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Минуло два роки, відколи новопризначений Прем’єр-міністр
України Володимир Гройсман заявив, що покаже, як потрібно керувати державою. І хай би там що не казали скептики, а два роки
роботи його уряду — це два роки реформ, стабілізації економіки
та початку зростання. За цей час намітилися позитивні зрушення
в ключових секторах економіки, регіонального управління, культури, безпеки та оборони, зовнішньої політики.
Пріоритетом уряду Гройсмана залишається створення умов для
покращення якості життя українців: підвищення зарплат і пенсій,
створення нових робочих місць, залучення інвестицій, модернізація інфраструктури. Перші важливі кроки вже зроблено.
Пропонуємо увазі читачів короткий звіт у цифрах і фактах за 24
місяці діяльності українського уряду.

Фінанси та економіка

• Забезпечено стабільне зростання ВВП (у 2016 р. на 2,4%, у 2017 р. – на
2,5%).
• За 2017 р. експорт товарів з України зріс на 19% та становив 43,26
млрд дол. (станом на кінець 2017 р.).
• Проведено масштабну дерегуляцію – скасовано понад 750 застарілих
обмежуючих актів.
• Ліквідовано обов’язкову реєстрацію іноземних інвестицій.
• Ухвалено урядовий закон «Маски-шоу стоп».
• Впроваджено автоматичне відшкодування ПДВ.
• Запроваджено Зону вільної торгівлі з Канадою та завершено відповідні переговори з Ізраїлем.
• Prozorro.
• Отримано прибутку з продажів у сумі 7 млрд грн.
• Створено Офіс просування експорту.
• Створено Раду з розвитку інновацій.
• Запроваджено трирічне планування оборонного замовлення.
• Збалансовано проекти Держбюджетів на 2017 та 2018 рр., які вчасно
подано до Верховної Ради.
• Забезпечено роботу електронного кабінету платника податків.
• Затверджено оновлені Засади стратегічного реформування державного банківського сектору.
• Запроваджено середньострокове бюджетне планування.
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Інфраструктура

Відремонтовано понад 3 000 км доріг.
Створено Дорожній фонд та проведено децентралізацію Укравтодору.
Досягнуто зростання авіаційної галузі на 30% щороку.
Створено українську авіаційну лоукост-компанію SkyUp.
Укладено угоду з авіаційним лоукостером Ryanair.
Укладено угоду з General Electric задля покращення залізничного сполучення.
Корпоратизовано «Укрзалізницю» та «Укрпошту».
Створено Морську адміністрацію.
Знижено портові збори на 20%.
Здійснено дерегуляція автобусних перевезень.

Енергетика

• Збільшено видобуток власного газу: 15,25 млрд куб. м за 2017 р.
• Майже вдвічі (на 85%) зменшено споживання дефіцитного антрациту
– до 4,1 млн тонн за 2017 р.
• Прийнято Енергостратегію до 2035 р.
• Проведено диверсифікацію джерел постачання енергоресурсів.

Державне управління та електронне урядування

• У рамках реформи державного управління створено 50 директоратів
у 13 органах влади.
• Розпочато роботу сучасного порталу вакансій career.gov.ua, на якому
зареєструвалися понад 16 000 кандидатів.
Реклама
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7 міфів про
вибір лікаря

З архівів
СБУ.
Нескорені

• Запроваджено близько 50 нових електронних послуг для громадян і
бізнесу, які доступні на оновленому порталі kmu.gov.ua.
• Всі центральні органи виконавчої влади та обласні адміністрації підключено до єдиної системи зовнішнього електронного документообігу.
• Запроваджено сервіс мобільної ідентифікації MobileID у тестовому
режимі.
• Впроваджено державний портал відкритих даних data.gov.ua, на якому опубліковано понад 35 тис. наборів даних.

Охорона здоров’я

• Розпочато розгортання електронної системи охорони здоров’я
eHealth.
• Запроваджено програму «Доступні ліки»: відшкодовано кошти на придбання ліків за 17,8 млн рецептів.
• Українські лікарі тепер можуть використовувати найсучасніші міжнародні протоколи лікування.
• Запроваджено нову систему фінансування охорони здоров'я.
• Створено мережу кардіоцентрів у регіонах: 300 млн грн скеровано на
закупівлю 26 ангіографів.
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9

100 років
доброти,
людяності та
милосердя

Освіта і спорт

• Відбувається постійне підвищення зарплат вчителів (в 2017 р. – на
50%, а з 2018 р. – на 25%).
• Мінімальні академічні стипендії у ВНЗ ІІІ-IV рівня акредитації збільшилися на 57,6%, а максимальні – на 104,5%.
• З першого вересня 2018 р. усі першокласники прийдуть у Нову українську школу.
• На переоснащення початкової школи та підвищення кваліфікації вчителів у Бюджеті-2018 передбачено понад 1,3 млрд грн.
• Створено 50 навчально-практичних центрів для підготовки кваліфікованих робітників.
• Започатковано конкурсну підтримку проектів молодих учених.
• В Україну повернулися міжнародні змагання.
• Вдвічі зросли призові за перемоги українських спортсменів на чемпіонатах світу.
• На відродження спортивної інфраструктури в регіонах у 2017 р. надано понад 500 млн грн, а на 2018 р. передбачено понад 1 млрд грн.
•
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Життя як
воно є
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Безпека та оборона

Патрульна поліція працює в 34 містах.
На всіх пунктах пропуску запроваджено біометричний контроль.
Почали роботу 24 мобільних сервісних центри МВС.
Затверджено програму розвитку Збройних сил на період до 2020 р.
Вдосконалено нормативно-правову базу сектору безпеки і оборони.
Поглиблено практичну співпрацю з НАТО.
Підвищено рівень грошового забезпечення військовослужбовців.
Проведено осучаснення військової техніки та озброєння.
Продовження на стор. 4
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Правила життя
Джона Террі
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Розпорядження
Від 13 квітня 2018р. № 06-од

Про скликання сімнадцятої сесії
Тернопільської районної ради
сьомого скликання
1. Скликати сімнадцяту сесію Тернопільської районної ради сьомого
скликання 04 травня 2018 року в приміщенні районної ради.
Сесійне засідання розпочати о 10 годині ранку.
2. На розгляд сімнадцятої сесії районної ради внести питання:
- про передачу коштів у вигляді міжбюджетних трансфертів;
- про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік;
- про затвердження нормативної грошової оцінки земельних ділянок;
- інші питання поточної роботи.
3. На сесію районної ради запросити депутатів обласної ради від Тернопільського району, сільських та селищних голів, керівників відділів
та управлінь райдержадміністрації, керівників районних організацій,
установ, промислових і сільськогосподарських підприємств, представників політичних партій, громадських організацій, редакторів газети
«Подільське слово» та радіокомпанії «Джерело».

Президент провів зустріч
із предстоятелями
Православних церков України

Та офіційно прийняв Звернення для передачі Вселенському Патріарху арфоломію про
надання українській Церкві Томосу про автокефалію з підписами усіх архієреїв, які підтримали це рішення.

ється, Бог милосердний нам допомагає. Я вам дуже вдячний».
Глава держави також зустрівся із предстоятелем Української
православної церкви митрополитом Київським і всієї України
Онуфрієм.
Він повідомив митрополиту
про свій візит до Стамбула, де зустрівся зі Вселенським Патріархом Варфоломієм та членами Синоду Вселенського Патріархату.

Голова Тернопільської районної ради А.В. ГАЛАЙКО.

Служу народу України!

19 квітня — День створення
Військової служби правопорядку
у Збройних силах України
Цьогоріч їй виповнилося 16 років. З цієї нагоди в Тернопільському зональному відділенні ВСП відбувся урочистий захід, на який завітали представники влади, духовенства, громадськості, а також родичі військовослужбовців.
Робота бійців ВСП ЗСУ, особливо в зоні проведення АТО, є вкрай
важливою. Вони не лише вирішують питання щодо забезпечення порядку серед військовослужбовців, а й борються з диверсійними групами, забезпечують супровід військового транспорту, конвоювання та
охорону затриманих за вчинення правопорушень військовослужбовців, безпеку дорожнього руху та супровід військових колон, регулювання дорожнього руху тощо.
Цього разу свято збіглося в даті з 13-ю ротацією військовослужбовців Тернопільського зонального відділу військової служби
правопорядку на схід України, в місто Попасна. У зону проведення
антитерористичної операції відправилися близько 20 військовослужбовців, дехто з них вже четверте літо поспіль змушений проводити далеко від сім’ї та рідних, захищаючи країну.
— Я вас всіх доручаю Богові в руки. З України вже сьогодні беруть
приклад інші держави, адже наші військові — справжні герої. Несіть
і надалі гідне звання воїна Христового, воїна України. Нехай Господь
завжди буде з вами та щасливого вам повернення додому, — сказав
отець УГКЦ Андрій Шалай та поблагословив кожного солдата святими мощами Владики Василія Величковського.
До вітального слова запросили заступника голови Тернопільської
обласної державної адміністрації Юрія Юрика, заступника міського голови Тернополя Владислава Стемковського та голову Тернопільської
районної державної адміністрації Олександра Похилого.
— Законність, спокій та правопорядок
— це завжди важливо в суспільстві, надто
в зоні ведення бойових дій. Перед вами —
нелегкі завдання, які ви змушені виконувати у непростий для країни час. На вашу
долю випала важка, яка почесна та героїчна ноша. Ви гідно виконуєте поставлені
перед вами завдання та є прикладами мужності і героїзму для майбутніх поколінь, —
наголосив Олександр Ігорович.
Під звуки військового оркестру представники влади відзначили кращих військовослужбовців нагрудними
знаками, медалями за службу Україні, подяками та грамотами.
А начальник Тернопільського зонального відділення військової
служби правопорядку Іван Бугай щиро подякував тим, хто завжди відгукується на потреби штабу. Своїм же підопічним побажав не втрачати
бойовий дух та гідно виконувати завдання, що ставить перед військовослужбовцями сьогодення.
Лілія КУЛЕНИЧ.

Багато років мільйони українців мріяли про те, щоб Господь
послав нам Православну помісну
церкву. Дехто втратив надію, дехто продовжував вірити. І Божа допомога дає мені сьогодні підстави
стверджувати, що ми близькі до
отримання Томосу на Автокефальну помісну церкву, як ніколи», — сказав Президент.
Патріарх Філарет підтримав
слова Глави держави: «Це є духовна основа будь-якої держави. Без
неї держава не може існувати, так
само як без армії. Це буде великий
поштовх до об’єднання всього
українського суспільства». Він додав, що Церква прагнула цього всі
26 років.
Патріарх Філарет зауважив,
що Звернення підписане всіма

архієреями і висловив надію, що
рішення Вселенського Патріарха
Варфоломія стане початком визнаної Української помісної православної церкви: «Українська
держава пройшла випробування
війною і довела, що Україна є і
буде. І в цій Україні має бути єдина Церква — духовна основа. Ми
дякуємо вам, що Ви — Президент,
який поставив за мету досягти
цього. І досягнете. Ми молимось
за це. Віримо, що це станеться».
Глава держави також провів
зустрічі з митрополитом Київським і всієї України Макарієм,
предстоятелем Української автокефальної православної церкви.
Предстоятель УАПЦ подякував
Главі держави за зустріч: «Якщо
людина прагне і працює, стара-

«Відбулася багатогодинна розмова про долю України та української Церкви. Його Всесвятість
висловлював турботу про усіх
громадян України, підтримку нашій країні у дуже непрості часи,
коли Україна втрачає найкращих
своїх синів та доньок», — повідомив Президент.

Цієї неділі, 22 квітня, на
Театральному майдані Тернополя
відбудеться молитва за Україну.
Молитимуться за єдність Церкви
в Україні та утворення єдиної
помісної Церкви. Розпочнеться
молебень о 13 год.
Акція має неабияке значення
в умовах, коли в Україні чекають
на створення єдиної помісної
Православної церкви. Адже
єдиний народ можливий лише за
єдиної Церкви.

