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Традиції
Вербна неділя — велике християнське свято.
Існують також інші її народні назви — Квітна,
Шуткова, Баськова, Пальмова. Того дня, коли Ісус
в’їхав до Єрусалиму, люди радісно зустрічали його
піснями і квітами, а також стелили під ноги його
віслюка гілки пальми — рослини, що символізує
чистоту і непогрішність. Католики так і називають
це свято — Пальмова неділя. Але пальма в наших
широтах не росте, тому в православній традиції
її замінили вербою — рослиною, яка розквітає
першою після приходу зими і символізує початок
нового життя. А свято назвали Вербною неділею.

За тиждень — Великдень
Як відомо, немає чітко фіксованої дати Воскресіння Христового. Таким чином, вхід Господній у Єрусалим теж не пов'язаний з конкретним
днем календаря, він залежить від того, якого
числа настає Пасха. У 2018 році Великдень відзначатимуть 8 квітня. Відповідно, Вербну неділю
ми святкуватимемо 1 квітня.

весні, коли дерева наливаються соками, розквітають і, самі набираючись життєвої сили, за
повір’ям, передали її людям.
Свячена верба користується великою пошаною серед нашого народу. Навіть найдрібніше
гілля, яке залишилося після освячення, палили
у вогні, щоби, боронь Боже, під ноги не потрапило.
А після свята освячені гілочки зберігали поруч з іконами протягом року, а потім спалювали,
щоб знищити негативну енергію, накопичену за
12 місяців.

Після Вербної неділі починається
Страсний тиждень (Седмиця) —
найстрогіший період Великого посту.

Традиції святкування залишаються незмінними з часів наших предків. Напередодні, у Лазареву суботу, ламають і приносять додому вербові гілочки. Не забороняється і купити їх. Вербу
освячують у церкві, після чого вона, згідно
з віруваннями, набуває воістину чарівних
властивостей.
Якщо ж дорогою з церкви додому християни
зустрічали когось із знайомих, то били посвяченою вербою, примовляючи:
Не я б’ю — верба б’є,
За тиждень Великдень,
Недалечко червоне яєчко!
Молоді хлопці та дівчата, граючись, лупцювали одне одного вербою ще й біля церкви, а потім дорогою додому, і примовляли:
Будь великий, як верба,
А здоровий, як вода,
А багатий, як земля!
Вербі здавна приписували магічні властивості — захист від злих духів і всіляких бід; нею лікували головний біль, пропасницю, ревматизм,
шлункові захворювання тощо. Вважається, що
здорове квітуче дерево передає здоров’я, силу
та красу людині або тварині. Поклонялися вербі
різні народи світу. Як правило, робили це наРеклама

У ці дні християни згадують Таємну Вечерю,
страждання, розп`яття і поховання Ісуса Христа.
В храмах відбуваються Богослужіння, які правлять лише раз на рік. Останній тиждень Великого посту називають ще Чистим.
Для кожного дня Страсного тижня передбачалося виконання певних видів господарських робіт та обмеження в їжі.
Так, у Великий понеділок треба було подбати про свій будинок. Господиня прибирала в
оселі, обмащувала стіни, фарбувала ганок. Цього дня можна їсти сирі овочі та фрукти, а також
хліб, мед і горіхи. Рекомендується вживати їжу
один раз на добу — ввечері.
У вівторок слід приготувати одяг — закінчити прання і прасування. Дозволено їсти сирі
фрукти та овочі, мед, горіхи й хліб. Бажано —
лише ввечері.
Всі роботи по господарству завершували в
середу. Треба прибрати хату, винести все сміття, заготовити яйця для крашанок та писанок.
Також готували свічки, які захищали сім’ю від
хвороб. У Страсну середу можна їсти хліб, овочі
та фрукти, холодну сиру їжу без олії.
У Чистий четвер потрібно купатися. Дівчата
вмивалися водою, вкидаючи туди срібло та примовляючи при цьому певний текст, аби стати
привабливішими. Вважалося, що свічка, принесена в четвер із храму, цілий рік захищатиме
будинок від пожеж. У давнину цього дня господарі запікали в печі сіль, яка очищала від погані,
а також набувала унікальних цілющих властивостей. Дозволяється їсти гарячу рослинну їжу
з олією двічі на день.

Найбільше заборон стосувалися Великої
п’ятниці. Здорові люди, які мають сильну віру,
взагалі утримуються від прийому їжі аж до Великодня. Інші вдовольняються хлібом, капустою,
огірками. Не можна співати, слухати музику,
шити, прати, будь-що різати, рубати дрова, ремонтувати що-небудь. Це дуже великий гріх.
Хліб, спечений у Велику п’ятницю, не запліснявіє, а також допоможе зцілитися від багатьох
недуг. Увечері треба йти до церкви, де виносять
Плащаницю, що символізує тіло померлого
Христа.
У Велику суботу тривають приготування
до святкової трапези. Для господинь це — найбільш клопітливий день, адже потрібно все приготувати, спекти, зварити. Цього дня фарбують
яйця та виготовляють писанки. Якщо пекти
паски, то під час цього не можна розмовляти
та шуміти. Для тих, хто не може утриматися від
їжі, дозволяється один раз на день з’їсти гарячу
рослинну їжу, але без олії.
А після нічного Богослужіння, церковні
дзвони та слова священика «Христос Воскрес! Воістинну Воскрес!», проголошують
настання Великодня — найбільшого свята,
яке є своєрідним свідченням того, що Ісус
Христос — істиний Спаситель, оскільки він
переміг смерть, воскреснувши. І цим дав
надію всім віруючим, адже, відповідно до Святого Письма, кожна людина, ведучи праведне
земне життя, може заслужити право на безсмертя.
Після відправи у церквах люди розходяться
по домівках і їдять освячену їжу. Починають з
яєць і шматочка паски, а продовжують трапезу
вже за багато накритим столом, оскільки на Великдень знімаються всі обмеження в їжі. Цього
дня потрібно відпочивати, спілкуватися з рідними та друзями. Працювати на Пасху небажано,
однак можна доглядати за тваринами і навчати
дітей.
Звісно, не варто забувати, що деякі звичаї позбавлені здорового глузду, але слід пам’ятати,
що ми маємо дарувати світу добро, любов та
милосердя, не витрачати сили на негатив, черпати натхнення в собі самому і в навколишньому середовищі, уникати злих думок та вчинків,
аби гідно зустріти величне християнське свято
— Воскресіння Господнє.
Лілія КУЛЕНИЧ.

Готуємося до
Великодня
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Офіційне | Колегія

Район готовий до весни

Служу народу України!

27 березня відбулася колегія Тернопільської РДА, яку провів голова
Олександр Похилий. У засіданні взяв участь голова районної ради
Андрій Галайко.

Про стан підготовки господарств району до проведення комплексу веснянопольових робіт коротко поінформував
начальник відділу економічного та агропромислового розвитку і торгівлі РДА
Володимир Заверуха. Згідно з інформацією, під урожай 2018 року в сільськогосподарських підприємствах, фермерських господарствах району посіяно озимих культур
та на зелений корм на площі 14,6 тисяч
гектра, що майже на 50% більше, ніж у
2017 році. За результатами останнього обстеження, лише 2,7% культур погано перезимували. Готовність машино-тракторного
парку до весни становить близько 90%.
Засипано насіння ярих зернових культур
2688 тонн, що на 15,6% більше минулорічного показника. Майже стовідсотково підживлено озимі зернові. Загальна потреба в
коштах на проведення комплексу веснянопольових робіт становить 297,39 мільйона
гривень.
Про стан кадрової роботи у Тернопільській РДА інформувала начальник служби управління персоналом РДА Олена
Кравець. Штатна чисельність працівників
РДА — 122 особи, зокрема в апараті РДА —
30 осіб. Нині вакантні 11 посад державних
службовців, у тому числі в апараті РДА —
3 посади. Зі складу державних службовців
РДА заочно у ТНЕУ навчаються 5 осіб, 27
— підвищили свій фаховий рівень у Тернопільському регіональному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників державної влади, органів місцевого
самоврядування, державних підприємств,
установ та організацій. Усі державні службовці Тернопільської РДА ознайомлені з
вимогами і обмеженнями щодо прийняття
та проходження державної служби відповідно до законів України «Про державну
службу», «Про запобігання корупції», «Про
захист персональних даних», правилами
етичної поведінки державних службовців,
правилами внутрішнього службового розпорядку.
У «Різному» директор Тернопільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Юрій

Гордєєв розповів про діяльність центру
(детальніше читайте на стор. 5 — «Я маю
право»).
Про відкриття банківських рахунків
для відшкодування коштів (дотації) фермерським господарствам та фізичним
особам за молодняк великої рогатої худоби (ВРХ), а в подальшому — за іншими
програмами розвитку сільського господарства інформувала заступник директора Тернопільської обласної дирекції
Укргазбанку Тетяна Лисобей. «Нашим
клієнтам не потрібно нікуди йти, — наголосила Тетяна Ігорівна, — ми готові зі своїм сервісом приїхати у сільські та селищні
ради, об’єднані територіальні громади
безпосередньо до людей. Кожному з них
необхідно при собі паспорт громадянина
України, ідентифікаційний код, паспорт
ВРХ. Банк відкриває для сільгоспвиробників еко-карту, на яку будуть нараховувати
відшкодування (дотацію). З усіх питань інформуємо за номерами телефонів: 47 60 41
та 47 60 42».
Також Тетяна Лисобей нагадала, що «Укргазбанк» є одним із чотирьох державних
банків, уповноважених на видачу «теплих
кредитів» — кредитування купівель енергозберігаючих матеріалів і обладнання з
компенсацією частини витрат державою
за урядовою програмою енергозбереження, яка діє для населення та ОСББ з жовтня 2014 року. Кошти надають на відшкодування витрат за такими напрямками:
утеплення приватого будинку; утеплення
огороджувальних конструкцій (стіни, стелі); утеплення або заміна відкритих конструкцій (енергозберігаючі вікна, двері,
балкони); встановлення приладів обліку;
твердопаливні котли; перехід на більш сучасне і енергозберігаюче обладнання.
Від редакції. З повним переліком енергоефективного обладнання та матеріалів, за
які належить державна компенсація, можна ознайомитися на сайті Держенергоефективності: http://saee.gov.ua/sites/default/files/
perelick_materialiv/Perelik.Vidkoreg.pdf.
На сторінках «Подільського слова» неодноразово друкували роз’яснення про умови цієї програми. Однак, з огляду на те,
що з настанням тепла населення району
займатиметься будівництвом, ремонтом і
модернізацією своїх помешкань, зокрема їх
утепленням, буде не зайвим нагадати, на
яких умовах і де можна отримати «теплий
кредит». Тож найповнішу інформацію з
цього питання читайте вже в наступному, 14-му, номері нашої газети.
Галина ЮРСА – ТРР «Джерело».

Тернопільські нацгвардійці — гідний
приклад героїзму та патріотизму
26 березня Україна відзначила четверту річницю створення Національної
гвардії. З цієї нагоди військовослужбовців НГУ у Тернополі привітали представники обласної, міської та районної влади, духовенство, громадськість.
Голова Тернопільської ОДА Степан Барна наголосив на важливості вшанування пам’яті 263
гвардійців, які, захищаючи Україну, віддали найдорожче — власне життя.
«Вірю, що завдяки спільній роботі ми забезпечимо
зростання чисельності складу Національної гвардії,
яка дислокуватиметься не лише у Тернополі, а й у районах області. Спільно з військовослужбовцями, органами місцевого самоврядування працюватимемо,
удосконалюватимемося і робитимемо все для того,
щоб Україна була єдиною та сильною», — наголосив обласний очільник.
Нагадаємо, що у березні 2014 року парламент ухвалив законопроект про відродження
та фінансування гвардії. Тоді за відповідне рішення проголосували 262 нардепи з 330 зареєстрованих у сесійній залі.
«Сьогодні вітаємо мужніх воїнів-гвардійців із 4-тою річницею від дня утворення міцного, боєздатного, функціонального формування, роль у захисті суверенітету та незалежності
держави якого, без перебільшення, неоціненна, — зазначив під час урочистостей голова
Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук. — Немає місії більш славної, відповідальної та високої, ніж захищати суверенітет та незалежність своєї держави. Особливо глибоко
це усвідомлюється в часи військової агресії, ворожих зазіхань на рідну землю. Ви обрали
небезпечну, але надзвичайно шляхетну професію. І нині, у період випробувань, ваша служба є особливо важливою для кожного українця».
За словами голови Тернопільської РДА Олександра Похилого, в сучасній Україні бути
бійцем — не лише престижно, а й почесно, адже військовослужбовці подають майбутнім
поколінням гідний приклад справжнього патріотизму, мужньо відстоюючи територіальну
цілісність нашої держави.
«Багато жителів Тернопільського району служать в Нацгвардії за контрактом. Хлопці здійснюють патрулювання як на мирній території України,
так і в зоні проведення АТО, запобігають та виявляють кримінальні й адміністративні правопорушення, виконують важливі бойові завдання, здійснюють
ротації, заміняють своїх колег-військовослужбовців,
активно долучаються до боротьби за незалежність
України. В ці роки їхня робота є, як ніколи, важкою
та необхідною. Органи державної влади постійно демонструють підтримку бійцям, наголошуючи на тому, що їхні турботи — турботи влади. У
Тернопільському районі затверджена програма підтримки та взаємодії з НГУ, є спільні проекти щодо реалізації та покращення умов несення військової служби, над реалізацією яких
ми працюємо. А у цей святковий день вітаємо нацгвардійців із професійним святом, бажаємо миру, добра! І нехай Господь Бог благословляє вас та ваші родини!» — сказав у вітальному слові очільник Тернопільського району Олександр Похилий.
Керівники області і району вручили нагороди, подяки та грамоти кращим бійцям, подякувавши за те, що героїчно захищають територіальну цілісність України та її суверенітет.
Лілія КУЛЕНИЧ.

Позиція

Російських дипломатів попросили негайно піти по-англійськи

У понеділок, 26 березня, західні країни заявили про видворення російських дипломатів. Станом на ранок 29 березня відомо про відповідне рішення
вже 27 країн щодо 151 дипломата. Нагадаємо, що таке рішення стало відповіддю на спробу отруєння колишнього розвідника Сергія Скрипаля та
його доньки у Великій Британії. 4 березня їх знайшли без свідомості в англійському місті Солсбері. Британська влада заявила, що вони були отруєні
нервово-паралітичною речовиною «Новачок», розробленою в СРСР. Британський прем'єр Тереза Мей звинуватила в причетності до отруєння Росію.

Першою про видворення російських дипломатів оголосила
саме Велика Британія, потім країни ЄС, США, Канада, Австралія та
інші. Зокрема, керівництво США
наказало залишити свою територію 60 співробітникам російських
дипломатичних установ, а одну

з них (у Сіетлі, штат Вашингтон)
ліквідують.
«У відповідь на цинічну хімічну атаку в Солсбері Україна на
знак солідарності з британськими
партнерами і трансатлантичними
союзниками ухвалила рішення
про видворення з української території 13 російських дипломатів.
Як відомо, наші дипломатичні
стосунки з РФ де-факто заморожені», — зазначив Президент
України Петро Порошенко.
За його словами, спробою
отруєння Сергія Скрипаля у
Великій Британії Росія вкотре
підтвердила своє зневажливе
ставлення не лише до суверенітету незалежних держав, а й до
цінності людського життя. Президент додав, що Україна відчуває
це щодня в окупованому українському Криму та на Донбасі. Крім
того, він зауважив, що важливо
не обмежуватися символічними
жестами. Наступним кроком має
стати посилення персональних,

фінансових та економічних санкцій, а спільна відповідь Кремлю
має бути рішучою та жорсткою задля недопущення нових людських
трагедій і забезпечення поваги до
норм міжнародного права.
Тим часом у МЗС РФ видворення російських дипломатів
оголосили «недружнім кроком» і
пообіцяли, що він «не мине безслідно, ми відреагуємо на нього».
«Провокаційний жест горезвісної солідарності з Лондоном
країн, які пішли на поводі у влади
Великобританії в так званій справі Скрипалів і не спромоглися
з’ясувати обставини події, є продовженням конфронтації на ескалацію ситуації», — наголосили в
МЗС РФ та додали, що влада РФ
буде керуватися принципом взаємності стосовно відповіді на вислання російських дипломатів, а
остаточне рішення про те, якими
мають бути відповідні дії, прийме
Володимир Путін.
Те, що російських диплома-

тів видворяють одночасно багато
країн, схоже, є безпрецедентною
подією. Це суттєво обмежує можливості російської розвідки, яка
традиційно працює під дипломатичним прикриттям. За деякими
оцінками, майже 70% співробітників російських дипмісій так чи
інакше пов’язані зі шпигунством
або організацією несанкціонованого впливу в країні перебування.
Як зазначив керівник міжнародних програм Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Віталій
Мартинюк, для Росії видворення
дипломатів із європейських країн
означатиме поглиблення ізоляції
РФ та посилення міжнародного
тиску на Москву з вимогою повернутися в рамки міжнародного
права.
«Наслідком поглиблення ізоляції може бути скорочення
співробітництва в різноманітних
сферах, у тому числі в економіці й
енергетиці. У такій ситуації Кремлю, з огляду на невдалу спробу

Путіна увійти в коло світових
політиків, доведеться все більше
дотримуватись політики «обложеної фортеці». Вірогідно, Росія
видворить дипломатів тих країн,
які підтримають заклик Лондона.
Це призведе до погіршення відносин», — зауважила експерт
Центру структурної політології
«ВибіР» Лілія Брудницька.
Крім того, нам слід замислитися і про наслідки для України.
«Міжнародна ізоляція РФ нам
вигідна, бо сформується антипутінський фронт, до створення
якого послідовно закликав Президент України. Та яким чином
вітчизняні політики використають шанс зміцнити зовнішньополітичні позиції України? Напевне,
доцільно було б посилити тиск на
Москву щодо Криму (стосовноДонбасу позиція світового співтовариства більш консолідована).
Головне — не проґавити шанс»,
— додала експерт.
Підготувала Лілія КУЛЕНИЧ.
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Степан БАРНА: «На розвиток сільської медицини
держава спрямувала 178 мільйонів гривень»

Завдяки ініціативі Президента України Петра Порошенка 5 мільярдів гривень, які були
повернуті із вкрадених Януковичем грошей, будуть спрямовані на загальнодержавному рівні на розвиток сільської медицини. Наша область на реалізацію цієї ініціативи
отримала 178 млн грн. Про це повідомив голова Тернопільської ОДА Степан Барна під
час прес-конференції, присвяченій цій темі.
«Наша стратегія — кардинально змінити підходи до розвитку
медицини. Коли мене запитують, чи я прихильно ставлюся до
медичної реформи, відповідаю
ствердно. Будь-який крок, який
ми сьогодні робимо в напрямку
осучаснення надання медичних
послуг, уже має позитивну динаміку», – наголосив Степан Барна.
Відтак, медична реформа має
охопити 4 ключових аспекти:
створення умов для забезпечення
громадян якісними та доступними медичними послугами; підняття значущості й престижу професії лікаря; створення сучасної
інфраструктури охорони здоров’я
та покращення матеріальнотехнічної бази.
Шлях до ефективного надання медпослуг — через спроможну мережу первинної ланки медицини
За словами Степана Барни,
наразі потрібно сформувати
оптимальну мережу первинної

ланки медицини області. До неї
ввійшли 17 районних центрів
первинної допомоги, 178 амбулаторій загальної практики — сімейної медицини, в тому числі:
76 амбулаторій групової практики та 102 амбулаторії монопрактики. Крім того, в області є 734
фельдшерсько-акушерських та
фельдшерських пунктів. З них
уже реконструювали 45 об’єктів
і спрямували на це 17 млн грн
капітальних вкладень. Функціонують також медичні заклади
первинної ланки, як окремі юридичні особи, у 12-ти громадах.
У селах краю збудують 18 нових та реконструюють 47 діючих
амбулаторій
«Елементом нашої спільної
політики також є не лише покращення якісно-кадрового потенціалу. Ми поставили за мету
реконструювати побудовані ще в
міжвоєнний період амбулаторії
для надання ефективної меддопомоги», — зазначив Степан Барна.

Згідно з цією стратегією, планується здійснити будівництво
18-ти амбулаторій загальної практики – сімейної медицини, з них
— 11 амбулаторій на 1-2 лікарів,
із житлом, 4 амбулаторії на 1-2 лікарів, без житла і 3 амбулаторії на
3-4 лікарі, без житла. До того ж в
області передбачено реконструкцію ще 47 діючих амбулаторій.
Для мобільності сімейних лікарів — 134 автомобілі
«Зрозуміло, що навіть за комфортних умов, але без сучасного
обладнання лікар нічого не зможе
вдіяти. Тому кошти також будуть
спрямовані на придбання медичного обладнання. А щоб лікар був
мобільним та міг вчасно й оперативно надавати допомогу, плануємо придбати 134 автомобілі
з розрахунку: одна амбулаторія
— один автомобіль. І це свідчить
про те, що ми робимо усе для того,
щоб медичні послуги були якісними та доступними!» — підсумував
Степан Барна.

Відремонтовано ФАП у селі Смиківці

Біблейська мудрість гласить: «Хто стукає, тому відчиняють». Довго очікували у Смиківцях на комфортний фельдшерсько-акушерський пункт, і нарешті сподівання людей
здійснилися. 26 березня гостинно, майже по-домашньому, відчинив перед відвідувачами двері новий, капітально відремонтований ФАП.
Завідуюча ФАПом
у Смиківцях, медик з
півстолітнім
стажем,
Софія Яблонська сказала, що у двох просторих
кабінетах можна буде
отримати якісну первинну невідкладну медичну допомогу, виміряти
тиск, вміст цукру в крові
тощо. Щопонеділка тут,
як і раніше, прийматиме
терапевт Наталя Яворська, кожного другого вівторка — педіатр Галина
Мацелюх. Коли є потреба, у село виїжджають інші
спеціалісти, зокрема гінеколог, офтальмолог. У ФАПі
працюють також молодша медсестра Тетяна Чупко
та акушерка Тетяна Кметик. У коридорі біля входу
у кабінети — список препаратів, які можна отримати
за державною програмою «Доступні ліки».
«На цю подію у селі чекали доволі довго, — каже
схвильовано Софія Яблонська. — У 1990-х роках
ФАП розміщувався у пристосованому приміщенні
сільської ради, потім — клубу. Важко було і пацієнтам, і медикам. Нині ж завдяки коштам, які надійшли з фонду соціального розвитку (584 тисячі
гривень) за сприяння народного депутата Тараса
Юрика, та з бюджету Смиковецької сільської ради
(майже 329 тисяч гривень) сільські медики мають
можливість гідно приймати пацєнтів».

На урочисте відкриття ФАПу до Смиківців завітали народний депутат України Тарас Юрик, голова
Тернопільської РДА Олександр Похилий, голова районної ради Андрій Галайко, заступник голови РДА
Андрій Колісник, в. о. головного лікаря Тернопільського району Іван Трач, заступник головного лікаря
Ігор Войтович, сільський голова Смиківців Володимир Сидяга, медики, завідуючі ФАПами.

«Цього року на реалізацію програми розвитку
первинної медицини держава скерувала 4 мільярди
гривень, — наголосив народний депутат України Тарас Юрик. — Медичну допомогу, згідно з програмою,
кожна сільська людина має отримати безпосередньо
на місці. Сімейний лікар буде зацікавлений надати її
якісно. Адже за кожного пацієнта держава платитиме йому гроші. Як бачите, медична реформа розпочинається саме з первинної ланки».
Вітаючи смиківчан зі знаковою подією, голова
Тернопільської РДА Олександр Похилий та голова
районної ради Андрій Галайко пообіцяли подальшу допомогу у розвитку мережі сільських аптек, де
завжди можна буде отримати необхідні ліки.
Смиківчани мали нагоду безпосередньо поспілкуватися з представниками різних рівнів влади не
лише про медицину, а й порушити інші питання
соціально-економічного розвитку, зокрема будівництва доріг, ремонту шкіл, облаштування спортивних
майданчиків зі штучним покриттям, підвищення
рівня заробітної плати тощо.

