел. 43-46-10.

Загальними вимогами для усіх 
таких звернень є те, що у них має 
бути зазначено прізвище, ім’я, 
по батькові, місце проживання 
громадянина, викладено суть 
порушеного питання, зауважен-
ня, пропозиції, заяви чи скарги, 
прохання чи вимоги. Письмове 
звернення має бути підписане 
заявником чи заявниками із за-
значенням дати. В електронному 
зверненні також має бути зазна-
чено електронну поштову адре-
су, на яку заявнику може бути 
надіслано відповідь, або відо-
мості про інші засоби зв’язку з 

ним. Застосування електронного 
цифрового підпису при надсилан-
ні електронного звернення не ви-
магається.

Однак, електронне звернен-
ня, надіслане без використання 
електронного підпису, має бути 

у вигляді скан-копії або фото-
копії з підписом заявника та за-
значенням дати. Цього вимагає 
Наказ Міністерства фінансів № 52 
від 11.02.2016 р. 

«Е-звернення» можна надісла-
ти: tr.dpi1918@sts.gov.ua

Також, в управлінні інформу-
вали, що впродовж перших двох 
місяців цього року до Тернопіль-
ської ОДПІ надійшло 8 письмо-
вих звернень громадян, що на 11 
менше, ніж у відповідному пе-
ріоді 2017 року. Половина з них 
— стосовно ухилення від сплати 
податків.



Подільське слово | №12 (5271)
п'ятниця, 23 березня 2018  5слово

24 березня — Всесвітній день боротьби з туберкульозом

Як отримати безоплатні ліки?
Зверніться до лікаря та отримайте пра-•	
вильно виписаний рецепт. 
Завітайте до аптеки з позначкою «Доступ-•	
ні ліки». 
Отримайте ліки безкоплатно або з частко-•	
вою доплатою за рецептом. 
Вартість ліків повністю або частково опла-

чує держава. У програмі беруть участь лише 
монопрепарати (які містять лише одну діючу 
речовину).

 
Де отримати ліки?
Пацієнт може обміняти рецепт на ліки у 

будь-якій аптеці, що підписала договір з міс-
цевим органом влади (закладом охорони 
здоров'я), долучилася до програми і має на-
ліпку «Доступні ліки». (Див. таблицю) 

Чому саме ці категорії 
захворювання?
Механізм відшкодування вартості ліків (ре-

імбурсації) поширюється на серцево-судинні 
захворювання, діабет ІІ типу та бронхіальну 
астму.  Пріоритетність надали лікуванню цих 
хвороб, оскільки саме вони найбільше впли-
вають на показники смертності населення 
або суттєво знижують якість життя пацієнта та 
ефективно лікуються на амбулаторному рівні. 

Смертність від серцево-судинних хвороб 
становить 65% від загальної смертності на-
селення в Україні. Відповідно до статистичних 
даних за 2015 рік, на діабет ІІ типу страждає 
один мільйон осіб. Це у 6 разів більше, ніж на 
діабет І типу (інсулінозалежний). Хворих на 
бронхіальну астму зареєстровано 210 тис., за 
статистикою 2015-го. Здебільшого, це діти та 
молодь.

 
Які діючі речовини передбачені  
програмою?
Серцево-судинні захворювання:
Аміодарон (Amiodarone) •	
Амлодипін (Amlodipine) •	

Атенолол (Atenolol) •	
Верапаміл (Verapamil) •	
Гідрохлортіазид (Hydrochlorothiazide) •	
Спіронолактон (Spironolactone) •	
Фуросемід (Furosemide) •	
Дигоксин (Digoxin) •	
Еналаприл (Enalapril) •	
Ізосорбіду динітрат (Isosorbide dinitrate) •	
Карведілол (Carvedilol) •	
Клопідогрель (Clopidogrel) •	
Метопролол (Metoprolol) •	
Нітрогліцерин (Glyceryl trinitrate) •	
Симвастатин (Simvastatin) •	
Бісопролол (Bisoprolol) •	
Лозартан (Losartanum)•	
Бронхіальна астма:
Беклометазон (Beclometasone) •	
Будесонід (Budesonide) •	
Сальбутамол (Salbutamol) •	
Діабет ІІ типу:
Метформін (Metformin) •	
Гліклазид (Gliclazide)•	
Глібенкламід (Glibenclamidum)•	
 
Що робити, якщо в аптеці  
немає ліків,  
передбачених програмою?
1. Пацієнт може зачекати, поки ліки надій-

дуть в аптеку. 
2. Пацієнт може звернутись в іншу аптеку. 
3. Пацієнт може обрати іншу торгову мар-

ку та доплатити різницю. 
 
Які ліки пацієнт може отримати 
безоплатно, а за які потрібно 
допачувати? 
Реєстр оптово-відпускних цін визначає 

максимальну ціну препарату, який може 
взяти участь в урядовій програмі «Доступні 
ліки». 

Держава компенсує вартість найдешев-
шого лікарського засобу, який подав заявку 
на участь у програмі «Доступні ліки». Тобто, 
такий препарат пацієнт матиме змогу отри-
мати безоплатно. 

Дорожчий, ціна на який не перевищує 
граничну референтну, пацієнт може отрима-
ти, доплативши різницю між мінімальною та 
роздрібною ціною обраного препарату. 

Ліки, ціна на які перевищує референтну 
ціну в 5 сусідніх країнах, не підпадають під 
програму відшкодування. Також наявність 
препарату у переліку залежить від рішення 
виробника про його участь у програмі — він 
має подати заявку для внесення свого препа-
рату до реєстру. 

Оновлений реєстр препаратів 
програми «Доступні ліки»
5 лютого 2018 року Міністерство охо-

рони здоров’я затвердило новий реєстр 
препаратів урядової програми «Доступні 
ліки» — третій від початку дії програми.

До оновленого реєстру увійшло 239 пре-
паратів від 48 виробників, з яких 18 україн-
ських і 30 — іноземних. Нагадаємо, раніше у 
програмі брали участь 198 препаратів від 43 
виробників.  

Завдяки новому механізму ціноутворен-
ня (додаткові 5 днів для фармкомпаній для 
зниження цінових пропозицій) список без-

оплатних препаратів вдалося розширити на 
13 найменувань. У новому переліку вже міс-
титься 47 препаратів, вартість яких на 100% 
відшкодовуватиме держава.

Детальна інформація про програму  
на спеціальній сторінці МОЗ  
http://moz.gov.ua/dostupni-liki

Завантажити перелік безоплатних лікарських засобів: 
http://moz.gov.ua/uploads/0/3482-bezoplatni_lz_a_2018.xlsx
Завантажити реєстр лікарських засобів, вартість яких підлягає 
відшкодуванню, станом на 22 січня 2018 року: 
http://moz.gov.ua/uploads/0/3481-reestr_likarskih_zasobiv_ 
vartist_akih_pidlagae_vidskoduvannu_stanom_na_22_
sicna_2018_roku.pdf

Будьте здорові!

Державна програма «Доступні ліки»
Від квітня 2017 року діє урядова програма «Доступні ліки». Пацієнти з серцево-судинними захворюваннями, бронхіаль-
ною астмою чи діабетом ІІ типу можуть отримати ліки безоплатно або з незначною доплатою.

Аптечні заклади, з якими  Тернопільське районне територіальне медичне 
об'єднання (ТРТМО) уклало угоди за програмою «Доступні ліки»

№  
п/п Назва аптеки Адреса телефони

1. КПТОР «Тернопільська обласна 
аптека № 78» м. Тернопіль, вул. Руська, 23 25-08-80

2 ФОП Сучинська Р. Р. с. Настасів, вул. Центральна, 27 43-58-19  
0682466845  

3. Аптека № 1 с. Ігровиця, вул. Гагаріна, 91 0673503935
ТОВТ Аптечне об’єднання:

4. Аптека № 168 м. Тернопіль, вул. Бродівська, 5 52-36-91  
0677449993

5. Аптечний пункт № 7 м. Тернопіль, вул. Клінічна, 1 25-37-23
6. Аптечний пункт № 8 м. Тернопіль, вул. Клінічна, 1 25-37-23

7. ФОП Комінко Л.М.  Аптека «Ма-
тері і дитини» м. Тернопіль, пр. Злуки, 45 26-82-81

8. ФОП Загородний О.М.  Аптека 
«Калина плюс» м. Тернопіль, вул. Живова, 9 0675994353

9. Тернопільська обл. комунальна 
міжлікарняна аптека № 126 м. Тернопіль, вул. Тролейбусна, 4 43-57-09

10.
Тернопільська обл. комунальна 
міжлікарняна аптека    
Аптечний пункт № 3

м. Тернопіль, вул. Купчинського, 14 43-62-84

ТзОв «Фармастер»:
11. Аптека № 147 «Доброго дня» м. Тернопіль, вул. Перля, 3 55-10-27
12. Аптека № 88 «Доброго дня» м. Тернопіль, вул. Живова, 9А 43-42-45
13. Аптека № 186 «Доброго дня» м. Тернопіль, вул. Київська, 9 26-50-79
14. Аптека № 209 «Доброго дня» м. Тернопіль, вул. Руська, 40 52-73-39
15. Тов. «Астан» м. Тернопіль, вул. Живова, 23 0676262919

ТзОВ «Мед-сервіс Львів»:
16. Аптека № 7 м. Тернопіль, вул. Чорновола, 12 52-32-38
17. Аптека № 28 м. Тернопіль, вул. Перемоги, 44 55-02-30

18. Аптека № 1 смт Велика Березовиця,   
вул. Енергетична, 19/2 29-13-94  

19 Фірма «ІКВЕЛ» м. Тернопіль, вул. Шевченка, 1/Б 52-32-51
20 Фірма «ІКВЕЛ» м. Тернопіль, вул. Київська, 9/А 43-77-82

Хвороба, яка ще  
не подолана
24 березня 1882 року видатний 

німецький вчений Роберт Кох від-
крив збудника туберкульозу — 
мікобактерії туберкульозу. Відто-
ді почалася науково обґрунтована  
боротьба проти  важкої хвороби 
людства.

Якщо у 1990 році було виявле-
но 7,5 млн хворих на цю недугу, то 
вже в 1992 році — 8 млн. Нині від 
туберкульозу на земній кулі що-
річно вмирають до 3 млн людей (в 
тому числі більше 300 тис. дітей)!

Туберкульоз є однією з наці-

ональних проблем України. Що-
року в країні виявляють близько 
21 тисячі хворих, з них — 600-650 
дітей до 14 років. Загальна кіль-
кість пацієнтів з активною фор-
мою туберкульозу досягла 100 
тисяч чоловік, із них 3,5 тисячі — 
діти. Здебільшого  хворіють люди 
працездатного віку. Починаючи з 
1993 року, в Україні помирає від 
туберкульозу 5,5 тисячі хворих. 
Щороку близько 7 тисяч осіб ста-
ють інвалідами 1 або 2 групи. 

Джерелом туберкульозної ін-
фекції є людина, але небезпеку 

становлять також велика рогата 
худоба, свині, кози, вівці, собаки, 
кішки тощо…

У навколишнє середовище 
хворий виділяє збудник з харко-
тинням, слиною, сечею. Особли-
во небезпечною для оточуючих є 
людина, у якої відкрита форма ту-
беркульозу. За один рік вона здат-
на заразити до 15 неінфікованих 
чоловік. До здорового організму 
збудники потрапляють переважно 
через повітря з часточками харко-
тиння чи слини, які розсіюються 
на віддаль до 2 метрів. Збудник 
туберкульозу може передаватись 
також через пил. Ще є контактний 
шлях зараження. Предмети побу-
ту хворого, забруднені харкотин-
ням, слиною з туберкульозними 
паличками (рушник, постільна 
білизна, носовичок, книги) мо-
жуть стати небезпечними. Під час 
поцілунків, рукостискань, допа-
лювання чужих цигарок збудник 
також може потрапити в здоро-
вий організм і викликати хворобу. 
Зараження може відбутися і алі-
ментарним  шляхом, тобто через 
інфіковані харчові продукти.

Інфікування не обов'язково 
спричиняє туберкульоз, хвороба 
розвивається лише в тих випад-
ках, коли в інфікованих людей, 
особливо дітей, знижений іму-
нітет. До причин ослаблення за-

хисних сил  організму належать 
шкідливі для здоров'я звички, 
перенесення важких хвороб, не-
повноцінне харчування, тютюно-
паління, вживання наркотиків, 
зловживання алкоголем тощо. 
Особливо в період статевого до-
зрівання вразливі дівчатка ві-
ком 13-15 років. Хвороба нерідко 
починається внаслідок перена-
пруження нервової системи, пе-
ревтомлення. Туберкульоз вважа-
ють соціальною хворобою. 

Якщо захворювання виявлене 
на ранній стадії — його ефектив-
но лікують. Тому важливо, щоб 
діти до 15 років не уникали ту-
беркулінової діагностики (проба 
МАНТУ), а підлітки і старші 15 
років — флюорографічних обсте-
жень. Іншим способом виявити 
туберкульоз неможливо.

Важливе значення має вакци-
нація. Якщо у щеплених недуга 
і виникає, то її перебіг відбува-
ється набагато легше і ніколи не 
спостерігається таких важких 
форм, як менінгіт, кістковий ту-
беркульоз.

Згідно з новим Національним 
календарем щеплень, вакцина-
цію новонароджених проводять 
на 3-5 день життя, а ревакцина-
цію — в 7 та 14 років. Правильно 
вакциновані (ревакциновані) діти 
хворіють на туберкульоз (у разі 

інфікування збудником) у 6,5 раза 
рідше за тих, хто не щеплений.

Значну роль в попередженні за-
хворювання на туберкульоз серед 
здорових осіб відіграє хіміопро-
філактика, тобто вживання про-
титуберкульозних препаратів. Їх 
призначають інфікованим дітям 
за результатами проби МАНТУ, а 
також всім особам, що перебува-
ють в контакті з туберкульозним 
хворим. 

Нагадуємо вагітним жінкам, 
що до початку пологів вони мають 
в жіночу консультацію принести 
довідку про склад сім'ї, завірену 
сільською радою та медичним 
працівником села. Всі ці особи по-
винні пройти профілактичний ме-
дичний огляд в районній поліклі-
ніці з  метою раннього виявлення 
туберкульозу. Новонароджену ди-
тину мають виписувати з полого-
вого будинку в здорову сім'ю.  Це 
і є попередженням туберкульозу в 
ранньому дитячому віці. 

Кожна людина один раз на рік 
повинна пройти медичний огляд, 
якщо вона шанує своє здоров'я і 
здоров'я оточуючих, особливо 
близьких та рідних.  Туберкульоз 
— заразна хвороба, а тому його 
краще попередити або виявити на 
ранній стадії і лікувати. 

Василь Ігорович КІНАХ,  
районний лікар-фтизіатр.
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Оселя-музей Іларіона Пилипця
Березневий, не по-весняному 

тріскучий мороз надійно одягнув 
у крижаний панцир річку Гнізну. 
У цій місцині, серед густого вер-
болозу, вона широка і глибока. По-
руч — знаменитий баворівський 
турбінний млин. Його побудува-
ли ще за часів Австро-Угорської 
імперії, на зорі ХХ століття. А 
спалили по-варварськи новоявле-
ні «крутелики»-бізнесмени на по-
чатку 1990-х. Дуже вже їм хотілося 
його за безцінь «прихватизувати». 
Сьогодні він стоїть як німий докір 
і баворівській громаді, і тим, хто 
серед зрадливої ночі запустив чер-
воного півня. Роздумуючи про це, 
зайшов у глухий кут невеличкої 
сільської вулички, де понад двад-
цять років тому мій давній при-
ятель, знаний у мистецьких колах 
тернополянин Іларіон Пилипець, 
придбав стару розвалюху. Місцеві 
вже почали на ті кілька соток зем-
лі зносити різний непотріб, і хтоз-
на, чи не перетворилося б це ма-
льовниче місце на смітник, якби 
Іларіон Ілліч не розгледів у ньому 
величезний потенціал.

Гостинну садибу відгороджу-
ють оригінальні різьблені во-
рота й декоративний частокіл 
із просмолених стовбурів дерев. 
Перед ними — погруддя Кобза-
ря із вмурованими камінцями. 
Деякі з них із малої батьківщини 
Т. Шевченка, сіл Моринці й Кири-
лівка, та з Чернечої гори в Каневі, 

де спочиває народний поет, при-
віз син Олег. Інші з далекого Ман-
гишлаку в Казахастані, де десять 
років перебував у засланні Тарас 
Григорович, доправив тернополя-
нин, заслужений художник Укра-
їни Євген Удін, щирий приятель 
пана Іларіона.

— Творчістю Т. Шевченка я за-
хопився з раннього дитинства, що 
минуло у селі Біла Чортківського 
району. У шкільні роки вивчив 
напам’ять майже весь «Кобзар». 
На сьогодні вже зібрав понад 200 
«Кобзарів», виданих майже всі-
ма мовами світу. Останній при-
мірник мені надіслали з США, 
— каже Іларіон Пилипець. 

У його колекції є багато друко-
ваної літератури про Тараса Гри-
горовича, прижиттєве видання 
його творів, деякі картини, напи-
сані поетом-художником, а також 
портрети українського пророка. 

Іларіон Пилипець неподалік 
обійстя встановив фігуру Божої 
Матері та каплицю. Щомісяця 
тут править службу Божу за-
прошений священик. Покласти 
квіти, помолитися, відмовити 
Хресну дорогу тут може будь-хто 
з місцевих чи подорожніх. 

На своєму подвір’ї спорудив 
копію піраміди Хеопса (масш-
таб: 1 до 100). Вірить, що медита-
ція всередині конструкції додасть 
життєвої енергії. 

У колекції краєзнавця — ма-
кети буцнівської кузні, баво-
рівського турбінного млина, 
водяного млина села Луценки 
Лохвицького району Полтав-
ської області і вітряного млина 
села Біла Чортківського району. 
Пан Іларіон виготовив мініатюр-
ні макети криївок, багато з них 
— для Тернопільського обласно-
го музею політв’язнів і репресо-
ваних. А справжнього масштабу 
криївку облаштував під будин-
ком. Нині 70-річний чоловік за-
вершує меморіал жертвам голо-
домору.

У гостьовій книзі захоплені від-
гуки залишили геніальний худож-

ник Іван Марчук, кобзар Микола 
Литвин, письменники Микола 
Вінграновський і Степан Сапе-
ляк, скульптор Емануїл Мисько, 
артисти Богдан Ступка, Віталій 
Розстальний, Євген Шах, Тамара 
Стратієнко та багато інших відо-
мих людей. Одними з перших від-
відали Іларіона Пилипця Ігор та 
Оксана Білозір.

У баворівську оселю-музей 
часто приходять на екскурсію 
учні шкіл району, обласного цен-
тру, жителі Баворова та сусідних 
населених пунктів. 

У господаря є велика бібліоте-
ка. Крім того, він і сам — майстер 
пера дотепного жанру. Видав 11 
книжок і продовжує писати.

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ.

Людина і її справа

Байковецька весна
Хоча березень і показує морозний і сніжний характер та сонце піднімається все вище, світло-
вий день збільшується. Трудівники села очікують на початок хліборобського року. В ТОВ «Ві-
кторія» Тернопільського району (директор Степан Маціборка) готові до виходу в поле грунто-
обробна і посівна техніка, розкидачі мінеральних добрив, автотранспорт, пально-мастильні 
матеріали, необхідний комплект першочергових запасних частин, насіннєвий матеріал. 

Посівна-2018 На часі

За прогнозами синоптиків, весна буде холодною,  
а літо дощовим. Отже, як каже директор сільгосп-
товариства Богдан Заполух, доведеться весняний 
погожий день за бороду хапати. Йому, досвідченому 
агроному, тямущому керівнику за більш як сорок років 
праці на хлібній ниві всього довелося побачити.