Реформи

Завдяки закону ЧужихДітейНеБуває кількість
сплачених боргів з аліментів зросла вдвічі

Якщо до початку дії нових засобів впливу на боржників державні виконавці стягнули
з недобросовісних батьків 259 млн грн, то після запровадження новацій — вже майже
580 млн грн.
«Ми бачимо, що запроваджені законом нововведення стали дієвою мотивацією для злісних неплатників аліментів виконувати свої зобов’язання
перед власними дітьми. В результаті вжитих заходів
боржники погашають значні суми заборгованості з
аліментів», — наголосила заступник міністра юстиції Світлана Глущенко.
В окремих регіонах державним виконавцям вдалося збільшити показники сплати боргів у понад 6
разів:
— Луганська область — дітям виплачено 8,3
млн грн;
— Миколаївська область — показники
сплачених боргів зросли в 6 разів, або з 3,3
млн грн до 20,5 млн грн;
— Рівненська область — діти
отримали 14,7 млн грн заборгованих
аліментів.
Лідерами зі стягнення боргів зі
сплати аліментів після початку дії
закону ЧужихДітейНеБуває за абсолютними показниками є:
— Одеська область, де виконавцями Міністерства юстиції забезпечено

виплату дітям 51,6 млн грн аліментів;
— Дніпропетровська область, у якій стягнено 50,7
млн грн;
— Полтавщина, де виконавці повернули наймолодшим українцям 42,9 млн грн боргів з аліментів.
«Міністерство юстиції, спираючись на вдалий
досвід запроваджених ініціатив, завершує розробку другого пакету законодавчих новацій, які
продовжать посилення тиску на неплатників аліментів. Зокрема, передбачається збільшення розміру аліментів; запровадження додаткових нарахувань на суму боргу в разі затримки виплат;
запровадження кримінальної відповідальності для батьків, які ухиляються від суспільно
корисних робіт та обов’язку працювати для
«аліментників», які перебувають у місцях
позбавлення волі», — зазначила заступник
міністра юстиції Світлана Глущенко.
Так само передбачено низку нововведень, які захищатимуть права дітей з інвалідністю. Адже такі діти не мають можливості чекати 6 місяців, доки до недобросовісних
батьків буде застосовано всі заборони відповідно до чинного законодавства.
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Європейський Союз долучається до реалізації п’ятирічної програми підтримки енергоефективності в Україні і бере участь у
співфінансуванні Фонду енергоефективності. Відповідні домовленості були досягнуті 18 квітня в Києві під час перемовин між урядом
України та делегацією Європейської комісії за активного сприяння
Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана. Результатом перемовин стало підписання Угоди про фінансування Європейською комісією Програми підтримки енергоефективності в Україні загальною
вартістю 268 млн євро, з яких внесок ЄС становитиме 50,00 млн євро.
Фонд надаватиме кошти для реалізації проектів термомодернізації,
встановлення ефективних опалювальних та охолоджувальних систем. За прогнозами уряду, за 3–5 років роботи Фонду економія газу
становитиме не менше, ніж 7–10 млрд кубометрів, а економія коштів
— не менше 3 млрд дол.
Посол України в Польщі Андрій Дещиця обговорив з главою
Міністерства внутрішніх справ Польщі Йоахімом Брудзінським
питання захисту українців в РП і розбудови інфраструктури на
українсько-польському кордоні. Як відомо, в Польщі нині перебуває
близько мільйона трудових мігрантів з України. Між Україною і Польщею функціонує вісім автомобільних пунктів пропуску, що критично
мало для обслуговування потоку туристів і трудових мігрантів, який
постійно зростає.

7 міфів про вибір лікаря

У рамках медичної реформи з 2 квітня в Україні стартувала кампанія з обрання лікаря.
Люди вибирають лікарів, яким довіряють, та підписують з ними декларації на обслуговування. З липня медичні заклади почнуть переходити на нову систему фінансування
— держава платитиме саме тим лікарям та медзакладам, до яких звертаються люди за
допомогою.
За два тижні кампанії з обрання лікаря з’явилося чимало міфів.
Спростовуємо найпоширеніші з
них.
Міф 1. Лікар підписує декларації лише з тими пацієнтами,
що проживають на його дільниці.
Ви можете обрати будь-якого
лікаря, незалежно від вашої прописки чи місця проживання.
Єдина причина, з якої лікар може
відмовити вам у підписанні декларації, — він вже має оптимальну
кількість пацієнтів (для терапевта — 2000, для сімейного лікаря —
1800, для педіатра — 900). Тому не
варто надто довго зволікати з вибором, адже хороші спеціалісти
швидко наберуть собі пацієнтів.
Ви можете обрати свого лікаря
з іншого району чи навіть міста.
Проте вам буде зручно, якщо він
практикує поблизу вашого дому
або місця роботи, адже до нього
потрібно буде звертатись не лише
за медичною допомогою, а й за довідками, направленням до інших
спеціалістів тощо.
Міф 2. Декларацію з лікарем
треба підписати якнайшвидше,
бо потім за це доведеться платити.
Кінцевого терміну підписання декларації немає. Це не
обов’язково робити саме в квітні.
Її можна підписати будь-коли, наприклад, під час вашого найближчого візиту до лікаря. І, звісно,
жодних коштів за це сплачувати
не потрібно.
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 анулюється автоматично, вам не потрібно
приходити до свого попереднього
лікаря.
Міф 3. Люди, які не можуть
особисто прийти до лікаря для
підписання декларації, залишаться без меддопомоги.
Якщо людина фізично не може
завітати до лікаря, щоб підписати
з ним декларацію, це може зробити її законний представник. Окрім
того, декларацію не обов’язково

підписувати зі стаціонарного
комп’ютера. Уповноважений працівник медзакладу може приїхати
до вас додому та використати ноутбук або планшет для заповнення декларації.
Також найближчим часом Міністерство охорони здоров’я запустить онлайн-кабінет пацієнта,
де можна буде підписати декларацію з лікарем онлайн, не виходячи
з дому.
У будь-якому разі без допомоги ніхто не залишиться, до кінця
року такі пацієнти можуть обслуговуватися у своїх дільничних
лікарів та користуватися усіма видами медичної допомоги.

Міф 4. Ви не можете обрати
свого лікаря, бо в медзаклад не
завезли бланки декларацій.
Паперових бланків декларацій
не існує. Декларація з лікарем має
бути заповнена в електронному
вигляді уповноваженим працівником медзакладу. Лише після
цього її роздруковують і ви підписуєте її два примірника, один
з яких забираєте з собою, інший
залишається у лікаря. Якщо вам
дають заповнити бланк декларації
від руки — вона фейкова.
Важливо: підписати декларацію з лікарем можна лише в
закладах, що підключені до електронної системи. Такі заклади
мають наліпку «Тут можна обрати свого лікаря».
Міф 5. Ваш лікар відтепер не
буде приїжджати на виклик додому.
Виклик додому внесено до переліку послуг вашого лікаря. Але

визначати, чи є необхідність їхати
на виклик, лікар буде за медичними показами. Він може надати
вам консультацію телефоном або
запросити вас приїхати в амбулаторію. При цьому віддаленість
місця перебування пацієнта від
медичного закладу не є причиною
для відмови лікаря приїхати на
виклик.
Міф 6. Якщо ви не підписали
декларацію, лікар вас не обслуговуватиме.
Мекдзаклади будуть отримувати фінансування одночасно і за
пацієнтів, які підпишуть декларації з лікарями, що у них працюють,
і за пацієнтів, які були закріплені
за ними раніше. Тому відмовити
вам у наданні допомоги через те,
що ви не підписали декларацію з
лікарем, не мають права.
Проте ваш дільничний терапевт може попросити вас обрати
його і підписати з ним декларацію, щоб продовжити обслуговувати вас. Ви вільні у виборі свого
лікаря.
Міф 7. Ви не зможете підписати декларацію з лікарем, якщо
не маєте паспорта, ідентифікаційного коду чи мобільного телефону.
Якщо з об’єктивних причин ви
не маєте якогось з необхідних для
підписання декларації документів
(паспорт, ідентифікаційний код),
ви все одно зможете обрати свого
лікаря.
У разі відсутності паспорта
громадянина України декларацію
можна підписати за іншими документами — тимчасовим посвідченням громадянина України, посвідкою на постійне проживання
в Україні, посвідченням біженця,
посвідченням особи, яка потребує додаткового захисту.
Якщо ви не маєте ідентифікаційного коду з релігійних або
інших переконань, в декларацію
з лікарем вносять лише ваші паспортні дані.
Якщо ви не маєте мобільного
телефону, лікар має відсканувати
ваш паспорт та код і надіслати їх
в систему.
Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України.

АТО на Донбасі завершиться 30 квітня і буде переформатоване
на Операцію об'єднаних сил. Про це в інтерв'ю журналістам заявив
Президент України Петро Порошенко. Він переконаний, що переформатування підвищить ефективність дій українських військових.
За словами Президента, під керівництво ЗСУ перейдуть підрозділи
Нацгвардії, СБУ, ДПСУ та Нацполіції. Це кардинально змінює організацію управління військовою структурою.
Зниження цін на нафтопродукти в Україні можливе за умов появи нових нафтопереробних потужностей. Водночас уряд не допустить рішень, які можуть спричинити монополізацію, змову чи підвищення цін на імпортне паливо. «Хочу запевнити, що не буде ухвалено
жодного рішення Комісією з торгівлі чи урядом, яке може спричинити монополізацію, змову чи підвищення цін. Я не впливаю на світові
ціни на нафту, але хотів би, щоб українці мали доступ до недорогих
нафтопродуктів. Для цього нам потрібно будувати та реконструювати
нафтопереробні заводи. Ми зацікавлені, щоб у цю сферу приходили
інвестиції, які дадуть змогу виробляти більше конкурентного та дешевшого палива», — зазначив Володимир Гройсман.
До кінця травня Укрпошта автоматизує 20 поштових відділень
Тернопільщини в рамках проекту комп’ютеризації ВПЗ. «Автоматизація відділень дасть змогу надавати ширший спектр послуг нашим
клієнтам, які мешкають у населених пунктах, де проживає понад 2000
жителів. Тут, крім Укрпошти, немає відділень банків, тож тепер громадяни зможуть користуватися тими фінансовими послугами, яких
раніше через відсутність комп’ютера були позбавлені, та отримають
більшу кількість поштових послуг», — зазначив в. о. генерального директора Укрпошти Ігор Смілянський.
Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони має намір за тиждень-два запропонувати на розгляд парламенту
законопроект щодо запровадження відповідальності журналістів за
поширення недостовірної інформації з метою підриву обороноздатності держави. Про це заявив секретар комітету, народний депутат
від БПП Іван Вінник. Водночас він переконує, що цей законопроект не
передбачатиме запровадження цензури чи тиску на ЗМІ.
За даними Державної служби статистики України індекс споживчих цін по Тернопільській області в березні 2018 року по відношенню
до лютого 2018 року становив 100,8%, з початку року — 103,2%, по
Україні — 101,1% та 103,5% відповідно.
З початку року до держбюджету від платників області надійшло
49,7 млн грн військового збору. Порівняно з аналогічним періодом
2017 року надходження зросли на 11,2 млн грн або на 29%. Нагадаємо, що військовий збір був введений в Україні з серпня 2014 року як
додаткове джерело фінансування і підтримки армії, яка виконує завдання у зоні проведення АТО. Ставка збору становить 1,5%. Кожен,
хто отримує офіційну зарплату чи декларує доходи, може впевнено
стверджувати, що фінансово підтримує національне військо.
Редиску із Закарпаття заборонили продавати в Тернополі через
вміст у ній нітратів. На прилавках ринків та магазинів уже з’являються
перші свіжі овочі та фрукти. Однак варто пам’ятати, що вони можуть
містити небезпеку. Як повідомили в управлінні Держпродспоживслужби, лише у березні цього року у лабораторіях ветсанекспертизи
на ринках було досліджено понад 177 тонн овочів та фруктів. За результатами досліджень, майже всю продукцію було допущено до реалізації. Фахівці лабораторії не допустили до продажу 510 кг редиски з
Закарпаття, у якій був перевищений вміст нітратів.
У неділю, 22 квітня, відбудуться урочисті заходи з нагоди 25-ти
літнього ювілею з часу заснування Тернопільсько-Зборівської
архієпархії УГКЦ. Цього дня, о 10.15, в архікатедральному соборі
Тернополя архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський
Василій (Семенюк) відслужить Архієрейську Божественну Літургію.
«Під час Богослужіння архієрей відзначить церковними нагородами
активних священнослужителів. Відтак, відкриє та освятить музейкрипту архікатедри, де буде постійно розміщена експозиція «Тернопіль сакральний». Її присвячено історії тернопільської парафії та сакральним пам’яткам міста», — повідомили у прес-службі архієпархії.
28 квітня – 1 травня вже вшістнадцяте у шумських лісах відбудеться найбільша в Україні теренова гра «Гурби – Антонівці».
Якщо ти молодий, активний, любиш командну гру та змагання, приєднуйся до великої команди та зарядися на повну новими враженнями
та емоціями! Якщо ти фотограф, відеооператор, спостерігач чи волонтер, організатори шукають саме тебе! Деталі за тел. +380662482149 –
Валерія.
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Податкова консультує

Актуально

Громадяни, які провадять незалежну професійну діяльність,
мають подати річну декларацію

Інформує управління
фітосанітарної безпеки
Головного управління
Держпродспоживслужби
в Тернопільській області

У Тернопільській ОДПІ нагадують, що фізичні особи, які провадять незалежну професійну
діяльність, подають податкову декларацію за результатами звітного року у строки, передбачені
для платників податку на доходи фізичних осіб. У 2018 році граничний строк її подання — до
2 травня. Остаточний розрахунок податку на доходи фізичних осіб за звітний податковий рік
здійснюється платником самостійно згідно з даними, зазначеними в податковій декларації.