Президент Петро Порошенко наполягає на негайному ухваленні Верховною Радою законопроекту щодо скасування
е-декларування для громадських організацій та ухвалити відповідальне рішення про скасування електронного декларування для
активістів.
Вoлoдимир Грoйсмaн дoручив прoвести мaсштaбнi перевiрки
тoргoвельних центрiв Укрaїни пiсля пoжежi в рoсiйськoму
мiстi Кемерoвo. Прo це вiн пoвiдoмив 28 березня пiд чaс зaсiдaння
уряду. Вiн тaкoж наголосив нa неoбхiднoстi ствoрення публiчнoгo
реєстру вiдпoвiднoстi закладів. Зa мiсяць ДСНС звiтувaтиме прo
результaти перевiрoк пo всiй крaїнi. Вoлoдимир Грoйсмaн звернувся i дo влaсникiв тoргoвельних центрiв iз зaкликoм нaвести лaд нa
свoїй теритoрiї.
Середня номінальна заробітна плата в Україні в лютому становила 7828 грн, що більш ніж удвічі перевищує показник мінімальної зарплати на поточний рік, закріплений в Законі про Державний
бюджет. Про це свідчать дані Державної служби статистики України.
За рік зростання становило 26,1%. Індекс реальної заробітної плати
становив 110,5%.
В галузевому розрізі зарплати вищі за середні зафіксовані в промисловості (8347 грн), в торгівлі (8537 грн), на транспорті (8496 грн),
в сфері ІТ (13242 грн), в сфері фінансової діяльності (14404 грн), в
науковій діяльності (10524 грн). Зарплати в бюджетній сфері дещо
нижчі, але вони також суттєво перевищують мінімальний показник.
29 березня відбулося розширене засідання Ради регіонального розвитку за участі керівників області, районів та об’єднаних
територіальних громад і народних депутатів України. На засіданні розглянуто три найважливіші питання в контексті розвитку
українського села: розвиток системи охорони здоров’я у сільській
місцевості Тернопільської області; створення та розвиток сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів у районах області та їх
фінансова підтримка; стан і перспективи розвитку дорожньої інфраструктури місцевого значення.
З 1 квітня по 10 червня у водоймах Тернопільської області встановлюється заборона на вилов водних біоресурсів під час нересту. Якщо ви помітили порушення — прохання терміново повідомляти за номерами цілодобової телефонної «гарячої лінії»: (0352)
27-70-34, 097-427-85-95. «Для рибалок-любителів ми визначили
спеціальні місця, де дозволено ловити рибу з берега. При цьому
наголошуємо, що дозволено використовувати лише спінінг та одну
поплавкову або донну вудку з одним гачком», — зазначили у Тернопільському рибоохоронному патрулі.
2 – 22 квітня буде проведено ХІІІ Всеукраїнську акцію «Серце
до серця» з метою допомоги дітям з вадами слуху під гаслом
«Почуй світ». На зібрані кошти буде закуплено спеціальне медичне
обладнання для обласної дитячої лікарні. Рахунок для благодійних
внесків: Р/р 2600501306399 в Київському відділенні центральної філії ПАТ «Кредобанк», МФО 325365, ЄДРПОУ 34354227. Найменуваення платежу: «Благодійний внесок. Тернопільська область».
У Тернополі 31 березня відбудеться передвеликодний ярмарок.
Майданчики з продукцією від товаровиробників із рiзних районiв
областi розмістять на трьох масивах міста: «Східному» — вул. Степана Бандери, 15 (перед центральним стадіоном); вул. Протасевича, 12
(перед рестораном «Галич»), «Дружбі» — вул. Миру-Дружби (на перехресті), «Сонячному» — вул. Л. Курбаса (біля ринку «Галицький»).
Під час ярмарку продаватимуть крупи, макарони, борошно, цукор,
м’ясо та м’ясні вироби, яйця, рибу, овочі, фрукти.
Напередодні свята Воскресіння Христового, 4 квітня, у Тернополі розпочне роботу Великодній ярмарок, який триватиме аж до
15 квітня. Понад 30 митців із Західної України розмістять сувенірну
та святкову атрибутику у стилізованих торговельних будиночках та
Театральному майдані та бульварі Тараса Шевченка, повідомляють
на сайті міської ради. А задля відновлення стародавніх традицій, під
час ярмарку заплановано провести пленер серед мистецьких закладів міста «Розписуємо писанку», фестиваль «Яйце-райце», цикл
майстер-класів «Великдень на порозі», Великодні гаївки «Зав’яжемо
вінець» та змагання «Найнайміцніше яйце».
Відділ молоді та спорту Тернопільської районної державної адміністрації приймає пропозиції щодо формування персонального
складу координаційної ради з питань національно-патріотичного
виховання при районній державній адміністрації (відповідно до Типового положення про координаційну раду з питань національнопатріотичного виховання при місцевій державній адміністрації, Постанова Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 999) від
районних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань до
3 квітня 2018 року влючно. Довідки за тел. (097)7200841.

У важкий час війни, коли
з державного бюджету спрямовують колосальні кошти
на обороноздатність української армії, яка протистоїть
російській агресії на сході
держави, в Україні будують
дороги, працюють над реформами в освіті, медицині, щоб наблизити громадян до справді європейського рівня життя. Шлях цей важкий, але ми переможемо. Важливо, щоб українці будували краще життя
у своїй державі, а не виїжджали за кордон. Адже це
не лише наша країна, а й наших дітей, онуків. Таким
був лейтмотив виступів усіх, хто прийшов привітати
смиківчан з відкриттям капітально відремонтованого приміщення ФАПу.
Галина ЮРСА – ТРР «Джерело». Фото автора.

Згідно з розпорядженням голови Тернопільської районної державної адміністрації
Олександра Похилого, з нагоди відзначення
100-річчя утворення Товариства Червоного
Хреста України з метою привернення уваги суспільства до гуманітарної діяльності Товариства,
нової концепції членства в Товаристві, формування громадської думки на користь милосердя, покращення умов проживання найбільш уразливих категорій населення району, з огляду
на необхідність постійної уваги до проблем інвалідів, людей похилого
віку, хворих на туберкульоз і СНІД, безпритульних дітей, дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, внутрішньо переміщених
осіб, учасників антитерористичної операції та поранених в зоні АТО в
Тернопільському районі з 1 по 30 квітня 2018 року будуть проведені заходи в рамках Всеукраїнського місяця Товариства Червоного Хреста України під гаслом «100 років милосердя».
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Наша гордість

Тепла зустріч «золотого» паралімпійця
18-річний Тарас Радь із села Забойки Тернопільського району став наймолодшим українським чемпіоном на Паралімпіаді у Південній Кореї. Свою першу золоту медаль він
здобув у біатлонній гонці серед сидячих спортсменів на 12,5 кілометра.

«Коли їхав на Паралімпіаду, на
медаль сподівався, але не очікував, що буде «золото», — каже
Тарас. — Проте вдалося гарно
відстрілятися, і завдяки цьому
виграв. У чемпіонській гонці,
під'їжджаючи до рубежу, не думав ні про що. Просто стріляв.
Вважаю, що такий результат

вдався через те, що у спорті я
з дитинства. Так, загалом було
важко, але для мене це було наче
якась пригода».

Вдома, у рідних Забойках, на
Тараса чекала душевна зустріч.
У ніч з 20-го на 21-ше березня
жителі села, друзі та родичі з

нетерпінням чекали на приїзд
паралімпійського чемпіона, багаторазового чемпіона України,
майстра спорту України міжнародного класу. Попри пізній час,
морозяну погоду та сніг, було
людно. Спортсмена зустріли гучними оплесками, квітами та щирими обіймами. Стримати сліз
не міг ніхто, навіть Тарас, який
не сподівався, що односельчани
влаштують йому такий сюрприз.
Усі вітали його, дякували за перемогу, розповідали, як разом
вболівали за 18-річного хлопця
із залізною жагою до перемоги.
Того вечора було ще багато розмов, посмішок та фотографій на
згадку, адже Забойки пишаються
талановитим і наполегливим юнаком, який викликав захоплення
на престижних змаганнях.

Трохи згодом за святковим
столом зібралися найрідніші
люди, друзі та тренер. Говорили про Паралімпіаду, про емо-

Духовне

ням тренерів, а й завдяки батькам, які щиро вірили у перемогу
сина та тримали кулаки за Тараса. Варто подякувати й тренерам,
адже це й їхня перемога, бо вони
доклали чимало зусиль до загального успіху», — наголосив голова
Тернопільської облради Віктор
Овчарук.
Очільник області зауважив, що
біатлоністи є гордістю Тернопільської області та держави. Відтак,
сьогодні тривають перемовини,
щоб на базі біатлонної бази в
Підгородньому зробити олімпійський центр зимових видів
спорту, який буде у державній
власності. Це дасть змогу належним чином фінансувати базу і
забезпечити її ефективне функціонування.
Додамо, що Міністерство молоді та спорту вже виплатило чемпіонам і призерам зимових Паралімпійських ігор-2018 державні
винагороди у таких розмірах (у
гривнях за курсом НБУ): за І місце
— 125 тис. дол. США, які отримав і
Тарас Радь, а це — понад 3 млн грн,
за ІІ місце — 80 тис. дол. США, за
ІІІ місце — 55 тис. дол. США.
Лілія КУЛЕНИЧ.
Лілія ТЕЛИХ.

Актуально
У неділю, 25 березня,
традиційна Хресна
дорога згуртувала
близько 20 тисяч вірян,
які пройшли центральними вулицями Тернополя. Долучилися
до Хресної ходи тернополяни і гості міста,
представники влади та
громадськості, священнослужителі й християни різних конфесій,
військові й правоохоронці.

Хресна дорога у Тернополі
Щорічний молитовний похід християн, який організовує УГКЦ під
час Великого посту, другий на Тернопільщині за чисельністю учасників після Всеукраїнської прощі до Зарваниці, очолив архієпископ
і митрополит Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Василій (Семенюк).
Ходу розпочали від катедрального собору Непорочного Зачаття
Пресвятої Богородиці. Вірян супроводжували півтори сотні патрульних поліцейських, які охороняли громадський порядок і керували
дорожнім рухом.
Символічний дерев’яний хрест, завдовжки 5 м, вагою 80 кг, несли представники духовенства, влади міста та області, громадські
діячі, лікарі, волонтери, бійці АТО і їхні родичі, переселенці зі сходу
України.
Хода зупинялася на 14 стаціях, де віряни молилися за мир в
Україні, розмірковували над страстями Христа, слухали читання
Святого Євангелія. «Ісус помер у тяжких муках, помер за нас, за наших дітей, — сказав архієпископ Василій у пастирському слові.
— Це велика любов Божа спричинилася, що Він дав Свого Сина
Єдинородного, щоб Він поніс муки, терпіння і ганебну смерть на
хресті, щоб вказати нам дорогу до Неба... Ми йшли і роздумували
над станом наших душ і постановили стати кращими християнами». Архієрей подякував організаторам та висловив сподівання,
що наступного року завдяки спільним молитвам ми житимемо у
державі, в якій закінчилася війна.

ції від перемоги, про майбутні
п’єдестали.
«Хочу на наступній Паралімпіаді виступити набагато краще,
ніж у Пхьончхані, здобути більше медалей... А поза спортом
себе наразі й не уявляю. Мені
лише 18, і про життя після спорту думати ще рано, адже попереду — нові перемоги», — каже
Тарас Радь.
А вже 23 березня «золотого»
паралімпійця та його батьків
особисто привітали представники Тернопільської міської
й обласної влади та вручили
спортсмену цінні призи. Зокрема, очільниця управління освіти
ТМР Ольга Похиляк подарувала
матері Тараса ікону та подякувала
за виховання чемпіона. Від влади
міста у стінах ОДА хлопець отримав квіти й телевізор. Управлінці
також пообіцяли спортсмену, що
за вагому перемогу він отримає
від місцевої влади квартиру.
«Тарас зробив чимало, адже
його перемогою пишається не
тільки вся Україна, а й увесь світ.
Вважаю, що успіхів на XII Паралімпійських іграх у Пхьончхані
він досягнув не тільки завдяки
власній наполегливості, старан-

Фото mediator.te.ua

Вже згодом, на рідній українській землі, спортсмен зізнається
журналістам, що такий результат
був для нього сюрпризом.

Біатлонну базу
в Підгородньому передадуть
у власність держави

Ні для кого не стане новиною те, що біатлонна база у
Підгородньому вже багато років перебуває у плачевному стані. Втім, на Тернопільщині альтернативи для
спортсменів немає. Відтак, проблему обговорили на
виїзному засіданні Комітету Верховної Ради України з
питань бюджету, що відбулося у Збаражі.

Нині база перебуває у приватній власності Всеукраїнського
фізкультурно-спортивного товариства «Колос» та його обласної
організації. Однак відповідного фінансування не вистачає не те, що
на ремонт, а й на утримання. Тож її хочуть передати у власність державного центру підготовки з біатлону.
«Вже півроку фінансування бази у Підгородньому здійснюється
тільки за мої кошти, щоб там не вимкнули електропостачання, щоб
було більш-менш тепло, щоб діти могли тренуватися, поки триватиме процес переоформлення бази у державну власність. І сьогодні
саме від нас залежатиме, як буде відбуватися фінансування спорту
на місцях», — зазначив президент федерації біатлону України Володимир Бринзак.
За словами директора департаменту у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту Тернопільської ОДА Віктора Мацикура, передача бази у державну власність дасть змогу державі здійснювати капітальні вкладення, реконструювати комплекс відповідно до
стандартів, надати біатлоністам безпечні умови для тренування та
проводити там всеукраїнські і навіть міжнародні змагання.
Своєю чергою, голова Комітету Верховної Ради України з питань
бюджету Андрій Павелко пообіцяв приділити цій проблемі достатню увагу та вирішити питання, яке турбує і спортсменів, і владу.
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Правова допомога

Самостійне виправлення помилок
у податковій декларації: чи
будуть штрафні санкції та пеня?
У разі, якщо у майбутніх податкових
періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), платник податків
самостійно (у тому числі за результатами
електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним
податковій декларації (крім обмежень,
визначених ст. 50 ПКУ), він зобов’язаний
надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку. Про це зазначили у Тернопільській
ОДПІ.
Платник податків, який самостійно (у тому
числі за результатами електронної перевірки) виявляє факт заниження податкового
зобов’язання минулих податкових періодів,
зобов’язаний, за винятком випадків, установлених п. 50.2 ст. 50 ПКУ:
а) або надіслати уточнюючий розрахунок
і сплатити суму недоплати та штраф у розмірі
трьох відсотків від такої суми до подання такого уточнюючого розрахунку. Цей штраф не
застосовується у разі подання уточнюючого

розрахунку до податкової декларації з податку на прибуток підприємств за попередній
податковий (звітний) рік з метою здійснення
самостійного коригування відповідно до ст.
39 ПКУ у строк не пізніше 1 жовтня року, наступного за звітним;
б) або відобразити суму недоплати у складі декларації з цього податку, що подається за
податковий період, наступний за періодом, у
якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання, збільшену на суму штрафу у
розмірі п’яти відсотків від такої суми, з відповідним збільшенням загальної суми грошового зобов’язання з цього податку.
Пеня нараховується відповідно до ст. 129
Податкового кодексу.
У разі внесення змін до податкової звітності внаслідок самостійного виявлення
платником податку помилок, відповідно до
ст. 50 ПКУ, пеня, передбачена ст. 129 ПКУ, не
нараховується, якщо зміни до податкової
звітності внесені протягом 90 календарних
днів, наступних за останнім днем граничного
строку сплати грошового зобов’язання, визначеного Кодексом.

Як відображається у формі №1ДФ внесок
засновника до статутного фонду?
У Тернопільській ОДПІ нагадують, що,
відповідно до Податкового кодексу, внесками учасників і засновників господарського товариства можуть бути будівлі,
споруди, устаткування та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будівлями, спорудами,
а також інші майнові права (включаючи
майнові права на об'єкти інтелектуальної власності), грошові кошти, у тому
числі в іноземній валюті.
Суми доходу у вигляді майнового і немайнового внеску до статутного фонду
юрособи-емітента корпоративних прав в
обмін на такі права не включаються в дохід
фізособи. При цьому, підприємство-емітент
корпоративних прав є податковим агентом в
частині повідомлення органів ДФС про такі
доходи і зобов'язане відобразити такі суми у
формі №1ДФ з ознакою «178».

Крім того, від оподаткування військовим
збором звільняються доходи, що, згідно з
розділом IV ПКУ, не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичної
особи (не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою), крім
доходів, зазначених у підпунктах 165.1.2,
165.1.18, 165.1.25, 165.1.52 ПКУ.
Оподатковувати інвестиційний прибуток
фізична особа буде зобов'язана в майбутньому в разі продажу своїх корпоративних
прав. Такий прибуток розраховуватиметься ним як позитивна різниця між доходом,
отриманим від продажу корпоративних
прав, та сумою витрат на їх придбання. На
сьогодні ставка оподаткування становить
18 %.

Тернопільський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги розпочав свою діяльність з 1 липня 2015 року. Тут надають
консультації, роз'яснення з правових питань, а вразливі категорії населення (відповідно до ст.14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу») можуть скористатися безкоштовними послугами адвокатів за рахунок
бюджетних коштів.

Кількість осіб, які звертаються за отриманням безоплатної правової допомоги, стрімко зростає. Для прикладу, якщо протягом 2016 року до місцевого центру звернулося
3186 осіб, з яких 368 отримали безоплатну вторинну правову допомогу, то в 2017 році
цей показник склав 6196 і 1298, відповідно. Впродовж двох місяців 2018 року звернулося 1140 осіб.
Окрім надання безоплатної правової допомоги, в рамках реалізації проекту «Я маю
право», фахівці місцевого центру проводять правопросвітницькі заходи. Це — уроки
правових знань у школах, вищих навчальних закладах, бібліотеках, виїзди в геріатричні
пансіонати, надання адресної правової допомоги. Також щотижня проводиться вуличне
інформування щодо права осіб на отримання безоплатної правової допомоги.

За отриманням безоплатної правової допомоги громадяни можуть
звертатися до Тернопільського місцевого центру з надання БВПД
за адресою: м. Тернопіль, вул. Шпитальна, 7,
контактний телефон: (0352) 52-15-20, 068-355-13-63.
Адреси структурних підрозділів Тернопільського місцевого центру – бюро правової допомоги:
— м. Бережани, вул. Банкова, 6;
— смт Козова, вул. Дорошенка, 3;
— м. Підгайці, вул. Шевченка, 2а;
— смт Підволочиськ, вул. Д. Галицького, 80;
— м. Теребовля, вул. Кн. Василька, 150.
Окрім того, в Україні діє єдиний номер
із надання безоплатної правової допомоги — 0-800-213-103, зателефонувавши за
яким можна уточнити актуальну інформацію
щодо осіб, які мають право на безоплатну
вторинну правову допомогу, змін у законодавчій базі стосовно її надання, актуальні адреси та контакти центрів у всіх регіонах України. Ця телефонна лінія працює цілодобово. Дзвінки у межах України — безкоштовні.

Докладніші консультації – у Центрі
обслуговування платників. Телефон для
довідок 43-46-10.

Пенсійний фонд

Пенсіонерам обіцяють підвищити
мінімальні виплати

Так, Міністерство соцполітики планує 2019 року перерахувати всі пенсії за формулою: 50% зростання
інфляції і 50% зростання заробітної плати.
«Не можемо сказати, яке зростання буде
у 2018 році. Однак, якби перерахували за
прикладом 2017-го, то підвищили б пенсії
на 25%. 2019-го все залежатиме від рівня
зростання зарплати й інфляції. Очікуємо,
що це буде 10-15% підвищення», — заявив міністр соцполітики Андрій Рева.
За його словами, з кожним роком вимоги до стажу українців зростатимуть.
«За міжнародною нормою, на участь у
пенсійній системі мають право ті, хто відпрацював 15 років. Однак віднині термін
виходу на пенсію залежатиме лише від громадян. Тому можна ховатися й далі, але потрібно пам'ятати, якщо виконав програму
частково — не отримаєш пенсію у 60 років», — прокоментував міністр.
Він додав, що проблема ще й у тому, що
трудовий стаж пенсіонерів, які вийшли на
пенсію до 2000 року, припадає переважно
на радянський час.
«І тут виникають запитання, тому що
тоді держава регулювала розмір зарплати
— фактично встановлювала його. Наприклад, селяни в колгоспі заробляли трудодні. Навіть коли їм почали платити після
1965 року, це були копійки. А молодший
медичний персонал мав зарплату 60-80
карбованців. Тож людина працювала 40
років, а має пенсію 1300-1400 гривень...
Сьогодні триває робота з визначення механізмів вирішення цієї проблеми, обговорюють різні варіанти, але єдина формула пенсійного забезпечення за будь-яких

визначення пенсій до 2000 року будь-які 5
років найбільшого заробітку, а після цього скласти ці коефіцієнти. Таким чином,
загальний коефіцієнт буде більшим, ніж у
людини, яка вийшла на пенсію після 2000
року», — пояснив міністр.
Він наголосив, що усі зміни відбуватимуться в рамках бюджету Пенсійного
фонду.
«Потрібно, щоби наші бажання відповідали нашим можливостям. Наголошую, ми
не надрукували жодної гривні, щоб профінансувати пенсійні виплати. Не брали кредити, не брали в борг у МВФ. Усі підвищення пенсій здійснили в рамках додаткових
надходжень від сплати ЄСВ до Пенсійного
фонду — ось чим наш уряд відрізняється
від усіх попередніх», — зазначив А. Рева.

умов залишиться незмінною», — зазначив
А. Рева.
За його словами, перший варіант вирішення проблеми — збільшення мінімальної зарплати.
«Підвищуємо мінімальну зарплату —
збільшуються мінімальна пенсія та надходження до Пенсійного фонду. Є інший
варіант, запропонований народним депутатом від Радикальної партії ЮріємБогданом Шухевичем. Його ідея — застосувати існуючу формулу та взяти для

Нагадаємо, що, за пенсійною реформою
2017 року, для отримання пенсії в Україні
необхідно мінімум 15 років страхового стажу. Сьогодні, маючи стаж 15-25 років, на
пенсію можна вийти в 63 роки, менше 15
років — у 65 років. Нормативи збільшуватимуться на 1 рік кожних 12 місяців до 2028
року. Таким чином, з 2028 року для виходу
на пенсію в 60 років потрібно буде мати 35
років страхового стажу. Люди, які не мають
страхового стажу, отримуватимуть соцдопомогу при досягненні 63 років. Крім того,
страховий стаж можна докупити. Місяць
коштуватиме 1638 грн.
Підготувала Лілія КУЛЕНИЧ.

Уряд схвалив
право на пенсію
за вислугу років
для артистів

Це передбачено Постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня
2018 року №161. Перелік відповідних
посад приведено у відповідність до
Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України
щодо підвищення пенсій». Законодавчим актом визначено, що право
на пенсію за вислугу років мають
артисти театрально-концертних та
інших видовищних закладів, підприємств і колективів за наявності
стажу творчої діяльності від 20 до 35
років за переліком та у порядку, що
затверджуються Кабінетом Міністрів
України.
Зокрема, для артистів хору театрів
опери і балету та професійних художніх колективів пенсія передбачена за
наявності стажу творчої діяльності
не менше 30 років.
Необхідний вік для артистів драми, артистів оркестру, які грають на
духових інструментах, за наявності стажу творчої роботи на сцені,
становить не менше 25 років, а для
артистів оркестру (крім тих, які грають на духових інструментах), артистів хору і мімічного ансамблю,
концертмейстерів-піаністів, артистів
вокально-драматичної частини — не
менше 30 років.
Галина ГУМНИЦЬКА, заступник начальника ТО УПФУ Тернопільської області.
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Будьте здорові!

Обери свого лікаря,

У квітні 2017 року Уряд розпочав програму «Доступні ліки».
Вартість ліків повністю або
частково оплачує держава.
У програмі беруть участь лише
монопрепарати (які містять
лише одну діючу речовину).
З лютого 2018 року реєстр ліків
збільшився на 41 позицію і
містить 239 препаратів.