— Озимий клин на орендованих полях ТОВ « Вікто-
рія» сягає понад тисячу гектарів, зокрема: озимої пше-
ниці посіяно 470, ячменю — 370, озимого ріпаку — 300 
гектарів, — каже Богдан Михайлович. —Тепер головне 
— підживити вчасно. Це робитимуть досвідчені ме-
ханізатори Володимир Муха, Ярослав Білецький, 
Юрій Заполух, Віталій Чорний. Транспортуватимуть 
мінеральні добрива водії Ярослав Грушка, Зіновій 
Чупило, Зіновій Гураль, Анатолій Волянюк. Усі вони 
десятки років трудяться в байковецькому господар-
стві, відповідальні, старанні працівники, добре знають 
і вміють продуктивно експлуатувати сучасну техніку, 
оперативно маневрувати нею за будь-яких умов.

До нашої розмови приєднується молодий голо-
вний агроном Сергій Якимець. Байковецька весна 
стане другою у його трудовій біографії. Торік у травні 
прийшов у ТОВ « Вікторія» з посади головного агроно-
ма ПраТ «Райз-Максимко». Всі відгукуються про Сергія 
якнайкраще — і спеціаліст чудовий, і людина сумлінна 

та чуйна, любить землю, сільських трудівників. Моло-
дим дасть слушну настанову і до порад старших при-
слухається.

На полях ТОВ «Вікторія» сумлінно працює весь наш 
колектив, — каже головний агроном Сергій Яки-
мець. — Рослинництво — прибуткова галузь, основна 
у виробничій діяльності товариства. Запроваджуємо 
нові технології, а також інноваційні проекти, виро-
щуємо нові сорти зернових і технічних культур, запо-
зичуємо кращий досвід ведення у провідних аграріїв 
Тернопільщини, так і інших областей України. Цьогоріч 
сіятимемо ярий ячмінь, сою, горох і, звісно, цукрові бу-
ряки. Площі під них збільшили удвічі. Торік із кожного 
гектара зібрали у заліковій вазі 720 центнерів солод-
ких коренів. 

Щоб дати полям відпочити, частково вивели із сі-
возміни технічні енергетичні культури — кукурудзу, 
соняшник. Замість них  розширимо площі під ярий яч-
мінь, цукровий буряк та горох.

— Веснувати готові! Щороку поповнюємо 
машинно-тракторний парк сільгосптовариства су-
часною і високопродуктивною технікою. Чекаємо 
на стабільну погоду, — каже головний інженер На-
зар Озерянський. 

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ. Фото автора. 

Оре землю, сіє добірне зерно до-
свідчений механізатор з 40-річним 
стажем Володимир Муха.  
Він є наставником молодих меха-
нізаторів.

Молодий тракторист Воло-
димир Гевусь готує до виходу 
на весняне поле розкидач міне-
ральних добрив.

На підживленні озимини та посіву 
юрих і технічних культур в ТОВ 
«Вікторія» не обходяться без 
сумлінного і старанного тракто-
риста Ярослава Білецького.

Створюйте зелені зони
Цьогоріч територія держлісфонду Тернопільщини попо-
вниться 150 гектарами нових лісів. Про це повідомила 
прес-служба Тернопільлісу.
Тернопільська область належить 

до малолісистих областей України. 
Площа земель лісогосподарського 
призначення області станом на 1 
січня 2016 року становила 201,4 тис. 
га, з них 183,2 тис. га земель, вкри-
тих лісовою рослинністю. Лісис-
тість області становить 13,3%, що 
нижче від науково-обґрунтованого 
показника для регіону (20%) та се-
реднього по Україні (16%). На одно-
го жителя області припадає 0,19 га 
вкритих лісом земель,  йдеться в 
повідомленні.

Аби змінити ситуацію та збільшити лісистість області, Тернопільське 
обласне управління лісового та мисливського господарства разом із 
представниками екологічних організацій, інститутів громадянського 
суспільства та науковцями розробило Програму розвитку лісового 
господарства на 2017-2021 роки, метою якої є усунення дисбалансів у 
лісовому господарстві між нормами залісненості території області та її 
реальним станом. 

Лісівники готові забезпечити всі громади садивним матеріа-
лом для створення зелених зон на їхніх територіях. Зокрема, для 
забезпечення робіт із відтворення лісів садивним матеріалом в об-
ласті функціонує 80 розсадників, в яких 2017 року вирощено понад 6 
мільйонів штук стандартних сіянців та 214,3 тисячі штук стандартних 
саджанців лісових порід.

Ми маємо захищати  
власний ринок
Ситуація на ринку міне-
ральних добрив, що скла-
лася в Україні, вимагає рі-
шучих кроків, спрямованих 
на відновлення власного 
виробництва, недопущення 
дефіциту, повного забезпе-
чення аграріїв необхідною 
продукцією за прийнятни-
ми цінами і введення анти-
демпінгових мит проти не-
доброчесних виробників.
«Я поставив чітке завдання — забезпечити відновлення роботи 

українських підприємств хімічної промисловості, а їх у нас багато. Важ-
ливо також забезпечити аграріїв мінеральними добривами і не допус-
тити штучний дефіцит. Ми маємо захищати власний ринок. А якщо є 
демпінгові історії, маємо встановлювати антидемпінгові мита», — ска-
зав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.
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Герой сьогоднішньої розповіді 
— знакова фігура для національно-
патріотичного руху Довжанки та всього, 
на той час, Козлівського району — Сте-
пан Антонович Маркіза, 1909 р. н. Саме 
навколо нього та завдяки йому згуртува-
лися місцеві патріоти, щоб чинити опір 
несправедливості. 

З юних літ він бунтував проти ворожо-
го гніту, як польського та нацистського, 
так і радянського. Відомо, що вже з 1928 
року був членом товариств «Просвіта» 
та «Рідна школа», а згодом — осередку 
політичної партії «УНДО» (Українське 
національно-демократичне об'єднання). 
Партія являла собою не так модерну ор-
ганізацію, як широкий національний рух 
без точного реєстру членів, без членських 
внесків, але з виразною партійною дисци-
пліною і взаємною лояльністю між про-
водом і низовими діячами. В середині 30-х 
партія набула популярності на Галичині та 
Волині, мала представників у польському 
Сеймі та Сенаті. Програма партії базува-
лася на ідеології соборності й державності, 
демократії й антикомунізму, на міжнарод-
ній арені вела боротьбу проти легалізації 
чужого панування, а в Сеймі чи Сенаті — 
за виконання Польщею її міжнародних і 
конституційних зобов’язань. Бути членом 
цієї партії вважалося за честь.

Також відомо, що НКВС інкриміну-
вало йому зв'язок із членами товариства 
«Міщанське братство», яке на початку ХХ 
ст. відігравало провідну роль у культурно-
просвітницькому житті Тернополя. До 
речі, саме члени братства побудували бу-
динок обласної філармонії в Тернополі, 
який був їхнім, так би мовити, штабом. 
Там відбувалися регулярні сходини членів 
та однодумців, дебати, театральні вистави, 
вечорниці, гаївки.

У 1931-1932 рр. С.А. Маркіза служив у 
польській армії каноніром 7-го артилерій-
ського полку в м. Познань. Після повернен-
ня додому, продовжив свою патріотично-
революційну діяльність. У 1933-му був 
арештований поліцією та засуджений за 
розповсюдження антипольських листі-
вок, які отримав у Львові від побратимів, 
і розклеював у Тернополі у людних місцях. 
Очевидно, тогочасне польське криміналь-
не законодавство було суттєво гуманні-
ше за радянське, адже отримав він лише 
2 роки буцегарні. Повернувшись після 
ув’язнення, не зламався і не злякався, а, 
навпаки, зі ще більшим завзяттям продо-
вжив свою боротьбу.

Прищеплена з молоком матері непри-
язнь до польського панування виявила-
ся з приходом «перших совєтів» у 1939 
році. Степан Маркіза був призначений го-
ловою тимчасової сільуправи і, як зазначе-
но в матеріалах кримінальної справи, брав 
активну участь у «ліквідації польських 
буржуазних залишків». Напевно, це була 
єдина мотивація, що спонукала його по-
годитися на призначення, адже буквально 
через кілька місяців, пояснивши своє рі-
шення проблемами зі здоров'ям, він поки-
нув займану посаду. Очевидно зрозумів, 
що з «совєтами» йому не по дорозі…

Наприкінці листопада 1939 р. відбула-
ся підпільна зустріч членів «Міщанського 
братства», яке на той час вже було забо-
ронене радянською владою, а його члени 
зазнали гонінь та арештів з боку репре-
сивних органів. За інформацією НКВС, 
Степан Маркіза теж був на згаданому зі-
бранні, за що був затриманий 26 грудня 
1939 року. При обшуку вилучили пісто-
лет «Браунінг» та 6 патронів до нього.

 Майже рік його тримали в Тернопіль-
ській тюрмі, вимагали зізнання про член-
ство в «Міщанському братстві», ОУН, 
антирадянській пропаганді тощо. Допиту-
вали з усіма можливими екзекуціями, які 
передбачав процес допиту в радянських 
катівнях. Проте, очевидно, це не дало жод-

них результатів, оскільки 20 жовтня 1940 
року Степана Антоновича звільнили, а 
справу щодо нього закрили. 

Після звільнення з тюрми, розуміючи, 
що відтепер він під прицілом в органів 
державної безпеки, які шукатимуть най-
меншої нагоди для його арешту, не бажа-
ючи припиняти свою боротьбу, Маркіза 
переходить на нелегальне положення та 
примикає до таких же, як і він «хлопців, 
що ходять по ночах» — членів УПА.

Про його практичну діяльність в УПА 
відомо не багато. Проте, вивчивши низ-
ку справ, ми дізналися, що С.А. Маркіза 
мав псевдонім «Іскра», а згодом «Гордій», 
«Тур», був членом боївки «Летючого», 
командував кущем, який належав до 
цього бойового угрупування та базу-
вався в с. Довжанка. Протягом 1940-1941 
рр. вивчив, завербував та підготував до 
боротьби в ОУН-УПА братів Петра та 
Василя Дедів, Олексія Томківа, Богдана 
Обшанського, Степана Лилика, Стефана 
Волянського, Стаха Рудакевича, Миколу 
Білоуса, Миколу Коваля. Під його безпосе-
реднім керівництвом сформовано осеред-
ок ОУН у селі, підібрано штат зв’язкових 
для УПА з місцевих дівчат. Брав активну 
участь у діяльності місцевих патріотичних 
рухів, відвідував збори націоналістів. У 
кримінальній справі щодо Олексія Григо-
ровича Томківа збереглися відомості про 
те, що на таких зібраннях у передвоєнний 
період Степан Маркіза постійно наголо-
шував, що скоро почнеться війна між Ні-
меччиною та СРСР. Відповідно до вказівок 
центрального націоналістичного проводу 
завданням українських патріотів у такій 
ситуації є чинити спротив більшовикам 
на місцях, при наступі німців обеззброю-
вати відступаючі підрозділи Червоної ар-
мії, нападати на обози, вчиняти каральні 
акції щодо місцевого радянського активу. 
Саме таким шляхом можна досягти мети 
— створення самостійної держави, неза-
лежної України. 

Таким чином, 24 червня 1941 року, вже 
знаючи про напад нацистської Німеччини 
та панічний відступ радянських військ, 
Маркіза організував каральну акцію над 
представниками радянського активу села 
— головою сільуправи Іваном Осадчу-
ком, директором млина Олександром Бі-
ліцьким та бухгалтером млина (прізвище 
не відоме, відомо лише, що єврей за на-
ціональністю). Разом із ним в акції бра-
ли участь згадувані вже брати Дедіви та 
Олексій Томків. 

Крім того, вдалося встановити, що в 
ході роззброєння відступаючих радян-
ських військових зібрано чималий арсенал: 
протитанкову гвинтівку, 22 стрілецьких 
гвинтівки радянського зразка, 3 автомати 
ППШ, гранати різних найменувань, багато 
набоїв, одяг та документи червоноармій-
ців. Усі трофеї було заховано у схроні на 
місцевому кладовищі, а згодом переміще-
но в одну із криївок неподалік села.

З приходом німців стало трохи вільні-
ше, але не на довго… Почалися непомірні 
побори з населення — «контингент», від-
правка молоді на роботи до Німеччини. З 
часом стало зрозуміло, що в плани рейху не 
входить існування незалежної України. Та-
ким чином, епізодичний союзник перетво-
рився на чергового ворога – окупанта. Геста-
по так само, як і польська поліція та НКВС, 
переслідувало українських патріотів. 

У 1942 році в Довжанку повернувся з 
полону, в який він потрапив під час так 
званої німецько-польської війни (1939-
1941 рр.), Михайло Іванович Гутвір, 1912 
р. н. Оскільки його дід був етнічним нім-
цем, Михайлові вдалося отримати по-
свідку «Volksdeutsche» («фольксдойче» — 
загальна назва німецьких національних 
меншин у Європі напередодні та в роки 
Другої світової війни), що надавало йому 
певні преференції. Але платою за них мала 
стати співпраця з гестапо. Так Гутвір став 
таємним агентом цієї служби і видав ба-
гатьох революціонерів-односельців, зо-
крема Степана Маркізу, Петра Дедіва, 
Стефана Волянського і Стаха Рудакевича. 

Усіх їх було арештовано в 1942 році. Сте-
пану Маркізі вдалося втекти, доля інших 
арештантів невідома.

Так Степан Маркіза знову опинився 
поза законом та продовжив боротьбу у 
підпіллі. У зв’язку зі зміною оперативної 
обстановки Тернопільським окружним 
проводом ОУН було прийняте рішення 
про створення нового підрозділу УПА-
Захід сотні «Буйні». Після інтенсивної 
підготовки протягом літа 1943 року, 7 
листопада на збірному пункті в с. Велика 
Лука зібралися добровольці, загальною 
чисельністю понад 50 чоловік. На цих збо-
рах провідник Тернопільщини Іван Комар 
«Шелест» призначив командиром ново-
створеного підрозділу Маркізу Степана. 
Таким чином, наш земляк увійшов в іс-
торію, як «Гордій» — командир одного із 
найбоєздатніших підрозділів військової 
округи «Лисоня».

У жовтні 1944 року сотня «Буйні» при-
пинила своє існування. Після розфор-
мування сотні Маркізу перевели у склад 
Тернопільського повітового надрайонно-
го проводу. Відомо, що станом на 1 січня 
1945 року був вістуном, старшим булав-
ним (підстаршинські (унтер-офіцерські) 
військові звання).

Пік терору репресивних органів сто-
совно жителів Довжанки припадає на 
період 1944-1945 рр. Постійні арешти, 
рейди, засідки, розстріли… Практич-
но з перших днів другої радянської 
окупації розпочалося нищівне по-
лювання й на «бандерівських банди-
тів», як ворогів народу та посібників 
Гітлера. 7 квітня 1944 року затриманий 
О.Г.Томків. Слідством доведено його 
вину у вбивстві Осадчука та Біліцького 
в червні 1941 року. За місяць, 6 травня, 
військовий трибунал засудив його до 
найвищої міри покарання — розстрілу. 
Вирок приведений в силу 29.07.1944 
року в Кременецькій тюрмі.

29 листопада 1945 року відбулася масш-
табна військово-чекістська операція на 
хуторі Заруда поблизу Довжанки, в ході 
якої виявлено чотири криївки та знайдено 
чималий запас зброї, набоїв до неї, про-
дуктів харчування, одяг та й самих «бан-
дерівців». Під час штурму вбито чотирьох 
бійців, серед яких були Степан Маркіза, 
Богдан Дзинаковський (псевдо «Віктор», 
уродженець с. Цебрів) та Григорій Січко-
різ (псевдонім «Гроза», уродженець с. По-
кропивна). Точніше, не вбито, вони самі 
себе застрелили, щоб не датися живими в 
руки ворогу, адже знали, що їх чекає…

З архівів СБУ

Сьогоднішньою статтею ми почнемо розповідь про національно-
визвольну боротьбу у селі Довжанка. Вивчивши матеріали 22-х 
кримінальних справ, ми встановили, що жертвами радянських 
репресій в період 1939-1941, 1944-1949 рр. стали понад 50 мешкан-
ців цього села. Багато родин були примусово виселені у віддаленні 
куточки СРСР. А ще близько сотні хоч і не були засуджені, проте їх 
викликали на допити, де протягом кількох тижнів нещадно били, 
так і не отримавши бажаних свідчень. 

Ось як в літописі УПА в розділі «Хроніка сотні «Буйні» 
бунчужний сотні «Колос» (Касьян Брикайло)  

згадує про знайомство з «Гордієм»: 
«При кінці грудня прибули до с. Козівки, Тернопільського повіту. 

Тут ми одержали нового командира – Гордія. Він походив із с. До-
вжанки, Козловського р-ну. З вигляду симпатичний, літ около 35, се-
реднього росту; довголітній член ОУН, а останньо, перед приходом 
до нас, сповняв функцію повітового військовика. 

Він привітався з нами чемно та випитував, як нам живеться. Від 
першої хвилини він здобув собі серед повстанців пошану і любов. Над-
звичайно був добрий та справедливий, але замало рішучий й енер-
гійний, як виказалось опісля. В критичних випадках, де треба було 
бути строгим і рішучим, він був зам’який. Перебравши відділ, він 
ознайомлювався зі всіма поодиноко, неначе хотів довідатись, яка в 
нас постава до революційної боротьби, який ідейно-політичний рі-
вень та як ми є вишколені під оглядом військовим.

…В селі ми квартирували по роям. Гордій приходив до кожної гру-
пи окремо, перепроваджував виклади на різні теми, а часом так 
прийшов, щоб поговорити. При тім завжди звертав увагу, щоб ми 
були обережні, додержували засад конспірації та примірно поводи-
лись між населенням».
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«Величне і вічне Тарасове слово»
У с. Івачів Долішній біля пам’ятника Кобзарю відбулась імпреза  
«Величне і вічне Тарасове слово».

Роби добро ближньому своєму — і тобі 
примножиться

«Святий дух великого Кобзаря»
15 березня на базі Мишковицької сільської бібліотеки-філії 

працівники відділення денного перебування Територіального цен-
тру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Тер-
нопільського району Марія Давидова, Люба Павловська, Уляна Фос-
тата, Марія Бакалець та бібліотекар Галина Дудас провели для людей 
похилого віку захід, присвячений 204-й річниці від дня народження 
Кобзаря «Перебування Тараса Шевченка на Тернопільщині». Восени 
1846 року за завданням Археографічної комісії він відвідував Ви-
шнівець, Почаїв, Кременець і довколишні села. 

Доповненням до розповіді став перегляд літератури з книжкової 
виставки «Святий дух великого Кобзаря». 

Галина ДУДАС, завідуюча бібліотекою-філією, с. Мишковичі.

«Обніміться ж, брати мої»
18 березня в клубі села Драганівка відбувся 
літературно-музичний вечір вшанування пам’яті ве-
ликого генія — Т. Г. Шевченка.

Ведучі розповіли глядачам про цікаві сторінки його життя. Учас-
ники художньої самодіяльності захоплюючою театральною грою ви-
світлювали допитливість Шевченка у дитинстві, цілеспрямованість 
в юності та доброту у зрілості. Учасники районного конкурсу читців 
поезії Шевченка «Борітеся — поборете» розчулили глядачів декла-
муванням творів митця та потішили чудовим виконанням пісень.

«Уклін тобі, Тарасе»
18 березня в Романівському клубі відбувся концерт.
У програмі взяли участь ансамбль «Романчани» (керівник Тарас 

Сотула) та дитячий колектив (керівник Зоряна Гонзуль). Учасники 
дійства декламували вірші Т. Г. Шевченка, співали пісні на слова 
Кобзаря.