Україна вступила
до міжнародних
організацій з питань міжнародних
відносин та торгівлі.
Зокрема, є учасником Міжнародної
конвенції захисту
рослин (МКЗР) та
Світової організації
торгівлі (СОТ).
Не секрет, що значну частину продукції, вирощеної на території
нашої країни, вивозять за її межі. А тому вимоги інших країн щодо
експорту української сировини відчутно зросли. Особливі вимоги у
Китаю та Євразійського економічного союзу (Російська Федерація,
Республіка Вірменія, Республіка Білорусь, Республіка Казахстан, Киргизька Республіка). А експорт картоплі через фітосанітарні вимоги
став майже неможливий. Головною вимогою щодо експорту об’єктів
регулювання є те, щоб підкарантинну продукцію вирощували на площах, вільних від карантинних організмів, внесених до списку А-1 (карантинні організми відсутні в Україні). А це, своєю чергою, зобов’язує
виробників (юридичних чи фізичних осіб) експортної продукції встановлювати статус ділянки чи місця виробництва, вільних від шкідливих організмів.
Отже, процедуру офіційного встановлення та/або підтримання статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних
від регульованих шкідливих організмів чи одного шкідливого
організму, за зверненням суб’єкта господарювання, проводять
спеціалісти управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області.
За додатковою інформацією можна звернутися до спеціалістів управління фітосанітарної безпеки за адресою: м.Тернопіль,
вул. Чернівецька, 24, тел. (0352) 52-18-14.
Г. В. РУСНАК, головний спеціаліст відділу карантину рослин,
М. Г. КАСІЯН, провідний фахівець-агроном ДУ «Тернопільська обласна
фітосанітарна лабораторія».

У податковій декларації про
майновий стан і доходи такі платники відображають суму отриманого доходу за звітний рік, суму
сплаченого протягом року податку, та визначають податкове
зобов'язання з податку на доходи
та військового збору.
Сума податку на доходи та військового збору, зазначена у податковій декларації за минулий
2017 рік, сплачується особами,
які провадять незалежну професійну діяльність, до 1 серпня
цього року.

Нагадаємо, що незалежна професійна діяльність визначена Податковим кодексом України як
участь фізичної особи у науковій,
літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій діяльності, діяльність лікарів,
приватних нотаріусів, адвокатів,
арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), аудиторів,
бухгалтерів, оцінщиків, інженерів
чи архітекторів, особи, зайнятої
релігійною (місіонерською) діяльністю, іншою подібною діяльністю

за умови, що така особа не є працівником або фізичною особоюпідприємцем та використовує
найману працю не більш як чотирьох фізичних осіб. Порядок оподаткування доходів, отриманих
фізичною особою, яка провадить
незалежну професійну діяльність,
визначена статтею 178 Кодексу.
Звертаємо увагу, що податкову
звітність можна подавати також
через відповідний сервіс ДФС
«Електронний кабінет» з використанням електронного цифрового підпису.

«Спрощенцям» розповіли про терміни сплати єдиного податку

Фахівці Тернопільської об’єднаної ДПІ пояснили, до якого числа потрібно задекларувати доходи
та сплатити єдиний податок підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування.

Так, доходи, отримані від
здійснення підприємницької діяльності на спрощеній системі
оподаткування, відображаються
в податковій декларації платника єдиного податку — фізичної
особи–підприємця, яка подається
у строки відповідно до ст. 296 Податкового кодексу:
- для платників єдиного податку першої та другої груп у строки,
встановлені для річного податкового періоду, тобто протягом 60
календарних днів, що настають за
останнім днем звітного (податкового) року (за 2017 р. – 01.03.2018 р.);
- для платників єдиного податку третьої групи у строки,
встановлені для квартального
податкового періоду, тобто протягом 40 календарних днів, що на-

стають за останнім днем звітного
(податкового) кварталу (у 2018 р.
— 9 лютого, 10 травня, 9 серпня, 9
листопада).
Платники першої та другої
групи сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа
(включно) поточного місяця.
Такі платники можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий
(звітний) період (квартал, рік), але
не більш як до кінця поточного
звітного року.
Платники єдиного податку третьої групи сплачують його протягом 10 календарних днів після
граничного строку подання декларації за податковий (звітний)
квартал (у 2018 р. – 19 лютого, 18

травня, 17 серпня, 19 листопада).
Податкову звітність можна подавати також через відповідний
сервіс ДФС «Електронний кабінет» з використанням електронного цифрового підпису.
В податковій інспекції також
нагадують, що завершується кампанія декларування неоподаткованих доходів, отриманих у 2017
році. Граничний термін подання
декларації про майновий стан і
доходи — 2 травня 2018 року.
Додатково у Центрі обслуговування фахівці інспекції проводять тренінги, надають докладні
консультації та практичну допомогу у заповненні декларації та
подання електронної звітності.
Тел. для довідок 43-46-10.

Початок на стор. 1

Культура

• Почалося відродження українського кінематографу (за
підтримки держави знято 86 фільмів та підписано контракти на створення ще 119).
• Зменшено потік російської пропаганди в Україну.
• Збільшилася частка українського мовлення в ефірі
(середній фактичний показник української мови на телебаченні – 86%).
• На високому рівні проведено «Євробачення-2017».
• Уніфіковано13 премій для видатних діячів культури та
мистецтва.
• Поповнено Державний реєстр нерухомих пам’яток (23
об’єкти національного та 1 964 – місцевого значення).
• Запроваджено новітні інституції європейського формату:
Інститут книги, Український культурний фонд.
• Закуплено музичні інструменти та обладнання для державних спеціалізованих шкіл-інтернатів на понад 9 млн
грн.
• Проведено Міжнародний архітектурний конкурс проектів Меморіального комплексу Героїв Небесної сотні
• Розпочато будівництво ІІ черги Меморіалу жертвам голодомору.

Екологія

• Збудовано новий безпечний конфайнмент над 4-м енергоблоком Чорнобильської АЕС.
• Прийнято Національну стратегію управління відходами
до 2030 р.
• Впроваджено європейські стандарти оцінки впливу на
довкілля (ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» та «Про
стратегічну екологічну оцінку»).

Соціальна політика

• Збільшено пенсії для понад 9 млн українців.
• Більш ніж удвічі збільшено мінімальну зарплату – до 3 723
грн з 1 січня 2018 р.
• Удвічі зростуть пенсії військових до 2020 р.
• У 2017 р. повністю профінансовано, а у 2018 р. буде проведено повне забезпечення людей з інвалідністю візками
та протезами.
• Перераховано кошти учасникам АТО та членам їх сімей
на придбання 1 248 квартир.
• Бюджетна підтримка АПК у 2018 р. зросла до 6,3 млрд

грн. У 2018 р. сільгоспвиробникам відшкодують 25%, а
фермерам – 40% вартості вітчизняної с/г техніки.
• На відновлення тваринництва спрямовано 4 млрд грн.
• Капітальні інвестиції в сільське, лісове та рибне господарство зросли на 28,3% і становлять 57,8 млрд грн.
• Експорт аграрної та харчової продукції у 2017 р. збільшився на 16,3% і становив понад 17,8 млрд дол.

Регіональний розвиток

• Створено 506 об’єднаних територіальних громад (ОТГ).
• Значно зросли власні доходи місцевих бюджетів – з 146,6
млрд грн у 2016 р. до 192,7 млрд грн на кінець 2017 р.
• Розпочато процес передачі землі с/г призначення поза
межами населених пунктів у власність ОТГ.
• Розпочато реалізацію понад 5 тис. проектів регіонального розвитку.
• Видано понад 195 тис. «теплих кредитів».
• На 105 пунктів зросла позиція України за індикатором
дотримання дозволів на будівництво в рейтингу Doing
Business.

Зовнішня політика

• Почав діяти безвізовий режим з ЄС.
• «Безвіз» для українців діє з 85 країнами світу.
• Публічна дипломатія стала зовнішньополітичним пріоритетом України.
• Активно впроваджується санкційна політика проти
агресора.
• Забезпечено захист національних інтересів України під
час непостійного членства в Радбезі ООН.
• Ухвалено дві резолюції Генасамблеї ООН щодо ситуації
стосовно прав людини в тимчасово окупованому Криму.
• Створюється Український інститут для просування іміджу
України за кордоном.

Інформаційна політика

• Реалізовується Доктрина інформаційної безпеки України.
• Впроваджується реформа іномовлення України: телеканал UA TV.
• Для відновлення українського мовлення на окупованих
територіях побудовано 3 телевежі.
• Започатковано урядову комунікаційну стратегію «Єдиний
голос».

• Впроваджується ініціатива «Партнерство «Відкритий
Уряд».
• Удосконалюється проведення органами влади консультацій з громадськістю.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Юстиція та відновлення миру в східних
регіонах України

Спрощено процедури у сфері реєстрації послуг.
Розпочато роботу Антирейдерської комісії Мін’юсту.
Розпочато реформу виконання судових рішень.
Започатковано правопросвітницький проект «Я маю
право!».
Розвинено систему безоплатної правової допомоги (551
центр).
Сервіс «Шлюб за добу» діє у 56 містах і 2 селах.
Сервісами Мін’юсту у 2017 р. скористалися 107 млн разів.
Надано доступ до освіти дітям внутрішньо переміщених
осіб, у 2017 р. цим скористалися 1550 чол.
Розпочато 9 регіональних проектів соціальнопсихологічної реабілітації ВПО.
Розпочато підготовку фахівців з вирішення конфліктів.
Відновлено критичну інфраструктуру на сході.

Це далеко не повний перелік того, що вже вдалося
зробити. Попереду — ще багато праці, але зрозуміло
одне: країна — на шляху до позитивних змін.
«Україна — велика держава, яка має потужний потенціал в
різних сферах — від надр до космосу, але бенефіціаром цього є
український громадянин, — зазначив Прем’єр-міністр України
Володимир Гройсман під час форуму «Реформи під прицілом:
діалог громадськості та уряду». — І Україна має стати кращою. Ми будуємо нову державу, нам потрібно одночасно робити зміни в багатьох сферах. І уряд, який я маю честь очолювати, намагається вирішувати нагальні проблеми. Порядок
денний змін формується в постійному діалозі – влади, суспільства та експертного середовища. Ми пройшли певний етап
стабілізації, розпочали економічне зростання. І сьогодні питання в тому, яким буде нове українське майбутнє.
Фундамент його вже закладений. Це — зміни в освіті, медицині, сфері стимулювання розвитку підприємництва та
інші реформи, впровадження яких розпочнеться найближчим
часом».

слово
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Шкільний меридіан

Спогади про школу, вчителів і ровесників

День за днем, рік за роком спливає життя. Здається, недавно ще була молодою, щодня раділа сонцю, а скільки було мрій... Та відлетіли роки, журавлі
на своїх крилах понесли молодість у далеке минуле, звідки вже нічого не можна повернути... Тепер я вже пенсійного віку. Гортаючи альбом, знайшла
шкільну фотографію, на якій ми були піонерами, а тепер — пенсіонери: бабусі, дідусі.
Учні 6-го класу Грабовецької восьмирічної
школи 1965 року із вчителями. Перший
зліва у другому ряду — Ярослав Демидась.

Минуло 50 років, як закінчили Грабовецьку восьмирічну школу і розлетілися по світу. Були серед нас інженери, агрономи, вчителі, лікарі — добрі, працьовиті
люди. Дивно чути: пенсіонерів багато і їм треба пенсії
платити. Ми свої пенсії заробили: будували школи, заводи, фабрики, дитячі садочки, вирощували хліб, вчили дітей. А сьогодні вже непотрібні і про нашу працю забули,
особливо ті, хто легким шляхом розбагатів. Цим людям
незнайома жертовність заради Батьківщини. Нажива для
них — єдина мета.

Пригадую шкільні роки. З любов’ю,
як рідна мати, ставилась до нас перша вчителька Ніна Іванівна Миколайчук. Вона ніколи нас не сварила і
не кричала на уроках. Колись ми писали перами і носили з собою чорнильниці, були уроки каліграфії. Якось
нехотя розлила чорнило на парту і зошит, почала плакати і витирати парту
фартушком. Ніна Іванівна підійшла,
посміхнулася і дала мені чистий зошит, посадила за іншу парту.
У старших класах до нас прийшла
працювати молода пара: Ярослав і
Мирослава Демидасі із села Красівка. Ми їх дуже полюбили. Вони організовували для нас багато вечорів,
екскурсій.
Пан Ярослав Демидась викладав німецьку мову. Коли ми його запитували,
коли наше життя зміниться на краще,
він відповідав: «Ще трошки потерпіть, і
ми будемо жити, як у Німеччині».