до якого завжди можна звернутись за допомогою
Уже з 2 квітня стартує кампанія з вибору свого лікаря. Ви обираєте терапевта, сімейного
лікаря, педіатра (для дитини) і підписуєте з ним декларацію на обслуговування, яка засвідчує, що ви стали пацієнтом саме цього фахівця.
Лікар надає вам медичну допомогу, а заклад, де він працює, отримує фінансування з розрахунку на
кожного його пацієнта. Декларація з пацієнтом є підставою для перерахування медзакладу коштів з
державного бюджету. І таким чином реалізується принцип «гроші йдуть за пацієнтом» — тобто,
кожен медзаклад, лікар отримає
конкретні гроші за конкретних
пацієнтів. Вже з липня медичні
заклади почнуть фінансуватися
за цим принципом. Щоб кожен
українець отримував якісну медичну допомогу, а лікар — гідну
зарплату.
Якщо ви вже маєте лікаря, до
якого зверталися за допомогою і
задоволені результатом, або лікаря, що лікує членів вашої родини,
і ви йому довіряєте, ви зможете
підписати декларацію з ним. Якщо
ж такого немає — запитайте у
друзів, родичів, колег, чи можуть
вони когось порекомендувати.
Розпитайте знайомих про лікарів,
які працюють у найближчій до вашого місця проживання поліклініці чи амбулаторії. Прив’язка медичного обслуговування до місця
проживання скасовується, проте
вам буде зручно, якщо лікар практикує поруч.

Щоб обрати свого лікаря,
потрібно: взяти паспорт,
ідентифікаційний код і
прийти до фахівця та підписати з ним декларацію.
Для обрання лікаря дитині
(педіатра) необхідно взяти ще
свідоцтво про її народження.
Декларацію з лікарем в цьому
випадку підписує один із батьків
або інший законний представник
дитини.
Підписати декларацію можна
лише в медзакладах, що підключені до електронної системи. Вони
матимуть наліпку «Тут можна обрати свого лікаря».
Лікар, або представник медзакладу (медсестра, працівник реєстратури) введе ваші дані в електронну систему. Після чого на ваш

мобільний надійде СМС із кодом,
який потрібно повідомити працівнику закладу. Декларацію роздруковують із електронної системи,
ви перевіряєте правильність внесених даних та підписуєте її у двох
примірниках, один з яких забираєте з собою.

анулюється автоматично.
Кінцевого терміну підписання декларації немає. Її можна
підписати будь-коли, наприклад,
під час вашого найближчого візиту до лікаря. Але не відкладайте
це на кінець року. Оберіть лікаря,
якому довіряєте, і під час наступ-

Як отримати безоплатні ліки?
1. Зверніться до лікаря та отримайте правильно виписаний рецепт.
2. Завітайте до аптеки з позначкою «Доступні ліки».
3. Отримайте ліки безоплатно або з частковою доплатою за рецептом.
Де отримати ліки?
Пацієнт може обміняти рецепт на ліки у будь-якій аптеці, що підписала
договір з місцевим органом влади (закладом охорони здоров'я), долучилася
до програми і має наліпку «Доступні ліки».

Перелік аптечних закладів, з якими уклало угоди
Тернопільське районне територіальне об’єднання (ТРТМО).
Список постійно доповнюється
№
Назва аптеки
п/п
КПТОР «Тернопільська обласна
1.
аптека № 78»

25-08-80
43-58-19
0682466845
0673503935

3.

Аптека № 1
ТОВТ Аптечне об’єднання:

4.

Аптека № 168

5.
6.

Аптечний пункт № 7
м. Тернопіль, вул. Клінічна, 1
Аптечний пункт № 8
м. Тернопіль, вул. Клінічна, 1
ФОП Комінко Л.М. Аптека «Матем. Тернопіль, пр. Злуки, 45
26-82-81
рі і дитини»
ФОП Загородний О.М. Аптека
м. Тернопіль, вул. Живова, 9
0675994353
«Калина плюс»
Тернопільська обл. комунальна
м. Тернопіль, вул. Тролейбусна, 4
43-57-09
міжлікарняна аптека № 126
Тернопільська обл. комунальна
міжлікарняна аптека
м. Тернопіль, вул. Купчинського, 14 43-62-84
Аптечний пункт № 3
ТзОв «Фармастер»:
Аптека № 147 «Доброго дня»
м. Тернопіль, вул. Перля, 3
55-10-27
Аптека № 88 «Доброго дня»
м. Тернопіль, вул. Живова, 9А
43-42-45
Аптека № 186 «Доброго дня»
м. Тернопіль, вул. Київська, 9
26-50-79
Аптека № 209 «Доброго дня»
м. Тернопіль, вул. Руська, 40
52-73-39
Тов. «Астан»
м. Тернопіль, вул. Живова, 23
0676262919
ТзОВ «Мед-сервіс Львів»:
Аптека № 7
м. Тернопіль, вул. Чорновола, 12
52-32-38
Аптека № 28
м. Тернопіль, вул. Перемоги, 44
55-02-30
смт Велика Березовиця,
29-13-94
Аптека № 1
вул. Енергетична, 19/2
Фірма «ІКВЕЛ»
м. Тернопіль, вул. Шевченка, 1/Б
52-32-51
Фірма «ІКВЕЛ»
м. Тернопіль, вул. Київська, 9/А
43-77-82
ТзОВ «Єврофарм» а.п. №2
м. Тернопіль, вул. Шпитальна, 4
52-49-48
ТзОВ «Єврофарм» а.п. №3
м. Тернопіль, вул. Купчинського, 8 52-49-48
ТзОВ «Єврофарм» а.п. №4
м. Тернопіль, вул. Купчинського, 14 52-49-48

9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19
20
21
22
23

Департамент інформації
та комунікацій з громадськістю
Секретаріату Кабінету
Міністрів України

м. Тернопіль, вул. Руська, 23

ФОП Сучинська Р. Р.

8.

ного візиту підпишіть з ним декларацію.
Якщо ваш лікар у відпустці
чи на лікарняному, адміністрація медзакладу, в якому він працює, визначає лікаря, який упродовж цього часу виконуватиме
обов’язки основного фахівця.
Якщо ви захворіли під час
перебування в іншому місті, ви
не залишитеся без допомоги. Вам
потрібно звернутися до найближчого закладу з надання первинної
допомоги. Підписувати декларацію для одноразового звернення
не потрібно.

телефони
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7.

Лікар не може відмовити у
підписанні декларації через
хронічні захворювання пацієнта, його вік, стать, соціальний
статус, матеріальне становище,
зареєстроване місце проживання. Єдина причина для відмови — лікар уже має оптимальну
кількість пацієнтів: для терапевта
— це 2000, для сімейного лікаря
— 1800, для педіатра — 900. В такому разі заклад, у який ви звернулися, має запропонувати вам
іншого лікаря.
Термін дії декларації з лікарем необмежений. Вона діє до
того часу, доки ви не вирішите
підписати декларацію з іншим
лікарем, якщо з якихось причин
захочете його змінити. В такому
випадку попередня декларація

Адреса

с. Настасів, вул. Центральна, 27
с. Ігровиця, вул. Гагаріна, 91
м. Тернопіль, вул. Бродівська, 5

52-36-91
0677449993
25-37-23
25-37-23

Натуральні продукти, які розріджують кров

Підвищене згортання крові, при якому вона стає занадто густою, може спровокувати розвиток захворювань серцево-судинної системи.
Кров закупорює артерії, внаслідок чого людина автоматично потрапляє в групу ризику інсультів, інфарктів, варикозу, тромбофлебіту, гіпертонії,
вегетосудинної дистонії, атеросклерозу, ішемічної хвороби серця тощо.
Навіщо розріджувати
кров?

Коли кров розріджується, посилюється кровообіг і до внутрішніх органів надходять всі корисні
речовини.

•
•
•

Як розріджувати кров?

Існує безліч народних засобів
для розрідження крові, втім, як і
медикаментозних препаратів, що
мають аналогічну властивість. З
найпростіших і найдоступніших
— аспірин і препарати, що його
містять. Та слід пам’ятати, що захоплюватися ним не варто.

Продукти, які
допомагають зменшити
густоту крові

• Вода. Рекомендована доза — 2
літри на добу.
• Оливкова олія.
• Цибуля і часник. Не потрібно
їсти кілограмами — по трошки,
але щодня.

•

• Грейпфрут. Він не тільки допомагає скинути зайву вагу,
але й зменшує в’язкість рідкої
фракції організму. У ньому
міститься невелика кількість
аналога аспірину. Не потрібно
з’їдати цілий плід. Вистачить і
чверті щоранку. Але перед тим,
як з’їсти цитрус, випивайте
склянку води (кімнатної температури).
• Паприка, помідори.
• Імбир.

• Кориця, кмин, кріп — збагатіть свої страви цими спеціями.
• Сіль. Оскільки кров солона, їй
необхідна сіль, але небагато.
Вибирайте морську.
• Риб’ячий жир. У ньому містяться жирні кислоти. Вони й
не дозволяють тромбоцитам
склеюватися одне з одним.
• Ягоди, які містять саліцилати: червона смородина, вишня,
чорнослив, журавлина, вино-

•

•
•

град та родзинки, полуниця.
Велика кількість саліцилатів
міститься в цитрусових.
Натуральний мед багатий на
антикоагулянти.
М’ята.
Капуста, буряк і редька — чудові антикоагулянти.
Яблука, груші, кавун, огірки.
Завдяки високій кількості води
вони збагачують кров необхідною водою.
Можна готувати відвари або
настої з лікарських рослин:
каштан і кора верби, корінь
півонії.
Любите какао? Пийте на
здоров’я. Він допоможе зменшити в’язкість крові.
Гранат. Він багатий на залізо.

Поради щодо споживання
продуктів, що
розріджують кров

1. Вживайте рекомендовані
продукти зранку. Адже найгус-

тіша кров саме в ранкові години,
тож ризик виникнення тромбу
надто великий.
2. Людям, схильним до утворення тромбів, потрібно вводити
в свій раціон продукти з кумарином (саме він не дає крові згорнутися). До того ж він накопичується. Природні джерела — вишня,
червона смородина. Але ті, у кого
проблеми зі згортанням, краще їх
уникати, щоб не спричинити кровотечі.
3. Тим, хто нещодавно переніс
інфаркт або інсульт, варто їсти
продукти, які не дозволять крові
мимовільно згортатися. А також
уникати тих, що провокують підвищене тромбоутворення: кінза,
базилік, кропива, деревій.
4. Відмовтеся від надмірного
споживання цукру.
5. Перегляньте свій раціон.
Якщо ви споживаєте сирої їжі
менше, ніж обробленої, це може
призвести до утворення тромбів.

слово
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З архівів СБУ

Сьогоднішня історія є продовженням попередньої, адже саме на полі нашої героїні було виявлено ті чотири криївки,
які безповоротно змінили її життя та долю її близьких.
Тож розпочнемо з того, на чому завершили. 29 листопада 1945 року відбулася
масштабна військово-чекістська операція, під час якої на хуторі Заруда, що поблизу Довжанки, виявлено чотири криївки, в яких знайдено чималий запас зброї,
набоїв до неї, продуктів харчування, одяг
та й самих «бандерівців». Під час штурму
вбито чотирьох бійців, серед яких були
Степан Маркіза (псевдо «Гордій», уродженець села Довжанка), Богдан Дзинаковський (псевдо «Віктор», уродженець
села Цебрів) та Григорій Січкоріз (псевдо «Гроза», уродженець с. Покропивна).
Криївки знаходилися на полі Ольги Семенівни Коберник (в селі часто називали Губерник), 1919 р. н., уродженки та
жительки хутора Заруда.
Ольга Семенівна народилася в сім'ї заможних селян Семена Кириловича (1900
р. н.) та Марії Мартинівни (1900 р. н.) Коберників. З матеріалів справи відомо, що
у родини було 14 моргів (приблизно 8 гектарів) поля, 2 коней, 3 корови, пасіка на 20
вуликів, плуг. Батьки змалку приділяли посилену увагу освіті доньки — закінчила 7
класів, відвідувала курси шиття та вишивки, багато читала. Була членом місцевої
«Просвіти», а згодом й осередку політичної
партії «УНДО» (Українське національнодемократичне об'єднання). Враховуючи
тогочасну популярність партії на Галичині та Волині, свідомі українці намагалися
приєднатися до її діяльності. Тож, у Довжанці утворився осередок, до якого, крім
Коберник, належали брати Петро та Василь
Дедіви, Геннадій Козюпа, Павло Козюпа,
Олександр Томків, Степан Шлапковський,
Олексій Галоха, Василь Музика. Очолював
його Степан Маркіза. З приходом «перших совєтів» «УНДО» перейшла в підпілля, а згодом припинила своє існування, і її
члени влилися в ОУН(б). Беручи активну
участь у діяльності «УНДО» та «Просвіти»,
Ольга познайомилася з патріотично налаштованим активом села, серед якого вже на
той час були досвідчені революціонери, які
зазнали репресій з боку польських правоохоронних органів. У майбутньому вони
зіграють визначальну роль в її становленні
як особистості.
До речі, саме в тому середовищі познайомилась із майбутнім чоловіком
Павлом Левковичем Козюпою, 1910 р. н.,
уродженцем с. Довжанки. Старший на 9
років, він вже був знаковою фігурою серед
місцевих поборників за національну ідею,
адже членом різних патріотичних організацій став ще у 1930 році. Разом зі Степаном
Маркізою був затриманий польською поліцією за активну проукраїнську діяльність
та відбував покарання у тюрмі.
У 1936 році Ольга і Павло одружилися,
чоловік пішов у зяті до Коберників на хутір Заруда. У 1937 році у них народився син
Богдан, в 1942 — Михайло. А в 1944 році
Павла призвали до Червоної армії.
Саме в період служби чоловіка до них
додому завітав Степан Маркіза, який на
той час вже керував сотнею «Буйні» в УПА.
Знаючи Ольгу як надійного побратима, запропонував їй стати станичною ОУН в селі.
Хоч і не охоче, бо не мала вільного часу з
двома дітьми та господаркою, але все-таки
погодилася.
Першочерговим завданням станичної
було вербування нових членів в організацію, оскільки того вимагала оперативна обстановка на фронті та у підпіллі.
Крім того, збирала гроші та провізію для
УПА, забезпечувала й організовувала доставку харчів у законспіровані криївки.
Інколи доводилося виконувати функції
зв’язкової. Відомо, що Ольга Коберник
певний період була зв’язковою районного провідника Козлівщини — «Нечая»
(Ярослава Дідика).
Після Різдва 1945 року Маркіза разом із
хлопцями привів пораненого побратима
на прізвисько «Свій» (Ярослав Семенович
Буяр, уродженець села Пронятин). Протягом кількох тижнів він відлежувався та
лікувався у домі Коберників, аж поки не
одужав та не повернувся до «хлопців».

Влітку 1945 р., під час чергової зустрічі з
Маркізою, той сказав Ользі, що НКВС регулярно проводить рейди, засідки, військовочекістські операції з виявлення схронів,
криївок. Тому вони змушені постійно змінювати місце дислокації, будувати нові схованки. Запитав дозволу збудувати криївки на їхньому полі. Після кількох тижнів
робіт, які тривали виключно в темну пору
доби, нові схованки були готові.

лення волі із забороною після відбуття
покарання проживати на батьківщині
впродовж 5 років. Покарання відбувала
в виправному таборі «Степний» (м. Джезказган, Карагандинська область, Казахстан). У листопаді 1955 року переведена на
поселення в м. Джезказган. У лютому 1956
року її батько звернувся до Голови Президії Верховної Ради СРСР з проханням про
помилування. Після перегляду справи було

Восени 1945 р. повернувся чоловік. За
період служби Павло дещо змінився. Переглянув свої погляди на національновизвольну боротьбу. Якось у розмові він
пояснив Ользі, що ця боротьба не має жодних перспектив, бо СРСР — сильна держава, яка виграла війну! Рано чи пізно вони
винищать усіх непокірних, а якщо треба
буде, то й їхні сім'ї. Ризикувати собою,
сім'єю, дітьми заради цілей, які з кожним
днем стають все примарнішими, більше не
хоче. Ольга з ним погоджувалася, бо сама
вже це розуміла. Тоді ж розповіла чоловікові про криївки на полі.
А невдовзі після тієї розмови відбулася
військово-чекістська операція, в ході якої
були виявлені криївки УПА на хуторі Заруда. Під час штурму загинули четверо
бійців, серед яких були «Гордій», «Віктор»
і «Гроза».

винесено рішення про помилування і 25
грудня 1957 року звільнено Ольгу з поселення та направлено на постійне місце проживання в Довжанку Козлівського району.
До речі, під час судового розгляду Ольга
Семенівна зазначала, що змушена була підписувати сфабриковані покази, оскільки до
неї систематично застосовували насилля.
Під час повторного розгляду справи у 1956
році встановлено, що оперуповноважений
УМГБ Непомнящий, який вів її справу, згодом сам був засуджений військовим трибуналом за вчинення насильства над арештованими та за зґвалтування… Це так,
до слова, щоб розкрити образ «бравого
чекіста».

У структурі українського визвольного руху функціонував спеціальний внутрішній розвідувальний та контррозвідувальний підрозділ — СБ ОУН. Головним
завданням служби безпеки був захист визвольного руху від проникнення ворожої
агентури. Виконувала служба й каральні
функції. Для знешкодження інформаторів
та агентури НКВС служба безпеки використовувала слідчий апарат та розбудовану мережу власної агентури. Крім того,
здійснювала документування діяльності,
складаючи протоколи, акти, інструкції та
інші документи. Від своїх агентів СБ ОУН
отримала інформацію, що криївки на Заруді «заклав» Павло Козюпа.
Важко сказати, звідки була така інформація. Якщо робити висновки з матеріалів
кримінальної справи, то жодних доказів
його зради немає. Можливо, колишні побратими образилися на Павла, що він зрадив їхнім спільним ідеям? Можливо, їх насторожили переміни в його світогляді? Як
то кажуть «без суду і слідства» 5 січня 1946
року Павла викрали з дому та повісили неподалік сільського клубу.
Більше року родина Коберників переховувалася, перебуваючи на так званому
«нелегальному положенні». 19.01.1947 р.
співробітникам МДБ вдалося виявити та
арештувати Ольгу Семенівну. Хоч вона й не
визнала своєї провини ні під час слідства,
ні в суді, її звинуватили у співпраці з ОУН,
переховуванні «бандитів» у себе на полі,
наданні медичної допомоги «бандиту» на
прізвисько «Свій». 18 червня 1947 року
військовий трибунал військ МВС Тернопільської області визнав О.С. Коберник
винною та засудив до 10 років позбав-

На останній сторінці справи О.С. Коберник причаївся рукописний невиразний документ, на який можна було б і не звернути
уваги, та саме він розставив усе на свої місця в справі знайдених криївок та покараного Павла Козюпи. В документі, адресованому начальнику слідчого відділу управління
МДБ у Тернопільській області від начальника Козлівського районного відділу МДБ,
зазначається (подаємо мовою оригіналу):
«… муж Коберник — Козюпа Павел
Левкович в агентурно-осведомительной
сети РО МГБ и РО МВД не состоял, до
призыва его в Красную Армию являлся активным членом ОУН…. На поле
Коберник Ольги нами были вскрыты 4
краивки, в которых оказалось: в одной
из'ято противо-танковое ружье, во второй — 1,5 ящика сливочного масла, 22 винтовки, 3 автомата, много автоматных
и винтовочных патронов, разная одежда
и др. вещи, гранаты, в третьей — около
10 центнеров картофеля (від редакції:
імовірно, це була звичайна яма, в якій господарі закопали на збереження насіннєву
картоплю) и в 4-й – штаб районного провода ОУН, где убито 4 бандита.
Все краивки были вскрыты по показаниям Поха Анны Николаевны, которая в
ноябре месяце 1945 г. осуждена».
Таким чином, як бачите, цей коротенький архівний документ цілковито реабілітує Павла Левковича Козюпу, страченого
СБ УПА за зраду. Нехай упокоїться його
невинна душа…

Важко уявити відчай і розпач
молодої жінки, яка пожертвувала
щасливою долею заради високої
мети — здобуття незалежності, а
взамін отримала безневинно вбитого
чоловіка, осиротілих дітей та тюремний строк. За іронією долі вона
постраждала двічі — від жорстокості
катів ворожого окупаційного режиму і від непрофесіоналізму своїх же
побратимів. Такий був час — єдине,
що, напевно, можна сказати в цій
ситуації…
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Героям слава!

Їх назвали Небесною сотнею

21 березня у Почапинській ЗОШ І-ІІІ ст. відбувся захід з нагоди вшанування пам’яті Героїв Небесної сотні — українців, які віддали своє життя за волю, за право народу бути джерелом і мірилом влади у власній
державі, за країну, в якій не страшно жити і народжувати дітей. Підготувала захід учителька української мови та літератури Надія Михайлівна Залещик разом із учнями 9-го класу.

Буревісник української
незалежності
Минає дев'ятнадцять років, відколи в ніч
з 25 на 26 березня 1999 року на 55-му кілометрі автодороги Бориспіль – Золотоноша
за нез’ясованих обставин трагічно загинув
лідер національних сил України, принциповий політик, невтомний борець, правозахисник, ідеолог і натхненник Народного Руху
України В’ячеслав Максимович Чорновіл. У
Мишковицькій сільській бібліотеці-філії відбувся урок пам'яті «Він любив Україну». Учні
5-х класів вшанувати світлу пам’ять величної
людини, життєвий шлях якої був злочинно
обірваний.
В'ячеслав Чорновіл ще замолоду поставив собі за мету боротися за Українську
самостійну державу. І крок за кроком ішов
до цієї мети. Роль і значення постаті В. М.
Чорновола неможливо переоцінити. Відомий правозахисник, дисидент, борець...
Завдячуючи, зокрема, і його діяльності,
Верховна Рада ухвалила Акт проголошення незалежності України.
В’ячеслав Чорновіл виконав свою клятву: був вірний своїй державі до останніх
хвилин життя. Потрібно пам’ятати цю
велику людину та не забувати про те, що

Звертаючись до присутніх, ведучі зазначили, що подвиг Героїв Небесної сотні
— взірець реального, дієвого патріотизму
для кожної чесної людини і свідомого громадянина. Розповіли про трагічні сторінки
періоду, коли тисячі людей відстоювали
право жити у європейській державі. Під
час розповіді на мультимедійному екрані
змінювалися кадри, що відображали хроніку подій, які сколихнули націю у лютому
2014-го. Акції протесту, що розпочиналися як Євромайдан, переросли в Революцію
Гідності. Найтрагічнішим став кривавий
четвер, 20 лютого. Це був день найжорсткішого протистояння, під час якого від куль
снайперів загинуло понад 90 повстанців.
Почуття єдності і національний дух панували під час виконання учнями і вчителями зворушливих патріотичних пісень.

існування Української держави неможливе без подальшої боротьби. Сповідуймо
ідеї Чорновола. Несімо в світ порядність
і мораль.
Урок підготували бібліотекар Галина
Богданівна Дудас, учитель історії Марія
Михайлівна Сирник, класний керівник
Ліліана Анатоліївна Вітушинська. Учні також переглянули презентацію «В’ячеслав
Чорновіл — буревісник української незалежності».
Галина ДУДАС,
завідуюча бібліотекою-філією с. Мишковичі.

Крізь щирі сльози скорботи на обличчях
сяяли посмішки надії.
Коли Інна Головата читала поезію «Жінко, чого ви плачете?..», зал оповила тиша.
Тиша, в якій відчувалися біль і смуток.
На завершення заходу присутні виконали Гімн України і вшанували пам'ять Героїв Небесної сотні хвилиною мовчання.
Пам’ятаймо про тих, хто віддав своє
життя за кращу країну — за таку Україну, про яку ми всі мріємо. Чи не буде ця
жертва марною, залежить від кожного з
нас. Бо ми і є країна. Український народ
— єдиний і могутній!
Слава Україні! Героям слава!
Софія ЖАВОРОНКО, учениця 11 класу Почапинської ЗОШ І-ІІІ ст., президент учнівського
самоврядування «Первоцвіт».