Сільський голова Галина Ярославівна Петріченко щиро подяку-
вала учасникам художньої самодіяльності за їх мистецьку працю, 
яка сприяє вихованню патріотичних почуттів у молоді та шанобли-
вого ставлення до культури українського народу. 

Зоряна МУЛЬТАН, бібліотекар с. Романівка

Будь-яке свято — чудова нагода подарувати тепло наших сердець 
тим, хто потребує цього найбільше — людям похилого віку. 
До Шевченківських днів у клубах та бібліотеках сіл району провели 
душевні зустрічі з представниками старшого покоління. 

«Великому сину великого народу»
Таку назву мав захід, який відбувся 18 березня в БК с. Забойки

У кожного народу серед великих творців літератури є поети, імена яких оповиті невмирущою 
любов'ю і славою. В українського народу таким є Тарас Шевченко, чия безсмертна спадщина — 
одна з найбільших вершин людського генія. Він — велетень духу, митець могутньої творчої сили, 
непримиренний борець проти будь-якого гноблення людини людиною.

«Кобзарю! Знов до тебе я приходжу,
Бо ти для мене — совість і закон».

Ліна Костенко

Щороку в березні в кожному куточку української землі 
вшановують пам’ять Кобзаря.

Розпочав захід парох села отець Орест Глубіш. Він 
розповів  про християнські віхи життя Шевченка. По-
тім всі разом схилили голови в молитві. Викладач тех-
нічного коледжу Ольга Володимирівна Літвінюк роз-
крила багатогранність таланту Тараса Шевченка.

Учні декламували поезії Кобзаря — джерела проро-
чої мудрості. У виконанні чоловічого ансамблю лунали 
пісні «Думи мої, думи мої», «Заповіт», «Реве та стогне 
Дніпр широкий» та 
інші.

У рамках захо-
ду в бібліотеці-філії 
провели флешмоб 
«Молодь читає Шев-
ченка». Також було 
презентовано книж-
кову виставку «Наша 
дума, наша пісня не 
вмре, не загине!». 

Молоді аматори своїм висту-
пом показали, що вони гідні на-
зиватись нащадками Кобзаря. З 
душею, ніби прожили кожне сло-
во, вірш, пісню і п'єсу, учасники 
тематичного вечора Діана Кузь, 
Юлія і Анастасія Гончар, Соломія 
Печенюк, Іван і Василь Яртим, Та-
рас і Назар Щурко, Павло Радь, а 
також учасники районного огля-
ду конкурсу «Борітеся поборете» 
Анастасія Стецик, Ангеліна Дубас, 
Тетяна Куріца, Софія Безкоровай-
на, Олександр Танасишин та їх 
художній керівник Іванна Басіста 
змогли донести слухачам глибину 
творчості Кобзаря.

Присутні ознайомились з ви-
ставкою видань поезій великого 
генія «З Шевченком у серці», яку 
презентувала завбібліотекою-
філією О. М. Телих. Алла БАЛАКУНЕцЬ, директор БК с. Забойки

Продовження на стор. 16

Літературна година «Україно, зі словом Та-
раса безсмертна ти будеш в віках» відбулася 12 
березня 2018 року в селі Великий Глибочок.

На свято завітали люди похилого віку, одинокі. 
Тут прозвучали вірші українського генія у вико-
нанні юних читачів бібліотеки, звучали пісні на 
слова Шевченка в аранжуванні Романа Винника.

Гості свята ознайомилися з виставкою «Вічна 
книга великого українця».

До проведення заходу долучилися соціальні 
працівники Галина Юськів і Світлана 
Білінська. Слова вдячності організа-
торам і ведучим свята висловила сіль-
ський голова Надія Іванівна Зарівна. 
«Такі зустрічі дають змогу людям роз-
повісти про наболіле, відпочити ду-
шею, розвіяти відчуття самотності», — 
сказала вона.

Продовжили спілкування за чашкою 
чаю. Сімейний лікар Оксана Петрівна 
Юркевич розповіла присутнім про ме-
дичну реформу.

Лілія СЕМЕНИНА,  
завідуюча бібліотекою-філією  

села Великий Глибочок.

Добрі справи
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Вітаємо!

Рідненька моя, вітаю! Бажаю здоров’я і на-
тхнення, успіхів і добра, любові і благополуччя. 
Дякую за щасливо прожиті роки, сподіваюся, що 
наше щастя з роками ставатиме все більшим, 
а любов — все міцнішою. Кохаю тебе!

Твій чоловік

21 березня свій славний ювілей відсвяткувала начальник 
фінансового управління Тернопільського району, щира, му-
дра і надзвичайно красива жінка Ольга Борисівна Казимирів. 
Колектив редакції «Подільського слова» приєднується до всіх 
привітань. Нехай здійсняться всі найкращі побажання!
Кожна людина має свій вимір щастя. 
Будьте щасливі, як хочеться Вам, Ольго Борисівно!

Шановна ОЛЬГО БОРИСІВНО!
У день 50-річного ювілею прийміть щирі вітан-
ня від вашого рідного колективу фінансового 
управління!
Бажаємо Вам міцного здоров’я, щастя, здійснення всіх 

мрій та задумів!
Нехай життєві сходи будуть вкриті червоною доріжкою 

успіху, добробуту, мудрості. Онуки хай тішать радісним 
сміхом, діти — щастям, а ваша половинка — коханням!

Наснаги Вам до праці в фінансовій сфері, продуктивних 
бюджетних комісій та колегій, успішних проектів рішень, 
бюджетів, звітів, планово-цільових методів!

Хай доля збагачує Вас життєвою мудрістю, енергією, 
натхненням і радістю сьогодення.

Нехай життя стане казкою, у якій Ви завжди будете 
бажаним гостем.

Нехай Господь із неба щастя посилає,
Хай Матір Божа Вас оберігає!
Хай буде здоров'я міцне, як граніт,
На многая, многая, многая літ.

Наш дружній колектив —  
це заслуга Ольги Борисівни!
Завжди уважна до підлеглих, коректно 

вирішує їхні проблеми, дорожить взаємною 
повагою і дружбою.

Пройшовши шлях від економіста до на-
чальника управління, має багатий профе-
сійний досвід та відмінно організовує й за-
безпечує результативну роботу, цінує досвід 
колег, не зупиняється перед труднощами, 
наполегливо й енергійно йде до мети.

Шановна Ольго Борисівно, бажаю Вам 
стабільного благополуччя, реалізації ідей і 
задуманих планів, яскравих подій, чудового 
настрою, міцного здоров’я!

Ірина Миронівна Ващенко, заступник начальника фі-
нансового управління-начальник бюджетного відділу 

Після вихідних або відпустки хочеться на роботу, тому що знаєш: там на тебе чекає мудрий 
керівник, взаємоповага, душевне тепло, взаємовиручка, дружна сім’я співпрацівників.  
А душею нашої фінансової сім’ї є Ольга Борисівна! 
Поряд із нею надзвичайно легко пра-

цювати.
Ми ходимо в походи, їздимо на екс-

курсії, відвідуємо вистави, концерти, ра-
зом святкуємо різні родинні події.

А як чудово відзначили 50-річчя 

утворення Тернопільського району! З 
ініціативи Ольги Борисівни зібралися 
всі наші працівники та колишні керівни-
ки управління. І як було приємно отри-
мувати медалі, які Ольга Борисівна за-
мовила для всіх як подяку за працю!

Ми дякуємо Богу за нашого керів-
ника.

Радіємо з Вами у Ваш день народжен-
ня! Любимо і цінуємо Вас!

Наталія Ігорівна Когут,  начальник відділу  
доходів  та економічного аналізу

Пам’ятаю, як мама повсякчас підтримувала мене на конкурсах і 
виступах із танців: завжди шукала мені найкращу сукню, робила не-
ймовірні зачіски, їхала зі мною в інші міста, а головне — вона в мене 
вірила, і я, розуміючи це, намагалася не розчарувати!

 Люба моя матусю, вітаю тебе з таким чудовим святом! Хочу по-
дякувати за те, що ти даруєш цьому світу промінчик любові й добра! 
Дякую тобі за підтримку, розуміння, ласку і любов! Бажаю, щоб попе-
реду було все найцікавіше: багато подорожей, цікавої роботи, щирих 
розмов із друзями, весілля праправнуків... Люблю тебе безмежно!

Донька Людмила  

Дорогенька сестричко! Дотепер від-
чуваю в своїй долоні твою маленьку те-
плу ручку. Це було тоді, коли вела тебе 
в садочок і тримала міцно, бо відчувала 
відповідальність за тебе. Тоді тобі було 
4-5 років, а мені 8-9. Так на все життя ти 
залишилася тим сонечком, яке світить 
за будь-якої погоди. 

А сьогодні в тебе чудова дата, 
Вік прекрасний, 
Щоб відчувати смак життя, 
Бажання здійснювати власні, 
Плекати кращі почуття! 
Щоби душа завжди раділа 
Усмішкам, сонцю, небесам, 
Натхненню, що дарує крила, 
І щирим, лагідним словам. 

Цілую, обіймаю, ціную і люблю.
   Твоя Наташа. 

Дорога наша донечко, вітаємо тебе! Бажаємо доброго 
здоров’я, щастя, любові, домашнього затишку, радості від 
рідних. Нехай твоя світла усмішка ще багато років зігріває 
нас! Господньої тобі опіки, успіхів у всіх твоїх починаннях, 
щирих друзів, здійснення мрій і бажань. Любимо тебе! 

Твої мама і тато

Народилась в місті Копичинці на Тернопільщині в сім’ї 
лікарів. Батько — Скуратовський Борис Іванович і мати — 
Скуратовська Людмила Михайлівна працювали в Копичи-
нецькій райлікарні. Навчалася в школі №2, закінчивши 8 клас, 
вступила до Копичинецького сільськогосподарського техні-
куму на відділення бухгалтерського обліку, який закінчила з 
червоним дипломом. Навчалася у Тернопільському фінансово-
економічному інституті. В 1989 році вийшла заміж за Івана 
Йосиповича Казимиріва. В молодої сім'ї народилась донечка 
Людмила. Нині подружжя Казимирівих тішиться онуками 
Святославом і Даниїлом.

Трудову діяльність Ольга Борисівна розпочала в 
1990 році в Тернопільському райфінвідділі на посаді 
економіста з фінансування народного господарства. 
З 1995-го працювала головним економістом відділу доходів 
та цінних паперів. Здобула кваліфікацію магістра  державної 
служби. В 2013 році призначена на посаду начальника відділу 
доходів та економічного аналізу. В 2015-му працювала за-
ступником начальника фінансового управління. А з 27.04.2016 
року обіймає посаду начальника фінансового управління 
Тернопільської районної державної адміністрації.

Шановна Ольго Борисівно,  
прийміть наші найщиріші  
вітання з нагоди ювілею!
Ми високо цінуємо ваш професіоналізм і 

відповідальність, співпрацю зі всіма структур-
ними підрозділами району. Шануємо вас як 
мудрого керівника згуртованого професійно-
го колективу. 

На ваших тендітних плечах лежить нелегка 
ноша відповідальності за бюджет всього Тер-
нопільського району. Тож бажаємо Вам неви-
черпної енергії та наснаги, комфортних умов 
для роботи. Нехай ваша праця завжди буде 
високо оцінена, колеги поважають, а робота 
приносить задоволення. Сподіваємося на по-
дальшу плідну роботу на благо жителів Терно-
пільського району і всієї України.

Нехай у вашій оселі панує добробут і злаго-
да, поруч завжди будуть найрідніші люди, які 
підтримуватимуть, надихатимуть і дарувати-
муть любов.

Олександр ПОХИЛИЙ, 
голова Тернопільської 
райдержадміністрації

Андрій ГАЛАЙКО, 
голова Тернопільської 

районної ради
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Палац культури "Березіль" ім. Леся Курбаса
м. Тернопіль, вул. 

Офіційне

Керуючись ст. 143 Конституції України, відповідно до Закону України «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» 
від 24.12.2015 р. №909-VIII, ч. 8 ст. 8 Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних 
громад», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою приведення у від-
повідність до чинного законодавства місцевих податків та зборів Великогаївська сільська рада:

ВИРІШИЛА:

1. Встановити на території Великогаївської сільської ради на 2018 рік ставки податку на 
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:

1.1. Визначити платників податку, об’єкт оподаткування, базу оподаткування, податковий пері-
од та інші обов’язкові елементи податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно 
зі ст. 266 Податкового кодексу України.

1.2. Затвердити ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для фізич-
них осіб:

1.2.1. Для житлової нерухомості, яка перебуває у власності фізичних осіб, у розмірі 0,3 відсо-
тка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) 
року за 1 кв. метр бази оподаткування.

За наявності у власності платника податку об'єкта (об'єктів) житлової нерухомості, у тому числі 
його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи-платника податку, загальна 
площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для 
будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпунктів «а»-«г» цього підпункту, збільшу-
ється на 25000 гривень на рік за кожен такий об'єкт житлової нерухомості (його частку).

База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебу-
вають у власності фізичної особи-платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир, незалежно від їх кількості, — на 60 квадратних метрів;
б) для житлового будинку/будинків, незалежно від їх кількості, — на 120 квадратних метрів;
в) для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного 

перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у 
тому числі їх часток), — на 180 квадратних метрів.

1.3. Затвердити ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для юри-
дичних осіб та фізичних осіб-підприємців:

1.3.1. Для житлової та /або нежитлової нерухомості, яка перебуває у власності юридичних осіб 
та фізичних осіб-підприємців, у розмірі 1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встанов-
леної законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

За наявності у власності платника податку об'єкта (об'єктів) житлової нерухомості, у тому числі 
його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи-платника податку, загальна 
площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для 
будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпунктів "а"-"г" цього підпункту, збільшуєть-
ся на 25000 гривень на рік за кожен такий об'єкт житлової нерухомості (його частку).

Звільнити від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:
а) в частині об’єктів житлової нерухомості — учасників антитерористичної операції, членів їх 

сімей та членів сімей загиблих під час участі в антитерористичній операції – мешканців населених 
пунктів, що належать до Великогаївської сільської об’єднаної територіальної громади;

б) об’єкти житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або 
юридичних осіб, громадських об’єднань, благодійних організацій, релігійних організацій України, 
статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку та використовуються 
для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).

(Пункт 1  з урахуванням  змін, внесених рішенням сільської ради від 18.08.2017 р.  № 366).
2. Затвердити транспортний податок на 2018 рік:
2.1. Визначити, що платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому 

числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні лег-
кові автомобілі, що відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 статті 267 Податкового кодексу 
України є об'єктами оподаткування.

2.2. Об'єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п'яти 
років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної за-
робітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, та з урахуванням 
особливостей, визначених п. 267.2 ст. 267 Податкового кодексу України.

2.3. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень 
за кожен легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування, відповідно до п. 267.2 ст. 267 Подат-
кового кодексу України.

2.4. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.
2.5. Обчислення суми податку здійснюється відповідно до Порядку, визначеному п. 267.6 ст.267 

Податкового кодексу України.
3. Затвердити туристичний збір на 2018 рік:
3.1. Ставка збору  встановлюється у розмірі від 1 відсотка до бази справляння збору. 
3.2. Базою справляння є вартість усього періоду проживання (ночівлі) в місцях, визначених під-

пунктом 268.5.1 статті 268 Податкового кодексу України, за вирахуванням податку на додану вартість.
3.3. До вартості проживання не включаються витрати на харчування чи побутові послуги 

(прання та прасування одягу чи білизни), телефонні рахунк и, оформлення закордонних паспор-
тів, дозволів на в'їзд, обов'язкове страхування, витрати на усний та письмовий переклади, інші 
документально оформлені витрати, пов'язані з правилами в'їзду.

3.4. Особливості справляння та порядок сплати туристичного збору визначені п. 268.6 та п. 
268.7 ст. 268 Податкового кодексу України.

4. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.
5. Затвердити ставки єдиного податку на 2018 рік:
5.1. Ставки єдиного податку встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру міні-

мальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, та у відсо-
тках до доходу (відсоткові ставки).

5.2. Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються з розрахунку на календарний місяць:
— для першої групи платників єдиного податку — у межах 10 відсотків розміру прожиткового 

мінімуму;
— для другої групи платників єдиного податку — у межах 15 відсотків розміру мінімальної 

заробітної плати.
5.3. Ставки єдиного податку для суб’єктів господарювання, які не зазначені в п.5.2. цього рішен-

ня, встановлюються відповідно до п.п. 293.3-293.9 ст. 293 Податкового кодексу України.
5.4. База та об’єкт оподаткування, податковий період та інші обов’язкові елементи єдиного по-

датку визначаються згідно із главою 1 розділу ХIV СПЕЦІАЛЬНІ ПОДАТКОВІ РЕЖИМИ Податко-
вого кодексу України.

6. Акцизний податок на 2018 рік:
6.1. Для пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тю-

тюну, реалізованих відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу 
України, ставка податку становить 5 відсотків. 

7. Встановити на території Великогаївської сільської ради земельний податок на 2018 рік:
7.1. Визначити, що платниками земельного податку є власники земельних ділянок, земельних 

часток (паїв), землекористувачі з урахуванням особливостей, визначених п. 269.1 ст. 269 Податко-
вого кодексу України.

7.2. Визначити, що об’єктом оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності, 
користуванні, та земельні частки (паї), що перебувають у власності.

7.3. Базою оподаткування є нормативна грошова  оцінка земельних ділянок з урахуванням 
коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого Податковим кодексом 
України, та площа земельних  ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено. База опо-
даткування розраховується  з урахуванням пільг, передбачених ст. 281,282 Податкового кодексу 
України та встановлених окремими рішенням сільської ради  відповідно до ст. 284 Податкового 
кодексу України.

7.4. Затвердити наступні ставки земельного податку:
7.4.1. — на земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (у відсотках від нор-

мативної грошової оцінки): 

(Підпункт 7.4.1 пункту 7.4 з урахуванням  змін, внесених рішенням сільської ради від 15.02.2018 
р. № 460).

7.4.2. На земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких не проведено від загальної площі, 
що перебуває у власності та постійному користуванні, розташовані за межами населених пунктів 
(у відсотках від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області):

7.5. При зміні коефіцієнту індексації нормативної грошової оцінки земель, ставки земельного 
податку будуть переглянуті.

7.6. Звільнити з 01.01.2018 р. по 31.12.2018 р. від сплати земельного податку, що надходить до 
місцевого бюджету, дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади комунальної форми власнос-
ті, заклади культури, освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту 
сільської ради (в. т. ч. стадіони та футбольні поля), органи місцевого самоврядування, парки кому-
нальної власності, регіональні ландшафтні парки, пам'ятники природи.

7.7. Звільнити від сплати земельного податку багатодітні сім'ї, одиноких перестарілих, учасників 
антитерористичної операції та членів їх сімей, учасників бойових дій, сім’ї загиблих учасників АТО 
та бойових дій, інвалідів І групи, пенсіонерів, ліквідаторів аварії на ЧАЕС, учасників ОУН-УПА.

7.8. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.
7.9. Порядок обчислення та строк сплати земельного податку визначається згідно зі ст. 286,287 

Податкового кодексу України.
8. Всі питання, неврегульовані цим рішенням, регулюються  відповідними нормами По-

даткового кодексу України.
9. Рішення офіційно оприлюднити на веб-сайті Великогаївської сільської ради та в засо-

бах масової інформації.
10. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії сільської ради з питань 

планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.
Сільський голова   О. А. Кохман

№ п/п Використання земельної ділянки
Ставки у відсотках 
від нормативно - 
грошової оцінки

1 Земельні ділянки, що перебувають у власності та постійному користуванні фізичних осіб

1.1
Земельні ділянки  сільськогосподарського призначення (рілля, сіножаті, пасовища, бага-
торічні насадження) в межах і за межами населених пунктів (перелік відповідно до п. 2 
ст. 22 Земельного кодексу України).