Пишаюся, пане Ярославе Демидась,
що був у мене такий вчитель, який одним із перших боровся за незалежність України, а сьогодні друкує свої
критичні статті, не байдужий до долі
України, до життя простого народу.

Учителі Грабовецької восьмирічної
школи 60-70 рр. ХХ ст.

Моя мама, Діна Тимофіївна Суховер, була вчителькою математики. Незважаючи на те, що використовувала
різні методи навчання, але всіх учнів
навчити таблички множення не могла.
Пізніше, коли я вже була вчителькою,

Книжка про Острівську школу

з’явилися калькулятори, і вона не могла повірити, що таке маленьке диво
виконує арифметичні дії. Повертаючись додому зі школи мама просила
нас: «Дайте мені, діти, хоч хвильку
відпочити!» Я тоді думала: «І від чого
вона так втомилася? Хіба то важко
багато говорити?..» Аж як сама стала
вчителювати, зрозуміла, що розумова
праця не легша від фізичної.
У мене — вчительська сім’я. Чоловік, Казимир Ярема, був учителем історії, музики, початкових класів, директором школи. Продовжила нашу
вчительську династію дочка — Оксана Кожушко. Сподіваюся, що хтось із
наших онуків також буде вчителем.
Пам’ятайте, дорогі учні, знання,
здобуті в школі, дуже часто ставатимуть вам у пригоді і ви ще неодноразово добрими словами згадаєте своїх
наставників. Любіть свою школу, бережіть її честь, збагачуйте її традиції.
Час від часу переступайте її пороги і
діліться з учителями своїми успіхами
й проблемами.
Люба Суховер-Ярема, вчителькапенсіонерка Острівської ЗОШ І–ІІІ ст.

Велике слово — школа!
Це — скарб найкращий кожного народу.
Це — ключ золотий, що розмикає пута невідомості.
Це — шлях до волі, до науки, до добробуту.

Софія Русова

Недавно у приміщенні клубу села Острів Тернопільського району відбулася презентація
нової книжки Казимира Яреми «Школа рідна Острівська», яку автор присвятив 170-річчю початкової школи і 25-річчю середньої школи в Острові.
Напередодні цього дійства на вечорі зустрічі випускників, який відбувся в актовому залі Острівської ЗОШ І–ІІІ ст., автор ознайомив присутніх зі
змістом книжки. Захід підготували і провели члени Тернопільського районного відділення ВУТ «Просвіта» ім. Т. Шевченка разом із працівниками закладів культури села Острів, а також активістами «Просвіти» М. Романюк, О. Трегуб, В. Барабаш. Ведучими заходу були Дана Хоєцька і Галина Шуба.
Презентацію розпочали авторською піснею Казимира Яреми
«Милий Острове ти мій», яку виконали школярі Ю. Богак, С. Кожушко, З. Шевчук.
Голова Тернопільського обласного товариства ім. Богдана
Лепкого Богдан Кусень розповів,
що Казимир Ярема — відомий
громадський діяч Тернопільщини,
активний учасник національновизвольних змагань 1989–1991
рр., Помаранчевої революції, Революції Гідності, акцій протесту
проти корупції та несправедливості, голова Тернопільського районного відділення ВУТ «Просвіта» ім. Т. Шевченка, голова журі
з присудження і вручення премії
ім. родини Лепких.

ванні людської особистості й розвитку людського суспільства.
У книжці також розкрито злочинність дій окупантів усіх мастей
стосовно знищення української
освіти і школи, а також неоціненне значення боротьби патріотів
України за українську школу, рідну мову, національну освіту.
Свій виступ Б. Кусень завершив читанням уривка з поеми
Богдана Лепкого «Мазепа».
Презентуючи книгу «Школа рідна Острівська», ведучі
розповіли, що на її сторінках
висвітлено 170-літню історію
Острівської школи: початкової
(1849–1949 рр.), неповної середньої (1949–1993 рр.) і середньої
(1993–2018 рр.), подано списки

Учні школи, юні просвітяни, виконують
авторську пісню К. Яреми "Шкільний вальс"
під акомпанемент автора.

Казимир Ярема написав і впорядкував 12 книжок, сотні статей.
Справжньою енциклопедією героїчної боротьби українців за здобуття незалежності є його праця
«Кривава боротьба за волю України», надрукована 2016 року.
У своїй новій книжці «Школа
рідна Острівська» К. Ярема на
основі архівних даних та інших
письмових історичних джерел,
досліджень українських та зарубіжних учених, спогадів учителів
і випускників школи, особистого
життєвого досвіду, багаторічної
педагогічної практики вчителя та
директора школи глибоко і послідовно розкриває історію виникнення та розвитку писемності,
школи, освіти, їх роль у форму-

та фотографії директорів, завучів, учителів і випускників школи 1949–2018 рр. із села Острів і
смт Велика Березовиця, які вчилися в Острівській ЗОШ І–ІІІ
ст., і учнів 1–11-х класів, які
навчаються в ній тепер. Також у
книжці є списки випускників, які
закінчили школу з відмінними
знаннями і зразковою поведінкою, домоглися значних успіхів у
житті та праці, брали участь у боротьбі за волю України, боронять
нашу державу від московськобандитських загарбників на сході України в зоні АТО, світлини
із багатьох виховних заходів, які
відбувалися в школі у різні часи.
Автор книжки К. Ярема зауважив, що в книжці показано

Автор Казимир Ярема знайомить
випускників Острівської школи зі
змістом книги.

особливості та складності роботи школи і вчителів за часів
австрійської та польської окупації, і, особливо, в радянські часи.
Комуністична влада обіцяла поставити вчителя на таку висоту
в суспільстві, на якій він не був у
жодній державі світу, а насправді,
опустила до низу, особливо в селі.
Адже сільську школу тоді вважали допоміжною рільничою бригадою місцевого колгоспу, і вчителі,
крім своєї основної роботи вчити
і виховувати учнів, змушені були
нести на своїх плечах величезний
тягар сільськогосподарських робіт. Вони разом із учнями середніх
та старших класів працювали на
полі під час обробітку і збирання
врожаю овочів, цукрових буряків, картоплі, здійснювали благоустрій, брали участь у суботниках
та недільниках, вирощували кролів, заготовляли гіллячковий корм,
пасли і вчили дітей доїти колгоспних корів тощо. Педагоги були ще
й лекторами, агітаторами, пропагандистами, випускали стінгазети
для працівників ферм, тракторних бригад та інших виробничих
об’єктів колгоспу, організовували
політзаняття, збирали в жителів
села на продаж державі картоплю,
молоко, яйця, проводили виховні
заходи, брали участь у художній
самодіяльності. І за це їм ніхто не
платив жодної копійки.
Далі К. Ярема продовжив, що
на сторінках книжки висвітлено
хід зведення нової школи в селі
Острів і зазначив, що те, що він

домігся будівництва цієї школи,
є найбільшим здобутком у його
педагогічній праці. Будівництво
здійснене за кошти агрофірми
«Поділля» за сприяння її голови
С. А. Тислицької, яка була частим
гостем Острівської школи, знала,
які проблеми треба вирішити. Педагогічний колектив тісно співпрацював із працівниками агрофірми
«Поділля», відгукувався на запити
її очільників. Ніхто із тодішнього
керівництва району й області не
надав жодної копійки та допомоги.
Головний тягар винесли на своїх плечах дирекція та вчителі, які
жертвували відпусткою, здоров’ям
і часом. Але для них усіх найбільшою радістю було вкласти частину
своєї душі в будівництво школи, у
якій навчається і буде навчатися
майбутнє нашої країни, зауважив
К. Ярема.
Ведучі інформували, що на
сторінках книги показано досягнення закладу за останні 10
років у зміцненні навчальноматеріальної бази, підвищенні рівня і результативності
навчально-виховної
роботи:
оновлено оформлення методичного кабінету, актового залу,
коридорів, кімнати-музею В.
Ярмуша, встановлено пластикові вікна, котельню переведено
на опалення твердим паливом.
Дирекція нині шукає кошти на
оновлення комп’ютерного класу,
придбання технічних засобів навчання, обладнання кабінетів.
Учителі докладають максимум
зусиль, аби дати учням міцні знання, допомогти обрати професію,
підготувати до життя і праці, виховати любов до рідної ненькиУкраїни.
Учасники презентації книжки
К. Яреми "Школа
рідна Острівська" в клубі села
Острів.

У книзі автор також наголосив, що для того, аби викликати
в учнів і студентів інтерес до навчання, треба піднести престиж
освіти в Україні, створити умови,
щоби вчились ті, хто може і хоче,
а не ті, хто не хоче і не може, але
має гроші. Владі і бізнесменам
необхідно розвивати виробництво, створювати робочі місця,
забезпечувати випускників роботою і гідною заробітною платою,
тоді українська молодь не буде
залишати рідну землю в пошуках
заробітку і працювати на благо
чужих країн, а трудитиметься для
своєї держави, розбудовуватиме і
захищатиме Україну.
На заході звучали авторські
пісні лауреата премії Дмитра Луценка Ігоря Вовчака під власний
акомпанемент гітари на слова поетів Тернопільщини: В. Залізного «Україна — свята родина», В.
Ярмуша «Сорочка», Б. Демкова
«Пора весіль» та полтавчанина Д.
Луценка «Зимовий вальс». Бурхливими оплесками присутні нагородили пісні «Перелаз» у виконанні Юліти Богак, «Молитва за
Україну», яку акапельно виконав
Святослав Кожушко, нові авторські пісні Казимира Яреми «Вечірзустріч» і «Шкільний вальс», які
заспівали учні.
Автора книги привітали словами вдячності просвітяни, жителі
села Острів П. Ракуш, Б. Дацко, Д.
Хоєцька, Г. Шуба, а всі присутні
подарували йому пісню «Ми бажаєм вам добра».
Богдан КУСЕНЬ, голова Тернопільського обласного товариства ім. Б.
Лепкого, член «Просвіти».
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З архівів СБУ
Як не дивно, але після масових
арештів та чергового посилення
утисків з боку радянської влади,
метою яких було «підкосити»
підпілля в с. Довжанка та унеможливити його робот у, воно
не склало зброю. Більше того,
продовжувало поповнюватися
новими кадрами з місцевих
патріотів і справно виконувати
поставлені Проводом завдання.
Після того, як Ольга Коберник, порадившись із чоловіком, вирішила відійти
від справ ОУН, протягом нетривалого
періоду керівником станиці була Марія
Калуш. Проте незабаром її арештували, а
місцевою станичною стала Стефанія Білоус (1921 р. н., уродженка с. Довжанка).
Стефанія народилася в сім'ї заможного господаря Миколи Голохи. Була пізньою дитиною — сестра Текля народилася в 1902-му
та була старшою на 19 років. Батьки і сестра
виховали її патріоткою. Як і вся свідома
молодь того часу, була членом українських
патріотичних організацій та гуртків, що діяли тоді у селі. В 1941 році вийшла заміж за
односельчанина Миколу Білоуса. В 1943 у
них народилася донька Влодзя (Всеволода).
На початку 1944-го Стефанія вступила до
лав ОУН. До речі, як стало відомо з матеріалів справи, під час її вербування до лав
ОУН особисто був присутній вже відомий
нам «Нечай» (Ярослав Дідик — керівник
Козлівського підпілля). Того ж року, після повернення совєтів, чоловіка забрали
на фронт, звідки він уже не повернувся.
Оскільки стосунки з батьками чоловіка у
неї не склалися, після призову Миколи на
фронт Стефанія переїхала в дім сестри,
Теклі Музики, де й проживала якийсь час.
Коли в 1945 році прийшла похоронка на
М. В. Білоуса, сільрада надала їй, як вдові
полеглого воїна, хату, що колись належала
польській сім'ї, яку виселили до Польщі.
За період її керівництва станицею завдання, які стояли перед її членами принципово
нічим не відрізнялися від тих, що були раніше: збір провізії та коштів, систематичне
проведення зборів, агітаційна робота, доставка харчів бійцям УПА тощо. Після хвилі
арештів наприкінці 1945 — початку 1946
років, зі старих членів осередку «в строю»
залишилися: Софія Пилипівна Метохір
(1922 р. н.) та Ксенія Миколаївна Галайко.
Решта — або в тюрмах, або на нелегальному
становищі. Саме тому надзвичайно важливо було поповнити організацію новими членами. Тому Стефанія розгорнула активну діяльність, спрямовану на підбір, вербування
та підготовку новобранців. Протягом 1946
року членами станиці стали: Марія Іванівна Опшанська (1924 р. н.), Ганна Войтківна Вичковська, а також сестра Стефанії
Білоус — Текля.
До речі, вона часто співпрацювала з
членами осередку у селі Пронятин, а саме
з Ольгою Семенівною Буяр, брата якої —
бійця боївки «Летючого» — вони переховували та лікували в Довжанці. Внаслідок
цієї співпраці вони стали фігурантами однієї кримінальної справи…
Арешт Стефанії Білоус був питанням
часу. Напевно, вона чудово розуміла, що в
руках у ворога надто багато людей, які знали про її участь у підпіллі. Тому арешт 22
жовтня 1946 року вона сприйняла, майже як
належний і невідворотний. Під час допитів
її звинувачували в пошитті червоно-чорних
стягів для УПА, «сожитєльстві» зі Степаном
Маркізою та багато в чому подібному. Одна
зі свідків (фельдшерка, яка працювала в районі) на допиті розповіла, що якось у липні
1945 року заходила в дім Теклі Музики, де
на той час проживала Білоус, щоб надати
медичну допомогу її дитині. Під час огляду
хворої, побачила в хаті Маркізу, який почав
розпитувати її про роботу в Козлові, про
зв'язки з районними більшовиками і наказав нікому не розповідати про те, що вона
його тут бачила. Напевне, саме на цьому
свідченні ґрунтувалися звинувачення в підтриманні романтичних стосунків із керівником «банди бандерівців».
Наприкінці листопада 1947 військовий
трибунал визнав її винною та засудив до
10 років позбавлення волі з подальшим
«пораженієм» у правах (заборона повертатися додому) ще на 5 років. Відбувала покарання у зловісному особливому таборі
для політв'язнів № 3 «Дубравлаг», ЗубовоПолянський район, Мордовська АРСР.