Добрі справи

Бережіть лелек — вони приносять щастя!
Цього року через різке похолодання і несприятливі погодні умови
орнітологи прогнозували повернення пернатих наприкінці березня. Але перші бузьки з’явились
у нас 16 березня. Їх сфотографував житель села Грабовець Роман Каракуць. А вже 19 березня
у Баворові на річці їх була, як казали люди, ціла колонія! Нарахували близько півтисячі, а може, і
більше.
«Люди зрозуміли, що у такі морози птахи можуть загинути від
холоду та голоду, — розповідає
староста сіл Баворів та Застав’я
Великогаївської об’єднаної територіальної громади Надія Салабай. — Тому місцеві фермери
Анатолій Бучинський, Іван та
Надія Мрички, Антон та Світлана
Баворовські привезли до місця,
де були лелеки, багато тюків соломи. Потім почали збирати гроші
та купувати на ринку живу рибу».

19 березня — день, коли із вирію повертаються лелеки. Кажуть, добре побачити лелеку,
який летить, а ще краще — лелечу пару. Вважається, що лелече гніздо на подвір’ї приносить щастя, удачу та добробут, бо це — птаха священна, тож селиться лише біля добрих
людей. А ще лелека — один із символів України. До цих птахів наш народ завжди ставився шанобливо. Їхнє повернення із вирію — подія очікувана, тільки й чути: «А бузьки вже
прилетіли? А ти бачила лелек? А в сусіда вже кружляли над гніздом».

За словами Надії Салабай 70 кілограмів риби птахам вистачало
на два дні. Коли на ринку закінчувалася жива риба, купували заморожену. Люди носили птахам хліб,
варили картоплю з висівками, чималі шматки сала з м’ясом різали
дрібно, перемішували з кашами та
підгодовували птахів. Своєрідний
штаб із порятунку птахів розмістився на обійсті багатодітної сім'ї
Богдана та Оксани Яцишиних, а
також родини Михайла та Марії
Стефанишиних, які живуть найближче до річки. Готувати лелечі
наїдки дорослим активно допомагали діти.
У Великогаївській сільській раді
об’єднаної територіальної громади

та у Баворівській ЗОШ І-ІІІ ст. відбулися екстрені наради, які провели, відповідно, голова Олег Кохман та директор Микола Костик.
На порядок денний було винесено єдине питання — допомогти
лелекам пережити морози. Працівники сільської ради і педагоги пожертвували чималі кошти
на придбання риби, бо інші продукти селяни мають у господарствах, тож щедро віддавали на
корм для бузьків.
«Ми маємо гіркий досвід щодо
порятунку лелек, — поділилася
староста сіл Баворів та Застав’я
Надія Салабай. — У 2013 році на
час прильоту птахів були такі ж морози. Тоді люди знаходили багато

лелек, які загинули. Цього року ми
допомогли цим шляхетним птахам
вижити. Діяли так, ніби рятували

не птахів, а найрідніших людей.
Довідавшись, що на річці між Баворовом і Застав'я стільки лелек, до
нас почали приїжджати волонтери
з Тернопільського медичного університету. Молоді люди привозили
рибу, інші продукти.
Не загинув жоден лелека! Найвиснаженішого з них взяла додому родина Яцишиних. Дуже скоро
птах зміцнів, і по тому, як він із задоволенням з’їв аж п’ять великих рибин, ми зрозуміли: буде жити! Зазвичай лелеки — птахи полохливі. Але
цей дав себе взяти у руки. Якби можна було одним словом описати той
стан, коли ти тримаєш врятованого
лелеку, я б назвала це щастям!»
Вірю у тепло, весну, мир! Скоро
ці горді білі птахи з чорною ознакою полетять до своїх гнізд, виведуть потомство, подарують радість
і щастя тим, хто стільки зробив для
їхнього порятунку.
Галина ЮРСА – ТРР «Джерело».
Фото Мар'яни Яцишин.
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Соціальна допомога

Книжки — додому
Книга домчить до будь-яких берегів
			
(Ч. Діккенс)

Центральна бібліотека Тернопільського району і
відділення соціального обслуговування населення
ініціюють акцію «Книжки — додому». Мета — допомогти людям з інвалідністю, літнього віку, самотнім
громадянам, які не можуть самостійно дістатися до
бібліотеки. Акцію підтримали бібліотеки району.
Для того, щоб кур’єр
відділення соціального
обслуговування приніс
потрібну книжку, треба звернутися у відділ
обслуговування
центральної бібліотеки, де
розкажуть, як оформити
послугу.
Можна також отримати
інформацію за тел. 4923-64.

В гостях у казки

Свято казки, що відбулося 22 березня у Драганівській ЗОШ І ступеня, зібрало разом педагогів, учнів
та їх батьків.
Театралізовану п’єсу «Курочка Ряба», яку написала
Неля Шейко-Медведєва, презентували учні 4 класу Діана Кусьмій, Олександр Борух, Аліна Фурман,
Таїсія Коропецька, Богдан Урбан і класний керівник
Оксана Степанівна Борух.

Під звуки пробудження природи, співу солов’я та крику голосистого півня розпочинається ранок на подвір’ї. Незважаючи на
прохання Діда і Баби знести яєчко, Курочка Ряба тільки спить та
дає обіцянки. Вона мріє потрапити у царські палаци, навчитися
співати, як Соловей, Шпак або Одуд…
У Діда вривається терпець, тож він вирішує віднести Курочку
на базар і віддати циганчукові. Тут у пригоді стають сіра Миша
та Ворон. Вони добувають яйце для Курочки, тільки не просте, а
золоте — велике і важке. Курочка врятована, Миша і Ворон забезпечують собі заможне, сите життя. Дід і Баба мріють, що Курочка
знесе багато таких яєць, і тоді вони заживуть щасливо.
Глядачі уважно, з цікавістю спостерігали за грою юних акторів.
Четвертокласники майстерно виконали свої ролі. Класний керівник подякувала дітям та їх батькам за створення костюмів і декорацій.
Оксана Степанівна БОРУХ, класний керівник 4 класу Дргаганівської
ЗОШ І ст.

До витоків

«Моє село — моя історія жива»

Хто не знає минулого, той не вартий майбутнього. Населені пункти, як і людські долі,
мають свій початок, періоди розквіту, занепаду і відродження. У селі Малий Ходачків
живуть, на перший погляд, звичайні люди. Але то тільки на перший погляд. А придивишся — і в кожному знайдеш щось особливе, якусь родзинку. І рідне село для них теж
по-особливому незрівнянне і неповторне.
У бібліотеці-філії села Малий
Ходачків 20 березня відбувся
захід «Моє село — моя історія
жива» за участю тих людей, які
внесли велику лепту у становлення нашого села. На запрошення
завітали начальник відділу культури Віктор Навольський, директор ЦРБ Ольга Василюк, голова
профспілки працівників культури
Тернопільського району Любов
Бик, представник Територіального центру надання соціальних
послуг Марія Давидова, сільський
голова Володимир Береза.
Бібліотекар Христина Плуговська взяла інтерв’ю в односельців,
які поділилися спогадами.

Цікаві факти з історії села повідомили жителі Надія Мацелюх,
яка все своє життя пропрацюва-

«Вода найсмачніша у ріднім краю,
де батько і мати пили»
22 березня — Всесвітній день води. Цього дня учні 7-Б класу Почапинської
ЗОШ І-ІІІ ст. разом із класним керівником Олександрою Мирославівною Глаз та
педагогом-організатором Марією Леонідівною Крамар провели виховний захід
«Вода найсмачніша у ріднім краю, де батько і мати пили».
Сюди завітали дідусь Максим (Володимир Піговський) і цариця Вода (Віталія Завада), які допомогли з’ясувати багато таємниць природи, розповіли про цілющі властивості води, про ставлення
до неї наших предків, познайомили з обрядами,
пов’язаними з водою.
Вода — безцінний дар природи. Освячена має
чудодійні властивості — нею окропляють помешкання, щоб захистити його від усіляких негараздів, її п’ють, щоби зцілитися. Йорданська вода не
псується роками. На Зелені свята наші пращури
організовували хресні ходи до польових криничок, священик освячував воду, адже нею вгамову-

Користувачі бібліотеки Михайло Корабель
та Орест Гнатишин з працівниками відділу
обслуговування центральної бібліотеки

вали спрагу, відновлювали сили жниварі, пастухи
та мандрівники.
Ведучі Дмитро Базар та Олена Романчук повідомили цікаві факти про криницю. Цей домашній оберіг є невмирущим джерелом нашої родової
пам’яті, зв’язком між поколіннями. Адже копали
криниці діди-прадіди, а воду з них п’ють діти,
онуки і правнуки.
Без води не виростуть рослини, не виживуть
тварини, не зможуть існувати люди. Тож не забруднюйте водойми. Збережіть це диво для себе
і для майбутніх поколінь!
Лілія КАЗЮРА, учениця 8-А класу

ла в бібліотеці, та Орися Береза.
Найстарша мешканка — 90-річна
Анастасія Івасечко — пригадала

страшні роки війни, розповіла
про кривавий Великдень у нашому селі. Спогадами про своє життя поділилася Ольга Бойчук. Про
події у післявоєнний період почули від Галини Войцехівської. До
розмови долучилася соціальний
працівник Галина Абраменко, переказавши одну з життєвих історій жительки Олександри Зубик.
Про розвиток культури інформував Ізидор Балабан.
Ведуча заходу Христина Плуговська подякувала присутнім за
щиру, задушевну розмову. Спілкування продовжилося за чашкою чаю.
Марія ПОПІВ, депутат
Малоходачківської сільської ради
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Програма місцевих телеканалів
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ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ
2 ÊÂ²ÒÍß
TV-4

06.00 Ò/ñ “Ñïðàâà Äîéë³â”
06.45 Áàäüîðèé ðàíîê
07.00 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³
08.00 Â³êíî â Àìåðèêó
08.30 ªäèíà êðà¿íà
09.00 ×àñ-Tàéì
09.15 Áàäüîðèé ðàíîê
09.30 Ñïðàâæíÿ ö³íà
09.45 Òâ³é ä³ì
09.55 Äîáð³ òðàäèö³¿
10.00 Ò/ñ “Ñïðàâà Äîéë³â”
10.45 Áàäüîðèé ðàíîê
11.00 Äèòÿ÷à ãîäèíà
12.10 Ïîë³ëîã
13.00 Õ³ò-ïàðàä
14.00 Õ/ô “Òå, ùî áà÷èâ ì³ñÿöü”
16.00 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³
16.10 Äèòÿ÷à ãîäèíà
17.00 Íåïîâòîðíà ïðèðîäà
17.30 Ïðî íàñ
18.00 Ò/ñ “Ñïðàâà Äîéë³â”
18.45 Ì³ñüêà ðàäà ³íôîðìóº
19.00 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³
19.30 Íàø³ â³òàííÿ
20.00 ªäèíà êðà¿íà
20.30 ÒÍÅÓ - êàëåéäîñêîï ïîä³é
20.40 Ä³ì êíèãè
21.00 Íàø³ â³òàííÿ
21.30 Ïîãëÿä çáëèçüêà
22.00 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³
22.35 Äîáð³ òðàäèö³¿
22.40 Õ/ô “Êîëè îðåë àòàêóº”
00.15 ×àñ-Tàéì
00.30 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³

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

Â²ÂÒÎÐÎÊ
3 ÊÂ²ÒÍß
TV-4
06.00 Ò/ñ “Ñïðàâà Äîéë³â”
06.45 Áàäüîðèé ðàíîê
07.00 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³
07.35 Ïîãëÿä çáëèçüêà
08.05 Óêðà¿íñüê³ òðàäèö³¿
08.20 ÒÍÅÓ - êàëåéäîñêîï ïîä³é
08.30 ªäèíà êðà¿íà
09.00 ×àñ-Tàéì
09.15 Áàäüîðèé ðàíîê
09.30 Íåïîâòîðíà ïðèðîäà
10.00 Ò/ñ “Ñïðàâà Äîéë³â”
10.45 Áàäüîðèé ðàíîê
11.00 Äèòÿ÷à ãîäèíà
11.45 “×àð³âíèé êëþ÷èê”
12.10 Äîáð³ òðàäèö³¿
12.15 Ïðî ê³íî
12.30 ªâðîìàêñ
13.00 Õ³ò-ïàðàä
14.00 Õ/ô “Çàì³íà”
16.00 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³
16.10 Äèòÿ÷à ãîäèíà
17.00 Íåïîâòîðíà ïðèðîäà
17.30 Ìàéñòåð-êëàñ ³ç Í. Ô³öè÷
18.00 Ò/ñ “Ñïðàâà Äîéë³â”
19.00 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³
19.30 Íàø³ â³òàííÿ
20.00 Ìåæà ïðàâäè
21.00 Íàø³ â³òàííÿ
21.20 Äîáð³ òðàäèö³¿
21.30 “Ãàë-êë³ï”
22.00 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³
22.35 Õ/ô “Àâàòàð”
00.15 ×àñ-Tàéì
00.30 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³
01.00 Õ/ô “Çàì³íà”
03.00 Õ³ò-ïàðàä

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

ÑÅÐÅÄÀ
4 ÊÂ²ÒÍß
ÒV-4
06.00 Ò/ñ “Ñïðàâà Äîéë³â”
06.45 Áàäüîðèé ðàíîê
07.00 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³
07.35 Ìåæà ïðàâäè
08.30 Åêîëîã³÷íî ÷èñòå æèòòÿ

08.55 Äîáð³ òðàäèö³¿
09.00 ×àñ-Tàéì
09.15 Áàäüîðèé ðàíîê
09.30 Íåïîâòîðíà ïðèðîäà
10.00 Ò/ñ “Ñïðàâà Äîéë³â”
10.45 Áàäüîðèé ðàíîê
11.00 Äèòÿ÷à ãîäèíà
12.10 “Ãàë-êë³ï”
12.40 Òâ³é ä³ì
13.00 Õ³ò-ïàðàä
14.00 Õ/ô “Áðåíäà Ñòàðð”
16.00 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³
16.10 Äèòÿ÷à ãîäèíà
16.40 “×àð³âíèé êëþ÷èê”
17.00 Íåïîâòîðíà ïðèðîäà
17.30 Óêðà¿íñüê³ òðàäèö³¿
17.55 Äîáð³ òðàäèö³¿
18.00 Ò/ñ “Ñïðàâà Äîéë³â”
19.00 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³
19.30 Íàø³ â³òàííÿ
20.00 Ñîëî
21.00 Íàø³ â³òàííÿ
21.30 Ìàéñòåð-êëàñ ³ç Í. Ô³öè÷
22.00 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³
22.40 Õ/ô ”Ñåçîí áäæ³ë”
00.15 ×àñ-Tàéì

ÒÒÁ
07.00 «Ôàéíèé ðàíîê»
09.00 «Ó êðà¿í³ Ìóëüòëÿíä³¿»
09.45 «ßê öå?»
13.30 «Â³ñò³ ÒÒÁ»
13.40 «Òåìà äíÿ»
14.10 «Ôîëüê-music»
15.10 «Íàäâå÷³ð’ÿ. Äîë³»
16.00 Ðàä³îäåíü «Æèòòÿ+»
16.20 «Ñóñï³ëüíèé óí³âåðñèòåò»
17.00 «Â³ñò³ ÒÒÁ»
17.10 «Íàø³ ãðîø³»
17.45 Äîê.ô³ëüì
18.35 «Â³çèò³âêà Ïîëòàâùèíè»
18.45 «Äóìêè âãîëîñ»
19.00 «Â³ñò³ ÒÒÁ»
19.20 «Òåìà äíÿ»
19.50 «Íàä³ÿ º»
20.05 «Âñÿêà âñÿ÷èíà: ³íñòðóêö³ÿ ç
âèêîðèñòàííÿ»
20.30 «Â³ñò³ ÒÒÁ»
20.50 «Âå÷³ðíÿ êàçêà»

×ÅÒÂÅÐ
5 ÊÂ²ÒÍß
ÒV-4
06.00 Ò/ñ “Ñïðàâà Äîéë³â”
06.45 Áàäüîðèé ðàíîê
07.00 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³
07.35 Ñîëî
08.30 Åêîëîã³÷íî ÷èñòå æèòòÿ
09.00 ×àñ-Tàéì
09.15 Áàäüîðèé ðàíîê
09.30 Íåïîâòîðíà ïðèðîäà
10.00 Ò/ñ “Ñïðàâà Äîéë³â”
10.45 Áàäüîðèé ðàíîê
11.00 Äèòÿ÷à ãîäèíà
12.10 Ôîðìóëà çäîðîâ’ÿ
13.00 Õ³ò-ïàðàä
14.00 Õ/ô ”Íåíàâ’ÿçëèâà ³äåÿ”
15.45 Äîáð³ òðàäèö³¿
16.00 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³
16.10 Äèòÿ÷à ãîäèíà
17.00 Íåïîâòîðíà ïðèðîäà
17.30 “Ãàë-êë³ï”
18.00 Ò/ñ “Ñïðàâà Äîéë³â”
19.00 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³
19.30 Íàø³ â³òàííÿ
20.00 Ó ôîêóñ³ ªâðîïà
20.25 Äîáð³ òðàäèö³¿
20.30 ªâðîìàêñ
21.00 Íàø³ â³òàííÿ
21.30 Ñìà÷íà ìàíäð³âêà
22.00 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³
22.35 Õ/ô ”Âèêðàñòè ïîë³öåéñüêîãî”
00.15 ×àñ-Tàéì
00.30 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³
01.00 Õ/ô ”Íåíàâ’ÿçëèâà ³äåÿ”
02.30 Õ³ò-ïàðàä
03.30 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³
04.00 Õ/ô ”Âèêðàñòè ïîë³öåéñüêîãî”

ÒÒÁ
07.00 «Ôàéíèé ðàíîê»
09.00 «Ó êðà¿í³ Ìóëüòëÿíä³¿»
09.45 «Øêîëà Ìåð³ Ïîïï³íñ»
13.30 «Â³ñò³ ÒÒÁ»
13.40 «Òåìà äíÿ»
14.10 «Ôîëüê-music»
15.10 «Íàäâå÷³ð’ÿ. Äîë³»
16.00 Ðàä³îäåíü «Æèòòÿ+»
16.20 «Ñóñï³ëüíèé óí³âåðñèòåò»
17.00 «Â³ñò³ ÒÒÁ»
17.10 «Ñêëàäíà ðîçìîâà»
17.45 «Ðîçñåêðå÷åíà ³ñòîð³ÿ»
18.45 «Íàä³ÿ º»
19.00 «Â³ñò³ ÒÒÁ»
19.20 «Òåìà äíÿ»
19.50 «Äóìêè âãîëîñ»
20.05 «Õòî â äîì³ õàçÿ¿í?»
20.30 «Â³ñò³ ÒÒÁ»
20.50 «Âå÷³ðíÿ êàçêà»

Ï’ßÒÍÈÖß
6 ÊÂ²ÒÍß
ÒV-4
06.00 Ò/ñ “Ñïðàâà Äîéë³â”
06.45 Áàäüîðèé ðàíîê
07.00 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³
07.35 Ó ôîêóñ³ ªâðîïà
08.00 ªâðîìàêñ
08.30 Åêîëîã³÷íî ÷èñòå æèòòÿ
09.00 ×àñ-Tàéì
09.15 Ðàíêîâèé ô³òíåñ
09.30 Íåïîâòîðíà ïðèðîäà
10.00 Ò/ñ “Ñïðàâà Äîéë³â”
10.45 Áàäüîðèé ðàíîê
11.00 Äèòÿ÷à ãîäèíà
11.45 “×àð³âíèé êëþ÷èê”
12.10 Óêðà¿íñüê³ òðàäèö³¿
12.40 Äóõîâíà ïðîãðàìà “Àãíåöü
Áîæèé”
14.00 Õ/ô ”Àíãåë â ñ³ì’¿”
16.00 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³
16.10 Äèòÿ÷à ãîäèíà
17.00 Íåïîâòîðíà ïðèðîäà
17.30 Ìàéñòåð-êëàñ ³ç Í. Ô³öè÷
18.00 Ò/ñ “Ñïðàâà Äîéë³â”
19.00 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³
19.30 Âîñêðåñëà ñâÿòèíÿ. Çàðâàíèöÿ

20.00 ÒÍÅÓ - êàëåéäîñêîï ïîä³é
20.10 Ïîãëÿä çáëèçüêà
20.40 Ñë³ä
21.00 Åòíîãðàô³ÿ ³ ôîëüêëîð.
Ïèñàíêè
21.20 Äîáð³ òðàäèö³¿
21.30 ªäèíà êðà¿íà
22.00 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³
22.35 Õ/ô ”Ñåíò Àíæ”
00.15 ×àñ-Tàéì

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

ÑÓÁÎÒÀ
7 ÊÂ²ÒÍß

08.00 Êîíöåðòíà ïðîãðàìà
09.00 «Ôàéíèé ðàíîê»
09.45 «Ìèñòåöüê³ ³ñòîð³¿»
13.30 «Ëàéôõàê óêðà¿íñüêîþ»
13.40 «Òåìà äíÿ»
14.10 «Áîã ³ Óêðà¿íà»
15.40 «Êîøèê òâîð÷èõ ³äåé»
16.10 «Ôîëüê-music-ä³òè»
16.55 «Ñâ³òëî»
18.00 «Â³äâåðò³ ä³àëîãè»
18.30 «Âñÿêà âñÿ÷èíà: ³íñòðóêö³ÿ ç
âèêîðèñòàííÿ»
18.45 «Ó ñâ³ò³ çàõîïëåíü»
19.00 «Â³ñò³ ÒÒÁ»
19.15 «Êóë³íàð³ÿ â³ä Àíäð³ÿ»
19.30 Äîê.ô³ëüì
20.00 «Ðîçñåêðå÷åíà ³ñòîð³ÿ»

ÀÍÎÍÑÈ
ÒÈÆÍß

ÒÒÁ
07.00 «Ëàéôõàê óêðà¿íñüêîþ»
07.10 «Êàçêè Ë³ðíèêà Ñàøêà»
07.20 «Õî÷ó áóòè...»
07.40 «Õòî â äîì³ õàçÿ¿í?»
08.00 «Ôàéíèé ðàíîê»
09.45 «Ìèñòåöüê³ ³ñòîð³¿»
13.30 «Ëàéôõàê óêðà¿íñüêîþ»
13.40 «Òåìà äíÿ»
14.10 «Õðåñíà äîðîãà»
15.10 Äîê.ô³ëüì
16.00 «Ïîä³óì ¿¿ æèòòÿ»
16.55 «Ñìàêîòà»
17.10 «Æèâ³ ñòîð³íêè»
17.30 «Â³ñò³ ÒÒÁ»
17.45 «Ìèñòåöüê³ ³ñòîð³¿»
18.00 «Äî ñïðàâè»
18.30 «Çàãóáëåí³ â ÷àñ³»
18.45 «Ìàìèíà øêîëà»
19.00 «Ïàíîðàìà ïîä³é»
19.20 «Â³çèò³âêà Ïîëòàâùèíè»
19.30 «Ïîçà ðàìêàìè»
20.00 «Ðîçñåêðå÷åíà ³ñòîð³ÿ»

ÍÅÄ²Ëß
8 ÊÂ²ÒÍß

ÒÒÁ
07.00 «Ëàéôõàê óêðà¿íñüêîþ»
07.10 «Êàçêè Ë³ðíèêà Ñàøêà»
07.20 «ßê öå?»
07.40 «Øêîëà Ìåð³ Ïîïï³íñ»

31.03. (субота) — «Язичники», сімейні сцени.
Тривалість —2 год. 20 хв.

01.04. (неділя) — «Запорожець за Дунаєм», музична комедія.
Тривалість —2 год. 20 хв.

04.04. (середа) — «Наречена світанкової зорі», легенда про кохання
Тривалість —2 год. 20 хв.

Початок вечірніх вистав о 19:00.

Для дітей

01.04. (неділя) — «Малюк і Карлсон», казка.
Тривалість — 1 год.

Початок о 13:00.

Тернопільський академічний обласний театр
актора і ляльки
01.04. (неділя) — «Царівна жаба», чарівна казка.
Тривалість — 50 хв.

Початок о 12:00, 14:30.
Ціна квитка — 30 грн.
ÏÅÑ-3, ICTV, Âò, 21:25
¤\ ~Åvu\ÅvNyv±KyNw
±KyNw\zKvwKÉ}N
^\NÅ|zK~~w\~Åz^K\w
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Палац культури "Березіль" ім. Леся Курбаса
м. Тернопіль, вул. Миру, 6

14.04. (субота) — концерт Тоні Матвієнко з оркестром Bravasimo. У музичній програмі — хіти та музичні твори династії Матвієнко.
Початок о 18:00.
Ціна квитка — від 50 грн.