0,5 

1.2 Земельні ділянки для будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських 
будівель і споруд 0,05 

1.3 Земельні ділянки для індивідуального гаражного будівництва 0,01
1.4 Земельні ділянки для дачного будівництва 0,05
1.5 Земельні ділянки для індивідуального садівництва 1,0
1.6 Земельні ділянки, надані для промисловості, транспорту, зв’язку 2,0
1.7 Землі технічної інфраструктури 0,05

1.8 Земельні ділянки різного функціонального призначення (за винятком земельних діля-
нок, вказаних в  п.п. 1.1-1.7 таблиці) 3,0

2. Земельні ділянки, що перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання 
(крім земель державної і комунальної форми власності)  

2.1
Землі сільськогосподарського призначення (рілля, сіножаті, пасовища, багаторічні на-
садження, під господарськими будівлями і дворами),   в межах і за межами населених 
пунктів (перелік відповідно до п.2 ст. 22 Земельного кодексу України)

1,0 

2.2 Земельні ділянки житлової і громадської забудови 10,0
2.3 Земельні ділянки громадського призначення 1,0
2.4 Земельні ділянки гаражного будівництва 10,0
2.5 Земельні ділянки колективного садівництва 1,0
2.6 Земельні ділянки  промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики 12,0 
2.7 Земельні ділянки технічної інфраструктури 12,0 
2.8 Земельні ділянки рекреаційного призначення 10,0
2.9 Земельні ділянки під відкритими розробками і кар’єрами 10,0

2.10 Земельні ділянки різного функціонального призначення (за винятком земельних діля-
нок,  вказаних в  п.п. 2.1-2.9 таблиці) 12,0

3. Земельні ділянки, що перебувають у власності суб’єктів господарювання (крім земель 
державної і комунальної форми власності)  

3.1
Землісільськогосподарського призначення (рілля, сіножаті, пасовища, багаторічні на-
садження, під господарськими будівлями і дворами),   в межах і за межами населених 
пунктів (перелік відповідно до п.2 ст. 22 Земельного кодексу України)

1,0 

3.2 Земельні ділянки житлової і громадської забудови 3,0
3.3 Земельні ділянки громадського призначення 1,0
3.4 Земельні ділянки гаражного будівництва 3,0
3.5 Земельні ділянки колективного садівництва 1,0
3.6 Земельні ділянки  промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики 3,0
3.7 Земельні ділянки технічної інфраструктури 3,0 
3.8 Земельні ділянки рекреаційного призначення 3,0
3.9 Земельні ділянки під відкритими розробками і кар’єрами 3,0

3.10 Земельні ділянки різного функціонального  призначення (за винятком земельних діля-
нок,  вказаних в п. п. 2.1-2.9 таблиці) 3,0

4 Земельні ділянки, що перебувають у власності та постійному користуванні суб’єктів гос-
подарювання  державної і  комунальної форми  власності

4.1 Земельні ділянки громадського призначення 1,0

4.2 Земельні ділянки промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, технічної інфраструк-
тури, під відкритими розробками і кар’єрами та іншого призначення 2,5 

№ п/п Використання земельної ділянки
Ставки у відсотках від нормативної 

грошової оцінки одиниці площі 
ріллі по області:

 1 Земельні ділянки — сільськогосподарські угіддя 3,0

1.2. Земельні ділянки різного функціонального призначення (за винятком 
земельних ділянок, вказаних в п.1 таблиці) 5,0 

ВИТЯГ З РІШЕННЯ ВЕЛИКОГАЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ № 336 від 30 червня 2017 року

Про встановлення місцевих податків  
і зборів на 2018 рік
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ВЕЛИКОГАЇВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 
Тернопільського району  
Тернопільської області 
Сьоме скликання                                                       
Чотирнадцята сесія
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ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ
26 ÁÅÐÅÇÍß

Â²ÂÒÎÐÎÊ
27 ÁÅÐÅÇÍß

ÑÅÐÅÄÀ
28 ÁÅÐÅÇÍß

×ÅÒÂÅÐ
29 ÁÅÐÅÇÍß

Ï’ßÒÍÈÖß
30 ÁÅÐÅÇÍß

ÑÓÁÎÒÀ
31 ÁÅÐÅÇÍß

ÍÅÄ²Ëß
1 ÊÂ²ÒÍß

UA: ÏÅÐØÈÉ 
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 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 Ïåðøà øïàëüòà.

14.30 Ðàäiî. Äåíü.

15.20 Ì/ñ «Ãîí».
16.45 Ðîçñåêðå÷åíà iñòîðiÿ.

17.50, 00.00 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.

21.45, 03.40 Íîâèíè. Ñïîðò.

22.05 Ä/ñ «Íàéáiëüø çàâàíòàæåíèé 

ó ñâiòi».

22.55 Ä/ñ «Òàºìíèöi àêóë».

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, 15.30 «Ìiíÿþ æiíêó».

17.10 Ò/ñ «Ìàìà».
20.30 «Ñåêðåòíi ìàòåðiàëè».

21.00 Ò/ñ «Cóâåíið ç Îäåñè».
22.00 «Ãðîøi».

23.15, 00.25 «Ãîëîñ êðà¿íè 8».

04.30 «Æèòòÿ áåç îáìàíó».

06.15, 22.35 «Ñëiäñòâî âåëè...» ç 

Ë.Êàíåâñüêèì».

07.00, 08.00, 09.00, 17.40 Íîâèíè.

07.10, 08.10, 09.20 «Ðàíîê ç 

Iíòåðîì».

10.00 Õ/ô «Çà äâîìà çàéöÿìè».

11.40, 12.25 Ò/ñ «Ùî ðîáèòü òâîÿ 
äðóæèíà?».

12.00 «Íîâèíè».

16.10 «×åêàé íà ìåíå».

18.00, 19.00, 04.15 «Ñòîñóºòüñÿ 

êîæíîãî».

20.00 «Ïîäðîáèöi».

20.40 Ò/ñ «Çàïèòàºòå ó îñåíi».
00.20 Õ/ô «Õðîíiêè çðàäè».

ICTV
04.35 Ñêàðá íàöi¿.

04.45 Åâðèêà!

04.50 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé.

04.55 Ò/ñ «Âiääië 44».
05.45, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 

Ê.Ñòîãíiºì.

06.35 Ôàêòè òèæíÿ. 100 õâèëèí ç 

Î.Ñîêîëîâîþ.

08.45 Ôàêòè. Ðàíîê.

09.15 Ñïîðò.

09.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè. Ïiäñóìêè 

ç Ê.Ñòîãíiºì.

10.15 Àíòèçîìái.

11.05, 13.20 Ñåêðåòíèé ôðîíò. 

Äàéäæåñò.

12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü.

14.00 Õ/ô «ß, Ôðàíêåíøòåéí».
15.25, 16.20 Õ/ô «Ïiäíåñåííÿ Þïiòåð»
18.45, 21.10 Ôàêòè. Âå÷ið.

20.20 Áiëüøå íiæ ïðàâäà.

21.30 Ò/ñ «Ìåíòàëiñò».
22.35 Ñâîáîäà ñëîâà.

00.50 Õ/ô «Çäîðîâàíü».

06.45, 15.30 «Âñå áóäå äîáðå!»

08.35 Õ/ô «Äiâ÷àòà».
10.25 Õ/ô «Ìàìà ìèìîâîëi».
13.05 «Áèòâà åêñòðàñåíñiâ 18».

17.30, 22.00 «Âiêíà-Íîâèíè».

18.00 Ò/ñ «Êîëè ìè âäîìà. Íîâà 

iñòîðiÿ».

20.00, 22.40 «Ñëiäñòâî âåäóòü 

åêñòðàñåíñè».

23.35 «Îäèí çà âñiõ».

03.00, 02.25 Çîíà íî÷i.

04.40 Àáçàö.

06.30, 08.45 Kids` Time.

06.35 Ì/ñ «Ëóíi Òþíç øîó».
08.50 Õ/ô «Ïîìñòà ïóõíàñòèõ».
10.40 Õ/ô «Àìóëåò Çåìíîìîð`ÿ».
14.00 Õ/ô «×àñ âiäüîì».
16.00 Õ/ô «Ãàði Ïîòòåð i êóáîê 

âîãíþ».
19.00 Ðåâiçîð. Ìàãàçèíè.

21.00 Òàºìíèé àãåíò.

22.15 Òàºìíèé àãåíò. Ïîñò-øîó.

00.10 Õ/ô «Íå ñòóêàé äâi÷i».

06.00 Áàéäèêiâêà.

06.30 ÒÅÒ Ìóëüòèðàíîê.

09.30 Õ/ô “Êàøòàí÷èê: ãåðîé 
Öåíòðàëüíîãî ïàðêó”.

11.00 Ò/ñ “Óñi æiíêè - âiäüìè”.
12.00 ×îòèðè âåñiëëÿ.

13.00, 19.00, 02.30 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà

14.00, 21.00 Ãîòåëü Ãàëiöiÿ.

15.00, 03.20 Âiòàëüêà.

16.00 Êðà¿íà Ó.

17.00, 22.00 Òàíüêà i Âîëîäüêà.

18.00 Îäíîãî ðàçó ïiä Ïîëòàâîþ.

20.00, 00.00 100 â 1.

22.30 ËàâËàâCar 2.

01.00 Òåîðiÿ çðàäè.

06.30, 07.10, 08.15 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 02.30 Ñüîãîäíi.

09.30 Çîðÿíèé øëÿõ.

11.30, 03.20 Ðåàëüíà ìiñòèêà.

13.30, 15.30 Ò/ñ «Ñîëîìîíîâå 
ðiøåííÿ».

18.00 Ò/ñ «Ïåðñòåíü ç ðóáiíîì».
19.45 «Ãîâîðèòü Óêðà¿íà».

21.00 Ò/ñ «Áëàãi íàìiðè».
23.30 Õ/ô «Ìîðñüêèé áié».

UA: ÏÅÐØÈÉ 
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 Ä/ñ «Ïðèãîäè Îñòiíà Ñòiâåíñà».

11.00 Ä/ñ «Ñïiëüíîòè òâàðèí».

12.00 Ñìà÷íi iñòîði¿.

13.10 ÐàäiîÄåíü.

13.55 Ñêëàäíà ðîçìîâà.

14.30 Ðàäiî. Äåíü.

15.20 Ì/ñ «Ãîí».
16.45 Ñâiòëî.

17.50, 00.00 Iíôîðìàöiéíà ãîäèíà.

19.00 Ïåðøèé íà ñåëi.

19.25 Ïîñòòðàâìàòè÷íèé ñèíäðîì.

20.25 Íàøi ãðîøi.

21.30, 03.25 Òåìà äíÿ.

21.45, 03.40 Íîâèíè. Ñïîðò.

22.05 Ä/ñ «Íàéáiëüø çàâàíòàæåíèé 

ó ñâiòi».

22.55 Ä/ñ «Òàºìíèöi àêóë».

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».

12.40, 14.00, 15.30 «Ìiíÿþ æiíêó».

17.10 Ò/ñ «Ìàìà».
20.30 «Ñåêðåòíi ìàòåðiàëè».

21.00 Ò/ñ «Cóâåíið ç Îäåñè».
22.00 «Ïîâåðíiòü ìåíi êðàñó 3».

23.25, 00.25 Õ/ô «Íàùàäêè».
01.55 Õ/ô «Õi÷êîê».

06.20, 22.30 “Ñëiäñòâî âåëè...” ç 

Ë.Êàíåâñüêèì”.

07.00, 08.00, 09.00, 17.40 Íîâèíè.

07.10, 08.10, 09.20 “Ðàíîê ç Iíòåðîì”

10.20, 12.25, 20.40 Ò/ñ “Çàïèòàºòå 
ó îñåíi”.

12.00 “Íîâèíè”.

12.50 Ò/ñ “Ùî ðîáèòü òâîÿ äðóæèíà?”
14.50, 15.50, 16.45 “Ðå÷äîê”.

18.00, 19.00, 04.10 “Ñòîñóºòüñÿ 

êîæíîãî”

20.00 “Ïîäðîáèöi”.

00.15 Õ/ô “Âñå ìîæëèâî”.

ICTV
04.15 Ñêàðá íàöi¿.

04.25 Åâðèêà!

04.30, 08.45 Ôàêòè

04.50 Ò/ñ «Âiääië 44».
05.35, 20.20 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà.

06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi.

09.20, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 

Ê.Ñòîãíiºì.

10.10 Áiëüøå íiæ ïðàâäà.

11.15, 17.35, 21.30 Ò/ñ «Ìåíòàëiñò».
12.15, 13.20 Õ/ô «Õàðëi Äåâiäñîí i 

êîâáîé Ìàëüáîðî».
12.45, 15.45, 18.45, 21.10 Ôàêòè

14.40, 22.30 «Íà òðüîõ».

15.00, 16.20 Ò/ñ «Íiêîíîâ i Êî».
23.45 Õ/ô «Êîëîíiÿ».

06.45, 15.30 «Âñå áóäå äîáðå!»

08.35 «Âñå áóäå ñìà÷íî!»

09.30 «ÌàñòåðØåô 7».

13.25 «Õàòà íà òàòà».

17.30, 22.00 «Âiêíà-Íîâèíè».

18.00 Ò/ñ «Êîëè ìè âäîìà. Íîâà 
iñòîðiÿ».

20.00 «Íàðå÷åíà äëÿ òàòà».

22.45 «Äàâàé ïîãîâîðèìî ïðî ñåêñ».

00.40 «Îäèí çà âñiõ».

03.00, 01.50 Çîíà íî÷i.

04.30 Àáçàö.

06.20, 07.40 Kids` Time.

06.25 Ì/ñ «Ëóíi Òþíç øîó».
07.45 Ò/ñ «Ìåðëií».
11.25 Ò/ñ «Äðóçi».
12.20 Ò/ñ «Ñòàòóñ âiäíîñèí - âñå 

ñêëàäíî».
17.00, 19.00 Äåøåâî i ñåðäèòî.

20.45 Àôåðèñòè â ìåðåæàõ.

21.45 Âiä ïàöàíêè äî ïàíÿíêè.

06.00 Áàéäèêiâêà.

06.30 ÒÅÒ Ìóëüòèðàíîê.

09.30 Ì/ô “Ìóðàõà Z”.
11.00 Ò/ñ “Óñi æiíêè - âiäüìè”.
12.00 ×îòèðè âåñiëëÿ.

13.00, 19.00, 02.30 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà.

14.00, 21.00 Ãîòåëü Ãàëiöiÿ.

15.00, 03.20 Âiòàëüêà.

16.00 Êðà¿íà Ó.

17.00, 22.00 Òàíüêà i Âîëîäüêà.

18.00 Îäíîãî ðàçó ïiä Ïîëòàâîþ.

20.00, 00.00 100 â 1.

22.30 ËàâËàâCar 2.

05.40 Õ/ô “×îðíà Ðàäà”.
08.30 Ðàíêîâèé “Ñâiäîê”.

09.00 Õ/ô “Áåç îñîáëèâèõ ïðèêìåò”.
10.50 “Êðèìiíàëüíi ñïðàâè”.

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.45 

“Ñâiäîê”.

12.50, 16.50 “Ëåãåíäè êàðíîãî ðîçøóêó”

14.40, 19.30, 00.45 Ò/ñ “Àëüïiéñüêèé 
ïàòðóëü”.

22.15, 23.45 Ò/ñ “Ðîçâiäíèêè”.

06.30, 07.10, 08.15 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 02.00 Ñüîãîäíi.

09.30, 02.50 Çîðÿíèé øëÿõ.

11.00, 03.10 Ðåàëüíà ìiñòèêà.

13.00, 04.45 Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñòi 5

15.20 Ôóòáîë. Òîâàðèñüêèé ìàò÷. 

ßïîíiÿ - Óêðà¿íà.

17.10 Iñòîðiÿ îäíîãî çëî÷èíó.

18.00 Ò/ñ «Ïåðñòåíü ç ðóáiíîì».
19.45 «Ãîâîðèòü Óêðà¿íà».

21.00 Ò/ñ «Áëàãi íàìiðè».
23.30 Ò/ñ «CSI. Ìiñöå çëî÷èíó».

UA: ÏÅÐØÈÉ 
06.00, 16.00 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».

11.25 Ä/ñ «Íåçâè÷àéíi êóëüòóðè».

12.00 Ñìà÷íi iñòîði¿.

13.10 ÐàäiîÄåíü.

13.55 Íàøi ãðîøi.

14.30 52 âiêåíäè.

15.20 Ì/ñ «Ãîí».
16.50 Âiéíà i ìèð.

17.30 Òàêàøîòàì.

17.50, 00.00 Iíôîðìàöiéíà ãîäèíà.

19.00 Ä/ñ «Ïëi÷-î-ïëi÷».

20.25 Ñêëàäíà ðîçìîâà.

21.30, 03.25 Òåìà äíÿ.

21.45, 03.40 Íîâèíè. Ñïîðò.

22.05 Ä/ñ «Íàéáiëüø çàâàíòàæåíèé 

ó ñâiòi».

22.55 Ä/ñ «Òàºìíèöi àêóë».

01.10 Ñâiòëî.

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, 05.10 «ÒÑÍ».

09.30 «×îòèðè âåñiëëÿ».

10.40, 12.20 «Îäðóæåííÿ íàîñëiï».

12.45, 14.00, 15.30 «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 Õ/ô «Ðîáiòü âàøi ñòàâêè!»
01.45 Õ/ô «Íà¿çíèöi òà ÿíãîëè».

06.00 Ì/ô.

06.15 “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”

12.50 Ò/ñ “Ùî ðîáèòü òâîÿ äðóæèíà?”
14.50, 15.50, 16.45 “Ðå÷äîê”

18.00, 19.00, 04.10 “Ñòîñóºòüñÿ 

êîæíîãî”.

20.00 “Ïîäðîáèöi”

22.35 “Ñëiäñòâî âåëè...” ç 

Ë.Êàíåâñüêèì”

00.20 Õ/ô “Ëþáîâ çà ðîçêëàäîì”

ICTV
04.05 Ñêàðá íàöi¿.

04.15 Åâðèêà!

04.20 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé.

04.25 Ñòóäiÿ Âàøèíãòîí.

04.30 Ôàêòè.

04.50 Ò/ñ «Âiääië 44».
05.35, 10.10 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà.

06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi.

08.45 Ôàêòè. Ðàíîê.

09.20, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 

Ê.Ñòîãíiºì.

11.15, 17.40, 21.30 Ò/ñ «Ìåíòàëiñò».
12.15, 13.20 Õ/ô «Êîëîíiÿ».
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü.

14.35, 22.35 «Íà òðüîõ».

15.05, 16.20 Ò/ñ «Íiêîíîâ i Êî».
18.45, 21.10 Ôàêòè. Âå÷ið.

20.20 Ñåêðåòíèé ôðîíò.

23.45 Õ/ô «Êðèâàâèé ñïîðò».

06.20, 15.30 «Âñå áóäå äîáðå!»

08.10 «Âñå áóäå ñìà÷íî!»

09.05 «ÌàñòåðØåô 7».

13.00 «Õàòà íà òàòà».

17.30, 22.00 «Âiêíà-Íîâèíè».

18.00 Ò/ñ «Êîëè ìè âäîìà. Íîâà 
iñòîðiÿ».

20.00, 22.40 «ÌàñòåðØåô. 

Êóëiíàðíèé âèïóñêíèé».

23.45 «Îäèí çà âñiõ».

03.00, 02.10 Çîíà íî÷i.

04.05 Àáçàö.