22.12.1954 року дочка Стефанії Білоус
звернулася до Голови Президії ВР СРСР Ворошилова з проханням про помилування
матері. «…Я осталась одна без отца и матери. На воспитание меня взяла моя родная баб ушка, которой уже 72 года. Жить
тяжело. Я хочу учиться, но нет кому меня
одеть и обуть, некому за мной ухаживать и я должна школу бросить. Мне бабушка говорит: «Проси Правительство
СССР, пусть твою мать помилуют». Я
не знаю, в чем моя мать виновата. Моя
мать отбыла уже 8 лет и я прошу Вас
К. Е. Ворошилов и наше Правительство
освободить мою мать пусть я своим трудом скуплю вину за свою мать…». 17.09.55
року вирок Стефанії Білоус було змінено до
фактично відбутого.
До речі, разом із О. М. Білоус та О. С.
Буяр у тій же справі проходила К. М. Галайко. За неповних 2 місяці після арешту
Білоус, 7.12.1946 року, МДБисти прийшли
за нею та Буяр. Звинувачення приблизно
ідентичні: переховування та надання допомоги брату Ольги Семенівни — Ярославу
Буяру, збір грошей, провізії, пошиття стягів… Словом, нічого нового. Таким чином,
14.03.1947 року військовий трибунал визнав
винними та засудив К. М. Галайко до 10 років, а О. С. Буяр — до 6 років ув’язнення з
подальшою забороною повертатися в рідні
краї протягом 5 років для обох. Галайко відбувала в Південно-Кузбаському виправному трудовому таборі Кемеровської області.
Звільнена в 1955 році. Родину Ольги Буяр
в 1951 році вивезли в Тюменську область.
Звільнившись у 1952 році з табору («Озерлаг», м. Тайшет, Іркутська область), Ольга
ще 5 років провела на поселенні, після чого
возз’єдналася з сім’єю та всі разом переїхали в Пермь. Там Ольга вийшла заміж і
змінила прізвище на Широких. У 1970 році
сім’я Буяр повернулася додому, Ольга ж із
чоловіком залишилася в Пермі.

Після арештів Білоус, Буяр та Галайко
мови про якусь діяльність місцевого осередку ОУН вже не було. Його члени перейшли на нелегальне становище та самі вже
потребували допомоги від односельчан.
Однак каральники вважали, що ще не досягли бажаного ефекту. 04 вересня 1947
року затримали Ганну Вичковську. До речі,
її батько Войтко працював приймальником
на млині та був засуджений разом із згадуваним нами В. В. Сухецьким у справі щодо
«хищения социалистической собственности», а саме зерна, яке змололи на потреби
повстанців. Головним доказом проти Г. В.
Вичковської став той факт, що у квітнітравні 1946-го у неї вдома був пункт зі
збору провізії для УПА. Свідки бачили, як
«бандит» Обшанський приходив до неї за
харчами. Цього виявилося достатньо, щоб
військовий трибунал 08.12.1947 року засудив її до 5 років позбавлення волі та до 3
років обмеження в правах.

Також 04.09.1947 року заарештовано Теклю Миколаївну Музику. Покарання відбувала в «Дубравлазі», в поселенні Явас
Зубово-Полянського району Республіки
Мордовія, але 28.03.1952 переведена в табір
загального режиму, як така, що не придатна до відбування покарання в особлазі. 19
квітня 1952 року померла. В ході вивчення
кримінальної справи щодо неї став відомий
цікавий життєвий факт. Її чоловік, Стефан
Іванович Музика, з яким вони одружилися
в 1921 році, після повернення більшовиків,
у 1944 році, був призваний до лав Червоної
армії. З фронту не повернувся. В матеріалах
справи міститься довідка, яка свідчить про
те, що він був арештований «СМЕРШем» та
помер у тюрмі в Калузі. До слова, в той час
військова контррозвідка практикувала фабрикування справ на військовослужбовців
із «проблемних» куточків Союзу з подальшим їх арештом та розстрілом.

21.09.1947 року арештована Софія Пилипівна Метохір. До речі, це вже не перший
арешт в її біографії. У серпні 1945 року її
затримали та доправили в Козлівський РВ
МДБ, де впродовж 5 тижнів допитували,
вимагаючи зізнання у зраді Батьківщини. Однієї ночі, користуючись недбалістю
охоронців, вона разом із кількома іншими
ув'язненими втекла. Відтоді перебувала на
нелегальному становищі, переховувалася у
своїх знайомих. 21 вересня, проживаючи на
квартирі у мешканки Тернополя Марії Музики, була виявлена під час перевірки документів дільничним, який проводив звичний
у ті часи рейд із виявлення нелегалів.
На допитах С.П. Метохір розповідала,
що після першого арешту та вдалої втечі, її знайшли члени СБ ОУН, затримали,
зав'язали очі та відвели до таємної криївки
десь поблизу с. Покропивна. З її слів, стіни в схроні були викладені брусом, стеля
зроблена з дощок, а підлога встелена соломою. З одного боку попри стіну споруджені нари, а з іншого — на стіні висіли
полички. Криївка була невеликою, на 4-5
чоловік. Представники СБ цікавилися арештом, питаннями, які їй задавали МДБисти, відповідями, які вона їм давала. Також
розпитували про втечу. Не вірили, що таке
можливо, думали, що пішла на співпрацю з
МДБ. Запитували, з ким має тримати агентурний зв'язок, яке завдання їй відпрацьоване силовиками, кого вона видала. Допит
тривав понад три години. Після завершення їй вказали на місце в кутку криївки, де
вона могла поспати. Приблизно через добу,
вночі, їй так само зав'язали очі та провели
додому.
08.12.1947 р. засуджена військовим трибуналом до 10 років позбавлення волі та 5
років обмеження в правах. Покарання відбувала у «Степлазі» Карагандинської області Казахської РСР. 12.09.55 року Софія
Метохір була звільнена з табору та направлена на поселення.
Після другої лавини арештів з усіх нам
відомих представниць жіночого крила довжанківського підпілля на волі залишилася
лише Марія Іванівна Опшанська. Після пер-

слово

ших арештів в 1945 року вони з матір'ю змушені були перейти у підпілля, адже чудово
розуміли, що вони, як сім'я «бандита» (Богдан Іванович Обшанський, псевдо «Буря»),
серед перших у черзі на арешт. Переховуючись у селі Озерна Зборівського району, в
селах Чернихівці та Охримівці Збаразького
району, час від часу таємно навідувалася в
Довжанку, де зустрічалася з братом. Під час
чергового такого візиту, у липні 1949 року,
Марію заарештували, а вже в серпні того ж
року військовий трибунал засудив її до 10
років позбавлення волі.

Ось і все… Здавалося б,
знищено підпілля, «бандіти,
пособнікі фашістов» — у
тюрмах. Перемога! Та ні…
Як показав час, насправді
їх не перемогли! А лише
змістили епіцентр урагану з
Західної України у віддалені
куточки СРСР, у табори
ГУЛАГу, в яких на той час
перебувало більше активних
націоналістів, ніж у Галичині
та Волині.
Крім того, мали що сказати непокірні
прибалти, нізащо засуджені російські офіцери, незважаючи на їх воєнні подвиги, традиційно налаштовані проти влади кримінальники, які живуть за принципом «Ми — за
будь-який кіпіш, окрім голодування»… На
завершення циклу матеріалів про підпілля
в селах тодішнього Козлівського району, ми
вирішили ознайомити читача з тим, що було
чи могло бути з нашими героями під час відбування покарання в таборах.
Так, Постановою Ради Міністрів СРСР
(№ 416-159 сс) від 21 лютого 1948 року створено систему особливих таборів ГУЛАГу
для політв'язнів. Це нововведення мало замінити для політичних в'язнів каторгу, відновлену в СРСР 1943 року і скасовану 1948го. В новостворених виправних установах
мали відбувати термін ув'язнені, засуджені
за 58 статтею, тобто за зраду Батьківщині,
шпигунство, терор та інші політичні злочини, а також так звані троцькісти, праві,
меншовики, есери, анархісти, націоналісти,
білоемігранти, учасники антирадянських
організацій, тобто так званий «особливий
контингент», який відрізняли від «загального контингенту» — ув'язнених, засуджених за іншими статтями Кримінального
кодексу.
Таким чином у період 1948–1952 років
створено особливі табори №1–11, пізніше
названі: «Мінеральний» (Минлаг), «Гірський» (Горлаг), «Дібровний» (Дубравлаг),
«Степовий» (Степлаг), «Береговий» (Береглаг), «Річковий» (Речлаг), «Озерний»
(Озерлаг), «Піщаний» (Пещлаг), «Луговий»
(Луглаг), «Камишовий» (Камишлаг) та «Далекий» (Дальлаг). Також статус особливих
був наданий і низці в'язниць. Зокрема Володимирському (м. Володимир) і Олександрівському (Іркутська область) централам і
Верхньоуральському політізолятору (Челябінська обл.).
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Загальний ліміт наповнення «Особлагів»
керівництво ГУЛАГу запланувало у кількості 145 тис. осіб. Спеціальна комісія МВС
СРСР виявила 175 тис. ув'язнених, які вже
відбували термін і підлягали переведенню
в «Особлаги», а з урахуванням знову заарештованих потенційний «контингент» становив близько 200 000 осіб. Максимальна
кількість ув'язнених, зафіксована станом
на 1 січня 1952 р., — 257 000 чоловік.
«Контингент» цих таборів пропонувалося повністю ізолювати (у тому числі і в
робочих зонах) від інших ув'язнених, а з
вільнонайманих допускати в робочі зони
тільки «особливо перевірених». У житлових зонах було запроваджено режим, подібний до тюремного — ґрати на вікнах,
бараки, які зачиняли на ніч, заборона покидати барак у неробочий час і номери на
одязі. Норма житлової площі була встановлена вдвічі менша, ніж у звичайних тюрмах
— 1 м² на людину. Умови перебування в
ув'язненні були нелюдськими. Керівництво
таборів вирізнялося особливою жорстокістю, нормою були побої, знущання, розправи (навіть без очевидних мотивів), убивства. Відомі також випадки безпідставної
стрілянини по житлових зонах, вбивства
охороною ув'язнених. Спогади очевидців
свідчать, що одним із улюблених видів знущань над «зеками» було годування їх пересоленою рибою, а воду можна було знайти
тільки в калюжах. Як наслідок, ув'язнені
масово хворіли на дизентерію і помирали.
Один із в’язнів «Степлагу» розповідав, що
від голоду не міг пригадати обличчя рідних та близьких. А внаслідок недоїдання та
хвороб щодня з бараку виносили по 10–15
трупів. Попри те в'язнів використовували
на особливо важких роботах — у шахтах,
на цілодобовому будівництві великих комбінатів, наприклад, у містах Джезказган і
Норильск. Таке цілеспрямоване винищення призвело до того, що із 7 500 етапованих
у 1944 році на Джезказганщину каторжан
через рік живими було близько 300, власне,
через те, що вони були бригадирами й табірною обслугою.
Слід вказати, що створення системи особливих таборів призвело до консолідації
політичних ув'язнених та надало їм можливість продовжити свою боротьбу. Навіть у
тих нелегких умовах стати моральним маяком, прикладом для наслідування для сотні
тисяч інших ув'язнених.
Після смерті Сталіна, у березні 1953 р., у
політв'язнів з'явилася надія на пом'якшення
надзвичайно жорстких табірних умов, але
якраз вони під масову амністію тих років
не потрапили. Понад 70% політв'язнів були
українцями, режим утримання яких був
найжорсткішим. Багатьох московська влада засудила на так званий «бандерівський
стандарт» — 25 років ув'язнення. Після
марних сподівань на перегляд справ, конспіративні центри українських політв'язнів,
які з кінця 1947 року з'явилися у кожному
радянському концтаборі, почали піднімати
політзеків на бунти. Деякі з яких переросли у справжні повстання. Наймасовіші та
найвідоміші з них — Норильське (липеньсерпень 1953 р.) і Кенгірське в «Степлазі»
(16.05.-26.06.1954 р.) До речі, покарання
у «Степлазі» в цей період відбували герої
наших публікацій Ганна Поха, Ольга Коберник, Марія Калуш, Софія Метохір (с.
Довжанка), Михайло Стойко (с. Домаморич), які могли бути свідками, або й учасниками тих подій.
Загалом причини невдоволення та передумови до бунтів та повстань були спільні
для всіх «Особлагів». Окрім вищезгаданих
звірств та розчарування від непотрапляння під амністію, додався такий випадок у
Норильському «Горлазі». На Великдень,
15.05.1954 року, колону жінок вели з нічної зміни на цегельному заводі в зону. Назустріч їм паралельною дорогою йшла на
роботу чоловіча колона. Хлопці привіталися: «Христос Воскрес!», дівчата відповіли: «Воістину Воскрес!». І в жіночій, і в
чоловічій зонах були переважно українці.
Один із конвоїрів полоснув автоматною