Тернопільська обласна філармонія
м. Тернопіль, вул. Князя Острозького, 11
×¥×¤IÍÒÅÐ, Cð, 00:25
¤\NoKQ~}~}KÈzKx
îäíå îäíîãî. Àëå ç ÷àñîì êîõàííÿ
u^\v \Å~KN}Kz|Q~y\
\\zÅy\{\\Nz|^~Å\
v|Q|\Å~ \ÇqÈz^\Q~~
ñòàëî ïîøòîâõîì äî ïî÷àòêó
íîâîãî æèòòÿ.

02.04. (понеділок) — «Поклоняємось страстям Твоїм, Христе», концерт
Національного заслуженого академічного народного хору
України імені Григорія Верьовки.
Початок о 19:00.
Ціна квитка — від 80 грн.
10.04. (вівторок) — концерт академічного ансамблю пісні і танцю "Поділля" (м. Вінниця).
Початок о 18:30.
Ціна квитка — від 40 грн.

Наше кіно
«ª¨×, ÑÒÁ, ×ò,
20:00
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ÒV-4
06.00 ÏÐßÌÀ ÒÐÀÍÑËßÖ²ß ÓÐÎ×ÈÑÒÎ¯
ÀÐÕÈªÐÅÉÑÜÊÎ¯ ÑÂßÒÎ¯
Ë²ÒÓÐÃ²¯ ÑÂ²ÒËÎÃÎ ÏÐÀÇÍÈÊÀ
ÕÐÈÑÒÎÂÎÃÎ ÂÎÑÊÐÅÑ²ÍÍß ç
Àðõèêàòåäðàëüíîãî Ñîáîðó ÓÃÊÖ
ì.Òåðíîïîëÿ
09.00 Ïîâíîòà ðàäîñò³ æèòòÿ
09.30 Ïðîãðàìà “Ñïðàâæíÿ ö³íà”
10.00 ×àñ-Òàéì
10.20 ªäèíà êðà¿íà
11.00 Ïðî íàñ
11.30 Äîáð³ òðàäèö³¿
11.40 Ä³ì êíèãè
12.05 Äèòÿ÷å ê³íî. Ì/ô ”Îá³òíèöÿ
Ïàñêè”
13.30 “×àð³âíèé êëþ÷èê”
14.00 Ñ³ëüñüêèé êàëåíäàð
14.30 Ñë³ä
14.55 Òåðíîï³ëüñüêà ïîãîäà
15.00 ÂÅËÈÊÄÅÍÜ. Âåñíÿí³ äà÷í³ ³ãðè
18.00 Íàø³ â³òàííÿ
19.00 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³. Òèæäåíü
20.00 Îãëÿä ñâ³òîâèõ ïîä³é
20.30 Ïðî íàñ
21.00 Ìóçè÷íà ïðîãðàìà “Ãàë-êë³ï”
21.30 ªäèíà êðà¿íà
22.10 Äîáð³ òðàäèö³¿
22.15 Õ/ô ”Áóäèíîê äëÿ â³äïî÷èíêó”
23.45 ×àñ-òàéì
00.00 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³. Òèæäåíü
01.00 Îãëÿä ñâ³òîâèõ ïîä³é
01.30 Õ/ô ”Àíãåë â ñ³ì’¿”
03.00 Ìóçè÷íà ïðîãðàìà “Ãàë-êë³ï”
03.30 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³. Òèæäåíü
04.15 Õ/ô ”Áóäèíîê äëÿ â³äïî÷èíêó”

м. Тернопіль, бульвар Т. Шевченка, 6

м. Тернопіль, вул. Січових Стрільців, 15

TV-4
06.00 Ïðî ê³íî
06.15 Ïðî íàñ
06.45 Áàäüîðèé ðàíîê
07.00 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³
07.35 Õ/ô «Àíãåë â ñ³ì’¿»
08.55 Äîáð³ òðàäèö³¿
09.00 ×àñ-Tàéì
09.15 Áàäüîðèé ðàíîê
09.30 ªäèíà êðà¿íà
10.00 Îãëÿä ñâ³òîâèõ ïîä³é
10.30 Çì³íè ñâ³é ñâ³ò
11.00 Ïðî íàñ
11.30 Ìàéñòåð-êëàñ ³ç Í. Ô³öè÷
12.00 Ñìà÷íà ìàíäð³âêà
12.30 Õ/ô «Ñâÿòà Âàðâàðà»
14.25 Òåðíîï³ëüñüêà ïîãîäà
14.30 Ìóëüòô³ëüìè
15.00 Äèòÿ÷å ê³íî. Ì/ô «Îá³òíèöÿ
Ïàñêè»
16.30 Ä³ì êíèãè
17.00 Ìåæà ïðàâäè
17.50 ÒÍÅÓ - êàëåéäîñêîï ïîä³é
18.00 Íàø³ â³òàííÿ
19.00 ªäèíà êðà¿íà
19.30 Ó ôîêóñ³ ªâðîïà
19.55 Äîáð³ òðàäèö³¿
20.10 Ñîëî
21.00 Õ/ô «Äåñÿòü çàïîâ³äåé»
00.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÀ ÓÒÐÅÍß

Афіша
Тернопільський академічний обласний
український драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка
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Український історичний фільм, яким можна пишатися

«Хайтарма», 2012 р.
В основу військової кінокартини «Хайтарма» лягла
одна з найдраматичніших подій в історії кримськотатарського народу.

Дія фільму відбувається в 1944 році.
Знаменитий льотчик, Герой Радянського Союзу АметХан Султан отримує
звільнення на три
дні і вирішує запросити друзів до себе
додому у Крим, щоб
ближче познайомити їх із культурою
і традиціями свого
народу.
Велике застілля відбувається в затишній домашній атмосфері, з
танцями і музикою. Ніхто з присутніх не підозрює, що наступного ранку станеться страшна трагедія. Радянська влада закінчувала останні приготування до проведення спецоперації з виселення
кримських татар, як колаборантів — зрадників Батьківщини, за
межі півострова.
За створення картини взявся Ахтем Сейтаблаєв, який зіграв у
фільмі головну роль. Назва «Хайтарма» в перекладі з кримськотатарської означає «Повернення», а зйомки відбувалися в Бахчисараї.
У 2014 році стрічка отримала премію НСКУ як кращий ігровий
фільм, а також кінопремію «Ніка» в номінації «Кращий фільм
СНД і Балтії».
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районна рада.
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UA: ÏÅÐØÈÉ

UA: ÏÅÐØÈÉ

UA: ÏÅÐØÈÉ

UA: ÏÅÐØÈÉ

UA: ÏÅÐØÈÉ

UA: ÏÅÐØÈÉ

UA: ÏÅÐØÈÉ

06.00 Ì/ñ «×îðíèé Äæåê».
Ïðîôiëàêòèêà.
14.00 Ïåðøà øïàëüòà.
14.30 Ðàäiî. Äåíü.
15.00, 21.00,03.00 Íîâèíè.
15.15, 00.55 Ëàéôõàê óêðà¿íñüêîþ.
15.25 Ì/ñ «Ãîí».
15.40 Ì/ñ «×îðíèé Äæåê».
16.10 Õòî â äîìi õàçÿ¿í?
16.35 Òåëåïðîäàæ.
16.55 Ðîçñåêðå÷åíà iñòîðiÿ.
18.00, 00.05 Iíôîðìàöiéíà ãîäèíà.
19.00 #@)?$0 ç Ìàéêëîì Ùóðîì.
19.40 Äî ñïðàâè.
20.15, 01.10 Âiéíà i ìèð.
21.30, 03.25 Íîâèíè. Ñïîðò.
21.50 Ò/ñ «Îêóïîâàíi».
22.40 Ä/ñ «Íàéåêñòðèìàëüíiøèé».
23.35 Ä/ô «Äîíüêè ªâè. Iñòîðiÿ Äåâîðè»
01.50,03.50 Òàêàøîòàì.
02.05 Ä/ñ «Ñìà÷íi iñòîði¿».
04.00 Ä/ñ «Ìèñòåöüêèé ïóëüñ Àìåðèêè»

06.00, 15.40 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!
09.30, 10.50, 11.50, 14.20, 00.00,
03.40 Ïîãîäà.
09.40 Ä/ñ «Àôðèêà. Íåáåçïå÷íà
ðåàëüíiñòü».
11.00 Ä/ñ «Íåçâè÷àéíi êóëüòóðè».
12.00 Ä/ñ «Ñìàêè êóëüòóð».
13.10 ÐàäiîÄåíü.
13.55 Ñêëàäíà ðîçìîâà.
14.30 Ðàäiî. Äåíü.
15.15, 00.55 Ëàéôõàê óêðà¿íñüêîþ.
15.25 Ì/ñ «Ãîí».
16.55 Ñâiòëî.
18.00, 00.05 Iíôîðìàöiéíà ãîäèíà.
19.00 Ïåðøèé íà ñåëi.
19.25 Ïîñòòðàâìàòè÷íèé ñèíäðîì.
20.25 Íàøi ãðîøi.
21.30, 03.25 Íîâèíè. Ñïîðò.
21.50 Ò/ñ «Îêóïîâàíi».
22.40 Ä/ñ «Íàéåêñòðèìàëüíiøèé».
23.35 Ä/ô «Äîíüêè ªâè. Iñòîðiÿ Ðóò
i Íîåìè».
01.10 Ðîçñåêðå÷åíà iñòîðiÿ.
02.05 Ä/ñ «Ñìà÷íi iñòîði¿».
03.50 Òàêàøîòàì.
04.00 Ä/ñ «Ìèñòåöüêèé ïóëüñ Àìåðèêè»
05.00 Ä/ñ «Îðåãîíñüêèé ïóòiâíèê».

06.00, 15.40 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».
11.00 Ä/ñ «Íåçâè÷àéíi êóëüòóðè».
12.00 Ä/ñ «Ñìàêè êóëüòóð».
13.10 ÐàäiîÄåíü.
13.55 Íàøi ãðîøi.
14.30 52 âiêåíäè.
15.15, 00.55 Ëàéôõàê óêðà¿íñüêîþ.
15.25 Ì/ñ «Ãîí».
16.55 Âiéíà i ìèð.
17.40, 03.50 Òàêàøîòàì.
18.00, 00.05 Iíôîðìàöiéíà ãîäèíà.
19.00 Ä/ñ «Ïëi÷-î-ïëi÷».
19.25 Ä/ñ «Ïðèãîäè Îñòiíà Ñòiâåíñà».
20.25 Ñêëàäíà ðîçìîâà.
21.30, 03.25 Íîâèíè. Ñïîðò.
21.50 Ò/ñ «Îêóïîâàíi».
22.40 Ä/ñ «Íàéåêñòðèìàëüíiøèé».
23.35 Ä/ô «Äîíüêè ªâè. Iñòîðiÿ Ìàði¿
Ìàãäàëèíè».
01.10 Ñâiòëî.
02.05 Ä/ñ «Ñìà÷íi iñòîði¿».

06.00,15.40 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, 16.35 Òåëåïðîäàæ.
11.00 Ä/ñ «Íåçâè÷àéíi êóëüòóðè».
12.00 Ä/ñ «Ñìàêè êóëüòóð».
13.10 ÐàäiîÄåíü.
13.55 Äî ñïðàâè.
14.30 Ðàäiî. Äåíü.
15.15, 00.55 Ëàéôõàê óêðà¿íñüêîþ.
15.25 Ì/ñ «Ãîí».
16.55 Òâié äiì.
17.20 #ÂÓêðà¿íi. «Êàðàáàçiâêà.
Ìàëåíüêèé óêðà¿íñüêèé Êóâåéò».
18.00, 00.05 Iíôîðìàöiéíà ãîäèíà.
19.00 #ÂÓêðà¿íi. «Íèæíÿ Àïøà.
Ðóìóíñüêi êîðîëi».
19.25 Ä/ñ «Ïðèãîäè Îñòiíà Ñòiâåíñà».
20.25 Ñõåìè. Êîðóïöiÿ â äåòàëÿõ.
21.30, 03.25 Íîâèíè. Ñïîðò.
21.50 Ò/ñ «Îêóïîâàíi».
22.40 Ä/ñ «Íàéåêñòðèìàëüíiøèé».
23.35 Ä/ô «Äîíüêè ªâè. Iñòîðiÿ Ñàðè
i Àãàð».

06.00, 15.25 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!
09.30, 10.50, 11.50, 14.20, 16.35,
00.00, 03.40 Ïîãîäà.
09.40 Ä/ñ «Àôðèêà. Íåáåçïå÷íà
ðåàëüíiñòü».
10.35, 13.35, 16.20 Òåëåïðîäàæ.
11.00 Ä/ñ «Íåçâè÷àéíi êóëüòóðè».
12.00 Ä/ñ «Ñìàêè êóëüòóð».
13.10 ÐàäiîÄåíü.
13.55 Ñõåìè. Êîðóïöiÿ â äåòàëÿõ.
14.30 Ðàäiî. Äåíü.
15.15, 00.55 Ëàéôõàê óêðà¿íñüêîþ.
16.50 Ôîëüê-music.
18.00, 00.05 Iíôîðìàöiéíà ãîäèíà.
19.00 Êóëüòóðíà àôiøà çäîðîâî¿
ëþäèíè.
19.25 Ä/ñ «Ïðèãîäè Îñòiíà Ñòiâåíñà».
20.25 Ïåðøà øïàëüòà.
21.30, 03.25 Íîâèíè. Ñïîðò.
21.50 Ôiëüì-êîíöåðò «Supernation»
ãóðòó Äðóãà ðiêà.
22.40 Ä/ñ «Íàéåêñòðèìàëüíiøèé».
23.35 Ä/ô «Äîíüêè ªâè. Iñòîðiÿ Ðàõiëi
i Ëi¿».
01.10 Êóëüòóðíà àôiøà.
01.35 Ä/ñ «Ìóçè÷íà îäiñåÿ Àðiðàíò.
Øîó».
02.05 Ä/ñ «Ñìà÷íi iñòîði¿».
03.50 Òàêàøîòàì.
04.00 Ä/ñ «Ìèñòåöüêèé ïóëüñ
Àìåðèêè».
05.00 Ä/ñ «Îðåãîíñüêèé ïóòiâíèê».

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 Íîâèíè.
09.30, 16.15, 23.25 Ïîãîäà.
09.35 Ì/ñ «Ãîí».
10.05 Õòî â äîìi õàçÿ¿í?
10.30 Ëàéôõàê óêðà¿íñüêîþ.
10.45, 16.00 Òåëåïðîäàæ.
11.05 Ä/ñ «Íåçâiäàíi øëÿõè».
12.00 Õ/ô «Iñóñ. Áîã i Ëþäèíà».
15.30 Ä/ñ «Íåçâè÷àéíi êóëüòóðè».
16.25 Ä/ñ «Íàéåêñòðèìàëüíiøèé».
18.10 Ò/ñ «Îêóïîâàíi».
20.00 Ðîçñåêðå÷åíà iñòîðiÿ.
21.35 ßê äèâèòèñÿ êiíî.
22.00 Õ/ô «×åðâîíà ÷åðåïàõà».
23.35 Ä/ô «Äîíüêè ªâè. Iñòîðiÿ Ìàði¿
- ìàòåði Iñóñà».
00.00 Âåëèêîäíÿ Áîæåñòâåííà
Ëiòóðãiÿ.

06.00 Âåëèêîäíÿ Áîæåñòâåííà
Ëiòóðãiÿ.
10.00 Õ/ô «Iìïåðiÿ Ñâÿòîãî Ïåòðà».
13.35 Ïåðøèé íà ñåëi.
14.00, 16.00 Òåëåïðîäàæ.
14.20, 03.00 Ôîëüê-music.
15.30 Ä/ô «Ñïàäîê íà êií÷èêàõ
ïàëüöiâ».
16.15, 01.10 Ïîãîäà.
16.25 Ä/ñ «Íàéåêñòðèìàëüíiøèé».
18.10 Ò/ñ «Îêóïîâàíi».
19.55 Ä/ñ «Iìïåðiÿ».
21.00, 00.40 Íîâèíè.
21.30 «Ñîíöå». Êîíöåðòíà ïðîãðàìà
ãóðòó Àíòèòiëà.
23.50 «Ãîðäiñòü ñâiòó».
01.15 Ä/ñ «Ìóçè÷íà îäiñåÿ Àðiðàíò.
Øîó».
02.05 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».
11.00, 12.20 «Îäðóæåííÿ íàîñëiï».
12.50, 14.05,15.30 «Ìiíÿþ æiíêó».
17.10 Ò/ñ «Ìàìà».
20.30 «Ñåêðåòíi ìàòåðiàëè».
21.00 Ò/ñ «Cóâåíið ç Îäåñè».
22.00, 04.25 «Ãðîøi».
23.15, 00.25 «Ãîëîñ êðà¿íè 8».

1+1

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Ñíiäàíîê
ç «1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45,
19.30, 00.15, 05.20 «ÒÑÍ».
×
09.30 «×îòèðè âåñiëëÿ».
05.30, 02.05, 05.20 «Ïîäðîáèöi» - «×àñ» 10.55, 12.20 «Îäðóæåííÿ íàîñëiï».
06.00 Ì/ô.
12.50, 14.05, 15.30 «Ìiíÿþ æiíêó».
06.15, 22.45 «Ñëiäñòâî âåëè...» ç
17.10 Ò/ñ «Ìàìà».
Ë.Êàíåâñüêèì».
20.30, 05.00 «Ñåêðåòíi ìàòåðiàëè».
07.00, 08.00, 09.00,17.40 Íîâèíè.
21.00 Ò/ñ «Cóâåíið ç Îäåñè».
07.10, 08.10, 09.20 «Ðàíîê ç Iíòåðîì» 22.00 «Ïîâåðíiòü ìåíi êðàñó 3».
10.10 Õ/ô «Òðè ïëþñ äâà».
23.25, 00.25 Õ/ô «Äæåíòëüìåíè
12.00 «Íîâèíè».
óäà÷i».
12.25 Õ/ô «Âåñiëëÿ â Ìàëèíiâöi».
01.30 Õ/ô «Ëþáîâíi ðàíè».
14.20 Õ/ô «Òè - ìåíi, ÿ - òîái».
×
16.10 «×åêàé íà ìåíå».
18.00, 19.00, 04.05 «Ñòîñóºòüñÿ
06.00 Ì/ô.
êîæíîãî».
06.15, 22.40 “Ñëiäñòâî âåëè...” ç
20.00 «Ïîäðîáèöi».
Ë.Êàíåâñüêèì”.
20.40 Ò/ñ «Çàðàäè ëþáîâi ÿ âñå
07.00, 08.00, 09.00,17.40 Íîâèíè.
çìîæó!»
07.10, 08.10, 09.20 “Ðàíîê ç Iíòåðîì”
00.30 Õ/ô «Òiëüêè ïîâåðíèñÿ».
10.10, 12.25, 20.40 Ò/ñ “Çàðàäè
ëþáîâi ÿ âñå çìîæó!”
ICTV
12.00 “Íîâèíè”.
04.40 Ñêàðá íàöi¿.
12.50 Ò/ñ “Ùî ðîáèòü òâîÿ äðóæèíà?”
04.50 Åâðèêà!
14.50, 15.45, 16.45 “Ðå÷äîê”.
05.00 Ò/ñ «Âiääië 44».
18.00, 19.00, 04.05 “Ñòîñóºòüñÿ
05.45,19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç
êîæíîãî”.
Ê.Ñòîãíiºì.
20.00 “Ïîäðîáèöi”.
06.35 Ôàêòè òèæíÿ. 100 õâèëèí ç
00.25 Õ/ô “Åãî¿ñò”.
Î.Ñîêîëîâîþ.
ICTV
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
09.15 Ñïîðò.
04.25 Ñêàðá íàöi¿.
09.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè. Ïiäñóìêè 04.35 Åâðèêà!
ç Ê.Ñòîãíiºì.
04.40 Ôàêòè.
10.10 Àíòèçîìái.
05.00 Ò/ñ «Âiääië 44».
11.10, 13.20 Ñåêðåòíèé ôðîíò. Äàéäæåñò 05.50, 20.20 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà.
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü.
06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi.
13.45 Õ/ô «Ôîðñàæ 4».
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
16.20 Õ/ô «Ôîðñàæ 5: Øàëåíà
09.20, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç
ï`ÿòiðêà».
Ê. Ñòîãíiºì.
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið.
10.05 Áiëüøå íiæ ïðàâäà.
20.20 Áiëüøå íiæ ïðàâäà.
11.00, 13.20 Ò/ñ «Ìåíòàëiñò».
21.25 Ò/ñ «Ïåñ 3».
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü.
22.30 Ñâîáîäà ñëîâà.
13.35 Ò/ñ «Ó ïîëi çîðó».
15.25, 16.20, 22.35 «Íà òðüîõ».

17.35, 21.25 Ò/ñ «Ïåñ 3».
05.55, 15.35 «Âñå áóäå äîáðå!»
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið.
07.50 «Ñâiòàìè çà ñêàðáàìè».
23.45 Õ/ô «Íåñòðèìíi».
11.15 Õ/ô «Âàì i íå ñíèëîñÿ».

13.05 «Áèòâà åêñòðàñåíñiâ 18».
17.30, 22.00 «Âiêíà-Íîâèíè».
06.40, 15.35 «Âñå áóäå äîáðå!»
18.00 Ò/ñ «Êîëè ìè âäîìà. Íîâà
08.25 «Âñå áóäå ñìà÷íî!»
iñòîðiÿ».
10.35 «ÌàñòåðØåô 7».
19.55, 22.40 «Ñëiäñòâî âåäóòü
13.45 «Õàòà íà òàòà».
åêñòðàñåíñè».
17.30, 22.00 «Âiêíà-Íîâèíè».
23.35 «Îäèí çà âñiõ».
18.00 Ò/ñ «Êîëè ìè âäîìà. Íîâà
02.55 «Íàéêðàùå íà ÒÁ».
iñòîðiÿ».
19.55 «Íàðå÷åíà äëÿ òàòà».

22.45 «Äàâàé ïîãîâîðèìî ïðî ñåêñ».
03.00, 02.35 Çîíà íî÷i.

03.40 Àáçàö.
05.30, 06.45 Kids` Time.
03.00, 02.10 Çîíà íî÷i.
05.35 Ì/ñ «Ëóíi Òþíç øîó».
04.10 Àáçàö.
06.50 Ò/ñ «Áiáëiîòåêàði».
06.00, 07.55 Kids` Time.
11.20 Õ/ô «Ïóñòóí».
06.05 Ì/ñ «Ëóíi Òþíç øîó».
13.10 Õ/ô «Iñòîðiÿ ëèöàðÿ».
08.00 Ò/ñ «Ìåðëií».
15.50 Õ/ô «Ãàði Ïîòòåð i
11.40 Ò/ñ «Äðóçi».
Ïðèíöíàïiâêðîâêà».
12.35 Ò/ñ «Ñòàòóñ âiäíîñèí - âñå
19.00 Ðåâiçîð. Ìàãàçèíè.
ñêëàäíî».
21.10 Òàºìíèé àãåíò.
17.15, 19.00 Äåøåâî i ñåðäèòî.
22.50 Òàºìíèé àãåíò. Ïîñò-øîó.
21.00 Àôåðèñòè â ìåðåæàõ.
22.00 Âiä ïàöàíêè äî ïàíÿíêè.


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».
11.00, 12.20 «Îäðóæåííÿ íàîñëiï».
12.50, 14.05, 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, 01.55 Õ/ô «Ôàëüøèâi
çàðó÷èíè».

×
06.00 Ì/ô.
06.15,22.40 “Ñëiäñòâî âåëè...” ç Ë.
Êàíåâñüêèì”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Íîâèíè.
07.10, 08.10, 09.15 “Ðàíîê ç
Iíòåðîì”
10.10, 12.25, 20.40 Ò/ñ “Çàðàäè
ëþáîâi ÿ âñå çìîæó!”
12.50 Ò/ñ “Ùî ðîáèòü òâîÿ
äðóæèíà?”.
14.50, 15.45, 16.45 “Ðå÷äîê”.
18.00, 19.00, 04.10 “Ñòîñóºòüñÿ
êîæíîãî”.
20.00 “Ïîäðîáèöi”.
00.25 Õ/ô “Íàâiùî òè ïiøîâ”.