05.50, 07.45 Kids` Time.

05.55 Ì/ñ «Ëóíi Òþíç øîó».
07.50 Ò/ñ «Ìåðëií».
11.30 Ò/ñ «Äðóçi».
12.30 Ò/ñ «Ñòàòóñ âiäíîñèí - âñå 

ñêëàäíî».
17.00, 19.00 Âiä ïàöàíêè äî ïàíÿíêè

21.00 Àôåðèñòè â ìåðåæàõ.

22.10 Ñóïåðiíòó¿öiÿ.

02.05 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé.

06.00 Áàéäèêiâêà.

06.30 ÒÅÒ Ìóëüòèðàíîê.

09.45 Õ/ô “Çëîäié òà éîãî ó÷èòåëü”.
11.00 Ò/ñ “Óñi æiíêè - âiäüìè”.
12.00 ×îòèðè âåñiëëÿ.

13.00, 19.00 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà.

14.00, 21.00 Ãîòåëü Ãàëiöiÿ.

15.00, 03.20 Âiòàëüêà.

16.00 Êðà¿íà Ó.

17.00, 22.00 Òàíüêà i Âîëîäüêà.

18.00 Îäíîãî ðàçó ïiä Ïîëòàâîþ.

20.00, 00.00 100 â 1.

22.30 ËàâËàâCar 2.

02.30 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà

06.30, 07.10, 08.15 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 02.00 Ñüîãîäíi.

09.30, 02.50 Çîðÿíèé øëÿõ.

10.30 Ñâåêðóõà àáî íåâiñòêà.

11.20, 03.10 Ðåàëüíà ìiñòèêà.

13.30, 15.30,04.45 Àãåíòè 

ñïðàâåäëèâîñòi 5.

16.00 Iñòîðiÿ îäíîãî çëî÷èíó.

18.00 Ò/ñ «Ïåðñòåíü ç ðóáiíîì».
19.45 «Ãîâîðèòü Óêðà¿íà».

21.00 Ò/ñ «Áëàãi íàìiðè».
23.30 Ò/ñ «CSI. Ìiñöå çëî÷èíó».

UA: ÏÅÐØÈÉ 
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».

11.00 Ä/ñ «Íåçâè÷àéíi êóëüòóðè».

12.00 Ä/ñ «Ñìàêè êóëüòóð».

13.10 ÐàäiîÄåíü.

13.55 Äî ñïðàâè.

14.30 Ðàäiî. Äåíü.

15.20 Ì/ñ «Ãîí».
16.50 Òâié äiì.

17.20 Òàêàøîòàì.

17.50, 00.00 Iíôîðìàöiéíà ãîäèíà.

19.00 #ÂÓêðà¿íi.

20.25 «Ñõåìè» ç Í. Ñåäëåöüêîþ.

21.30, 03.25 Òåìà äíÿ.

21.45, 03.40 Íîâèíè. Ñïîðò.

22.05 Ä/ñ «Íàéáiëüø çàâàíòàæåíèé 

ó ñâiòi».

22.55 Ä/ñ «Òàºìíèöi àêóë».

01.10 Iíòåðìàðióì.

02.10 Ä/ñ «Ñìà÷íi iñòîði¿».

04.00 Ä/ñ «Ìèñòåöüêèé ïóëüñ Àìåðèêè»

05.00 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, 14.05, 15.30 “Ìiíÿþ æiíêó”.

17.10 Ò/ñ “Ìàìà”.
20.30, 04.30 “Ñåêðåòíi ìàòåðiàëè”.

21.00 Ò/ñ “Cóâåíið ç Îäåñè”.
22.00 “Ìiíÿþ æiíêó 13”.

23.00, 00.20 “Ïðàâî íà âëàäó”.

00.45 Õ/ô “Ïiñëÿ òåáå - íiêîãî”.
04.30 Ò/ñ “Ñèëà êîõàííÿ Ôåðiõè”

06.20, 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 Ò/ñ «Çàïèòàºòå ó îñåíi».
12.50 Ò/ñ «Ùî ðîáèòü òâîÿ äðóæèíà?»
14.50, 15.50, 16.45 «Ðå÷äîê».

18.00, 19.00, 04.00 «Ñòîñóºòüñÿ 

êîæíîãî».

20.00 «Ïîäðîáèöi».

20.40 Õ/ô «Iâàí Âàñèëüîâè÷ çìiíþº 
ïðîôåñiþ».

00.20 Õ/ô «Äèêå êîõàííÿ».
02.35 «Îðåë i ðåøêà. Øîïiíã».

04.45 «Top Shop».

05.15 «Ïîäðîáèöi» - «×àñ».

ICTV
04.10 Ñêàðá íàöi¿.

04.20 Åâðèêà!

04.25 Ñòóäiÿ Âàøèíãòîí.

04.30 Ôàêòè.

04.50 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 Ñåêðåòíèé ôðîíò.

11.15, 17.35, 21.30 Ò/ñ «Ìåíòàëiñò».
12.15, 13.20 Õ/ô «Êðèâàâèé ñïîðò».
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü.

14.30 «Íà òðüîõ».

15.05, 16.20 Ò/ñ «Íiêîíîâ i Êî».
18.45, 21.10 Ôàêòè. Âå÷ið.

20.20 Iíñàéäåð.

23.45 Õ/ô “Áiéöiâñüêèé êëóá”.

06.25, 15.30 «Âñå áóäå äîáðå!»

08.15 «Âñå áóäå ñìà÷íî!»

10.10 «ÌàñòåðØåô 7».

13.25 «Õàòà íà òàòà».

17.30, 22.00 «Âiêíà-Íîâèíè».

18.00 Ò/ñ «Êîëè ìè âäîìà. Íîâà iñòîðiÿ»
20.00, 22.40 «ß ñîðîìëþñü ñâîãî 

òiëà 5».

00.00 «Îäèí çà âñiõ».

03.00, 02.20 Çîíà íî÷i.

03.45 Àáçàö.

05.35, 07.50 Kids` Time.

05.40 Ì/ñ «Ëóíi Òþíç øîó».
07.55 Ò/ñ «Ìåðëií».
11.35 Ò/ñ «Äðóçi».
12.30 Ò/ñ «Ñòàòóñ âiäíîñèí - âñå 

ñêëàäíî».
17.00, 19.00 Õòî çâåðõó.

21.10 Àôåðèñòè â ìåðåæàõ.

22.10 Âàð`ÿòè.

06.00 Áàéäèêiâêà.

06.30 ÒÅÒ Ìóëüòèðàíîê.

09.45 Õ/ô “Äiâ÷èíêà ç ñiðíèêàìè”.
11.00 Ò/ñ “Óñi æiíêè - âiäüìè”.
12.00 ×îòèðè âåñiëëÿ.

13.00, 19.00, 02.30 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà.

14.00, 21.00 Ãîòåëü Ãàëiöiÿ.

15.00, 03.20 Âiòàëüêà.

16.00 Êðà¿íà Ó.

17.00, 22.00 Òàíüêà i Âîëîäüêà.

18.00 Îäíîãî ðàçó ïiä Ïîëòàâîþ.

20.00, 01.30 100 â 1.

22.30 ËàâËàâCar 2.

06.30, 07.10, 08.15 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 02.20 Ñüîãîäíi.

09.30 Çîðÿíèé øëÿõ.

10.30 Ñâåêðóõà àáî íåâiñòêà.

11.20, 03.10 Ðåàëüíà ìiñòèêà.

13.30, 15.30, 04.45 Àãåíòè 

ñïðàâåäëèâîñòi 5.

16.00 Iñòîðiÿ îäíîãî çëî÷èíó 2.

18.00 Ò/ñ «Ïåðñòåíü ç ðóáiíîì».
19.45 «Ãîâîðèòü Óêðà¿íà».

21.00 Ò/ñ «Áëàãi íàìiðè».
23.20 Êîíòðîëåð.

00.00 Ò/ñ «CSI. Ìiñöå çëî÷èíó»

UA: ÏÅÐØÈÉ 
06.00, 15.20 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 Ä/ñ «Àôðèêà. Íåáåçïå÷íà 

ðåàëüíiñòü».

10.35, 13.35, 16.10 Òåëåïðîäàæ.

11.00 Ä/ñ «Íåçâè÷àéíi êóëüòóðè».

12.00 Ä/ñ «Ñìàêè êóëüòóð».

13.10 ÐàäiîÄåíü.

13.55 «Ñõåìè» ç Í. Ñåäëåöüêîþ.

14.30 Ðàäiî. Äåíü.

16.40 Ôîëüê-music.

17.50, 00.00 Iíôîðìàöiéíà ãîäèíà.

18.50 VoxCheck.

19.00 Òâié äiì.

19.25 Ä/ñ «Ïðèãîäè Îñòiíà Ñòiâåíñà».

20.25 Ïåðøà øïàëüòà.

21.30, 03.25 Òåìà äíÿ.

21.45, 03.40 Íîâèíè. Ñïîðò.

22.15 Õðåñíà äîðîãà çà ó÷àñòþ ñâÿ-

òiéøîãî îòöÿ Ôðàíöèñêà â Êîëiçå¿.

01.10 Iíòåðìàðióì.

02.10 Ä/ñ «Ñìà÷íi iñòîði¿»

04.00 Ä/ñ «Ìèñòåöüêèé ïóëüñ Àìåðèêè»

05.00 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 «ÒÑÍ».

09.30 «×îòèðè âåñiëëÿ».

10.40, 12.20 «Îäðóæåííÿ íàîñëiï».

12.45, 14.00, 15.30 «Ìiíÿþ æiíêó».

17.10 Ò/ñ «Ìàìà».
20.15 «Ëiãà ñìiõó».

22.20 «Iãðè ïðèêîëiâ».

23.20, 00.15, 05.00 «Ðîçñìiøè êîìiêà»

01.10 «Âå÷iðíié Êè¿â»

06.15, 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 Õ/ô “Êàçêà ïðî Æiíêó i 
×îëîâiêà”.

12.40 Ò/ñ “Ùî ðîáèòü òâîÿ äðóæèíà?”
14.50, 15.50, 16.45, 01.50 “Ðå÷äîê”.

18.00, 03.20 “Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî”.

20.00 “Ïîäðîáèöi òèæíÿ”.

23.50 Õ/ô “Ëiíêîëüí äëÿ àäâîêàòà”.
04.05 “Äâà Ìèðîíîâà”.

04.45 “Top Shop”.

05.15 “Âäàëèé ïðîåêò”

ICTV
04.05 Ñêàðá íàöi¿.

04.10 Åâðèêà!

04.20 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé.

04.25 Ñòóäiÿ Âàøèíãòîí.

04.30, 01.55 Ôàêòè.

04.50 Ò/ñ «Âiääië 44».
05.35 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà.

06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi.

08.45 Ôàêòè. Ðàíîê.

09.20, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 

Ê.Ñòîãíiºì.

09.55 Iíñàéäåð.

10.50, 16.35 Ò/ñ «Ìåíòàëiñò».
11.50, 13.20 Õ/ô «Áiéöiâñüêèé êëóá».
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü.

15.00, 16.20 Ò/ñ «Íiêîíîâ i Êî».
18.45, 21.10 Ôàêòè. Âå÷ið.

20.20 Àíòèçîìái.

21.30, 22.50 Äèçåëü-øîó.

00.05 Õ/ô «Õàðëi Äåâiäñîí i êîâáîé 
Ìàëüáîðî».

05.45 “Ìîÿ ïðàâäà. Åêòîð Õiìåíåñ-

Áðàâî”.

07.40 Õ/ô “Âàì i íå ñíèëîñÿ”.
09.25 Õ/ô “Ïiçíº êàÿòòÿ”.
17.30, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”.

18.00 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà. Íîâà iñòîðiÿ”
20.00, 23.05 “Õîëîñòÿê 8”.

22.40 “Íåáà÷åíå ªâðîáà÷åííÿ 2018”.

00.15 “Õîëîñòÿê 8. Ïîñò-øîó”.

03.00, 01.55 Çîíà íî÷i.

03.45 Àáçàö.

05.35, 07.50 Kids` Time.

05.40 Ì/ñ «Ëóíi Òþíç øîó».
07.55 Ò/ñ «Ìåðëií».
11.35 Ò/ñ «Äðóçi».
12.30 Ò/ñ «Ñòàòóñ âiäíîñèí - âñå 

ñêëàäíî».
17.00, 19.00 Ñóïåðiíòó¿öiÿ.

21.00 Àôåðèñòè â ìåðåæàõ.

22.00 Õòî çâåðõó.

06.00 Áàéäèêiâêà.

06.30 ÒÅÒ Ìóëüòèðàíîê.

09.45 Õ/ô “Áðàòèê i ñåñòðè÷êà”.
11.00 Ò/ñ “Óñi æiíêè - âiäüìè”.
12.00 ×îòèðè âåñiëëÿ.

13.00, 19.00, 02.30 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà

14.00 Ãîòåëü Ãàëiöiÿ.

15.00, 03.20 Âiòàëüêà.

16.00 Êðà¿íà Ó.

17.00 Òàíüêà i Âîëîäüêà.

18.00 Îäíîãî ðàçó ïiä Ïîëòàâîþ.

20.00, 01.00 100 â 1.

21.00 Õ/ô “Ðîñîìàõà: Áåçñìåðòíèé”.
23.15 Õ/ô “Òâî¿, ìî¿ i íàøi”

06.30, 07.10, 08.15 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 03.10 Ñüîãîäíi.

09.30, 05.30 Çîðÿíèé øëÿõ.

10.30 Ñâåêðóõà àáî íåâiñòêà.

11.20, 03.50 Ðåàëüíà ìiñòèêà.

13.30, 15.30 Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñòi 5

16.00 Iñòîðiÿ îäíîãî çëî÷èíó 2.

18.00 Ò/ñ «Ïåðñòåíü ç ðóáiíîì».
19.45 «Ãîâîðèòü Óêðà¿íà».

21.00 Ò/ñ «Áëàãi íàìiðè».
23.20 Ïî ñëiäàõ.

00.00, 02.20 Ò/ñ «CSI. Ìiñöå çëî÷èíó»
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, 13.55, 15.55 Òåëåïðîäàæ.

11.05 Ä/ñ «Íåçâiäàíi øëÿõè».

12.00 Õ/ô «Ñâÿòå ñiìåéñòâî».
14.15 Êîíöåðòíà ïðîãðàìà ªâãåíà 

Õìàðè «Êîëåñî æèâîãî øîó».

15.30 Ä/ñ «Ñïiëüíîòè òâàðèí».

16.30 Ä/ñ «Íàéáiëüø çàâàíòàæåíèé 

ó ñâiòi».

18.10 Ò/ñ «Îêóïîâàíi».
20.00 Ðîçñåêðå÷åíà iñòîðiÿ.

21.35 ßê äèâèòèñÿ êiíî.

22.00 Õ/ô «Ñëóæíèöÿ».
00.30 Òàêàøîòàì.

1+1
06.00, 19.30 «ÒÑÍ».

06.45 «Ãðîøi».

08.00 «Ñíiäàíîê. Âèõiäíèé».

09.45, 11.20 «Æèòòÿ áåç îáìàíó».

12.55 «Ñâiòñüêå æèòòÿ».

14.00 «Ëiãà ñìiõó».

16.25, 21.15 «Âå÷iðíié êâàðòàë».

18.30 «Ðîçñìiøè êîìiêà. Äiòè».

20.15 «Óêðà¿íñüêi ñåíñàöi¿».

23.15 «Ñâiòñüêå æèòòÿ».

00.15 «Ãîëîñ êðà¿íè 8».

05.05 «Ðîçñìiøè êîìiêà».

00.15 «Âå÷iðíié Êè¿â».

06.00 «Ãîòóºìî ðàçîì».

07.20 «×åêàé íà ìåíå».

08.50 Õ/ô «Ïîêðîâñüêi âîðîòà».
11.30 Õ/ô «Áàëàìóò».
13.15 Õ/ô «Òðè ïëþñ äâà».
15.00 Õ/ô «Âåñiëëÿ â Ìàëèíiâöi».
17.00 Ò/ñ «Ùî ðîáèòü òâîÿ 

äðóæèíà?».
20.00 «Ïîäðîáèöi».

20.30 Ò/ñ «Ùî ðîáèòü òâîÿ 
äðóæèíà?».

22.30 Êîíöåðò «Ìàêñèì Ãàëêií. Ìè 

çíîâó ðàçîì».

00.25 Õ/ô «Ãðà â ïiæìóðêè».

ICTV
07.30 ß çíÿâ!

09.25 Äèçåëü-øîó.

10.45, 11.45 Îñîáëèâîñòi 

íàöiîíàëüíî¿ ðîáîòè.

12.45 Ôàêòè. Äåíü.

13.00 «Íà òðüîõ».

16.40 Õ/ô «Ïîãðàáóâàííÿ ïî-iòàëiéñüêè»
18.45 Ôàêòè. Âå÷ið.

19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè. Ïiäñóìêè 

ç Ê.Ñòîãíiºì.

20.05 Õ/ô «Ôîðñàæ 6».
22.35 Õ/ô «Ïîòðiéíèé ôîðñàæ: 

Òîêiéñüêèé äðèôò».
00.40 Ò/ñ «Ìîðñüêà ïîëiöiÿ. Ëîñ-

Àíäæåëåñ».

05.55 «Êàðàîêå íà Ìàéäàíi».

06.55 «Õàòà íà òàòà».

08.55 «Âñå áóäå ñìà÷íî!»

10.00 Ò/ñ «Êîëè ìè âäîìà. Íîâà 
iñòîðiÿ».

11.00 «ÌàñòåðØåô. Êóëiíàðíèé 

âèïóñêíèé».

14.05 «Õîëîñòÿê 8».

17.05 Õ/ô «Ñïîðòëîòî-82».
19.00 «Ñâiòàìè çà ñêàðáàìè».

22.30 «Âå÷ið ç Íàòàëåþ Ãàðiïîâîþ. 

Îëåêñàíäð Ïåäàí».

23.35 Ò/ñ «Êîëè ìè âäîìà. Íîâà 
iñòîðiÿ».

00.35 «Äàâàé ïîãîâîðèìî ïðî ñåêñ».

06.55, 08.15 Kids` Time.

07.00 Ì/ñ «Ëóíi Òþíç øîó».
08.20 Ðåâiçîð. Ìàãàçèíè.

10.20 Òàºìíèé àãåíò.

11.50 Òàºìíèé àãåíò. Ïîñò-øîó.

13.45 Ò/ñ «Áiáëiîòåêàði».

17.20 Ì/ô «Øðåê íàçàâæäè».
19.10 Ì/ô «Iâàí Öàðåâè÷ i Ñiðèé 

Âîâê».
21.00 Õ/ô «Ãàði Ïîòòåð i Îðäåí 

Ôåíiêñà»
23.45 Õ/ô «Ïðèâèä áóäèíêó íà 

ïàãîðái».

06.30 ÒÅÒ Ìóëüòèðàíîê.

10.15 Ì/ô “Øëÿõ äî Åëüäîðàäî”.
12.00 Õ/ô “Äiâ÷èíêà ç ñiðíèêàìè”.
13.00, 23.00 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà.

14.00 Ãîòåëü Ãàëiöiÿ.

18.00 Õ/ô “Ðîñîìàõà: Áåçñìåðòíèé”.
20.00 100 â 1.

21.00 Îäíîãî ðàçó ïiä Ïîëòàâîþ.

00.00 100 â 1.

01.00 Òåîðiÿ çðàäè.

02.30 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà.

06.20 Õ/ô “Òiíi çíèêàþòü îïiâäíi”.
12.00 “Ñâiäîê. Àãåíòè”.

12.35, 02.45 “Ðå÷îâèé äîêàç”.

15.05 “Íà äðóãîìó äåñÿòêó. 