До речі, багато героїв наших публікацій саме в цих таборах відбували
покарання: Софія Білоус, Михайло Гураль — «Минлаг», Інта, Комі
АРСР; Степан Білоус, Василь Метохір і Ярослав Малецький — «Речлаг»,
Воркута Комі АРСР; Ганна Поха, Ольга Коберник, Марія Калуш, Софія
Метохір, Михайло Стойко — «Степлаг», Джезказган, Карагандинска
область Казахстану; Софія Своринь — «Камишлаг», Кемеровська область;
Стефанія Білоус — «Дубравлаг,» Зубово-Полянський район, Мордовська
АРСР; Ольга Буяр — «Озерлаг», м. Тайшет, Іркутська область; Володимир
Богуцький — Верхньоуральський політізолятор; Михайло Демборинський —
Олександрівський централ, Іркутська область.

чергою по чоловічій колоні — 13 в'язнів
було вбито відразу, п'ятеро з 33 поранених
померли потім у лікарні. Звістка про цей
випадок збурила концтабір і, очевидно,
стала початком масштабного повстання.
Проходили ці повстання також за
схожим сценарієм. На початку, на знак
протесту проти злодіянь керівництва,
ув'язненні відмовилися виходити на роботу та повертатися в житлові бараки на
ніч. Це набувало системного характеру й
швидко розповсюджувалося від одного
бараку до іншого, від однієї зони до іншої.
Адміністрація вирішила вплинути на ситуацію, перевівши з таборів Колими в зони
до політв'язнів по 450–650 «кримінальників», сподіваючись спровокувати різанину, аби мати легальну підставу для введення військових частин. Проте цей прийом
виявився не дієвим, адже політв'язні пояснили кримінальникам, що зуміють себе
захистити, а свої права найкраще боронити разом. Тож «злодії» об'єдналися з політичними для спільної боротьби.
Комітети повсталих табірних відділень
стали водночас законодавчими і виконавчими, охоронними й каральними органами. Особливо чітко під час повстання вони
налагодили роботу з охорони порядку. Такій дисципліні дивувалася навіть тюремна
адміністрація. Було створено страйкові
комітети. На високі труби котелень були
підняті чорні прапори смерті й непокори.
Цілодобово завивали сирени. З повітряних зміїв (винахід японців, які також були
представлені у таборах ГУЛАГу) над містами, поблизу яких були розташовані табори, розсипали тисячі листівок із закликом
підтримати в'язнів морально: повідомити
керівництву СРСР про насилля над ними.
На дахах та інших високих місцях колишні моряки азбукою Морзе за допомогою
кольорових прапорців узгоджували й координували дії повстанців, а також повідомляли про трагедії із зони в зону. Регулярно випускали стінгазети. У табірних клубах
проводили репетиції гуртків, хорів, працювали бібліотеки, відбувалися концерти,
в'язні організовували спортивні змагання.
До слова, місцеві умільці «Степлагу» налагодили автономне електроживлення,
інженери сконструювали радіопередавач,
з допомогою якого збиралися сповістити
світу про події, що відбувалися в повсталому таборі. Поширювалися чутки, що 22–23
червня 1954 року це таки вдалося зробити.
Багато хто вважає, що саме це стало останньою краплею, яка переповнила чашу терпіння влади.
Вимогами арештантів ГУЛАГу були:
• ліквідувати режимні особливі табори
МВС;
• притягнути до відповідальності винних
у застосуванні зброї та розслідувати всі
випадки застосування зброї щодо арештантів;
• не застосовувати репресій до членів
комісії ув'язнених та не проводити відправку етапів до кінця розслідування;
• ліквідувати слідчий ізолятор і штрафний барак;
• знизити термін ув'язнення засудженим на 25 років та змінити ставлення
до сімей в'язнів, засуджених за статтею 58;
• відмінити заслання особам, вже звільненим із спецтаборів;
• встановити оплату праці ув'язнених на
рівні із вільнонайманими робітниками;
• запровадити восьмигодинний робочий
день для всіх в'язнів;
• відмінити урядові вироки табірних судів за статтею 58;
• дозволити вільне спілкування чоловіків і жінок;
• обмежити право адміністрації щодо
стягнень із в'язнів, ув'язнення в ШІЗО
лише за санкцією прокурора;
• встановити пільгові умови для жінок;
• прибуття до табору члена Президії ЦК
КПРС або секретаря ЦК.
До речі, певного результату все-таки
вдалося досягти. В період повстання в
Воркутинському «Речлазі» про ситуацію, що склалася, повідомили міністра
внутрішніх справ СРСР Круглова, який,
зваживши всі «за» та «проти», пішов на
поступки та підписав наказ про встановлення для ув'язнених:
• дев'ятигодинного робочого дня;
• зняття з їхнього одягу номерів (тобто,
повернення звертання до в'язнів на ім'я
і прізвище);
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• дозвіл писати один лист на місяць, замість одного на рік;
• переводити зароблені гроші сім'ям, а
також знімати з рахунку до 300 рублів
щомісяця;
• дозвіл побачення з рідними.
На жаль, і фінал в усіх повстань проти радянського режиму також дуже подібний. Так, 04.08.1953 року на територію
«Горлагу», яка перебувала під контролем
повстанців, в'їхало сім вантажівок з
озброєними солдатами. На штурм табору мобілізували й цивільних комуністів
та комсомольців Норильська, керівників
підприємств і цехів заводів та фабрик. За
офіційними даними, загальна кількість
загиблих становила до 150 людей. Їхні
тіла поховали на цвинтарі під горою імені Шмідта біля міста. З усіх повстанців
тюремна адміністрація виокремила 2 920
активістів — 45 із них заарештували як
організаторів, 365 посадили в тюрму, 1 500
перевели до Магадана. Решту ізолювали у
нових табірних пунктах.
26 червня 1954 року в одну із зон «Степлагу» рушили 1 600 солдатів із сотнею вишколених собак, 3 пожежні машини, 5 танків Т-34 1-ї мотострілецької дивізії військ
НКВС ім. Дзержинського. Побачивши
танки, в'язні жіночого табору, щоб рятувати своїх друзів, вийшли назустріч ворогу.
Майже всі вони були святково вдягнуті у
вишиті сорочки. Близько двох сотень цих
українських жінок і дівчат взялися за руки
і лавами рушили проти танків. Але ті не зупинилися, навіть не зменшили швидкість
й один за одним переїхали живу фалангу.
Одночасно емведисти кинулися до бараків, розстрілюючи кожного зустрічного...
Приблизно 700 убитих стали розплатою
за 40 днів волі. Один із бранців табору так
описує наслідки розгону:
«Уся земля була залита кров'ю. На
тій території, де щойно був табір,
трупів лежало стільки, що не можна
було йти, не ступаючи на криваве місиво. Отак солдати виводили під дулом
автомата тих небагатьох, хто залишився живим. Коли пилюка вляглася, в
зону в'їхали самоскиди, і солдати почали вантажити на них розстріляних та
рештки розчавлених гусеницями. Вивозили ховати в степ, де екскаваторами
для цього викопали траншеї. Я бачив, як
вантажили на самоскиди не лише мертвих, а й поранених, покалічених. Їх, ще
живих, закопували бульдозерами разом
із мертвими».
На жаль, історії відомі лише наймасовіші повстання, спогади про які не зміг втримати ні колючий дріт, ні собаки, ні підписки про нерозголошення, які зобов'язували
давати усіх очевидців. Проте чомусь є переконання, що подібні прояви непокори
були в усіх без винятку таборах, де за високими мурами, під пильним контролем
конвоїрів маялось серце українського націоналіста.
Напевно, на цьому і завершилась
активна фаза підпільної боротьби
жителів с. Довжанка та навколишніх сіл.
Так, десь у лісах ще ховалися «хлопці»…
Проте люди вже боялися їм симпатизувати й допомагати. Боялися ігнорувати
заклики до вступу в колгосп, призов
у Червону армію, роботи на Донбасі… Словом, кривавий монстр, якого
випустили більшовики, прийшовши
на Галицькі землі, зробив свою справу — жахливим терором закрив роти
непокірним. Проте переламати хребет
так і не зміг! Так, мирне населення
підкорилося, але по-іншому і не треба
було. Який зміст далі чинити безглуздий
опір? Хіба що для збільшення галицької
діаспори в «Степлазі» чи «Дубравлазі»…
Місцеве населення продовжило свою
боротьбу, можливо, вже не за свою
державу, але за свою мову, культуру,
релігію та героїв. І що важливо, ця
боротьба мала успіх, бо відбувалася
там, куди червоний монстр добратися
не міг: у душах і серцях людей. Саме
завдяки покорі 2-3 поколінь ворогу не
вдалося загубити нашу самоідентичність у таборах та в Сибіру.
Саме завдяки цьому, так би мовити,
мудрому етапу боротьби, ми та наші
діти розмовляємо та молимося рідною
мовою, співаємо колядки на Різдво й
вітаємося «Христос Воскрес!» на Великдень.
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Традиції

«Писанки чудові, різнокольорові…»

Конкурси

Великодні свята асоціюються в українців із писанками…

під час роботи. І ось писанки готові! Їх діти подарували на Великдень
своїм батькам, а матусі — своїм чоловікам і синам, щоб сила їхня не
вичерпувалась. Бо поки пишуться
писанки і ростуть дуби — сила наша
міцнітиме!

Майстер-клас «Писанки чудові,
різнокольорові…» відбувся у Чистий четвер у Драганівській ЗОШ
І ступеня. Провела його для своїх
вихованців, учнів 4 класу, та їхніх
матусь учителька Оксана Степанівна Борух. Такі майстер-класи напередодні Великодня вже стали традицією, тож діти з нетерпінням чекали
цього дня.
Виготовлення писанки є найдавнішим і найтрадиційнішим способом оздоблення великоднього яйця,
якому у давнину приписували магічні властивості. Фарбовані, розписані яйця вважали оберегами. Зірки,
хрести та Сонце стали символами
щастя і добробуту. Писанки розмальовували вечорами, а на Великдень
дарували рідним, близьким, знайо-

мим, коханим. Колір писанки теж
відображав певний символ: жовтий
— весняне тепло, сонце; блакитний
— небо, повітря; зелений — воскресіння природи; коричневий — родючу землю; червоний — радість,
любов.
На майстер-класі ми вирішили
зобразити на писанці дубові листочки — символ чоловічої сили.
Зосереджено, у спокійній, доброзичливій атмосфері, з дотриманням
правил безпечної поведінки та дисципліни праці тривав процес поетапного розпису воском та зафарбовування писанки у кольори — від
жовтого до червоного, від зеленого
світлого до зеленого темного… Учні
працювали у фартушках і нарукавниках, були охайними й уважними

Напередодні Великодніх свят в
Буцнівській ЗОШ І-ІІІ ступенів
у початкових класах відбувся
майстер-клас з прикрашання пасок,
організований класними керівниками за сприяння філії Львівської
кондитерської фабрики.