ICTV
04.15 Ñêàðá íàöi¿.
04.25 Åâðèêà!
04.35 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé.
04.40 Ñòóäiÿ Âàøèíãòîí.
04.45 Ôàêòè.
05.05 Ò/ñ «Âiääië 44».
05.50,10.05 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà.
06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi.
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
09.20, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç
Ê. Ñòîãíiºì.
11.00, 17.35, 21.25 Ò/ñ «Ïåñ 3».
12.05, 13.20 Ò/ñ «Ó ïîëi çîðó».
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü.
15.25, 16.20, 22.35 «Íà òðüîõ».
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið.
20.20 Ñåêðåòíèé ôðîíò.
23.40 Õ/ô «Íåñòðèìíi 2».



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, 00.40, 05.20 “ÒÑÍ”.
09.30 “×îòèðè âåñiëëÿ”.
10.55, 12.20 “Îäðóæåííÿ íàîñëiï”.
12.55, 14.10, 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 “Ïðàâî íà âëàäó”
04.30 Ò/ñ “Ñèëà×
êîõàííÿ Ôåðiõè”
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»
10.10, 12.25, 20.40 Ò/ñ «Çàðàäè
ëþáîâi ÿ âñå çìîæó!»
12.50 Ò/ñ «Ùî ðîáèòü òâîÿ
äðóæèíà?».
14.50, 15.45, 16.45 «Ðå÷äîê».
18.00, 19.00, 04.05 «Ñòîñóºòüñÿ
êîæíîãî».
20.00 «Ïîäðîáèöi».
22.40 «Ñëiäñòâî âåëè...» ç
Ë.Êàíåâñüêèì».
00.25 Õ/ô «Äî Ïàðèæà!».

ICTV
04.10 Ñêàðá íàöi¿.
04.20 Åâðèêà!
04.30 Ñòóäiÿ Âàøèíãòîí.
04.35 Ôàêòè.
04.55 Ò/ñ «Âiääië 44».
05.40 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà.
06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi.
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç
Ê. Ñòîãíiºì.
10.05 Ñåêðåòíèé ôðîíò.
11.00, 17.35, 21.25 Ò/ñ «Ïåñ 3».
12.05, 13.20 Ò/ñ «Ó ïîëi çîðó».
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü.
15.20, 16.20 «Íà òðüîõ».
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið.
20.20 Iíñàéäåð.
23.40 Õ/ô «Íåñòðèìíi 3».

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».
10.50, 12.20 «Îäðóæåííÿ íàîñëiï».
12.55, 14.10, 15.30 «Ìiíÿþ æiíêó».
17.10 Ò/ñ «Ìàìà».
20.15 «Ëiãà ñìiõó».
22.20 «Iãðè ïðèêîëiâ».
23.20, 00.15, 05.05 «Ðîçñìiøè
êîìiêà».
01.10 «Âå÷iðíié Êè¿â».

×
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”.
10.10, 12.25 Ò/ñ “Çàðàäè ëþáîâi ÿ
âñå çìîæó!”
12.50 Ò/ñ “Ùî ðîáèòü òâîÿ
äðóæèíà?”.
14.50, 15.45, 16.45, 01.45 “Ðå÷äîê”.
18.00 “Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî”.
20.00, 03.10 “Ïîäðîáèöi òèæíÿ”.
22.00 “Ñëiäñòâî âåëè...” ç
Ë.Êàíåâñüêèì”.
23.50 Õ/ô “Ïîái÷íèé åôåêò”.

ICTV
04.05 Ñêàðá íàöi¿.
04.15 Åâðèêà!
04.20 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé.
04.25 Ñòóäiÿ Âàøèíãòîí.
04.30, 02.00 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.
10.05 Iíñàéäåð.
11.00, 17.35 Ò/ñ «Ïåñ 3».
12.05, 13.20 Ò/ñ «Ó ïîëi çîðó».
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü.
15.25, 16.20 «Íà òðüîõ».
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið.
20.20 Àíòèçîìái.
21.25 Äèçåëü-øîó.
00.00 Õ/ô “Ìóòàíòè”.

1+1
06.00, 19.30 «ÒÑÍ».
06.45 «Ãðîøi».
08.00 «Ñíiäàíîê. Âèõiäíèé».
09.45, 23.20 «Ñâiòñüêå æèòòÿ».
11.00 «Ãîëîñ êðà¿íè 8».
14.00 «Ëiãà ñìiõó».
16.25, 21.15 «Âå÷iðíié êâàðòàë».
18.30 «Ðîçñìiøè êîìiêà. Äiòè».
20.15 «Óêðà¿íñüêi ñåíñàöi¿».
00.20, 04.20 «Âå÷iðíié Êè¿â».
00.15 «Âå÷iðíié×
Êè¿â».
06.30 «×åêàé íà ìåíå».
08.00, 05.05 Õ/ô «Îäðóæåííÿ
Áàëüçàìiíîâà».
09.50 Õ/ô «Ìiöíèé ãîðiøîê».
11.30 Õ/ô «Êîðîëåâà áåíçîêîëîíêè».
13.00 «Ñõîäæåííÿ Áëàãîäàòíîãî
Âîãíþ â Õðàìi Ãðîáó
Ãîñïîäíüîãî».
15.00, 20.30 Ò/ñ «ß ïðèéäó ñàìà».
20.00 «Ïîäðîáèöi».
23.00 «Ïàñõàëüíå áîãîñëóæiííÿ.
Ïðÿìà òðàíñëÿöiÿ».

ICTV
07.35 ß çíÿâ!
09.25 Äèçåëü-øîó.
10.40, 11.40 Îñîáëèâîñòi
íàöiîíàëüíî¿ ðîáîòè.
12.35, 13.00 Õ/ô «Íåñòðèìíi».
12.45 Ôàêòè. Äåíü.
14.35 Õ/ô «Íåñòðèìíi 2».
16.30 Õ/ô «Íåñòðèìíi 3».
18.45 Ôàêòè. Âå÷ið.
19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè. Ïiäñóìêè
ç Ê. Ñòîãíiºì.
20.05 Õ/ô «Áiëîñíiæêà i ìèñëèâåöü».
22.25 Õ/ô «Õîááiò: Íåñïîäiâàíà
ïîäîðîæ».


06.10 «Êàðàîêå íà Ìàéäàíi».
07.10 «Õàòà íà òàòà».
09.00 «Âñå áóäå ñìà÷íî!»
10.35 «ÌàñòåðØåô. Êóëiíàðíèé
âèïóñêíèé».
14.05 «Õîëîñòÿê 8».
17.05 Õ/ô «Iâàí Âàñèëüîâè÷ çìiíþº
ïðîôåñiþ».
19.00 «Ñâiòàìè çà ñêàðáàìè».
21.30 «Âå÷ið ç Íàòàëåþ Ãàðiïîâîþ.
Ïàâëî Çiáðîâ».
22.30 Ò/ñ «Êîëè ìè âäîìà. Íîâà
iñòîðiÿ».
01.20 Ò/ñ «Êîëè ìè âäîìà».



1+1
06.10 «ÒÑÍ».
07.05 «Óêðà¿íñüêi ñåíñàöi¿».
08.00 «Ñíiäàíîê. Âèõiäíèé».
09.00 «Ëîòî-Çàáàâà».
09.40 Ì/ô «Ìàøà i âåäìiäü».
09.50 «Ðîçñìiøè êîìiêà. Äiòè».
10.45, 11.45, 12.45 «Ñâiò íàâèâîðiò
2: Iíäiÿ».
13.50 Ò/ñ «Cóâåíið ç Îäåñè».
17.35 Õ/ô «Îïåðàöiÿ «È» òà iíøi
ïðèãîäè Øóðèêà».
19.30, 05.00 «ÒÑÍ-Òèæäåíü».
21.00 «Ãîëîñ êðà¿íè 8».
00.10 «Iãðè ïðèêîëiâ».
01.05 Õ/ô «Íåáåçïå÷íi ñíè».

×
06.30 Õ/ô “Ìiöíèé ãîðiøîê”.
08.00 “Âäàëèé ïðîåêò”.
09.00 “Ãîòóºìî ðàçîì”.
10.00 “Îðåë i ðåøêà. Ìîðñüêèé
ñåçîí”.
11.00 “Îðåë i ðåøêà.
Ïåðåçàâàíòàæåííÿ. Àìåðèêà”.
12.10 Õ/ô “ß íi÷îãî íå çíàþ, àëå
ñêàæó âñå”.
13.45 Õ/ô “Ëþäèíà ç Ðiî”.
16.00 Õ/ô “Äiâ÷àòà”.
18.00 “Êðóòiøå çà âñiõ”.
20.00 “Ïîäðîáèöi”.
20.30 Ò/ñ “ß ïðèéäó ñàìà”.
23.10 Õ/ô “Äåâ`ÿòü îçíàê çðàäè”.

ICTV
05.55 Ñêàðá íàöi¿.
06.05 Åâðèêà!
06.10 Ôàêòè.
06.30, 03.30 Ì/ô «Äåííiñ-áåøêåòíèê:
Âäàëèé êðó¿ç».
08.00 ß çíÿâ!
09.50 Õ/ô «Äiòè øïèãóíiâ».
11.20, 13.00 Õ/ô «Äiòè øïèãóíiâ 3».
12.45 Ôàêòè. Äåíü.
13.10 Õ/ô «Áiëîñíiæêà i ìèñëèâåöü».
15.35 Õ/ô «Õîááiò: Íåñïîäiâàíà
ïîäîðîæ».
18.45 Ôàêòè òèæíÿ. 100 õâèëèí ç
Î.Ñîêîëîâîþ.
20.35 Õ/ô «Õîááiò: Ïóñòêà Ñìîãà».
23.35 Õ/ô «Åðà äðàêîíiâ».


05.55 «Õàòà íà òàòà».
07.40 «ßê âèéòè çàìiæ».
09.00 «Âñå áóäå ñìà÷íî!»
10.00 Ò/ñ «Êîëè ìè âäîìà. Íîâà
iñòîðiÿ».
11.05 «Êàðàîêå íà Ìàéäàíi».
12.05 «Âå÷ið ç Íàòàëåþ Ãàðiïîâîþ.
Ïàâëî Çiáðîâ».
13.00 Õ/ô «Íàðå÷åíà äëÿ òàòà».
15.05 Õ/ô «Iâàí Âàñèëüîâè÷ çìiíþº
ïðîôåñiþ».
16.55, 23.35, 23.50 «ß ñîðîìëþñü
ñâîãî òiëà 5».
19.00 «Áèòâà åêñòðàñåíñiâ 18».
21.20 «Îäèí çà âñiõ».
22.35 «Ñëiäñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè».

05.05, 07.45 Kids` Time.

06.25 «Âñå áóäå äîáðå!»
05.10 Ì/ñ «Ëóíòiê i éîãî äðóçi».
08.25 «ÌàñòåðØåô 7».
06.55 «Âñå áóäå äîáðå!».
06.30 Ì/ñ «Ëóíi Òþíç øîó».
11.55 «Õàòà íà òàòà».
08.40 «ÌàñòåðØåô 7».
07.50 Ðåâiçîð. Ìàãàçèíè.
15.35 «Âñå áóäå äîáðå!».
12.00 «Õàòà íà òàòà».
10.00 Òàºìíèé àãåíò.
17.30, 22.00 «Âiêíà-Íîâèíè».
15.35 «Âñå áóäå äîáðå!»
11.30 Òàºìíèé àãåíò. Ïîñò-øîó.
18.00 Ò/ñ «Êîëè ìè âäîìà. Íîâà
17.30, 22.00 «Âiêíà-Íîâèíè».
13.20 Ò/ñ «Áiáëiîòåêàði».
iñòîðiÿ».
18.00 Ò/ñ «Êîëè ìè âäîìà. Íîâà
18.00 Ì/ô «ßê çëîâèòè ïåðî
20.00, 22.40 «ÌàñòåðØåô.
iñòîðiÿ».
Æàðïòèöi».
Êóëiíàðíèé âèïóñêíèé».
20.00, 22.40, 23.00 «ß ñîðîìëþñü
19.20 Ì/ô «Iâàí Öàðåâè÷ i Ñiðèé
ñâîãî
òiëà
5».
Âîâê 2».

21.00 Õ/ô «Ãàði Ïîòòåð i Äàðè ñìåðòi.



03.00, 01.50 Çîíà íî÷i.
×àñòèíà 1».
03.55 Àáçàö.
03.00, 02.05 Çîíà íî÷i.
05.50 “Ìîÿ ïðàâäà. Òîòî Êóòóíüî.
03.00 Çîíà íî÷i.
23.50 Õ/ô «Íåïðîõàíi».
05.40, 07.30 Kids` Time.
04.00 Àáçàö.
Ëþáîâíèé òðèêóòíèê”.
04.55 Ñòåíäàï-øîó.

05.45 Ì/ñ «Ëóíi Òþíç øîó».
05.50, 07.45 Kids` Time.
06.45 “Ìîÿ ïðàâäà. Àëüáàíî.
05.55, 09.00 Kids` Time.
06.30 ÒÅÒ Ìóëüòèðàíîê.
07.35 Ò/ñ «Ìåðëií».
05.55 Ì/ñ «Ëóíi Òþíç øîó».
Ïiäñòóïíà ôåëi÷iòà”.
06.00 Ì/ñ «Ëóíi Òþíç øîó».
11.00 Ò/ñ «Äðóçi».
07.50 Ò/ñ «Ìåðëií».
07.45 Õ/ô “Ï`ÿòü ðîêiâ òà îäèí äåíü”. 10.15 Ì/ô “ßêîñü ó ëiñi”.
09.05 Õ/ô «Ìàðìàäüþê».
11.30 Õ/ô “Êîðîëü ïîâiòðÿ: Ñüîìà
12.00 Ò/ñ «Ñòàòóñ âiäíîñèí - âñå
11.10 Ò/ñ «Äðóçi».
09.35 Õ/ô “Ïiçíº êàÿòòÿ”.
11.00 Ì/ô «Âåëèêà ñîáà÷à âòå÷à».
ïîäà÷à”.
ñêëàäíî».
12.05 Ò/ñ «Ñòàòóñ âiäíîñèí - âñå
17.30 “Âiêíà-Íîâèíè”.
12.50 Ì/ô «ßê çëîâèòè ïåðî
13.15, 23.00, 02.30 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà.
17.00, 19.00 Âiä ïàöàíêè äî ïàíÿíêè.
ñêëàäíî».
18.00 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà. Íîâà
Æàðïòèöi».
14.15 Ãîòåëü Ãàëiöiÿ.
21.00 Àôåðèñòè â ìåðåæàõ.
16.50, 19.00 Õòî çâåðõó?
iñòîðiÿ”.
14.10 Ì/ô «Iâàí Öàðåâè÷ i Ñiðèé
18.15 Õ/ô “ßê âèéòè çàìiæ çà
21.45 Ñóïåðiíòó¿öiÿ.
21.00 Àôåðèñòè â ìåðåæàõ.
20.00, 23.05 “Õîëîñòÿê 8”.
Âîâê 2».
ìiëüÿðäåðà”.
01.45 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé.
22.00 Âàð`ÿòè.
22.40 “Íåáà÷åíå ªâðîáà÷åííÿ 2018”.
15.45 Õ/ô «Ãàði Ïîòòåð i Äàðè ñìåðòi.
20.00, 00.00 100 â 1.
02.00 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé.
22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”.
×àñòèíà 1».

21.00 Òàíüêà i Âîëîäüêà.
00.00 “ßê âèéòè çàìiæ”.
18.35 Õ/ô «Ãàði Ïîòòåð i Äàðè ñìåðòi.


06.00 Áàéäèêiâêà.
06.00 Áàéäèêiâêà.
01.00 Òåîðiÿ çðàäè.
×àñòèíà 2».

06.30 ÒÅÒ Ìóëüòèðàíîê.
06.00 Áàéäèêiâêà.
06.00 Áàéäèêiâêà.
06.30 ÒÅÒ Ìóëüòèðàíîê.
21.00 Õ/ô «Êîíàí-âàðâàð».

09.30 Ì/ô “Øëÿõ äî Åëüäîðàäî”.
06.30 ÒÅÒ Ìóëüòèðàíîê.
06.30 ÒÅÒ Ìóëüòèðàíîê.
03.00 Çîíà íî÷i.
09.30 Õ/ô “Êîðîëü ñêåéòáîðäó:
23.10 Õ/ô «Îðåë äåâ`ÿòîãî ëåãiîíó».
11.00 Ò/ñ “Óñi æiíêè - âiäüìè”.
09.30 Õ/ô “Íàéêðàùèé äðóã øïèãóíà”
04.10 Àáçàö.
04.50 Õ/ô “Ñàìîòíÿ æiíêà áàæàº
Íàéáiëüø âåðòèêàëüíèé ïðèìàò”. 09.30 Õ/ô “Ùîäåííèê ñëàáàêà”.

12.00 ×îòèðè âåñiëëÿ.
11.00 Ò/ñ “Óñi æiíêè - âiäüìè”.
11.00 Ò/ñ “Óñi æiíêè - âiäüìè”.
06.00, 07.55 Kids` Time.
ïîçíàéîìèòèñü”.
11.00 Ò/ñ “Óñi æiíêè - âiäüìè”.
13.00, 19.00, 23.00, 02.30 Ïàíÿíêà- 12.00 ×îòèðè âåñiëëÿ.
04.00 «Ñâÿòi é ïðàâåäíèêè ÕÕ
12.00 ×îòèðè âåñiëëÿ.
06.05 Ì/ñ «Ëóíi Òþíç øîó».
06.20 Õ/ô “Òiíi çíèêàþòü îïiâäíi”.
12.00 ×îòèðè âåñiëëÿ.
ñåëÿíêà.
ñòîëiòòÿ».
13.00, 19.00, 23.00, 02.30 Ïàíÿíêà- 13.00, 19.00, 23.00, 02.30 Ïàíÿíêà- 13.00, 19.00, 23 .00,02.30 Ïàíÿíêà- 08.00 Ò/ñ «Ìåðëií».
10.15 “Ïàëîìíèöòâî íà Ñâÿòó
14.00, 21.00 Ãîòåëü Ãàëiöiÿ.
07.00 Ò/ñ «Áàíêiðøi».
ñåëÿíêà.
ñåëÿíêà.
11.35 Ò/ñ «Äðóçi».
çåìëþ”.
ñåëÿíêà.
15.00, 03.20 Âiòàëüêà.
10.50 Õ/ô «Çàêîõàíèé çà âëàñíèì
14.00, 21.00 Ãîòåëü Ãàëiöiÿ.
14.00, 21.00 Ãîòåëü Ãàëiöiÿ.
12.35 Ò/ñ «Ñòàòóñ âiäíîñèí - âñå
11.05 “Âiä Ðiçäâà äî Õðåùåííÿ”.
14.00, 21.00 Ãîòåëü Ãàëiöiÿ.
16.00 Êðà¿íà Ó.
áàæàííÿì».
ñêëàäíî».
15.00, 03.20 Âiòàëüêà.
15.00, 03.20 Âiòàëüêà.
12.00 “Ñâiäîê. Àãåíòè”.
15.00, 03.20 Âiòàëüêà.
17.00, 22.00 Òàíüêà i Âîëîäüêà.
16.00 Êðà¿íà Ó.
16.00 Êðà¿íà Ó.
17.00, 19.00 Ñóïåðiíòó¿öiÿ.
13.10 Õ/ô “Iìïåðiÿ Ñâÿòîãî Ïåòðà”. 12.30 Õ/ô «Òðè òîïîëi íà Ïëþùèñi».
16.00 Êðà¿íà Ó.
18.00 Îäíîãî ðàçó ïiä Ïîëòàâîþ.
14.00 Õ/ô «Òàíöþé, òàíöþé».
17.00, 22.00 Òàíüêà i Âîëîäüêà.
17.00, 22.00 Òàíüêà i Âîëîäüêà.
21.00 Àôåðèñòè â ìåðåæàõ.
17.10 Õ/ô “Çäðàñòóé i ïðîùàâàé”.
17.00, 22.00 Òàíüêà i Âîëîäüêà.
20.00, 00.00 100 â 1.
16.45 Õ/ô «Ñåðöå¿äêè».
18.00 Îäíîãî ðàçó ïiä Ïîëòàâîþ.
18.00 Îäíîãî ðàçó ïiä Ïîëòàâîþ.
22.00 Õòî çâåðõó?
19.00 “Ñâiäîê”.
18.00 Îäíîãî ðàçó ïiä Ïîëòàâîþ.
01.00 Òåîðiÿ çðàäè.
19.00 Õ/ô «Âiäïóñòêà çà âëàñíèé
01.55 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé.
20.00, 00.00 100 â 1.
20.00, 00.00 100 â 1.
19.30 Õ/ô “Ñîëîäêà æiíêà”.
20.00, 00.00 100 â 1.
ðàõóíîê».
01.00
Òåîðiÿ
çðàäè.
01.00
Òåîðiÿ
çðàäè.
02.00
Çîíà
íî÷i.
21.30
Õ/ô
“Àïîêàëiïñèñ:
Îäêðîâåííÿ
01.00
Òåîðiÿ
çðàäè.
Ù
21.30 Õ/ô «Øóêàéòå æiíêó».
Iîàííà
Áîãîñëîâà”.
Ù
Ù
Ù
Ù
06.30,07.10,08.15 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ.
00.30 Õ/ô «Àïîêàëiïñèñ: Îäêðîâåííÿ
23.25 Õ/ô “Iñóñ. Áîã i ëþäèíà”.
07.00,08.00,09.00,15.00, 19.00,23.00 06.30, 07.10, 08.15 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ 06.30, 07.10, 08.15 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ 06.30, 07.10, 08.15 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ 06.30, 07.10,08.15 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 02.45 “Ñâiäîê”.
Iîàííà Áîãîñëîâà».
Ñüîãîäíi.
07.00, 08.00, 09.00,15.00,
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
Ù
Ù
09.30 Çîðÿíèé øëÿõ.
19.00, 23.00, 02.00 Ñüîãîäíi.
23.00, 02.00 Ñüîãîäíi.
23.00, 02.20 Ñüîãîäíi.
23.00, 03.10 Ñüîãîäíi.
11.30 Ðåàëüíà ìiñòèêà.
07.00, 15.00 Ñüîãîäíi.
06.50 Ñüîãîäíi.
09.30, 02.50 Çîðÿíèé øëÿõ.
09.30, 02.50 Çîðÿíèé øëÿõ.
09.30 Çîðÿíèé øëÿõ.
09.30, 05.30 Çîðÿíèé øëÿõ.
13.30,15.30 Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñòi 5 10.30 Ìiñiÿ: êðàñà.
07.15 Çîðÿíèé øëÿõ.
07.45, 04.50 Çîðÿíèé øëÿõ.
10.30 Ìiñiÿ: êðàñà.
10.30 Ìiñiÿ: êðàñà.
11.30, 03.50 Ðåàëüíà ìiñòèêà.
16.00 Iñòîðiÿ îäíîãî çëî÷èíó 2.
08.45 Ò/ñ «Áëàãi íàìiðè».
08.15 Ò/ñ «Áëàãi íàìiðè».
11.30, 03.10 Ðåàëüíà ìiñòèêà.
11.30, 03.10 Ðåàëüíà ìiñòèêà.
11.30, 03.10 Ðåàëüíà ìiñòèêà.
13.35, 15.30 Ò/ñ «Ñåêðåò ìàéÿ».
18.00 Ò/ñ «Ïåðñòåíü ç ðóáiíîì».
13.30, 15.20 Õ/ô «Ïàïåðîâi êâiòè». 13.10 Ò/ñ «Âñóïåðå÷ äîëi».
13.30, 15.30, 04.45 Àãåíòè
13.30, 15.30, 04.45 Àãåíòè
13.30, 15.30, 04.45 Àãåíòè
18.00 Ò/ñ «Ïåðñòåíü ç ðóáiíîì».
19.45 «Ãîâîðèòü Óêðà¿íà».
16.00, 19.40 Ò/ñ «Âñóïåðå÷ äîëi».
17.10, 20.00 Ò/ñ «Íàðå÷åíèé äëÿ
ñïðàâåäëèâîñòi 5
ñïðàâåäëèâîñòi 5.
ñïðàâåäëèâîñòi 5
19.45 «Ãîâîðèòü Óêðà¿íà».
21.00 Ò/ñ «Áëàãi íàìiðè».
19.00 Ñüîãîäíi.
äóðíåíüêî¿».
16.00 Iñòîðiÿ îäíîãî çëî÷èíó 2.
16.00 Iñòîðiÿ îäíîãî çëî÷èíó 2.
16.00 Iñòîðiÿ îäíîãî çëî÷èíó 2.
21.00 Ò/ñ «Áëàãi íàìiðè».
23.30 Õ/ô «Áðåõóí, áðåõóí».
21.00 Øîó Áðàòiâ Øóìàõåðiâ.
19.00, 01.40 Ïîäi¿ òèæíÿ ç Îëåãîì
18.00 Ò/ñ «Ïåðñòåíü ç ðóáiíîì».
18.00 Ò/ñ «Ïåðñòåíü ç ðóáiíîì».
18.00 Ò/ñ «Ïåðñòåíü ç ðóáiíîì».
23.20 Ïî ñëiäàõ.
Ïðîôiëàêòèêà.
23.00, 02.20 Ò/ñ «ß æèòèìó».
Ïàíþòîþ.
19.45 «Ãîâîðèòü Óêðà¿íà».
19.45 «Ãîâîðèòü Óêðà¿íà».
19.45 «Ãîâîðèòü Óêðà¿íà».
00.00, 02.20 Ò/ñ «CSI. Ìiñöå
04.50 Ðåàëüíà ìiñòèêà.
02.55 Ñüîãîäíi.
22.00 Ò/ñ «Áàáèíå ëiòî».
21.00 Ò/ñ «Áëàãi íàìiðè».
21.00 Ò/ñ «Áëàãi íàìiðè»
21.00 Ò/ñ «Áëàãi íàìiðè».
çëî÷èíó».
05.30 Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñòi 5.
05.10 Çîðÿíèé øëÿõ.
02.30 Iñòîðiÿ îäíîãî çëî÷èíó 2.
23.30 Ò/ñ «CSI. Ìiñöå çëî÷èíó».
23.30 Ò/ñ «CSI. Ìiñöå çëî÷èíó»
23.20 Êîíòðîëåð.
01.50 Òåëåìàãàçèí.
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РЕКЛАМА
ОГОЛОШЕННЯ
НерухомIсть
Продам