Âîëîäèìèð Êëè÷êî”.

15.40 “Êðàùi áî¿ áðàòiâ Êëè÷êî”.

17.10 Õ/ô “Êðóòi 90-i”.
19.00 “Ñâiäîê”.

19.30 Õ/ô “Ñóºòà ñóºò”.
21.15 Õ/ô “Iãðàøêà”.
23.10 Õ/ô “Áàçà”.
02.00 “Ñâiäîê”.

07.00, 15.00, 19.00, 03.10 Ñüîãîäíi.

07.15, 05.30 Çîðÿíèé øëÿõ.

08.55 Ò/ñ «Áëàãi íàìiðè».
13.30, 15.20 Õ/ô «Ïîãàíà ñóñiäêà».
16.00, 19.40 Ò/ñ «Íi ñëîâà ïðî 

ëþáîâ».
21.00 Øîó Áðàòiâ Øóìàõåðiâ.

23.00 Õ/ô «Ðàéñüêèé êóòî÷îê»

UA: ÏÅÐØÈÉ 
B

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».
11.00 Ïàñõàëüíà ñëóæáà Áîæà òà 

àïîñòîëüñüêå áëàãîñëîâåííÿ äëÿ 

Ðèìà é öiëîãî ñâiòó ñâÿòiéøîãî îòöÿ 

Ôðàíöèñêà ç ïëîùi Ñâ. Ïåòðà â Ðèìi.

13.35 Ïåðøèé íà ñåëi.

14.20 Ôîëüê-music.

15.30, 02.35 Ä/ô «Ñïàäîê íà êií÷èêàõ 

ïàëüöiâ».

16.15, 23.30, 03.55 Ïîãîäà.

16.30 Ä/ñ «Íàéáiëüø çàâàíòàæåíèé 

ó ñâiòi».

18.10 Ò/ñ «Îêóïîâàíi».
19.55 Ä/ñ «Iìïåðiÿ».

21.35 #@)?$0 ç Ìàéêëîì Ùóðîì.

22.15, 04.05 Ä/ñ «Âåñíÿíèé 

ôåñòèâàëü».

23.10 Ä/ñ «Æèâà ïðèðîäà».

23.40 «Ãîðäiñòü ñâiòó».

00.30 Òàêàøîòàì.

01.10 Iíòåðìàðióì.

1+1
06.00 Ì/ô «Ìàøà i âåäìiäü».
06.10 «ÒÑÍ».

07.05 «Óêðà¿íñüêi ñåíñàöi¿».

08.00 «Ñíiäàíîê. Âèõiäíèé».

09.00 «Ëîòî-Çàáàâà».

09.40 «Ðîçñìiøè êîìiêà. Äiòè».

10.40, 11.55, 12.50 «Ñâiò íàâèâîðiò 

3: Òàíçàíiÿ, Åôiîïiÿ».

13.55 Ò/ñ «Cóâåíið ç Îäåñè».
17.40 Õ/ô «Äæåíòëüìåíè óäà÷i».
19.30, 05.00 «ÒÑÍ-Òèæäåíü».

21.00 «Ãîëîñ êðà¿íè 8».

00.10 «Iãðè ïðèêîëiâ».
01.05 Õ/ô «Ñóäîâå îáâèíóâà÷åííÿ 

Êåéñi Åíòîíi».

05.45,01.25 “Ïîäðîáèöi” - “×àñ”.

06.15 Õ/ô “Áàëàìóò”.
08.00 “Âäàëèé ïðîåêò”.

09.00 “Ãîòóºìî ðàçîì”.

10.00 “Îðåë i ðåøêà. Ìîðñüêèé ñåçîí”

11.00 “Îðåë i ðåøêà. 

Ïåðåçàâàíòàæåííÿ. Àìåðèêà”.

12.00 Õ/ô “Óêîë ïàðàñîëüêîþ”.
13.50 Õ/ô “Ïîãðàáóâàííÿ”.
16.10 Õ/ô “Iâàí Âàñèëüîâè÷ çìiíþº 

ïðîôåñiþ”.
18.00 “Êðóòiøå çà âñiõ”.

20.00 “Ïîäðîáèöi”.

20.30 Ò/ñ “Ùî ðîáèòü òâîÿ äðóæèíà?”
23.30 Õ/ô “Âèáið ìîº¿ ìàòóñi”.
01.55 “1961. Òàºìíèöÿ êè¿âñüêîãî 

ïîòîïó”.

ICTV
04.30 Ñêàðá íàöi¿.

04.35 Åâðèêà!

04.45 Ôàêòè.

05.15 Iíñàéäåð.

07.00 Ò/ñ «Êîä Êîñòÿíòèíà».
09.00 Ò/ñ «Âiääië 44».
11.50, 13.00 Õ/ô «Ïîãðàáóâàííÿ 

ïî-iòàëiéñüêè».

12.45 Ôàêòè. Äåíü.

14.10 Õ/ô «Ïîòðiéíèé ôîðñàæ: 
Òîêiéñüêèé äðèôò».

16.05 Õ/ô «Ôîðñàæ 6».
18.45 Ôàêòè òèæíÿ. 100 õâèëèí ç 

Î.Ñîêîëîâîþ.

20.35 Õ/ô «Ôîðñàæ 5».
23.10 Õ/ô «Ôîðñàæ 4».

05.10 «Õàòà íà òàòà».

07.35 «Õîëîñòÿê 8. Ïîñò-øîó».

08.55 «Âñå áóäå ñìà÷íî!»

09.55 Ò/ñ «Êîëè ìè âäîìà. Íîâà 
iñòîðiÿ».

10.55 «Êàðàîêå íà Ìàéäàíi».

11.55 «Âå÷ið ç Íàòàëåþ Ãàðiïîâîþ. 

Îëåêñàíäð Ïåäàí».

13.00 «Íàðå÷åíà äëÿ òàòà».

15.05 Õ/ô «Ñïîðòëîòî-82».
16.55, 23.35 «ß ñîðîìëþñü ñâîãî 

òiëà 5».

19.00 «Áèòâà åêñòðàñåíñiâ 18».

21.20 «Îäèí çà âñiõ».

22.35 «Ñëiäñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè».

03.00, 02.50 Çîíà íî÷i.

04.50 Ñòåíäàï-øîó.

05.45, 07.55 Kids` Time.

05.50 Ì/ñ «Ëóíi Òþíç øîó».
08.00 Õ/ô «Íåçëàìíèé øïèãóí».
09.45 Õ/ô «Ïóñòóí».
11.40 Ì/ô «Øðåê íàçàâæäè».
13.20 Ì/ô «Iâàí Öàðåâè÷ i Ñiðèé Âîâê»
15.00 Õ/ô «Ãàði Ïîòòåð i Îðäåí Ôåíiêñà»
17.50 Õ/ô «Ãàði Ïîòòåð i Ïðèíö-

íàïiâêðîâêà».
21.00 Õ/ô «Ìèñëèâöi íà âiäüîì».
22.45 Õ/ô «Ñõîâèùå».
00.45 Õ/ô «Ïðèâèä áóäèíêó íà ïàãîðái»

06.00 Áàéäèêiâêà.

06.30 ÒÅÒ Ìóëüòèðàíîê.

10.15 Ì/ô «Åí÷àíòiìàëñ: Ðiäíèé äiì»
11.30 Õ/ô «Íàéêðàùèé äðóã øïèãóíà»
13.00,23.00,02.30 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà.

14.00,00.00 100 â 1.

21.00 Îäíîãî ðàçó ïiä Ïîëòàâîþ.

21.30 Õ/ô «Òâî¿, ìî¿ i íàøi».
01.00 Òåîðiÿ çðàäè.

06.50 Ñüîãîäíi.

07.45,03.40 Çîðÿíèé øëÿõ.

08.15 Ò/ñ «Áëàãi íàìiðè».
13.00 Ò/ñ «Íi ñëîâà ïðî ëþáîâ».
17.00,21.00 Ò/ñ «Ñåêðåò ìàéÿ».
19.00,02.50 Ïîäi¿ òèæíÿ ç Îëåãîì 

Ïàíþòîþ.

20.00 Ãîëîâíà òåìà.

23.00 Ò/ñ «Íåëþáèìèé».
02.10 Ò/ñ «Íåëþáèé».
04.00 Iñòîðiÿ îäíîãî çëî÷èíó 2.
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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 за-
будову 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 тернополя), город 0,25 га 
0984277309
Будинок дача с. Петрики,  2 пов., 63 м,   
6 сот 0686921537  
Земельна ділянка, с.Біла, 6 сот, комуні-
кації, 8000 0966774724 
Будинок Кутківці, 250м, 8сот, комуніка-
ції, 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. +  ді-
лянка 14 сот 0686921537
терміново продам земельну ділянку в  
с. охримівці, 0,45 га 0673501611

РЕКЛАМА
ОГОЛОШЕННЯ

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, інди-
відуальне 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 іно-
земців 0686921537
3 кім. Центр, і/о, ремонт, меблі, техніка        
0686921537

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

Дорого 
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

Автозапчастини 
до бусів

Мерседес «Спринтер», «Віто»
Фольксваген «Транспортер»

Фіат, Рено, 
Пежо 

та легкових 
автомобілів  

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

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

ПІДШИПНИКИ

ПАСИ КЛИНОВІ
Для імпортних комбайнів

САЛЬНИКИ

Для легкових та вантажних  
автомобілів

Для промислової 
та сільськогосподарської техніки

Продається мотор до Москвич-412 
та причіп до трактора. м.Тернопіль.   
 0961926139 (Павло)

Трактори, мототрактори, мотоблоки, дви-
гуни різних потужностей, обладнання до 
них. Гарантія, з/ч, безкоштовна доставка. 
Знайдете дешевше — віддамо ще дешев-
ше 0985989484, 493000, 0982591958, 
0666653606, www.tractor_c.com.ua
СТО «Спектр» вул. 15 квітня, 44а: ре-
монт двигунів, коробок передач, ходової 
частини, охолоджувальної та паливної 
систем, комп’ютерна діагностика авто-
мобілів, чистка форсунок, рихтувальні 
і зварювальні роботи 0677005502, 
510097
ГБО на авто для всіх типів бензино-
вих двигунів 428220, 0673517555, 
0673510352, www.gaz.te.ua

БудIвницТво, РеМонТ
Дошка на підлогу, обрізна, вагонка соснова 
0679534307
Газоблоки «Аерок», якісні, сертифі-
ковані, клеї для кладки та оздоблення 
блоків, матеріали для утеплення фасадів, 
0978085572

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

все для доМу
Очищувачі питної води (фільтри), картри-
джі. Гурт, роздріб. Подарункові набори 
432676, 0673491313
Вікна, двері, ворота, ролети. Ціни виробни-
ка. www.alp-vikno.te.ua 524239, 526999, 
0676755984
Ковані ворота, огорожі, перила. 
0971322950, www.fk.te.ua
Жалюзі, ролети (горизонтальні, вертикаль-
ні), римські штори 254897, 0986208224

ОБЛИЦЮВАЛЬНА
ДЕКОРАТИВНА

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

www.cegla-plotycha.com.ua

Меблі
Шафи-купе, безкоштовний замір, 
434714, 0674878484, 0958752424
Виготовлення шаф-купе 429969, 
0685233332
Виготовлення меблів, продаж мебле-
вої фурнітури 433993, 0674019806, 
0631286858

Стільці, парти, 269692, 0679363100
Шкіряні меблі для дому та офісу, 
297188, 0508597119
Меблева тканина та фурнітура, 
0673517791, 0666737401
Полиці книжкові, підставку настінна під 
телевізор, 0977257163

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

сIльсьКе ГосПодаРсТво
Продам

Приймаємо замовлення на 2018 рік на са-
джанці та живці високопродуктивної чорної 
смородини. Під час посадки надаємо 
консультації 0973944257

Продам козочку 3-місячну та молоко кози-
не, щоденно.0972909087, 295111
Продам насіння королівського бобу 
0677461867
Кормовий буряк 2 т та в тюках вигомішан-
ку. Ціна договірна 0673885946

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

Тварини
Віддам у добрі руки цуценят 0982266977

ПослуГи
Побутові

Чистка подушок і перин 0974089466

Медичні
Лікування на бджолиних вуликах, пилок, 
мед, 0685392533, 0972076523

Фінансові
Кредити 0972227777, 528822,  
www.terna.ua

Юридичні
Консультації щодо вирішення юридичних 
проблем в інших країнах 0672549506, 
0950378089

РоБоТа
у кондитерський цех потрібні: кон-
дитери, фасувальники, різноробочі 
0984262648, 0984510752
На підприємство у Тернополі потрібні 
вантажники. Заробітна плата від 6 тис. 
грн. 521033
Прийму на роботу на сТо автоелектрика, 
сторожа по вул. 15 квітня м. Тернопіль 
0677005502, 510097

Працівники на виробництво у м. 
ужгород. навчання оплачуване. 
Проживання, обід - безкоштовно. 
0965659435, 0660715434

РIЗне
Бажаєш припинити пити? Звертайся у 
наше співтовариство анонімні алкоголі-
ки.  0683663538

Купон безкоштовного оголошення

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.

Текст оголошення + телефон

Рубрики:             Куплю            Продам             Послуги            Вважати недійсним

Реклама і оголошення в нашій газеті

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.), мото-
трактори, двигуни різних потужностей, 
навісне обладнання. Гарантія, з/ч, 
безкоштовна доставка. 0985989484, 
493000, www.tractor_c.com.ua
Пшеницю, ячмінь насіннєвий першої ре-
продукції. 0973171523, 0974400604, 
0686067067

Комп’ютерна діагностика авто-
мобілів, усунення помилок, чистка 
фурсунок.  0974351918

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

Блочна реклама:
1 см2 на 1 сторінці 

72 грн

5 грн
або купон

20 грн

8 грн

6 грн

3 грн
+2 грн

30 грн

+5 грн

+10 грн

Мінімальне оголо-
шення — 2 рядки,  
до 70 символів

Оголошення в рамці  
— 3 рядки,  
до 100 символів

Кожен  
додатковий рядок

Кожен  
додатковий рядок

Оголошення в рамці   
— 5 рядків,  
до 150 символів

1 позиція у бізнесовому  
довіднику (2 рядки)

На темному фоні

Виділення
напівжирним 
шрифтом

Ціни дійсні з 8.11.2017р.528830, 097 7947546

КЛАСиЧНІ МЕБЛІ ВІД ВиРОБНиКА 0673542064
вул. С. Бандери, 47 (м-н «Київ»)35 грн

+5 грн

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

1 см2 на кольорових 
сторінках 
1 см2 на чорнобілих 
сторінках

Діє система знижок, залежно від площі та кількості виходів

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.

Iндивідуальні та фабричні меблі, 
безкоштовна доставка по Західній 
україні, 0987939176
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сIльсьКе ГосПодаРсТво
Продам

Приймаємо замовлення на 2018 рік на са-
джанці та живці високопродуктивної чорної 
смородини. Під час посадки надаємо 
консультації 0973944257

Продам козочку 3-місячну та молоко кози-
не, щоденно.0972909087, 295111
Продам насіння королівського бобу 
0677461867
Кормовий буряк 2 т та в тюках вигомішан-
ку. Ціна договірна 0673885946

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

Тварини
Віддам у добрі руки цуценят 0982266977

ПослуГи
Побутові

Чистка подушок і перин 0974089466

Медичні
Лікування на бджолиних вуликах, пилок, 
мед, 0685392533, 0972076523

Фінансові
Кредити 0972227777, 528822,  
www.terna.ua

Юридичні
Консультації щодо вирішення юридичних 
проблем в інших країнах 0672549506, 
0950378089

РоБоТа
у кондитерський цех потрібні: кон-
дитери, фасувальники, різноробочі 
0984262648, 0984510752
На підприємство у Тернополі потрібні 
вантажники. Заробітна плата від 6 тис. 
грн. 521033
Прийму на роботу на сТо автоелектрика, 
сторожа по вул. 15 квітня м. Тернопіль 
0677005502, 510097

Працівники на виробництво у м. 
ужгород. навчання оплачуване. 
Проживання, обід - безкоштовно. 
0965659435, 0660715434

РIЗне
Бажаєш припинити пити? Звертайся у 
наше співтовариство анонімні алкоголі-
ки.  0683663538

Вітаємо! Актуально

Оголошення

Петриківська сільська рада має намір провести громадські слухання містобудівної документації на ви-
конання рішення Петриківської сільської ради №1045 від 22.02.2018 р. «Детальний план території земельної 
ділянки Мармонтова М.М. для будівництва групи спарених житлових будинків садибного типу у селі Пе-
триків Тернопільського району Тернопільської області (кадастровий номер 6125286700:01:001:3236).

Громадські слухання відбудуться 23.04.2018 р. о 17 год. у приміщенні сільської ради села Петриків. Пропо-
зиції та зауваження до містобудівної документації подають до Петриківської сільської ради з 09:00 до 16:00 
за адресою: с. Петриків. вул. Шептицького, 118 А.

Виконавчий комітет Чистилівської сільської ради повідомляє, що громадські слухання з обговорення 
«Детального плану території під розміщення церкви Архістратига Михаїла УПЦ КІІ в селі Чистилів Тер-
нопільського району Тернопільської області» відбудуться 24 квітня 2018 року о 16 годині в приміщенні сіль-
ської ради за адресою: с. Чистилів. вул. Галицька, 52.

Детальний план території земельної ділянки розроблений СПД ФО Огоньок B.C. на підставі рішення 
XXXI сесії сільської ради VII скликання № 467 від 24.10,2017р. «Про надання дозволу на розробку деталь-
ного плану території земельної ділянки для будівництва православної церкви». З текстовою та графічною 
частинами зазначеного проекту можна ознайомитись в Чистилівській сільській раді за адресою: с. Чистилів, 
вул. Галицька, 52 (тел. 29-67-48) у понеділок та четвер з 14 до 17 години до 23 квітня 2018 року з дня першого 
опублікування цього повідомлення. Зауваження та пропозиції до проекту приймає секретар виконавчого 
комітету Чистилівської сільської ради до 23 квітня 2018 року з дня першого опублікування цього повідо-
млення. Відповідальний за організацію' розгляду пропозицій — секретар Чистилівської сільської ради Олі-
ховська Зоряна Орестівна.

Колектив Вели-
когаївської сіль-
ської ради, депу-
татський  корпус, 
члени виконав-
чого  комітету ві-
тають з 45-річчям 
сільського голову 
c. Великі Гаї Олега 

Андрійовича КОХМАНА.
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!

Колектив НВК "Довжанківська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів-ДНЗ" вітає з днем 
народження оператора паливної Во-
лодимира Миколайовича МАЛА-
НЮКА.

Хай здоров'я, радість і достаток 
Сиплються, немов вишневий цвіт, 
Хай малює доля з буднів свято 
І дарує Вам багато літ! 

Працівники відділу освіти Терно-
пільської РДА та районного методич-
ного кабінету щиро вітають з днем 
народження бухгалтера централізо-
ваної бухгалтерії  Лесю Петрівну Ти-
ХОСТУП та економіста централізова-
ної бухгалтерії Марію Михайлівну 
КиШКАН.

Незабутніх вражень, щасливих подій,
Здійснення задумів, втілення мрій!
Хай прекрасним цвітом шлях життя рясніє,
Справджуються завжди заповітні мрії.
Хай палають в серці почуття високі,
А доля дарує повні щастям роки.

Колектив CПП «Мричко» щиро вітає 
з днем народження с/г робітника Ми-
хайла Петровича ЗАБОЛОТНОГО.

Хай дороги стеляться крилато,
Будуть чисті, рівні, як струна,
А добро не оминає хату,
Як не обминає цвіт весна
Хай здоров’я, радість і достаток
Стеляться для вас, як вишні цвіт,
Хай малює доля з буднів свято,
І Господь дарує Вам багато літ.