Конкурс шкільних
малюнків
«Я маю право!»

З нагоди Дня захисту дітей Координаційна рада
молодих юристів Тернопільської області при
Головному територіальному управлінні юстиції
у Тернопільській області з 16 квітня по 2 червня
2018 року проводить регіональний етап Всеукраїнського конкурсу шкільних малюнків
«Я маю право!» за наступними номінаціями:

Живи, писанко! Буди в серцях
людей живі спогади про рідну домівку, вулицю дитинства, село, рідних
і односельчан. Хай звичаї народні
передаються з покоління в покоління. Сподіваємося, що писанкарське
мистецтво не піде в небуття. Воно
тішитиме красою, дивуватиме фантазією, збагачуватиме дух і душу.
Житиме!
О.С. БОРУХ, класний керівник 4 класу
Драганівської ЗОШ І ст.

Молодша група. Індивідуальна робота.
Молодша група. Колективна робота.
Середня група. Індивідуальна робота.
Середня група. Колективна робота.
Старша група. Індивідуальна робота.
Старша група. Колективна робота.
До молодшої групи належать діти віком від 6 до 10 років; до середньої — від 10 до 14 років; до старшої — від 14
до 18 років.
На конкурс подають індивідуально підготовлені малюнки (конкурсні роботи) учнів та учнівських колективів (не
більше 3 учнів), пов’язані з загальною тематикою конкурсу.
Конкурсні роботи мають були виконані в довільній
графічній чи живописній техніці (олівці, фломастери,
фарби, авторська техніка, комп’ютерна графіка тощо) у
форматі А4.
Конкурсні роботи разом із заявкою (із зазначенням
прізвища, імені та по батькові конкурсанта, дати народження, контактного телефону, домашньої адреси, повної
назви навчального закладу, назви номінації, назви конкурсної роботи) подають до регіонального організаційного комітету за адресою: 46021, м. Тернопіль, вул. Грушевського, 8, каб. 317 (Головне територіальне управління
юстиції у Тернопільській області) до 18 травня 2018 року
включно.
Кожен учасник може подати не більше 1 конкурсної роботи.
Конкурсанти погоджуються на обробку відповідної інформації, в тому числі персональних даних, визнають результати конкурсу. Всі конкурсні роботи не повертають,
рецензії на них не видають.
Інформація про умови конкурсу розміщена на веб-сайті
Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області (http://terjust.gov.ua). За детальною інформацією можна звернутися в Головне територіальне управління
юстиції у Тернопільській області за тел. 43 08 93.
Головне територіальне управління юстиції
у Тернопільській області.

«Заквітчаємо незалежну Україну»
В рамках реалізації проекту
«Заквітчаємо незалежну Україну»
учні та вчителі шкіл району
школи впорядковували квітники
та клумби на території школи,
висівали квіти.
село Настасів
село Почапинці
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Ювілеї | Червоний Хрест України
18 квітня 2018 року в стінах Тернопільської обласної філармонії відбулося урочисте зібрання, приурочене 100-й річниці з дня створення організації Товариства Червоного Хреста України. У святковій залі зібралося безліч гостей, кожен із
яких причетний до благодійної місії, яку несе ця найпотужніша в країні гуманітарна організація.

100 років доброти,
людяності та милосердя
Доброта і милосердя об’єднали мільйони
ентузіастів. Вони опікують людей з інвалідністю, дітей-сиріт, допомагають полегшити
страждання жертв стихійних лих, катастроф,
збройних конфліктів. Особлива увага приділяється впровадженню спеціальної програми щодо зміцнення патронажної служби
і поліпшення медико-соціального обслуговування самотніх хворих літнього віку.
У цей святковий час привітали з 100річним рубежем волонтерів Товариства
Червоного Хреста України очільники Тернопільського району — голова Тернопільської РДА Олександр Похилий та голова
Тернопільської районної ради Андрій Галайко.
«100-річчя… Для людини це дуже багато,
для історії, мабуть, мало. Але мені хочеться, аби ми вимірювали вік Червоного Хреста
України за кількістю добрих справ, а їх не
злічити. На посаді голови РДА я перебуваю
не повних три роки, але за цей час спільно з
керівником районної організації Товариства,
Ольгою Михайлівною Нижник, ми зробили
надзвичайно багато добрих справ. Від імені
громади району дякую вам за ту щоденну
роботу, яку ви виконуєте в ім’я милосердя.
Нехай же ваша праця повертається до вас
сторицею, а Бог дарує опіку, здоров’я та наснагу на багато-багато років», — сказав у
вітальному слові Олександр Похилий.

Керівники району вручили очільниці Тернопільської районної організації Товариства Червоного Хреста України квіти
і спільну грамоту Тернопільської РДА
та районної ради «З нагоди 100-річчя
створення Червоного Хреста України за
значний внесок у справу гуманітарності та милосердя, співпрацю з районною
владою у сфері реалізації гуманітарної
політики».
«Це — найчисельніша громадська організація в Україні, яка допомагає громадянам
держави в наданні медичної та гуманітарної допомоги. Відколи був створений район,
відтоді й існує районна організація Товариства Червоного Хреста України, з якою районна влада тісно співпрацює. Прийнято
низку програм про підтримку, відбувається
їх фінансування й активна підтримка депутатського корпусу. Відрадно, що районна
організація Товариства працює не лише з
українськими партнерами, а й закордонними. Багато допомоги надано медичним закладам району (медичне обладнання та медикаменти) та закладам освіти, за що вам
велике спасибі. Дякуємо сьогодні кожному
волонтеру, бо ваша праця — неоціненна та
заслуговує на найвищу пошану», — додав
Андрій Галайко.
Голова Тернопільської обласної організації Товариства Червоного Хреста
України Олександра Бригадир зазначила, що Тернопільська районна організація
Товариства — одна з найкращих в області.
Від імені Національного комітету Товариства
Червоного Хреста України Олександру Похи-

лому та Андрію Галайку були вручені почесні
грамоти на знак подяки за підтримку. Подяки
обласної організації ТЧХУ отримали представники громад району, колектив ТРТМО,
відділи РДА, управління соціального захисту
населення РДА, колектив Територіального
центру соціального обслуговування населення, колектив газети «Подільське слово»
тощо.
Відзначили та згадали під час заходу всіх
тих, хто залишиться живим назавжди у нашій
пам’яті, тих, хто серцем торкався чужого горя
і йшов на допомогу: Станіслав Сташевський,
Олександр Волотовський, Марія Гринчук,
Олександр Ігценко, Люба Бабій, Марія Кутна,
Ярослава Наконечна…Присутні пом’янули
хвилиною мовчання людей, які віддавали
частинку своєї душі для підтримки Товариства Червоного Хреста району, а також героїв які віддали життя за волю та незалежність
України.

Сторінками історії.

Червоний Хрест в Україні виник 18
квітня 1918 року під час Першої світової
війни за ініціативи Маріїнської громади
сестер милосердя Червоного Хреста, яка
з 1878 року надавала благодійну медичну
допомогу киянам.
У міжвоєнний період за ініціативи активістів Товариства були збудовані громадські пральні та лазні, засновані та обладнані фельдшерсько-акушерські пункти,
аптеки та магазини санітарної гігієни.
Під час голодомору 1921-1923 років Товариство організувало сотні безкоштовних їдалень, надало селянам мільйони
продовольчих пайків.
На початку 1930-х років організовували загони санітарної авіації, готували сестер милосердя.
Під час Другої світової війни Товариство підготувало і направило на фронт
понад сто тисяч медичних сестер, санінструкторів та сандружинниць, завдяки
чому вдалося повернути у бойові частини
більше половини поранених.
У радянському тилу осередки Червоного Хреста України значну увагу приділяли збиранню крові для забезпечення нею
шпиталів. Перший донорський пункт був
відкритий у червні 1941 року в Києві. Саме
Червоний Хрест тоді став ініціатором безоплатного донорства.
Після Чорнобильської катастрофи співробітники Червоного Хреста розселили
десятки мешканців Прип’яті, провели обходи, щоб знайти для переселенців тимчасові помешкання.
Упродовж 2014-2017 років Товариство
надало допомогу 1,2 млн внутрішньо переміщеним особам на загальну суму 505 млн
грн і лікарняним закладам — 86 млн грн.
За час війни на сході країни, за сприянням
служби розшуку Товариства Червоного
Хреста України троє полонених з нашої
області, які перебували в Донецьку, мали
можливість листуватися зі своїми рідними.
Тільки за останні 5 років гуманітарну
допомогу медикаментами, продуктовими і миючими наборами, засобами реабілітації і гігієни, меблями, м’яким інвентарем, одягом та взуттям отримали 6 934
жителі району на суму 1 млн 20 тис 840
грн. Допомогу меблями отримали 28 організацій (дитячі садочки, школи, лікарні) на суму 2 млн 182 тис. 776 грн. Матеріальну допомогу отримали 90 чоловік із
малозахищених категорій населення на
суму 111 тис грн.
В Тернопільському районі за 50-річний
період діяльності організації нараховується 156 заслужених донорів СРСР, 423
— донори України, які здали безоплатно
більше 40 разів кров для врятування життя
потребуючих. 80% із них — медичні працівники 10% — працівники освіти. Серед них:
Марія Левицька, Ганна Пелешок, Ірина Бла-

жиєвська, Ігор Войтович, Світлана
Береза, Марія Королюк, Оксана Королюк, Марія Процик, Володимир
Лісовський, Галина Медведик, Марія Коваль і багато, багато інших.
«Почесним донором України я
стала через те, що понад 40 разів
здала кров. А все почалося випадково — сусід був у важкому стані після
автокатастрофи, і потрібна була
кров. Були й інші випадки, коли я
розуміла, що можу бути корисною
іншим. Вірю, що добро та милосердя,
віра і надія, яку несе Товариство Червоного Хреста, врятує та змінить наш
світ», — сказала вчитель Дичківської
ЗОШ I-І І ст. Ольга Іванівна Махінко.
А на сцену один за одним піднімалися гості, які дякували за плідну, невтомну та жертовну працю червонохрестівцям, щоразу наголошуючи на тому, що
лише ті люди, які мають велике серце,
можуть присвячувати своє життя допомозі іншим.
«Гортаючи сторінки української історії,
ми бачимо, скільки страждань та горя зазнала наша земля. Сльози, голод, полон, катастрофи, війни… Та всюди, де є людське горе,
на допомогу приходять волонтери Товариства ЧХУ. Ми не всесильні. Без добрих людей,
меценатів, спонсорів, підтримки влади не
змогли б втілити стільки добрих справ. Та
якщо ми спільними силами будемо творити
добро в ім’я людини, і на благо людини, то
зможемо зробити багато, — наголосила
голова районної організації Товариства
Червоного Хреста України, почесний донор України, заслужений працівник соціальної сфери Ольга Нижник. — Нам усім
ще потрібно докласти немало зусиль, щоб
розумом і душею відчути перевагу духовного
над матеріальним. І не лише відчути, а й сповідувати його у своїй роботі. Бо лише у такий спосіб ми зможемо повернути народові,
кожній людині особисту мораль, відповідальність, гідність і бажання бути корисними».

Приємна, радісна та поважна дата. Скільки привітань, квітів та слів вдячності отримали цього дня червонохрестівці! Та це, кажуть,
лише початок — попереду ще безліч проектів і добрих справ, якими наскрізь просякнута щоденна робота волонтерів організації
Товариства Червоного Хреста України.
Після урочистої частини відбувся святковий концерт за участю художніх колективів
та солістів Тернопільської обласної філармонії. Розважав публіку народний артист України Гриць Драпак.
Ми ж пам'ятаймо, що світ і людське життя
тримаються на таких поняттях, як любов, милосердя, доброта, співчуття…
Навчаймося добра, як вчаться мови діти,
Щоб потім все життя його творить святе.
Плекаймо крізь роки троянди ніжні й жито,
Тримаймо у серцях, як сонце золоте.
Лілія КУЛЕНИЧ.