1кім. Східний, 1/5ц, 24м, звичайний стан
0686921537
1кім. Східний, 2/10, 40м, сира, будинок
зданий 0686921537
2кім. Дружба, 1/5ц, 46 м, звичайний
стан 0686921537
2кім. Дружба, 4/5, п/б, 46м, косм рем.,
колонка, 21500 096 6774724
Терміново продам 3-кімнатну квартиру,
смт.В.Березовиця, Кемпінг, 61 м. кв.,
5п./5 пов. буд., 0673501611
3к. Сонячний, 3/9ц, 82м, сира, буд.
зданий, 47000 0966774724
3к. Східний, 2/5, п/б, 60м, кім. окр.
хороший стан, 25000 0966774724
3кім. Сонячний, 8/10ц, 84 м, сира
0686921537
3к. Новий Світ, 57м, 2пов, і/о, є/р, меблі,
техніка +(гараж-5000) біля будинку,
33000 0966774724
Продається земельна ділянка під забудову біля м. Тернополя (10 км). Ціна
договірна. 0972294358, 0988046342
4к. Оболонь, 110м, 2рівні, і/о, є/р 2
санвузли, 60000 0966774724
Будинок, с.Малий Ходачків, 350м, 3пов.,
гараж, стяжка, штукатурка, м/п вікна,
двері, і/о, 40сот., 40000 0966774724
Будинок з надвірними спорудами
в с. Кобзарівка Зборівського р-ну
(35 км від Тернополя), город 0,25 га
0984277309
Будинок дача с. Петрики, 2 пов., 63 м,
6 сот 0686921537
Земельна ділянка, с.Біла, 6 сот, комунікації, 8000 0966774724
Будинок Кутківці, 250м, 8сот, комунікації, розводка, і/о, мп/вікна, двері, 80000
0966774724
Житловий будинок в смт Микулинці, є
гараж і господарські будівлі, загальна
площа присадибної ділянки 9,9 сот.
0962363513
Будинок с. Петрики, 450 м, 2 пов. + ділянка 14 сот 0686921537
Терміново продам земельну ділянку в
с. Охримівці, 0,45 га 0673501611

БудIвництво, ремонт

Оренда

Винайму квартиру для порядних
людей розглянемо усі пропозиції
423436,0964736766
Здам в оренду дві кімнати під офіс по
20м. кв. по вул.15 Квітня 0677005502
Здам в оренду 3к. на Бамі 5/9, ц/б, індивідуальне опалення,євроремонт,сучасні
меблі,техніка 0964736766
2 кім. Східний, і/о, новобудова, є меблі
та побутова техніка 0686921537
3 кім. Дружба, новобудова, меблі та
побутова техніка, і/о, можливо для іноземців 0686921537
3 кім. Центр, і/о, ремонт, меблі, техніка
0686921537

Куплю

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

Автозапчастини
до бусів
Мерседес «Спринтер», «Віто»
Фольксваген «Транспортер»
Фіат, Рено,
Пежо
та легкових
автомобілів
м. Тернопіль, вул. Крушельницької, 17
Тел.: 22-03-73, (097)130-51-92

ПІДШИПНИКИ

Для промислової
та сільськогосподарської техніки
Для легкових та вантажних
автомобілів

ПАСИ КЛИНОВІ

Дорого

Для імпортних комбайнів

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

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

САЛЬНИКИ
м. Тернопіль. Тел. (067) 354-70-97
www.bearings.te.ua
Продається мотор до Москвич-412
та причіп до трактора. м.Тернопіль.
 0961926139 (Павло)
Трактори, мототрактори, мотоблоки, двигуни різних потужностей, обладнання до
них. Гарантія, з/ч, безкоштовна доставка.
Знайдете дешевше — віддамо ще дешевше 0985989484, 493000, 0982591958,
0666653606, www.tractor_c.com.ua
СТО «Спектр» вул. 15 квітня, 44а: ремонт двигунів, коробок передач, ходової
частини, охолоджувальної та паливної
систем, комп’ютерна діагностика автомобілів, чистка форсунок, рихтувальні
і зварювальні роботи 0677005502,
510097
ГБО на авто для всіх типів бензинових двигунів 428220, 0673517555,
0673510352, www.gaz.te.ua

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

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

На темному фоні

5 грн

або купон

+2 грн

+5 грн

20 грн
30 грн

+10 грн

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

Куплю

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

Блочна реклама:
1 см2 на 1 сторінці

1 см на кольорових
сторінках
1 см2 на чорнобілих
сторінках
2

м. Тернопіль (ринок «Західний»),
вул.Об’їзна, 12/5Б
(0352)53-86-36,
(098)1277011, (050)8673324

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), картриджі. Гурт, роздріб. Подарункові набори
432676, 0673491313
Вікна, двері, ворота, ролети. Ціни виробника. www.alp-vikno.te.ua 524239, 526999,
0676755984
Ковані ворота, огорожі, перила.
0971322950, www.fk.te.ua
Жалюзі, ролети (горизонтальні, вертикальні), римські штори 254897, 0986208224

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

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
Чистка килимів та м'яких меблів
0966703044
Ремонт пральних машин, іншої техніки,
0970083248
Електрика, ціна зележить від обсягу роботи
0660879011, 0982297976. Юра

ОБЛИЦЮВАЛЬНА
ДЕКОРАТИВНА
(067) 352-51-54

8 грн
6 грн
3 грн

www.cegla-plotycha.com.ua

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

Меблі

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

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

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

72 грн

0673542064

Діє система знижок, залежно від площі та кількості виходів

Продам

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

Приймаємо замовлення на саджанці та
живці високопродуктивної чорної смородини. Під час посадки надаємо консультації
0973944257

Ціни дійсні з 8.11.2017р.

Купон безкоштовного оголошення
Рубрики:

Опалювальна техніка

сIльське господарство
Продам

с. Плотича,
вул. Грушевського, 9

Реклама і оголошення в нашій газеті
528830, 097 7947546

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

Послуги

Вважати недійсним

Текст оголошення + телефон

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

Шафи-купе, безкоштовний замір,
434714, 0674878484, 0958752424
Виготовлення шаф-купе 429969,
0685233332
Виготовлення меблів, продаж меблевої фурнітури 433993, 0674019806,
0631286858
Iндивідуальні та фабричні меблі,
безкоштовна доставка по Західній
Україні, 0987939176
Стільці, парти, 269692, 0679363100
Шкіряні меблі для дому та офісу,
297188, 0508597119
Меблева тканина та фурнітура,
0673517791, 0666737401

Побутова техніка

Продам малий телевізор марки «Самсунг»
б/к, нову велику мікрохвильову піч «Самсунг», сепаратор для перегонки молока,
пилосмок марки «Самсунг» б/к, ванну
металеву 1,5 м, кухонний сервант кутовий,
пральну машинку- автомат італійського
виробництва «Ардо». )0981190464.
Телефонувати у будь- який час.

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: кондитери, 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

рiзне

Бажаєш припинити пити? Звертайся у
співтовариство Анонімні алкоголіки
683663538

слово
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Актуально

Вітаємо!

ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА КУЛЬТОВИХ СПОРУД
Незабаром – Великдень, свято, яке традиційно пов’язане зі скупченням великої кількості людей в храмах та з масовим використанням відкритого вогню, зокрема свічок.

Педагогічний колектив НВК "Мишковицька ЗОШ І-ІІІ ст. — ДНЗ" щиросердечно вітає з днем народження
технічного працівника Світлану Зеновіївну ЛАЗУТУ.
Хай доля Вам шле добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг.
Педагогічний колектив НВК "Мишковицька ЗОШ І-ІІІ ст. — ДНЗ" щиросердечно вітає з днем народження
вчителя історії та ЗДВР Мар'яну Сергіївну БУДАЙ.
В святковий день
Прийміть вітання
Та найщиріші побажання:
Здоров'я, щастя та добра,
Наснаги, успіхів, тепла.
І повсякденно, повсякчас
Хай буде все у вас гаразд!
Вітаємо з днем народження завідувача клубом с. Драганівка Наталю
Михайлівну БУЦЕР, завідувача клубом с. Острів Богданну Теодозівну
ХОЄЦЬКУ, завідувача клубом с. Івачів Горішній Ярослава Богдановича
БОГАТЮКА.
Від усього серця бажаємо здоров'я,
щастя і добробуту вам і вашим родинам, великих успіхів і здобутків у
всіх справах, наснаги та натхнення,
довгих років життя у міцному родинному колі та серед вірних і надійних
друзів.
З повагою — працівники відділу культури Тернопільської РДА, районного будинку
культури, районна організація профспілки
працівників культури

Педагогічний колектив Великоберезовицької ЗОШ І-ІІІ ступенів
вітає з днем народження вчителя
інформатики Ольгу Павлівну КОСТЕЦЬКУ.
На довгий вік, на многії літа,
На шану від людей, тепло родинне,
Стелися, доле, крізь усе життя
Лише добром для доброї людини.
Педагогічний колектив Великоберезовицькой ЗОШ І-ІІІ ступенів вітає з
днем народження вчителя фізики та
трудового навчання Ірину Михайлівну БОДНАРЧУК.
Нехай цвітуть під небом синьооким
Ще довго-довго дні й літа.
А тиха радість — чиста і висока,
Щоденно хай до хати заверта!
Бажаємо здоров'я, сонця в зеніті,
Любові, доброти і щастя повен дім.
Нехай у серці розкошує літо
І соняхом квітує золотим.
Щирі вітання з нагоди дня народження надсилаємо депутату
Тернопільської районної ради Володимиру Григоровичу КРУПНІЦЬКОМУ.
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!
З повагою — депутатський корпус, колеги
та друзі.

Працівники агрофірми «Медобори», що у с. Скоморохи, щиро вітають
з днем народження керівника Володимира Григоровича КРУПНІЦЬКОГО.
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 Скоморохівської ЗОШ
I-II ст. вітає з днем народження вчителя математики та фізики Ярослава
Орестовича ГЕВКА.

З днем народження вітаємо!
Ми сьогодні побажаємо
Щастя, злагоди і долі,
Щоб грошей було доволі!
Щоб міцніла, кріпла сила,
Щоб любов тобі вгодила;
Янгол поруч хай літає,
Від біди оберігає.

Іменинники Тернопільського районного територіального медичного об’єднання — лікар-бактеріолог
Людмила Олександрівна БОЙКО,
лікар загальної практики - сімейний
лікар АЗПСМ cмт В. Березовиця Оксана Богданівна БОБЕЦЬКА, лаборант
(медицина) Оксана Богданівна
ДРЕВНИЦЬКА, сестра медична Надія
Михайлівна БРОНЕЦЬКА, молодша
медична сестра (санітарка) Ганна
Миколаївна ЮРІВ, лаборант Тетяна
Орестівна ЦІЦЮРА, молодша медична сестра (санітарка палатна) Надія
Афанасіївна БОБРИК, акушерка Наталія Ігорівна ПОЦІЛУЙКО.
Нехай завжди вам всміхається доля,
Несуть тільки радість з собою роки,
Хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи,
Хай збуваються мрії, бажання й думки.
Колектив Територіального центру соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) Тернопільського району щиро вітає з днем
народження заввідділення денного
перебування Марію Степанівну ДАВИДОВУ.
Хай дороги стеляться крилато,
Будуть чисті, рівні, як струна,
Хай добро не оминає хату,
Як не оминає цвіт весна.
Хай здоров’я, радість і достаток
Стеляться, немов вишневий цвіт,
Хай малює доля з буднів свято,
І Господь дарує сотню літ.
Колектив CПП «Мричко» щиро вітає з днем народження тракториста
Ігоря Ярославовича ВОЛОШИНА.
Хай на Вашу долю поле щедро родить,
І багато років щастя поруч ходить,
Будьте на здоров’я і добро багаті,
Хай тепло і радість не минають хату.
Педагогічний колектив Соборненської ЗОШ І-ІІ ст. ім. Володимира
Гарматія вітає з днем народження
вчителя-пенсіонера
Володимиру
Михайлівну Юрчак.
Щоб спокій і мир панували в родині,
Щоб щастя всміхалось при кожній годині
Нехай обминають Вас болі й тривоги,
Хай стелиться довга життєва дорога,
Хай легко працюється, гарно живеться,
Все вміється, множиться і удається!
Колектив Петриківської ЗОШ І-ІІ
ступенів щиросердечно вітає з 60річчям вчителя математики Марію
Василівну Жолинську.
Бажаєм щастя і достатку,
Ясного неба і тепла,
В житті Вам згоди й порядку,
Щоб доля світлою була.
В роботі – успіхів, везіння,
У справах – вічного горіння!
Від душі любові вам бажаєм,
І хай Вам Господь Бог допомагає.
Колектив Тернопільської районної ради, колеги та друзі щиро вітають з днем народження головного
спеціаліста організаційного відділу
Тернопільської районної ради Олену
Михайлівну ТИЩУК.
Хай прекрасним цвітом шлях життя
рясніє,
Справджуються завжди заповітні мрії.
Хай палають в серці почуття високі,
А доля дарує повні щастям роки.

Оголошення
03 травня 2018 року о 15 год. у приміщенні Байковецької сільської
ради за адресою: Тернопільська область, Тернопільський район, с.
Байківці, вул. Січових Стрільців, 43 відбудеться громадське обговорення «Детального плану території для будівництва блокових житлових будинків в с. Байківці Тернопільського району Тернопільської
області (земельні ділянки Самогальського І. І.)».

Шановні мешканці
краю та гості! Тримаючи свічку в руках,
треба стежити за тим,
щоб вогонь не потрапив на власні або чужі
речі, які можуть миттєво спалахнути.
Після Служби більшість людей несе лампадки й запалені свічки
додому. Залишені без нагляду, вони можуть стати
причиною пожежі.
Прихожани й священнослужителі, задля збереження свого та оточуючих життя, повинні дотримуватися такого порядку дій під час пожежі:
— негайно повідомити пожежну охорону: назвати адресу об’єкта (будинку, храму), вказати кількість
поверхів, місце виникнення пожежі, наявність людей, а також повідомити своє прізвище;
— за можливості застосувати заходи щодо евакуації людей, гасіння пожежі та збереження матеріальних цінностей;
— викликати (в разі потреби) інші аварійнорятувальні служби (медичну, газову, електромережі).
Після виклику пожежної охорони слід попере-

дити про це всіх, хто перебуває поряд, допомогти в
евакуації особам похилого віку та маленьким дітям,
запобігаючи виникненню паніки.
Звертаємося до настоятелів та керівників релігійних громад вжити невідкладних заходів щодо виконання вимог пожежної безпеки, а саме:
— здійснити заміри опору ізоляції та ремонт електромережі;
— підсвічники надійно закріпити до підлоги на
відстані не менше 1 м від легкозаймистих матеріалів;
— здійснити обстеження, а де необхідно – капітальний ремонт приладів опалення;
— забезпечити приміщення храмів первинними
засобами пожежогасіння — вогнегасниками;
— здійснити технічне обслуговування наявних
вогнегасників;
— використовувати приміщення, забезпечені не
менше, ніж двома евакуаційними виходами.
Наголошуємо, що високого рівня пожежної та
техногенної безпеки можна досягти добросовісним
виконанням вимог керівниками.
Телефон служби порятунку – 101.
Тернопільський районний відділ управління ДСНС
України у Тернопільській області.

Оголошення
Ігровицька сільська рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного бухгалтера.
Вимоги до претендента: знання Конституції, законодавста стосовно служби в органах місцевого самоврядування, Бюджетного кодексу, нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України та Міністерства
фінансів України стосовно використання коштів місцевого бюджету, процедури одержання субвенцій,
практику їх застосування.
Кваліфікаційні вимоги: вища економічна освіта не нижче рівня бакалавра; стаж роботи за фахом в органі
місцевого самоврядування на посаді спеціаліста не менше одного року або стаж роботи за фахом в економічній чи фінансовій сфері не менше трьох років; володіння основними навичками роботи на комп'ютері (у
системі Word, Windows); вільне володіння державною мовою.
Особи які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:
— заяву про участь у конкурсі,
— заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками;
— дві фотокартки (розміром 4х6),
— копію документа про освіту,
— відомості про доходи та зобов’язання фінансового характеру щодо себе та
членів своєї сім’ї,
— копію першої та другої сторінок у паспорті громадянина України;
— відомості про стаж роботи в органах місцевого самоврядування або в економічній чи фінансовій
сфері.
Документи приймають упродовж 30 днів із дня опублікування оголошення. Звертатися за адресою: с.
Ігровиця Тернопільського району Тернопільської області, вул. Гагаріна, 57. Тел. 29-27-45.
Петриківська сільська рада мас намір провести громадські слухання містобудівної документації
Васійон А.В. «Детальний план території земельних ділянок для будівництва та обслуговування блокованих
житових будинків на вулиці Тернопільська у селі Петриків Тернопільського району Тернопільської області,
кад. номери 6125286700:02:001:1749 та 6125286700:02:001:1010».
Громадські слухання відбудуться 03 травня 2018 р. о 16:00 у приміщенні сільської 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, 118А.
Конкурсний комітет з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу
конкурсного комітету з проведення конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на
маршрутах загального користування, які не виходять за межі Байковецької сільської ради, оголошує конкурс для визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу з організації забезпечення роботи і підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету з проведення конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним автотранспортом на автобусних маршрутах загального
користування, які не виходять за межі Байковецької сільської ради.
1. Для участі у конкурсі претендент подає такі документи:
— заяву на участь у конкурсі;
— виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
— копію статуту (положення) підприємства (організації);
— штатний розпис працівників підприємства (організації);
— довідку з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);
— копію договору оренди чи свідоцтва про право власності на приміщення;
— довідку про наявність матеріально-технічного та програмного забезпечення в довільній формі за підписом керівника;
— довідку з територіального управління Укртрансбезпеки в Тернопільській області про відсутність (наявність) ліцензії на право перевезення пасажирів автомобільним транспортом.
Усі перераховані копії документів мають бути завірені печаткою підприємства (організації) та підписані
відповідальною особою.
2. Ознайомитись з умовами проведення конкурсу, отримати документи для участі в конкурсі можна у відділі житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку та благоустрою Байковецької сільської ради
щоденно з 9 год. до 17 год.
Документи на конкурс приймають щоденно до 30 квітня 2018 року за адресою: вул. Січових Стрільців,
41, с.Байківці, Тернопільський район, Тернопільська область у відділі житлово-комунального господарства,
транспорту, зв’язку та благоустрою Байковецької сільської ради.
Засідання конкурсного комітету відбудеться 07 травня 2018 року о 10 год. Довідки за тел. 29-62-04.

Співчуття
Колектив
фінансового
управління Тернопільської
районної державної адміністрації висловлює щире
співчуття Уляні Михайлівні Люльці з приводу непоправної втрати — смерті її
матері, Миколенко Дарії
Романівни.

Від себе особисто й від усього колективу Тернопільської районної державної адміністрації висловлюю глибоке
співчуття родині Миколенко з приводу
тяжкої втрати — передчасної смерті
люблячої дружини, матері та бабусі —
Миколенко Дарії Романівни.
Царство їй Небесне та вічна пам'ять. Сумуємо разом з вами.

Похилий О.І., голова Тернопільської районної державної адміністрації.
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Готуємося до Великодня

Наче сонечко маленьке, це яєчко червоненьке
Незабаром Пасха – найвеличніше свято християн. Одним із його атрибутів є крашанки —
забарвлені яйця, які традиційно дарують один одному протягом Великоднього тижня. Перші християни фарбували їх лише червоним кольором, що символізував пролиту Христову
кров. Згодом палітра розширилася. Пізніше на яйця стали різними способами наносити
малюнки і візерунки. Так з’явилися дряпанки, крапанки, писанки.
Для виготовлення дряпанки яйце спочатку відварюють, фарбують у темний колір, сушать. Візерунок наносять на шкаралупу олівцем, а потім видряпують гострим
предметом – ножем, шилом, ножицями, голкою.
Крапанку роблять так. Спочатку яйце фарбують одним
кольором, потім, коли висохне, наносять краплі гарячого
воску. Як тільки віск охолоне, яйце кладуть у розчин іншого кольору. Після висихання фарби його опускають у
гарячу воду — віск тане, і виходить дуже кумедне великоднє яйце.
Писанки — майстерно розписані акварельними або
акриловими фарбами чи спеціальними лаками великодні
яйця, які є справжніми витворами народного мистецтва.

Відвар цибулиння

Лушпиння цибулі — найбільш популярний та доступний для всіх барвник, за допомогою якого яйця
можна пофарбувати у різні відтінки — від жовтого до
червоно-коричневого. Це залежить від концентрації
відвару, який необхідно варити впродовж 30 хв. Перш
ніж опустити яйця у відвар, його треба процідити,
щоб колір крашанок був рівномірним.

Відвар березового листя

Щоб отримати яйця жовтого чи золотавого кольору, використовують березове листя. Можна й сухе. Відвар готують
протягом 30 хв.

Сік різних овочів

Також на білі або пофарбовані яйця наклеюють різноманітні прикраси: бісер, блискітки, мереживо, кольорові
скельця, пофарбовані крупи, яєчну шкаралупу іншого кольору, навіть ґудзики.
Яким способом будуть прикрашені яйця на вашому
великодньому столі, вирішувати вам. А ми пропонуємо
кілька безпечних способів виготовлення крашанок — з
використанням натуральних барвників.

Зваріть яйця. Дайте їм охолонути. Натріть овочевим соком
(буряковим, морквяним, шпинату тощо).
Як отримати необхідний колір
Золотавий. В окріп додати 2-3 столові ложки куркуми чи
перегородок волоських горіхів, варити яйця 30 хв.
Рожевий. Замочити на ніч варені яйця у соку журавлини
чи буряка.
Фіолетовий. Додати в окріп квіти фіалок та настояти їх
протягом 10-12 год. Якщо долити у воду трішки лимонного
соку, можна отримати лавандовий колір.
Синій. Дві головки дрібно порізаної червоної капусти замочити у 500 мл води, додати 6 столових ложок оцту. Попередньо зварені яйця замочити на ніч.
Зелений. Яйця варити зі шпинатом чи кропивою, додавши 1 чайну ложку соди.
Лавандовий. Замочити яйця у виноградному соку на
ніч.
Бежевий. Яйця варити з додаванням 2 чашок лушпиння
жовтої цибулі протягом 30-60 хв. Кількість лушпиння і тривалість кип’ятіння впливають на насиченість кольору.
Темно-коричневий. Відварити яйця разом із 250 мл
кави.