Працівники відділу культури Тер-
нопільської РДА щиро вітають з днем 
народження начальника відділу 
культури Віктора Михайловича НА-
ВОЛЬСЬКОГО. 

Ми щиро Вас вітаємо,
Добра і щастя Вам бажаємо.
Хай обминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі,
Хай світла, радісна дорога
Щасливо стелиться в житті.

Дорогого сина, чоловіка,  татуся та 
дідуся Богдана Васильовича СЛЕ-
БЕДЮКА щиро вітаємо із днем наро-
дження. 

Бажаємо міцного здоров’я, щастя й добра.
І дякуєм Богу за все, що дає,
Ну, а найперше, — що ти у нас є!
Щоб лихо і труднощі тебе обминали,
Зозулі сто років життя накували,
Хай будуть поруч Віра і Надія,
Як два крила, що впасти не дадуть,
Хай Матір Божа тебе оберігає,
Міцне здоров’я посилає,
Хай майбуття буде гарним і світлим,
Хай тебе люблять і шанують всі на світі.
З повагою та любов`ю — мама Марія та 

дружина Людмила, дочка Юлія, зять Степан 
та онучок Дмитрик.

Іменинники Тернопільського 
районного територіального медич-
ного об’єднання — лікар-ортопед-
травматолог дитячий Руслан Сте-
фанович СЕКЕЛА, біолог Уляна 
Михайлівна ДЗЮРБАН, молодша 
медична сестра (санітарка) Ольга 
Володимирівна ОНиСЬКІВ,  сестра 
медична дитячого стаціонару Ірина 
Василівна СКиРПАН, акушерка ФАП 
с. Чернелів-Руський Інна Сергіївна 
ВОВКАНиН, завідувач Ступківської 
АЗПСМ, лікар загальної практики 
— сімейної медицини Ліля Сер-
гіївна БОЙКО, молодша медична 
сестра (санітарка) Надія Іванівна 
ЧОРНА, молодша медична сестра 
(санітарка) Надія Василівна ДУДАР, 
молодша медична сестра (санітарка-
прибиральниця) Софія Ярославівна 
БУЯК, молодша медична сестра ФАП 
с. Скоморохи Марія Володимирівна 
СМОЛА, водій Ярослав Степанович 
КУБРиН, завідувач відділення реабі-
літації та фізіотерапії Тетяна Тарасів-
на ГАХ, сестра медична Оксана Ро-
манівна ШАСТКІВ, сестра медична 
Наталія Олександрівна МІЛЯНиЧ, 
завідувач ФП с. Смолянка, сестра 
медична Надія Михайлівна КО-
МАНДІРСЬКА, реєстратор медич-
ний Світлана Петрівна ДАНиЛКІВ, 
молодша медична сестра (санітарка) 
Оксана Миколаївна ВЕРЕТЯННА, 
лікар-стоматолог Ігор Богданович 
ГОЛОЮХА, лікар загальної практики 
— сімейний лікар Лариса Петрівна 
ЛАЗУРКО, сестра медична загальної 
практики — сімейної медицини Га-
лина Володимирівна КОЗАК, сестра 
медична Галина Іванівна СОБКІВ.

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!

Чужих дітей не буває
Одним із основних напрямків державної політики України є реалізація 
комплексу заходів, спрямованих на охорону дитинства. 
Питання щодо правового статусу та захисту 

дитини регулюються різними документами, які 
базуються на загальних положеннях Конвенції 
про права дитини від 1989 року. Відомим право-
вим актом, що регламентує міжнародне усинов-
лення дітей, є Гаазька rонвенція про захист дітей 
і співробітництво у галузі міжнародного усинов-
лення, прийнята 1993 року, однак не ратифікована 
Україною.

Основним документом у галузі міжнародно-
го усиновлення, згоду на обов’язковість яко-
го висловила Україна, є Європейська конвенція 
про усиновлення дітей (переглянута), підписана 
27.11.2008 у м. Страсбурзі (далі – Конвенція).

Основною перевагою Конвенції є те, що вона 
визначає сучасні правові стандарти у сфері уси-
новлення.

Крім того, Конвенція передбачає порядок обмі-
ну інформацією між державами-учасницями з ме-
тою попередньої перевірки стосовно дитини або 
майбутніх усиновлювачів причин виявленого ба-
жання усиновити дитину, їхнього стану здоров’я 
та соціального середовища. Для цього держава 
призначає національний орган, якому нскеровує 
відповідні запити. Для України таким органом, 
відповідно до частини 2 Закону «Про ратифікацію 
Європейської конвенції про усиновлення дітей 
(переглянутою)», є Міністерство освіти і науки, 
молоді та спорту.

Важливо, що Конвенція передбачає можливість 
визначення доцільності надання усиновленій ди-
тині громадянства тієї держави, громадянами якої 
є усиновлювачі, заборону на обмеження кількості 
усиновлених та порядок анулювання усиновлен-
ня. Положеннями Конвенції також допускається 
запровадження в державі випробувального термі-
ну, який передує усиновленню.

Безперечно, важливим та прогресивним над-
банням Конвенції є встановлення імператив-
ної вимоги щодо закріплення в законодавствах 
держав-учасниць необхідності отримання згоди 
дитини на усиновлення, враховуючи її вік та рі-
вень розвитку.

Слід зазначити, що серед усіх форм сімейного 
виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених бать-
ківського піклування, пріоритетним є всиновлен-
ня таких дітей і надання їм статусу рідних, адже 
чужих дітей не буває.

21 березня Верховна Рада може ратифікувати 
Гаазьку конвенцію про захист дітей і співробітни-
цтво з питань міждержавного усиновлення.

Її мета — забезпечити дотримання гарантій під 
час усиновлення та захистити права дітей після 
нього. 

Це вже не перша спроба ратифікації цієї Кон-
венції, хоча на рівні центральної виконавчої вла-
ди і президента неодноразово вживали заходи, 
спрямовані на участь України в цьому важливому 
міжнародно-правовому аспекті.

Головне територіальне управління
юстиції у Тернопільській області

23 квітня 2018 року о 15 год. у приміщенні Байковецької сільської ради за адресою: с.Байківці Терно-
пільського району, вул. Січових Стрільців, 43 відбудеться громадське обговорення детального плату тери-
торії щодо зміни цільового призначення земельної ділянки площею 2,0 га в с. Шляхтинці Тернопільсько-
го району Тернопільської області для колективного житлового будівництва (головний архітектор проекту 
М.А.Омелян).

Петриківська сільська рада має намір провести громадські слухання містобудівної документації на ви-
конання рішення Петриківської сільської ради №1013 від 07.02.2018 р. «Детальний план території земельної 
ділянки Сопрончук A. Л. для будівництва та обслуговування індивідуального житлового будинку, госпо-
дарських будівель і споруд у селі Петриків Тернопільського району Тернопільської області».

Громадські слухання відбудуться 26.04.2017 р. о 17:00 у приміщенні сільської ради села Петриків. Пропо-
зиції та зауваження до містобудівної документації подають до Петриківської сільської ради з 09:00 до 16:00 
за адресою: с. Петриків, вул. Шептицького,118 А.

Оголошення

Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче 
підприємство «Спектр ЛТД», що розташоване за адресою: Тернопіль-
ська обл., Тернопільський р-н, с. Байківці, вул. 15 Квітня, 4а, має намір 
отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне пові-
тря. Викиди забруднюючих речовин в атмосферу від виробничої діяль-
ності становлять - 54,62 т/р. Перевищень технологічних та санітарно-
гігієнічних нормативів у процесі виробничої діяльності немає.

Зауваження приймають за адресою: м. Тернопіль, майдан Перемоги, 
1. Тернопільська районна державна адміністрація, протягом 30 кален-
дарних днів з дня опублікування інформації.

23 квітня 2018 року о 15  год. у приміщенні  Байковецької сіль-
ської ради за адресою:  Тернопільська область,  Тернопільський ра-
йон,   с. Байківці, вул. Січових Стрільців, 43 відбудеться громадське 
обговорення «Детального плану території житлової забудови в с. 
Байківці Тернопільського району Тернопільської області» (Земельна 
ділянка Дорошенко В.В.).

16.04.2018 року о 10 год. у приміщенні Тернопільської районної державної адміністрації, за адресою: 
майдан Перемоги, 1, м. Тернопіль  (III поверх, малий зал) буде проведено конкурсний відбір експертів для 
визначення експертної грошової оцінки:

— земельної ділянки несільськогосподарського призначення загальною площею 0,6223 га для обслугову-
вання будівлі насосної станції та інших будівель за межами населеного пункту с.Шляхтинці;

— земельної ділянки несільськогосподарського призначення загальною площею 0,19 га для обслугову-
вання викуплених приміщень та споруд АЗС за межами населеного пункту на території Чистилівської сіль-
ської ради.

Експертам, які бажають взяти участь у конкурсі, необхідно подати до Тернопільської районної державної 
адміністрації у термін до 12.04.2018 року такі документи:

•	 заяву;
•	 копії	завірених	належним	чином	установчих	документів	учасника	конкурсу;
•	 копії	завірених	належним	чином	документів,	що	підтверджують	кваліфікацію	працівників,	які	за-

лучаються до виконання оцінки;
•	 копію	завірену	належним	чином	кваліфікаційного	свідоцтва	оцінювача,	виданого	у	встановленому	

законом порядку;
•	 матеріали,	в	яких	відображається	досвід	проведення	незалежної	оцінки	земельних	ділянок;
•	 	пропозиції	учасника	конкурсу	щодо	вартості	виконання	робіт	відповідно	до	калькуляції	витрат,	

пов’язаних із виконанням робіт, а також строк виконання робіт з експертної оцінки земельної ділянки. До-
кументи подавати у запечатаному конверті. Контактні тел.: (0352) 43-60-64; 43-59-30.

Петриківська сільська рада має намір провести громадські слу-
хання містобудівної документації на виконання рішення Петриків-
ської сільської ради №812 від 05.09.2017 р. «Детальний план території 
земельної ділянки Харатіна В.P. для формування, будівництва та об-
слуговування індивідуальних житлових будинків садибного типу у селі 
Петриків Тернопільського району Тернопільської області».

Громадські слухання відбудуться 23.04.2017 р. о 17:00 у приміщенні сіль-
ської ради села Петриків. Пропозиції та зауваження до містобудівної 
документації подають до Петриківської сільської ради з 09:00 до 16:00 
за адресою: с. Петриків, вул. Шептицького,118 А.

06.05.2018 р. о 15:00 год. у приміщенні Гаї-Шевченківської сільської 
ради за адресою: вул. Тернопільська, 10, с. Гаї-Шевченківські Тернопіль-
ського району відбудеться громадське обговорення щодо розроблення 
детального плану території скверу в с. Гаї-Шевченківські на вул. Тер-
нопільська. Замовник виконавчий комітет Гаї-Шевченківської сільської 
ради. Виконавець URBAN.te. 
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Якщо ви втомилися — малюйте квіти.  
Сердиті — зображайте лінії.
Боляче — займіться ліпленням.
Нудно — заповніть аркуш паперу різ-

ними кольорами.
Сумно — малюйте веселку.
Страшно — плетіть макраме або робіть 

аплікації з тканини.
У разі обурення — рвіть папір на дріб-

ні шматочки.
Відчуваєте занепокоєння — складайте 

орігамі. 
Хочете розслабитися — творіть візе-

рунки.
Треба щось згадати — кресліть лабі-

ринти.  
Почуваєтеся невдоволеним — зробіть 

копію картини.
Дошкуляє відчай — зображайте до-

роги.
Потрібно щось зрозуміти — відтворіть 

мандалу (геометричний символ 
складної структури, своєрідна мо-
дель Всесвіту, карта космосу).  

Життя як воно є

Сканворд

Журавлик

Поглянув на дружину, яка перед дзеркалом 
розчісувала пишне волосся, й міркував, як роз-
повісти їй про поїздку до матері, про те рішен-
ня, яке вже давно визріло в його душі. А тепер 
пісня про материнські турботи й тривоги наче 
підштовхнула його та виплеснула всі таємні 
думки на поверхню. Знав, що треба буде, ма-
буть, дуже гостро відстоювати їх. Однак твердо 
вирішив, що не відступить. Усе його єство до 
болю в серці прагло додому, до неньчиних те-
плих рук, до рідних доріг, які вивели в широкий 
світ.

Із цими думками підійшов до дружини, обі-
йняв злегка за плечі, шепнув: «Завтра їду до 
мами». І швидко відійшов до вікна, чекаючи різ-
кої реакції. Та вона навіть не повернулася, лише 
рука, в якій тримала гребінець, на мить ніби за-
вмерла, а тоді прискорено забігала по чорних, 
як вороняче крило, кучерях. І замість розчісу-
вати, сплутувала їх, безжально обривала тонкі 
волосинки. Він дивився крізь заплакані осіннім 
дощем шибки на мерехтливі вогні вечірньо-
го міста і думав, що вона, напевно, не почула 
його слів. Та коли, обернувшись, зустрівся з її 
колючо-сердитим поглядом, зрозумів, що те-
пер, як завжди, коли їй щось не до вподоби в 
його вчинках, його половина заговорить про 
свою загублену з ним молодість, згадає про всі 
його невдачі й помилки – життєві й творчі. А 
потім ще й заплаче…

А на світанку, стишуючи кроки, він вийшов 
із квартири і, зіщулившись від пронизливо хо-
лодного вітру та колючої мжички, попрямував 
до автобусної зупинки. Думки про зустріч із 
ненькою вихором кружляли в голові, а серце 
щеміло болем і каяттям через ту кляту зайня-
тість на роботі й удома. А ще через нерішу-
чість у стосунках із дружиною, що й змушува-
ло завжди відкладати поїздку до матері. І вже 
уявляв, як зайде до рідної хатини, припаде до 
натруджених рук, цілуючи їх, проситиме про-
бачення за свою довгу відсутність у цій вбраній 
вишивками, з улюбленим терпкувато приєм-
ним запахом висушених і десь у запічку схова-
них трав, світлій хатині. А мати гладитиме його 
злегка припорошену інеєм голову і, як завжди, 
шепотітиме: «Журавлику мій, ти знову з дале-
ких доріг прибився до рідного порогу, з якого 
я щодня виглядаю тебе. І всім серцем прошу: 
«Прилинь, журавлику, прилинь…»

Він згадав, що мати дуже любить цих вели-
ких птахів. Якось розповіла йому, що колись 
давно, коли вона була ще дівчиськом, батько 
приніс із поля маленького журавлика з пере-
битим крильцем. Вона відразу полюбила його. 
А потім годувала і доглядала, аж доки змужні-
лий птах одного осіннього дня, помережаного 

срібними нитками бабиного літа, разом зі свої-
ми побратимами полетів у вирій.

І коли народився він, її син, із цією великою 
радістю першими привітали молоду матір із 
весняно-небесної блакиті своїм дружним «кур-
ли» ці милі її серцю птахи. Відтоді мама називає 
його журавликом. Але не завжди, а тільки тоді, 
коли її душа була сповнена щасливим хвилю-
ванням і ніжним трепетом радості, яку прино-
сять його відвідини. І його серце теж тріпоче 
радістю і смутком водночас, бо знає, що зміг би 
бачити іскринки щастя в материнських очах і 
теплу усмішку на її вустах частіше, якби…

Від цих думок до горла підкочувався гарячий 
клубок і затуманювався зір. Автобус намотував 
на колеса кілометри, і пасажири крізь віконця 
милувалися різнобарв’ям осені, думаючи про 
щось своє, що змушувало очі одних іскритися 
радістю, інших – зволожуватися смутком.

…Сонце пробилося крізь туманну мжичку, 
промінням золотило все навкруги, наче праг-
нуло своїм тьмяним світлом і прив’ялим, як 
осіннє листя, теплом хоча б трохи звеселити 
людей. Та він не помічав цієї краси. Чомусь охо-
плювало невиразне відчуття неспокою і три-
воги, яке до болю стискувало серце й кликало 
до материнської хатини. З автобуса він майже 
вибіг і так само бігцем, незважаючи на здиво-
вані погляди перехожих, дістався до рідного 
подвір’я.

Але що це? Чому у дворі стільки людей? 
Думки навперебій закружляли в голові, а сер-
це прискорено забилося, наче хотіло вирвати-
ся з грудей. І враз його ніби жаром обсипало! 
Захотілося на мить прихилитися до чогось, бо 
ноги й руки стали важкими, непідвладними. І 
захиталася земля. Та, перемігши себе, пішов до 
хати.

Жінки в темному вбранні й чоловіки, стис-
куючи в руках шапки, розступалися перед ним, 
давали дорогу, стиха перешіптувалися…

А коли вже об домовину стукотіла холодна 
земля, й серце його рвалося на шматки – від 
невиплаканого жалю й запізнілого каяття, яке 
кричало в душі, до його руки хтось злегка до-
торкнувся. Він озирнувся і зустрівся із заплака-
ними очима дружини.

– Телеграму принесли, і я… – мовила тихо.
Він опустився на коліна й, обнявши свіжу 

могилу, гірко-гірко заплакав. Небо теж запла-
кало дрібненьким дощиком.

…Із туманної пелени сірого неба виринув 
журавлиний ключ, із сумно-журливим «курли» 
він пролетів над цвинтарем і, набираючи висо-
ти, зник за горизонтом.

Оксана МАКСИМИШИН.

Просто, але дієво !
Господині в записничок

Арт-терапія не має ні обмежень, ні протипоказів.  
Це — найбезпечніший метод зняття напруги.
Усі наші невисловлені думки призводять до фізичних і невротичних розладів. Виплес-

куючи емоції і почуття на полотно або папір, людина звільняється від непотрібних пере-
живань. Творчість – це шлях до себе, можливість успішно будувати власне життя. У кожної 
людини є потреба самовираження, отже, створюючи щось, вона почувається задоволеною, 
сповненою гармонії.

Він містить органічні кислоти і ферменти, дубильні і 
мінеральні речовини, залізо, магній, калій, кальцій, глю-
козу, фруктозу, фітонциди, вітаміни.

Як показують медичні дослідження, вживання бере-
зового соку протягом 2-3 тижнів допомагає подолати 
весняний авітаміноз і слабкість, втому, неуважність і де-
пресію. Бажано випивати по 1 склянці 3-4 рази на день 
за півгодини до їди. Але варто бути обережними тим, у 
кого камені в нирках: порадьтеся з лікарем.

Вживання березового соку сприяє очищенню крові і 
поліпшенню кровообігу, посиленню обмінних процесів, 

виведенню шлаків, зміцненню нервової системи. Корисно пити березовий сік і при виразці шлун-
ка, захворюваннях печінки, дванадцятипалої кишки, жовчного міхура, зниженій кислотності, про-
блемах із суглобами, радикуліті, ревматизмі, артриті, бронхіті, туберкульозі, головному болі. Крім 
того, березовий сік підвищує опірність організму до простудних, інфекційних і алергічних захво-
рювань, а також має глистогінну, сечогінну, протипухлинну дію. Березовим соком рекомендуєть-
ся мити волосся, щоб позбутися лупи.  Його застосовують також для догляду за шкірою. Змішайте 
1 ст. л. сметани з 2 ст. л. березового соку і 1 ч. л. меду. Нанесіть на обличчя і тримайте протягом 15 
хвилин, потім змийте холодною водою. Після цього шкіра набуває гарного матового відтінку.

Пропонуємо рецепти цінного напою.

УсміхнітьсяВідповіді на сканворд №11 від 16.03.2018 р.

Холодний і свіжий, як рання весна
Березовий сік — надзвичайно корисний природний продукт. 