Яйця у крапинку

Мокрі яйця обкачати у сухому рисі, загорнути у марлю,
кінці якої необхідно туго зав’язати ниткою, щоб рис прилип
до яйця). Варити, використовуючи будь-який фарбник звичайним способом.

Духовне

Гріх 21-го століття
Є такий старий єврейський анекдот. Прийшов до рабина
чоловік і скаржиться:
– Хатина маленька, купа дітей, хвора мати на руках.
– А ти козу купи, – каже рабин.
– Яку козу?
– Справжню! Яка бекає, яку доїти можна. І подивишся, що
буде.
Купив чоловік козу. Та нічого не змінилося. Мама хворіє, діти
плачуть, в хатині тісно, та ще й коза бекає. Знову йде до
рабина.
– Я збожеволію від такого життя! Що робити?
– Продай козу.
Продав і знову приходить до рабина.
– Яка краса! Як добре без кози.

Я, як будь-який священик, втомився від нарікань. Друзі мої, чому
ви приходите до церкви, в цей святий дім Божий, скаржитися і скиглити? Чому не дякуєте? Адже подяка – найкращі ліки від зневіри.

Мармуровий ефект

Яйця загорнути в сухе листя дуба, берези, кропиви,
лушпиння цибулі, перев’язати нитками і варити.

Фарбування з використанням ниток

Обмотати яйця різноколірними нитками, зварити, тоді на
них вийдуть цікаві орнаменти.

Фарбування з використанням клаптиків
тканини

Зварити яйця у воді з содою. Обгорнути їх різноколірними клаптиками шовкової тканини, перев'язати ниткою.
Знову їх прокип'ятити в тій самій воді, дати охолонути,
зняти тканину.

Аплікація

Молоді листки різної форми (наприклад, петрушки)
прикласти до яєць, обмотати панчохою і туго зав'язати.
Опустити у круто заварене цибулиння. Варити довго.
Можна використати скотч, ізоляційну стрічку, наносячи
смужки, які зняти після відварювання.

Фарбування зсередини

Забарвлювати яйця можна не тільки зовні, а й зсередини. Потрібно відварити їх протягом 3 хв. у міцній заварці
з додаванням гвоздики, кориці і коріандру, потім дістати і
в деяких місцях проштрикнути шкаралупу голкою. Потім
кип'ятити ще якийсь час у тому ж відварі до готовності.
Після фарбування для додання блиску крашанки
потрібно протерти олією.

• Дивно, що 100-гривнева купюра здається нам такою великою, коли залишаємо її в церкві, і такою малою — коли
на ринку.
• Дивно, що година, проведена за читанням молитов, здається нам такою довгою, а година перед телевізором — короткою.
• Дивно, що ми радіємо, коли оголошують додатковий час
футбольного матчу, і нарікаємо, коли довше звичного
продовжується проповідь.
• Дивно, що нам так важко прочитати хоча б одну главу
Біблії і так легко — 100 сторінок цікавої книжки.
• Дивно, що в концертному залі всі люди хочуть сидіти на
перших рядах, а в церкві — на останніх.
• Дивно, що нам так важко вивчити молитву, а так легко
запам’ятати і переказати плітки.
• Дивно, що ми так легко віримо написаному в газетах і
так важко повністю увірувати в те, що написане в Слові
Божому.
• Дивно, що кожен із нас може бути суддею, коли йдеться
про чужі гріхи, і адвокатом — коли про власні.

Що потрібно людині, щоб
вона не нарікала? Уявіть, що ви
осіли на острові в Карибському
морі, дали вам яхту, будиночок
безкоштовно і пити-їсти, що хочете.

Ви там будете щасливі наодинці? Тільки кілька днів. А
далі? А далі — пісок колючий,
сонце спекотне, ананас несмачний, катер не комфортний…
Знову все буде погано.

Ви тільки подумайте, ми живемо в світі, де поважають наші
права. Нас ніхто не змушує до рабської праці чи робити те, що ми не
хочемо. Ми гарно вбрані. Грамотні. Смачно і ситно їмо. Якби наші
предки сіли за наш стіл та подивилися б на ту смакоту, то сказали б:
«Та ви в раю живете!» Або, якби випрямили ноги під гарячою водою
у ванні і в мильній піні відпочили
півгодини, чи увімкнули телевізор
і подивилися захоплюючий фільм,
запитали б: «А чим це ви заслужили таке чудове життя?! Ми жили
зовсім по-іншому, гризли сухарі,
але не нарікали».
Не можна нарікати. Дякувати
Господу треба!
Протоієрей Андрій ТКАЧОВ

• Дивно, що, прочитавши ці рядки, майже кожен вважатиме їх актуальними для інших, не зрозумівши, що вони
стосуються саме його.

Відповіді на
сканворд
№12 від
23.03.2018 р.
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Шашки | Знай наших!

Тріумф байковецьких
спортсменів
Юні спортсмени Байковецької ЗОШ І-ІІ ступенів
стали переможцями змагань «Диво-шашки» серед
школярів Тернопільського району, що відбулися в
тернопільському шахово-шашковому клубі
«Авангард».

2-ге місце вибороли учні Плотицької ЗОШ І-ІІ ст., 3-тє —
команда НВК «Дичківська ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ». Чемпіонами
району стали Назар Бутковський (капітан команди), Аліна Касарда, Максим Букартик, Максим Коваль і Ростислав
Горак. Цю звитягу вони здобули завдяки своєму наставнику — вчителю вищої кваліфікаційної категорії Руслану
Касарді.
Бажаємо нашим чемпіонам нових спортивних звершень!

Пауерліфтинг

Сила і міць Юрія Броди
Одинадцятикласник
Товстолузької загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Юрій Брода
здобув друге місце серед
13-ти учасників своєї вікової категорії у змаганнях із багатоповторного
жиму штанги лежачи
(вагова категорія 82,5 кг)
на відкритому чемпіонаті Всесвітнього альянсу
пауерліфтингу в Україні,
що відбувся в середині
березня в Луцьку.

Як і торік, у дебютному етапі цьогорічної Формули-1 в австралійському
Мельбурні переміг німецький пілот
«Феррарі» Себастьян Фетель. Для
нього це 48-ма перемога в кар’єрі і 3-тя
в Мельбурні, а загалом — сотий подіум для німця. Минулорічний чемпіон
Льюїс Гемілтон фінішував лише другим.
Третім на фініш приїхав фінський гонщик «Феррарі» Кімі Райконен. Наступний етап гонки відбудеться 8 квітня в
Бахрейні.

Юрій Брода з тренером
Володимиром Назарком.

Спорт | Легенди футболу

«Золотий хлопчик» з Англії

Один із найкращих гравців світу на рубежі 1990-х/2000-х років Майкл Овен через постійні травми не зумів
розкритися на футбольному полі в усій красі. Вперше про футбольні здібності Майкла дізналися, коли він у 8
років забив 87 м’ячів у чемпіонаті англійської шкільної ліги. Незважаючи на те, що майбутній футболіст народився в сім’ї професійного футболіста Тері Овена, котрий провів 2 матчі у складі першої команди «Евертона»,
юнак у грудні 1996-го, в 17-річному віці, підписав перший професійний контракт із заклятим ворогом «ірисок»
«Ліверпулем». В юності Овеном, якого прозвали «Золотим хлопчиком» і «Могутнім мишеням», цікавилися
«Челсі», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», але наполегливішими були мерсисайдці, за юнацьку команду яких
він успішно виступав, вигравши Кубок Англії серед юніорів. Хлопця вважали одним із найперспективніших
молодих футболістів Туманного Альбіону.

У дебютному матчі за «червоних» 6 травня 1997-го в прем’єр-лізі проти «Вімблдона» Майкл забив і став найкращим гравцем
зустрічі, однак «Ліверпуль» усе одно поступився (1:2). Першим голом на міжнародному рівні Овен відзначився у гостьовому поєдинку зі «Селтіком» у рамках Кубка УЄФА
16 вересня 1997-го (2:2), а в жовтні того ж
року його запросили на тренувальний збір
головної команди Англії. Завдяки стрімкому розвитку кар’єри Овена потрапив у заявку національної збірної Англії на Чемпіонат світу 1998-го у Франції. Вийшовши на
заміну, він забив гол у ворота збірної Румунії в рамках групового турніру, а згодом —
шикарний за красою м’яч у матчі 1/8 фіналу з Аргентиною, після чого набув статусу
національного героя. Але, на жаль, ця гра
стала для англійців останньою у Франції.
Виступ на першості світу 18-річного форварда «Ліверпуля» спровокував «овеноманію». За національну збірну дебютував
11 лютого 1998 року в матчі проти Чилі,
ставши наймолодшим дебютантом збірної
Англії у XX сторіччі. 27 травня 1998-го став
наймолодшим футболістом, який забив гол
за національну збірну Англії (перемога з
рахунком 1:0 над Марокко).
Сезон 1998/99 Майкл також розпочав
блискуче, багато забиваючи. Проте через
важку травму коліна в дуелі з «Лідзом» на
півроку вибув із гри, витративши чимало
часу на відновлення. В січні 2000-го через
рецидив травми Овен 2 місяці залишався
без футболу. Однак неприємності не завадили йому із 23-ма результативними ударами стати найкращим бомбардиром «Ліверпуля» за підсумками сезону з рекордною
для тінейджера зарплатою 10 тисяч фунтів
стерлінгів щотижня. На Євро-2000 Майкл
Овен провів у складі збірної Англії 3 поєдинки і забив гол у ворота Румунії.
2001-го Овен отримав «Золотий м’яч» (і
наразі залишається останнім англійським
футболістом, котрого удостоїли цієї нагороди) та визнання кращого гравця року в
Європі. Незважаючи на колишню травму,
він двічі засмутив воротарів на чемпіонаті світу в Південній Кореї і Японії, а перед
цим зробив історичний хет-трик у ворота
німців (5:1). В автобіографії Майкл пише,
що йому робили знеболюючі уколи перед
кожним матчем мундіалю. У квітні 2002-го
Овен уперше одягнув капітанську пов’язку,

На фото: гравець «Манчестер Юнайтед»
Майкл Овен (у центрі) радіє чемпіонству в
компанії Пола Скоулза і Раяна Ґіґза.

ставши наймолодшим капітаном збірної з
часів Бобі Мура. Загалом кар’єра Майкла в
головній команді Англії вдалася — він став
5-м у списку кращих бомбардирів (40 голів)
і єдиним англійцем, який забивав на 4-ох
великих турнірах — 2-х чемпіонатах Європи і стількох світу.

Чемпіонство у складі
«червоних дияволів»

Травмами був затьмарений останній
сезон Майкла в червоній футболці. Незважаючи на це, він знову (з 19 забитими
м’ячами) став кращим бомбардиром команди. Впродовж сезону 2003/2004 Овен
побив клубний рекорд Яна Раша за кількістю голів у Єврокубках. Сталося це в матчі
Кубка УЄФА зі словенською «Олімпією»
(1:1). Інтерес до Майкла проявляло чимало клубів, оскільки контракт гравця закінчувався через рік. Овен публічно заявляв,
що хотів би залишитися в «Ліверпулі», але
реакції клубу не було. Наприкінці сезону
тренера мерсисайдців Жерара Ульє відправили у відставку, а на його місце прийшов
Рафаель Бенітес. Перше, що зробив Бенітес
після призначення, поїхав до Португалії в

На фото: віхи кар’єри Майкла Овена — національна збірна Англії, «Золотий м’яч»,
мадридський «Реал».

Спортивний калейдоскоп

району, вчителя фізкультури НВК
«Дичківська ЗОШ І-ІІ ступенівДНЗ» Володимира Назарка.

Його власна вага 76 кг. Він жав
65-кілограмову штангу 11 разів.
Юрко півтора року займається
пауерліфтингом, а також легкою
атлетикою. Загалом у чемпіонаті
взяли участь 230 спортсменів.
Особлива заслуга в досягненні
юного спортсмена його наставника — майстра спорту, переможця
чемпіонатів світу та Європи з пауерліфтингу, тренера з легкої атлетики ДЮСШ Тернопільського

«Золотий м’яч» і початок травм
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тренувальний табір збірної Англії (команда готувалася до чемпіонату Європи), щоби
зустрітися з Майклом Овеном і обговорити
новий контракт. Після цієї зустрічі Майкл
за 12 мільйонів євро перебрався в мадридський «Реал».
Незважаючи на те, що в королівському
клубі Овен був запасним, дебютний сезон
у складі «вершкових» став успішним. Британець посів перше місце серед гравців іспанського чемпіонату за співвідношенням
забиті голи/кількість проведених на полі
хвилин, відзначившись у воротах суперників 16 разів. Улітку 2005-го Майкл покинув
Іспанію після того, як у команді з’явилися
бразильці Робіньо і Баптіста. Він хотів повернутися до «Ліверпуля» і знав, що Бенітес
не проти. Проте мерсисайдці відмовилися
платити 11 мільйонів фунтів стерлінгів за
футболіста, який пішов від них за нижчою
ціною. Бенітес попросив Майкла почекати
до січня, коли відкривалося трансферне
вікно, але Овен вирішив перейти в «Ньюкасл», керівництво якого не пошкодувало
за таланта 25 мільйонів євро.
Щоправда, Майкл пропустив майже
весь наступний сезон через отриману в
протистоянні зі шведами безглузду травму
на Чемпіонаті світу 2006-го, а згодом «сороки» вилетіли в чемпіошип. Після цього
Овен на правах вільного агента перейшов
у «Манчестер Юнайтед», з яким став чемпіоном Англії. Більшість уболівальників «Ліверпуля» назвали Майкла зрадником, адже
він став гравцем принципового суперника
мерсисайдців. Останнім клубом «Могутнього мишеняти» став «Сток Сіті».
Завершивши кар’єру в 33 роки, Овен
наголосив, що найзатишніше йому було
в «Ліверпулі», де він «почувався вдома».
Овен одружений на Луїзі Бонсал, з якою
познайомився ще в школі. Виховує з нею
чотирьох дітей: дочок Джему, Джесіку, Емілі та сина Джеймса. «Іноді я замислююся,
що могло би статися, якби травми не забрали в мене мою головну зброю — швидкість.
Травмувавши підколінне сухожилля у грі
з «Лідзом», я вже не був тим, ким раніше.
Пишаюся, що, навіть будучи не до кінця
здоровим, я продовжував виступати на
високому рівні в найбільших клубах світу.
Впевнений, якби не травми, мав би повну
шафу нагород і метровий список рекордів.
Але я ні про що не шкодую».

Національна збірна України з футболу провела два товариські матчі. У
першому поєдинку підопічні Андрія
Шевченка в іспанській Марбельї зіграли внічию (1:1) із Саудівською
Аравією. На 32-й хвилині матчу Артем
Кравець головою замкнув передачу
Євгена Коноплянки, а на 38-й «синьожовті» несподівано пропустили після
серії рикошетів під час кутового — забив Аль-Мувалад. У вівторок, 27-го березня, в бельгійському Льєжі українці
зустрілися зі ще одним учасником фінального етапу цьогорічного мундіалю
— Японією і здолали японців з рахунком 2:1 (Ракицький, 21; Караваєв, 69 –
Макіно, 41).

Тернопільська команда перемогла
в товариському поєдинку в Синькові учасника аматорської першості
України — коломийське «Покуття»
(2:0). Голи забивали Олександр Апанчук і новачок команди Андрій Капелян.
Уже в неділю, 1-го квітня, «нивівці» зіграють перший офіційний матч цього
року в другій лізі на виїзді проти «Львова». Перед очною зустріччю тернополяни перебувають на 3-й сходинці
турнірної таблиці (27 очок), львів’яни —
четверті (25 балів). До речі, цього тижня в конференц-залі «Avalon Palace» у
Тернополі відбулася прес-конференція
футбольного клубу «Нива», під час якої
презентували сімох новачків команди
(на фото).
Чемпіон Тернопільської футзальної
ліги «ДСО-Поділля» (Тернопільський
район) зійшов із дистанції Всеукраїнського фіналу Асоціації футзалу
України. Наші земляки в 1/8 фіналу
поступилися з рахунком 0:4 команді
«Колесо-центр» із Запоріжжя. В цьому
поєдинку «подолянам» відверто не пощастило, адже вони мали безліч моментів, аби відзначитися, але м’яч уперто не йшов у ворота суперника. Якщо у
першій частині матчу запоріжці не змогли пробити захист тернопільського
воротаря Владислава Бритковського,
то в другій їм пощастило більше.
Українські біатлоністи візьмуть
участь у чемпіонаті світу для військових, що відбудеться в австрійському Гохфільцені з 2 по 10 квітня.
Україну на змаганнях представлятимуть 8 спортсменів. У попередній заявці жіночої команди — Юлія Джима,
Ірина Варвинець, Марія Кручова та Валерія Дмитренко. В чоловічій — Сергій
Семенов, Артем Прима, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко. Цим змаганням
передуватиме тренувальний збір, який
наша команда проведе в Карпатах у Тисовці.
Сторінку підготував Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.
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Все буде смачно

На столі — духмяна паска

До Великодня залишилося зовсім небагато. Господині вже цікавляться рецептами для святкового
столу, найголовнішою на якому є паска. Ми підібрали три варіанти приготування пасхальної випічки
з італійської та української кухні.

Італійська паска панетоне

Назва випічки перекладається як «хліб розкоші».
Інгредієнти: 170 г родзинок, 20 г світлого рому, 20 г гарячої води, 3 яйця, 1 пакетик ваніліну, 40 г меду, 130 г цукатів, 540 г борошна, 150 г цукру, 5 г сухих дріжджів, 2 г солі,
6 г лимонної цедри, 250 г м’якого вершкового масла, 1 ст.
л. розтопленого вершкового масла, 1 ст. л. охолодженого
вершкового масла.
Приготування. Залити родзинки сумішшю із рому і 2
ст. л. теплої води. Змішати борошно, дріжджі, цукор, сіль,
лимонну цедру та ванілін за допомогою блендера. Можна
використовувати стручок ванілі: випічка буде ще ароматнішою.
Окремо збити яйця із теплою водою і медом. Змішати
сухі інгредієнти з яєчною масою у блендері. Тісто має бути
однорідним. Поступово додавати розм’якшене масло по
одній ложці, постійно збивати.
З’єднати розпарені родзинки з цукатами і розтопленим
вершковим маслом, готову суміш додати до тіста. Перекласти у велику миску, накрити харчовою плівкою. Буде
підніматися протягом 15 годин і має збільшитися втричі.
Злегка присипати готове тісто борошном і сформувати
з нього кулю, помістити в форму для випікання. Накрити
вологим кухонним рушником і залишити підніматися ще
на 4–5 годин у теплій кімнаті без протягів.
Розігріти духовку до 190 градусів. Зробити надріз у
формі хреста на верхівці паски, помістити в заглиблення
шматочок холодного масла і випікати. Перевіряти готовність сірником: він має виходити з тіста злегка вологим,
не мокрим.
Дістати готовий панетоне і дати йому охолонути. Можна прикрасити італійську паску сухофруктами, виклавши
їх зверху, або полити густою глазур’ю.

Італійська паска
коломбо

Інгредієнти: 1-й заміс:
500 г борошна, 200 мл води,
125 г цукру, 5 жовтків, 120 г
вершкового масла, 20 г сухих
дріжджів;
2-й заміс: 350 г борошна,
5 жовтків, 125 г цукру, 250
г цукатів чи родзинок, 1 ст.
л. рідкого меду, 2 ст. л. води,
щіпка солі;
глазур: порізаний пластинками мигдаль, цільний мигдаль, 150 г крупного цукру, 50 г дрібного цукру, 2 яєчних
білки.
Приготування. 1-й заміс. Розчинити дріжджі в теплій
воді й додати цукор, залишити на 5 хвилин. Збити жовтки, додати до дріжджів. Всипати борошно, розмішати та
залишити тісто на 2 год.
2-й заміс. Додати половину жовтків, мед, цукор і воду.
Ретельно перемішати, всипати борошно. Добре вимісити.
Влити решту жовтків. Коли тісто стане еластичним, додати до нього розтоплене вершкове масло, сіль і ванілін.
Опісля всипати родзинки або цукати. Миску з тістом накрити рушником і залишити підростати в теплому місці.
Форми застелити пергаментним папером та викласти
в них тісто. Залишити на 4 год. Випікати при температурі
190 градусів протягом 1 год. Готову паску прикрасити мигдалевою глазур’ю: збити білки з дрібним цукром і додати
порізаний мигдаль. Зверху викласти цілий мигдаль і посипати цукром. Помістити в духовку, щоби цукор і білки
запеклися.

Українсько-італійська паска

Інгредієнти: 1 л молока, 1 кг цукру (вийде солодка, для несолодкої – 750 г), 0,5 кг м’якого масла (не розтопленого!), 100
г дріжджів, 14 яєць, майже 3 кг борошна.
Усе, окрім борошна, родзинок (кураги, горіхів тощо), замісити на ніч (або зранку), накрити рушником і лишити на
9 год. у теплому місці. Відтак додати борошно, родзинки
(обов’язково намочити, щоб набухли, і просушити рушником), курагу, горіхи тощо. Усе ретельно вимісити. Тісто має
бути рідкувате, але щоб до рук не прилипало. Якщо туго замісити, то паска буде не пухка.
Покласти у форми (1/3 об’єму) і залишити на 1 год. біля
увімкненої духовки. Перед випіканням змастити жовтком,
викласти прикраси із прісного тіста. Аби тісто не витікало
з форми і паска не вийшла, як грибочок, змастити форму
олією й обкласти внутрішню стінку папером для випікання,
щоб його висота була на 1/3 вища за форму. Тоді тісто в духовці ростиме вздовж паперу. Духовку бажано не відчиняти, поки паска не зарум’яниться.
Смачного!

Реклама

Дитячий майданчик

Казочка про писанку

Залишивши гніздечко, покотилось яєчко… Та котилось воно недалечко.
Квочка з курчатами на подвір’ї гуляла, діток своїх
забавляла.
– Мамо, он яєчко по стежинці котиться, – сказало
найменше курчатко. – Ану ж, яке воно на колір?
– Біле, як сніг, – сказала квочка.
– А сніг який? – спитав півник, бо курчаток взимку ще не було, і снігу вони не бачили.
– Такий білий, як оте яєчко, що котиться, – відповіла квочка. – Однак скоро Великдень. То давайте пофарбуємо яєчко, щоб воно було барвисте, як весна.
Закотили курчатка
яєчко до своєї хати й
ну його фарбувати.
Припустив теплий
дощик, потім стала веселочка в небі.
Курчатка у веселочки фарб позичали, на білому яєчку
весну малювали. Малювали лапками та
писали пір’ячком – і покотилася писанка зеленим
подвір’ячком. Курчатка її доганяли, на крилечках
піднімали й дівчинці Наталочці, яка їх зеренцями
годувала, водицею напувала, на свято Великдень подарували. І зацвіли вишні, черешні. Став гарний, як
писанка, садочок увесь. І проказала Наталочка:
– Христос Воскрес!
Андрій М'ястківський

Лабіринт

Вербна неділя
Котики вербові! Ніжні та пухнасті...
Личка доторкнулись... Ой, яке то щастя!
Гілкою вербиці вдарю я злегенька,
Щоб були здорові всі мої рідненькі...
Бо не я б'ю, кажуть, а свята вербиця!
Скоро вже Великдень! Будем веселиться!
Зовсім недалечко червоне яєчко!
Син Божий воскресне! А все лихо щезне!
Тетяна Строкач

Загадки
Знайди

відмінності

Гостя нова завітала –
Холод-сніг увесь прогнала
І дарує залюбки
Лісу трави і квітки.

(Весна)

Тане сніжок,
оживає лужок,
день прибуває…
Коли це буває?

(Навесні)