Він сидів у м’якому кріслі, відчуваючи, як гірка 
провина перед рідною ненькою ятрить його 
душу. З бентежним трепетом у серці вслухався 
у слова пісні: «Рідна мати моя, ти ночей не 
доспала…», які лилися з телевізійного екрана, і 
думками був у рідному далекому селі. Там трави 
у росах і квітів розмай, там мати старенька, яка 
у своїх листах завжди згадує його шкільні та сту-
дентські роки – тоді вона бачила його частіше.

Березовий сік з 
лимоном
Інгредієнти: 3 л березового 

соку, 0,3 лимона, 2 ст. л. цукру, 5 
шт. родзинок.

Приготування. Свіжий бе-
резовий сік процідити через 
марлю і налити у скляну банку. 
Додати цукор і перемішати. 
Потім до суміші додати поріза-
ний часточками лимон та ро-
дзинки. Щільно закрити банку і 
покласти у холод на 3 тижні.

Березовий сік з 
м'ятою
Інгредієнти: 7 л березового 

соку, 3 гілочки сухої м'яти, 0,5 ч. 
л. лимонної кислоти.

Приготування. Процідже-
ний березовий сік довести до 
кипіння, знімаючи піну. Додати 
цукор, лимонну кислоту і м'яту. 
Прокип`ятити 5-7 хвилин, на-
лити у стерилізовані банки й 
закатати.

Березовий сік з 
апельсином
Інгредієнти: 5 л березо-

вого соку, 1 апельсин, 1 скл. 
цукру, 3 ст. л. лимонного соку 
(або 0,5 ч. л. лимонної кисло-
ти).

Приготування. Березо-
вий сік процідити через мар-
лю і закип'ятити. Апельсин 
зі шкіркою нарізати кружеч-
ками,  розкласти у стерильні 
банки. Додати у сік цукор, ли-
монну кислоту або сік лимо-
на. Знову довести до кипіння, 
перелити у банки і закатати.

Квас із березового 
соку з родзинками
Інгредієнти: 2,5 л березо-

вого соку, 100 г родзинок, 0,5 
скл. цукру, 2-3 скоринки жит-
нього хліба.

Приготування. Сік налити 
у 3-літрову банку. Додати ро-
дзинки, цукор і скоринки чор-

ного хліба. Зверху на горлечко 
натягнути гумову рукавичку і 
залишити при кімнатній тем-
пературі бродити. Через 2-3 
дні процідити сік і покласти у 
холодильник. А ще через 2 дні 
березовий квас готовий.

Квас із березового 
соку з медом
Інгредієнти: 10 л березово-

го соку, сік 4 лимонів, 50 г дріж-
джів, 30 г меду, родзинки, з роз-
рахунку 2-3 штуки на пляшку. 

Приготування.  Все зміша-
ти, розлити у пляшки і зали-
шити в темному прохолодно-
му місці. Квас готовий через 5 
днів і зберігається дуже довго.

І останнє. Бережіть при-
роду: перед тим, як брати сік, 
правильно виберіть дерева і 
все робіть так, щоби берізки 
не постраждали.

Все буде смачно

Необхідно швидко відновити 
сили — змальовуйте пейза-
жі.

Хочете зрозуміти свої почуття 
— напишіть автопортрет.

Важливо запам’ятати стан — 
нанесіть на папір кольорові 
плями.

Якщо треба систематизувати 
думки — вимальовуйте 
стільники або квадрати.

Хочете зрозуміти себе і свої 
бажання — зробіть колаж.

Аби зосередитися на конкрет-
ній думці, створюйте зо-
браження точками.

Для пошуку оптимального ви-
ходу із ситуації малюйте 
хвилі і кола.

Відчуваєте, що ви застрягли і 
треба рухатися далі, — ви-
креслюйте спіралі.

Прагнете сконцентруватися на 
меті — сітки і мішені.
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Команда Байковецької ЗОШ І-ІІ 
ступенів перемогла у змаганнях із 
шахів у ХХІІ спортивних іграх учнів-
ської молоді Тернопільського ра-
йону 2017-2018 навчального року 
«Біла тура». Друге місце вибороли 
спортсмени Білецької школи, третє — 
Грабовецької. Переможці нагороджені 
грамотами відділів освіти і молоді та 
спорту Тернопільської райдержадміні-
страції.

У загальному медальному заліку 
зимової Паралімпіади Україна за-
йняла шосте місце. Наша збірна за-
воювала загалом 22 нагороди — по 7 
золотих і срібних, а також 8 бронзових. 
Українські паралімпійці брали участь 
у біатлоні, лижних гонках і сноубор-
ді. Всього на змаганнях виступили 33 
спортсмени від нашої країни. Очолили 
загальнокомандний залік США — 36 
медалей, з яких — 13 золотих, 15 сріб-
них та 8 бронзових.

Дмитро Андрієшин став директором 
«Ниви». Відповідне рішення прийняло 
керівництво клубу з Тернополя. Андрі-
єшин є вихованцем тернопільського 
футболу, виступав на позиції воротаря. 
Два роки тому завершив активні ви-
ступи. В сезоні 2010/11 років провів 
за тернопільську «Ниву» у другій лізі 
9 поєдинків (8 у чемпіонаті та 1 у Куб-
ку). Грав за «Гірник-Спорт» із Горішніх 
Плавнів. Паралельно Дмитро Андріє-
шин є виконавчим директором дитячо-
юнацького спортивного клубу «Чемпі-
он», обіймає посаду керівника комітету 
дитячо-юнацького футболу Федерації 
футболу Тернопільської області.

Лідер збірної України з біатлону 
Юлія Джима оголосила про завер-
шення кар’єри. Про це вона повідо-
мила в інтерв’ю телеканалу «XSPORT». 
«Я думаю, що це був останній сезон для 
мене. В кожного своє бачення, і я зро-
зуміла, що вже цей рівень переросла і 
треба йти далі», — зазначила Джима.

Бразильський півзахисник «Шах-
таря» Бернард підтвердив, що не 
продовжуватиме контракт із доне-
цьким клубом. «Останні роки в «Шах-
тарі» були непростими. Через травму 
плеча я вирішив піти на операцію, 
адже важко переносив навантаження. 
Хочу швидко відновитися, але потрі-
бен час. Думаю, мені потрібно близь-
ко чотирьох місяців. Коли закінчиться  
контракт із «гірниками», хочу піти в 
інший клуб. Можливо, повернуся в 
Бразилію. Поки не знаю, де продовжу 
кар’єру», — наголосив бразилець в 
інтерв’ю програмі «Про футбол». Бер-
нард виступає за «Шахтар» із 2013-го 
року. Загалом на його рахунку 157 мат-
чів і 28 забитих голів.

Київське «Динамо» поступилося на 
власному полі римському «Лаціо» 
0:2 і вибуло з 1/8 фіналу Ліги Євро-
пи УЄФА. Результати жеребкування 
чвертьфіналу ЛЄ: «Лейпциг» – «Мар-
сель», «Арсенал» (Лондон) – «ЦСКА» 
(Москва), «Атлетіко» – «Спортінг», «Ла-
ціо» – «Зальцбург». Перші поєдинки 
заплановані на 5-те квітня, повторні 
матчі відбудуться 12-го квітня. Коман-
ди, зазначені першими, спочатку гра-
тимуть удома.

Результати жеребкування чверть-
фіналу Ліги чемпіонів: «Барсело-
на» – «Рома», «Севілья» – «Баварія», 
«Ювентус» – «Реал» (Мадрид), «Лі-
верпуль» – «Манчестер Сіті». Перші 
зустрічі відбудуться 3-4-го квітня на по-
лях команд, указаних першими, матчі 
відповіді — 10-го та 11-го квітня.

Спортивний калейдоскоп

Підготував Андрій ОМЕЛЬНИцЬКИЙ.

Спорт|  Наша гордість

«Олімпійське лелеченя»

Тарас РАДЬ: «Ніколи не здавайтеся!»
20 березня українську паралімпійську збірну зустріли в аеропорту «Бориспіль». На Паралімпіаді у Півден-
ній Кореї наша команда загалом виборола 22 нагороди, з них – сім золотих. і посіла шосте загальнокомандне 
місце. Українці повторили досягнення Ігор 2006 року: тоді, як і тепер, вони завоювали сім золотих медалей. Усі 
обіцяні державою виплати вже надійшли тріумфаторам, запевнили високопосадовці, які приїхали зустрічати 
спортсменів. Цього року їх розмір такий самий, як і для олімпійської збірної: 125 тис. дол. – за «золото», 80 тис. 
дол. – за «срібло», 55 тис. дол. – за «бронзу». Спортсмени з нетерпінням очікували на завершення офіційної 
церемонії, аби опинитися в обіймах рідних, яких не бачили кілька місяців.

Із квітами, солодощами та плакатом до 
аеропорту «Бориспіль» прибула з Тернопо-
ля родина Радів. Поруч — тренер їхнього 
18-річного сина Тараса. Тиждень тому най-
молодший учасник паралімпійської збір-
ної України виборов у Пхьончхані золоту 
медаль серед біатлоністів на дистанції 12,5 
кілометрів.

«Ми увесь час вболівали за нього. Якраз 
13 числа дивимося — взяв «золото». Для 
нас це — велика честь», — зізнається бать-
ко, Михайло Радь.

Тарас Радь здобув четверте для України 
«золото» у південнокорейському Пхьонч-
хані і свою першу нагороду на дебютній 
Паралімпіаді. Його життя було заповнене 

спортом іще з дитинства. А після ампута-
ції ноги спорт став для нього справжнім 
порятунком. Йому лише 18 років, а він — 
наймолодший учасник збірної України і 
паралімпійський чемпіон. «Радіо Свобода» 
зібрала найцікавіші факти із життя «золо-
того» біатлоніста.

Родина
Народився в багатодітній сім’ї, де старші 

діти займалися спортом. Згодом підтягнув-
ся й Тарас. «Мій старший брат побував у 
різних спортивних клубах, часто брав мене 
з собою. Я з великим задоволенням відвід-
ував ці клуби. Міг бути там годинами», — 
зізнався в інтерв’ю Тарас Радь.

Травма
У 14 років пошкодив ногу. Проте рану спе-

ціалісти не лікували належним чином. Роз-
почалося зараження, тому ногу ампутували 
нижче від коліна. Незважаючи на травматич-
ну операцію, 2014-го повернувся до спорту 
— спочатку тренувався для себе, грав у на-
стільний теніс, з 2014 року почав відвідувати 
Тернопільський регіональний центр з фізич-
ної культури і спорту інвалідів «Інваспорт».

Після тренувань на доріжках для біатло-
ну на спортбазі у Підгородньому захопився 
цим видом спорту. Окрім лиж, біатлону, Та-
рас займався велоспортом і плаванням. 

Навчання
Навчаючись у Тернопільській школі-

колегіумі імені Йосипа Сліпого, став двора-
зовим срібним призером Чемпіонату світу 
2017-го, поступившись на середній дистан-
ції та в індивідуальній гонці на дистанції 15 
кілометрів німцю Мартіну Фляйгу. Тарас 
Радь — студент першого курсу факульте-
ту «Фізичне виховання» Тернопільського 
національного педагогічного університету 
імені Володимира Гнатюка. 

«Я розумію, що спорт і навчання не мо-
жуть іти разом. Знаю, що освіта є важли-
вою частиною життя кожного, але спорт 
— це все для мене, і я роблю все можливе, 
щоби знайти баланс», — каже Тарас.

Вислови Тараса Радя:
«Спорт робить вас більш упевненим. 

Він учить, як упоратись із бар'єрами, ви-
кликами, втратою. Ніколи не здавайте-
ся. Покращуйте себе. Це також робить 
вас більш відкритим для світу».

«Я став значно сильнішим не тільки 
фізично, а й психологічно, і соціально. Пе-
рестав соромитися своєї травми. Мене 
більше не хвилює це».

16 березня 2018 року на базі Острівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів відбувся ІІ етап Всеукраїнського спортивно-
масового заходу для дітей «Олімпійське лелеченя – 
Olympic move UA». 

Сюди прибули ті, хто любить спорт, займається ним, ті, хто не уяв-
ляє своє життя без нього. Загалом у змаганнях взяли участь 5 команд 
учнів зі шкіл Тернопільського району. Урочисте відкриття свята від-
булося за участю учнів 9 класу Острівської ЗОШ І-ІІІ ступенів. Коман-
ди змагалися під олімпійським прапором, на якому не пишуть слів, 
але люди всієї планети знають, що п’ять переплетених кілець різного 
кольору символізують мир, дружбу і взаєморозуміння. Вони сповіща-
ють про чесну боротьбу, закликаючи спортсменів змагатися тільки на 
стадіонах і ніколи не зустрічатися на полях бою. Символічним було і 
запалення олімпійського вогню – символу Олімпійських ігор. 

До юних спортсменів звернувся методист Тернопільського район-
ного методичного кабінету Анатолій Зіновійович Івасюк, який закли-
кав учасників бути активними, спритними, дотримуватися правил. 
Після чого спортсмени дали клятву учасника. 

Також учні Острівської школи розповіли про свого знаменитого 
земляка Дмитра Підручного — українського біатлоніста, чемпіона та 
призера Зимової універсіади, чемпіонатів Європи 
з біатлону, учасника етапів Кубка світу з біатлону. 
Він — учасник збірної України з біатлону на зимо-
вих Олімпійських іграх у Сочі в 2014 році та на Зи-

мових Олімпійських іграх у Пхьончхані 2018 року. Капітан чоловічої 
збірної України з біатлону. Представляє Україну на етапі Кубка світу 
з біатлону.

Змагання відбувалося у 3 етапи: презентація команди, вікторина 
на олімпійську тематику, комбінована естафета. Перше місце ви-
борола команда «Пантера» Великоберезовицької ЗОШ І-ІІІ ступенів 
(керівник Орися Остапівна Сайчук), друге — у команди «Ekexipea» 

Мишковицької ЗОШ І-ІІІ ступенів (Ольга  Євгенівна 
Сурова), третє посіла команда «Живчик» Острівської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів (керівник Юрій Мирославович Ба-
кан). Команди-переможці отримали подарунки від 
Національного Олімпійського комітету. Перший за-
ступник голови обласного відділення НОК України  
Віталій Михайлович Ігнатенко привітав майбутніх 
олімпійців. Грамоти вручила начальник відділу мо-
лоді та спорту Тернопільської РДА Ганна Миколаївна 
Галич.

Ми щиро віримо, що серед учасників «Олімпій-
ського лелеченяти»  ростуть майбутні олімпійці.

Юрій Мирославович БАКАН,  учитель фізичної куль-
тури Острівської ЗОШ І–ІІІ ступенів. 

Андрій  ОМЕЛЬНИцЬКИЙ.



Подільське слово | №12 (5271)
п'ятниця, 23 березня 2018 16 Подільське слово

Реклама

Загадка

Бо я — людина
Вечоріло. Битим шляхом йшло двоє подорожніх 

— батько й семирічний син. Посеред шляху лежав 
камінь. Батько не помітив каменя, спіткнувся, забив 
ногу. Крекчучи, він обійшов камінь, і, взявши дитину 
за руку, пішов далі.

Наступного дня батько з сином йшли тією ж до-
рогою назад. Знову батько не помітив каменя, знову 
спіткнувся і забив ногу.

Третього дня батько й син пішли тією ж дорогою. 
До каменя було ще далеко. Батько каже синові:

— Дивись уважно, синку, треба обійти камінь. Ось і 
те місце, де батько спіткнувся й забив ногу.

Подорожні сповільнюють кроки, але каменя немає. 
Бачать, обабіч дороги сидить сивий старий дід.

— Дідусю, — запитав хлопчик, — ви не бачили тут 
каменя?

— Я прибрав його з дороги.
— Ви також спіткнулися й забили ногу?
— Ні, я не спіткнувся й не забив ногу.
— Чому ж ви прибрали камінь?
— Бо я — людина. Хлопчик зупинився у задумі.
— Тату, — запитав він, — а ви хіба не людина?

Василь СУХОМЛИНСЬКИЙ

Спробуйте знайти собаку серед стада корів

Лабіринт
Усміхайлики 

Поради- жарти для батьків
Що робити, якщо ваш син заліз на де-

рево і не може злізти? 
В жодному разі не намагайтеся тряс-

ти дерево або збивати хлопчика пали-
цею. Восени дитина дозріє і впаде сама.


 Ваша дитина ніколи не добереться до 

банки з варенням, якщо замкнути її на 
ключ, а ключ покласти в мильницю.


 Якщо у вашого сина огидний почерк, 

готуйте його у лікарі.

Дитячий майданчик

Раз, два, три, чотири, п'ять!
П'ятеро пташат летять!
Перше, друге, третє... п'яте.
Йду четвертого шукати.

Лічилка

Добрі справи Продовження, початок на стор. 8 «Єднаємо душі словом Кобзаря»
Таку назву мала го-

дина спілкування із 
самотніми людьми за 
чашкою чаю, що відбу-
лася в бібіліотеці-філії 
села Біла 15 березня. 
Захід організували і 
провели завідуюча 
бібліотекою-філією 
Тетяна Гураль та соці-
альні працівники Ганна 
Ухман і Ганна Гута. Учні 
й учитель української 
мови та літератури Ореста Романівна Мартинюк ознайомили запро-
шених із творчою спадщиною Тараса Григоровича Шевченка, силою 
і глибиною його поетичного слова. 

Також демонстрували презентацію «Геній України». Звучали ві-
рші з уст учнів школи та пісні у виконанні Людмили Червінської та 
Наталії Огірко. Запрошені ознайомились із книжковою виставкою 
«З Шевченком у серці». 

Фельдшер села Ганна Коробій розповіла про медичну реформу і 
конкретні кроки кожного в цьому процесі. 

На заході були присутні представники Територіального центру 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Терно-
пільського району Тетяна Гушпет і Оксана Микитюк.

Тетяна ГУРАЛЬ, завідуюча бібліотекою-філією села Біла.

«Серце одиноке добром обігрій»

Сивочолим — живе спілкування 

У клубі с. Острів відбулася зу-
стріч із людьми похилого віку. 
Захід підготували працівники со-
ціальної сфери, клубу і бібліотеки, 
представники місцевої влади. 

Теплі слова вітань звучали 
від ведучих — завклубом Богда-
ни Хоєцької та завбібліотекою-
філією Галини Шуби. Учасники 
художньої самодіяльності Яна 
Антків, Яна Вирозуб та Юліта Бо-
гак подарували гостям незабутні 
враження та хороший настрій, 
виконавши низку українських пі-
сень. Міцного здоров'я, радості, 
довголіття, добра і віри в краще 
майбутнє побажав сільський го-
лова Богдан Петрович Піщатін. 

Працівники соціальної сфери 
Марія Давидова, Оксана Мики-
тюк та Уляна Брикайло побажа-

ли шановним гостям, щоб любов 
та надія завжди жили в їхніх 
серцях. Завідуюча бібліотекою 
розповіла, що книга має власти-
вість лікувати людську душу, по-
зитивно впливає на здоров'я та 
настрій людини, та ознайомила 

з новими книжковими надхо-
дженнями. 

Гості подякували за увагу, гар-
ний настрій та подаровані чудові 
весняні квіти — проліски. 

Галина ШУБА, завідуюча 
бібліотекою-філією села Острів.

16 березня в бібліотеці с. Романівка відбулася 
зустріч людей старшого віку з соціальними пра-
цівниками. 

Основною темою обговорення стала медична 
реформа, принципи якої розкрила фельдшер села 
Юлія Гнатишин. 

Присутні насолоджувалися живим спілкуван-
ням, згадували молоді роки, ділилися досвідом.

Сільський голова Галина Ярославівна Петрі-
ченко зазначила, що спільними зусиллями цілком 
можливо забезпечити більш якісне та повноцінне, 
різноманітне життя самотнім, яке приносило б ве-
лике задоволення.

 Зоряна МУЛЬТАН, бібліотекар с. Романівка.