10

Подільське

Подільське слово | №16 (5275)
п'ятниця, 20 квітня 2018

Програма місцевих телеканалів
11111111111111

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ
23 ÊÂ²ÒÍß
TV-4

06.00 Ò.ñ. “Ñïðàâà Äîéë³â”
06.45 Áàäüîðèé ðàíîê
07.00 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³. Òèæäåíü
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 Ìåæà ïðàâäè
13.10 Õ³ò-ïàðàä
14.00 Õ.ô.”Ïîâ³òðÿí³ ï³ðàòè”
16.00 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³
16.10 Äèòÿ÷à ãîäèíà
17.00 Íåïîâòîðíà ïðèðîäà
17.30 Ïðî íàñ
18.00 Ò.ñ. “Ñïðàâà Äîéë³â”
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 Ñ³ëüñüêèé êàëåíäàð
22.00 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³
22.35 Äîáð³ òðàäèö³¿
22.40 Õ.ô. “Ðóñàëêè”
00.15 ×àñ-Tàéì
00.30 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³
01.00 Õ.ô.”Ïîâ³òðÿí³ ï³ðàòè”
02.30 Õ³ò-ïàðàä
03.30 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³
04.00 Õ.ô. “Ðóñàëêè”
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13.30 «Â³ñò³ ÒÒÁ»
13.40 «Òåìà äíÿ»
14.10 Ðàä³îÄåíü «Ìîäóëü çíàíü»
14.50 «Íàäâå÷³ð’ÿ. Äîë³»
15.45 News: Ðàä³îÄåíü «Æèòòÿ+»
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17.00 «Â³ñò³ ÒÒÁ»
17.10 Äîê.ô³ëüì
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02.30 Õ³ò-ïàðàä
03.30 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³
04.00 Õ.ô. “Áîëîòíèé äèÿâîë”
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22.00 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³
22.30 Ì³ñüêà ðàäà ³íôîðìóº
22.35 Îãîëîøåííÿ.Áþðî çíàõ³äîê
22.40 Õ.ô. “Âèâåðæåííÿ âóëêàíó”
00.15 ×àñ-Tàéì
00.30 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³
01.00 Õ.ô.”Ó ïîøóêàõ ÷àñó”
02.30 Áîãäàíà Ï³âíåíêî, êîíöåðò ó
Òåðíîïîë³
03.30 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³
04.00 Õ.ô. “Âèâåðæåííÿ âóëêàíó”


7.00 «Ôàéíèé ðàíîê»
9.00 Ò/ñ «Êðîâ ³ òðîÿíäà»
13.30 «Â³ñò³ ÒÒÁ»
13.40 «Òåìà äíÿ»
14.10 Ðàä³îÄåíü «Ìîäóëü çíàíü»
14.50 «Íàäâå÷³ð’ÿ. Äîë³»
15.45 News: Ðàä³îÄåíü «Æèòòÿ+»
16.08 Ä/ñ «Íåïîâòîðíà ïðèðîäà»
16.34 Ä/ñ «Òàºìíèö³ ï³äâîäíîãî
ñâ³òó»
17.00 «Â³ñò³ ÒÒÁ»
17.10 «Íàø³ ãðîø³»
17.36 Äîê.ô³ëüì
18.31 Ä/ñ «Ñìàêè êóëüòóð»
19.00 «Â³ñò³ ÒÒÁ»
19.22 «Òåìà äíÿ»
19.48 Ä/ñ «Íåïîâòîðíà ïðèðîäà»
20.14 Ä/ñ «Òàºìíèö³ ï³äâîäíîãî
ñâ³òó»
20.40 «Â³ñò³ ÒÒÁ»
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19.00 «Â³ñò³ ÒÒÁ»
19.22 «Òåìà äíÿ»
19.48 Ä/ñ «Íåïîâòîðíà ïðèðîäà»
20.14 Ä/ñ «Òàºìíèö³ ï³äâîäíîãî
ñâ³òó»
20.40 «Â³ñò³ ÒÒÁ»

Ï’ßÒÍÈÖß
27 ÊÂ²ÒÍß
9
06.00 Ò.ñ. “Ñïðàâà Äîéë³â”
06.45 Áàäüîðèé ðàíîê
07.00 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³
07.35 ²íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íà
ïðîãðàìà “ÕÒÎ, ßÊ ÍÅ ÌÈ”
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
11.50 “×àð³âíèé êëþ÷èê”
12.10 Ìóçè÷íà ïðîãðàìà “Ãàë-êë³ï”
12.40 Óêðà¿íñüê³ òðàäèö³¿
13.00 Õ³ò-ïàðàä
14.00 Õ.ô.”Ì³é òàòî, ìîÿ ìàìà, ìî¿
áðàòè ³ ñåñòðè”
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 ÒÍÅÓ - êàëåéäîñêîï ïîä³é
20.10 Ñ³ëüñüêèé êàëåíäàð
20.40 Òâ³é ä³ì
21.00 Íàø³ â³òàííÿ
21.30 ªäèíà êðà¿íà
21.50 Äîáð³ òðàäèö³¿
22.00 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³
22.35 Õ.ô.”Ë³ôò”
00.15 ×àñ-Tàéì

13.40 «Òåìà äíÿ»
14.10 «Ðîçñåêðå÷åíà ³ñòîð³ÿ»
15.10 «Áóêîãîë³êè»
15.36 Êîíöåðò
16.40 «Ôîëüê-music-ä³òè»
17.20 «Õòî â äîì³ õàçÿ¿í?»
17.46 «Wise Gow»
18.06 Ä/ñ «Íåïîâòîðíà ïðèðîäà»
18.32 Ä/ñ «Òàºìíèö³ ï³äâîäíîãî
ñâ³òó»
19.00 «Ðîçñåêðå÷åíà ³ñòîð³ÿ»
19.52 «Â³çèò³âêè Ïîëòàâùèíè»
20.00 Ä/ñ «Íåçâ³äàí³ øëÿõè»


07.00 «Ôàéíèé ðàíîê»
09.00 Ò/ñ «Êðîâ ³ òðîÿíäà»
13.30 «Â³ñò³ ÒÒÁ»
13.40 «Òåìà äíÿ»
15.45 News: Ðàä³îÄåíü «Æèòòÿ+»
16.08 Ä/ñ «Íåïîâòîðíà ïðèðîäà»
16.34 Ä/ñ «Òàºìíèö³ ï³äâîäíîãî
ñâ³òó»
17.00 «Â³ñò³ ÒÒÁ»
17.10 «Ñõåìè. Êîðóïö³ÿ â äåòàëÿõ»
17.36 «Ðîçñåêðå÷åíà ³ñòîð³ÿ»
18.31 Ä/ñ «Ñìàêè êóëüòóð»
19.00 «Â³ñò³ ÒÒÁ»
19.22 «Òåìà äíÿ»
19.48 Ä/ñ «Íåïîâòîðíà ïðèðîäà»
20.14 Ä/ñ «Òàºìíèö³ ï³äâîäíîãî
ñâ³òó»
20.40 «Â³ñò³ ÒÒÁ»

ÑÓÁÎÒÀ
28 ÊÂ²ÒÍß

ÀÍÎÍÑÈ
ÒÈÆÍß

x

9


07.00 Ì/ñ»Ïðèíöåñà Ñ³ññ³»
08.00 «Øêîëà Ìåð³ Ïîïï³íñ»
08.15 «Ìèñòåöüê³ ³ñòîð³¿»
08.30 «Ôàéíèé ðàíîê»
09.34 «Åíå¿äà»
13.30 «Edera ïîêàç»

Тривалість —1 год. 20 хв.

22.04. (неділя) — «Гуцулка Ксеня», музична комедія.
Тривалість —3 год.

25.04. (середа) — «Гормон кохання, або Тестостерон», відверта комедія.
Тривалість —2 год. 20 хв.

26.04. (четвер) — «Тітка Чарлі», трагедія. Тривалість —2 год. 20 хв.
Початок вечірніх вистав о 19:00.

Для дітей

22.04. (неділя) — «Кришталева туфелька», музична казка.

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

×, ICTV, Âò, 22:25
²\zvy\wQ|Åv~vNQ^ÅKyv
ïîêàæå æèòòÿ òèïîâîãî ðàéîííîãî
zÅ||Åu\ÅÅÇ²KvxÅ ywQ|~Å
}K~QuQ^Q|xKzK~ÅÅN}\^ÅÇ}}
y\uÅz²Qu^\uN}Å}u^Qw«É^

22.04. (неділя) — «Ріпка, або Казка на городі», весела казка-гра.
Тривалість — 50 хв.

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

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

22.04. (неділя) — «Kvitka: Два кольори», концерт Оксани Мухи. У програмі — найкращі пісні із репертуару Квітки Цісик, які звучатимуть як у автентичних, так і в оригінальних аранжуваннях.
Початок о 18:00.
Ціна квитка — від 80 грн.
ÏÐÈÍÖ. ICTV, Cð, 23:25
p\\z~v{Q^\vy\ ~Åv{\^\^Å
~KÅw«³\¤\NzÅ~xz
ñïðàâæíüîþ ìàøèíîþ äëÿ âáèâñòâ,
yÅQ^\wyv|K}Q~zy\~K}x|
yQKw\zQ~~³ÅN}\{\y³\
zy\~ÉNz\É\N}K~~ÉKw\zQ~~
v\{\wK}|\y\^NwÅ~~%|Q
v\{\Q^}zKwN}K|Åz~K}K
ÇÇ|\~yKyÅK{~zxg
³ÅNÅÉÇNu^Kz³\~yKÉ
µQuQ^~\{\NKw\{\É|\~yKK
zÅ~u^KÉzKv~wwQgK~Åy\w
ÅÅy\wK|\z\Q~vNz\Çw~\zw
æèòòÿì. Îäíîãî ðàçó, éîãî äî÷êà,
nQ}u^\uK|KÉÅxK}y\u\~KÉÇÇ
ïîøóêè...

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

22.04. (неділя) — концерт найкращих студентів з нагоди святкування
60-річчя Тернопільського музичного училища імені С.
Крушельницької. Головний диригент — заслужений діяч
мистецтв України Мирослав Кріль.
Початок о 17:00.
Ціна квитка — від 40 грн.

Наше кіно
Українські історичні фільми, якими можна пишатися

«Незламна», 2015

ÑÒÀÐÒÐÅÊ, ÍÎÂÈÉ, ×ò, 16:00
Êîëè Íåðîí ç ïëàíåòè Ðîìóë ïðèéøîâ
ÅwKvx}~\{\\xu\wN}}N
·Q|Q^KÅÇy\~y^Q~}¤Å^yÅ(u\y
xw Q~Å\x«É|~K}N\x
íå äàòè éîìó çðóéíóâàòè âñå, ùî
Çw|\^\{Q

ÍÅÄ²Ëß
29 ÊÂ²ÒÍß
06.00 Õ.ô. «Æèâèì»
07.30 Óêðà¿íñüê³ òðàäèö³¿
07.45 Áàäüîðèé ðàíîê
08.00 ªäèíà êðà¿íà
08.40 ×àñ-Òàéì
09.00 Ïîâíîòà ðàäîñò³ æèòòÿ
09.30 Ñïðàâæíÿ ö³íà
09.50 Áàäüîðèé ðàíîê
10.15 Ïðÿìà òðàíñëÿö³ÿ
Áîæåñòâåííî¿ Ñâÿòî¿ Ë³òóðã³¿ ç
Àðõèêàòåäðàëüíîãî Ñîáîðó ÓÃÊÖ
ì.Òåðíîïîëÿ
11.40 Ä³ì êíèãè
12.05 Äèòÿ÷å ê³íî.Ì.ô.»Êîíã»
13.30 «×àð³âíèé êëþ÷èê»
14.00 Ïîãëÿä çáëèçüêà
14.30 Ôîðìóëà çäîðîâ’ÿ
15.30 Ìàéñòåð-êëàñ ³ç Í. Ô³öè÷
16.00 ²íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íà
ïðîãðàìà «ÕÒÎ, ßÊ ÍÅ ÌÈ»
16.55 Äîáð³ òðàäèö³¿
17.00 Â³êíî â Àìåðèêó
17.30 Ïðî íàñ
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. «Ìîÿ ìàìà - øïèãóíêà»
23.45 ×àñ-òàéì
00.00 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³. Òèæäåíü
00.45 Ì³ñüêà ðàäà ³íôîðìóº
01.00 Îãëÿä ñâ³òîâèõ ïîä³é
01.30 Õ.ô.»Ë³ôò»
03.00 Ìóçè÷íà ïðîãðàìà «Ãàë-êë³ï»
03.30 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³. Òèæäåíü
04.15 Õ.ô. «Ìîÿ ìàìà - øïèãóíêà»

21.04. (субота) — «Рятуйте, мене женять», комедія.

Тривалість — 1 год.


07.00 Ì/ñ»Ïðèíöåñà Ñ³ññ³»
08.00 «Ôàéíèé ðàíîê»
09.34 «Åíå¿äà» .
13.30 «Edera ïîêàç»
13.40 «Òåìà äíÿ»
14.10 «Ðîçñåêðå÷åíà ³ñòîð³ÿ»
15.05 Àíîíñè
15.10 Ðàä³îÄåíü «Êíèæêîâà ëàâêà.
ÒÎÏ 7»
16.04 «Êóëüòóðíà àô³øà çäîðîâî¿
ëþäèíè»
16.35 Õ/ô
18.05 Äîê.ô³ëüì
19.00 «Ïàíîðàìà ïîä³é»
19.30 «Òåìà äíÿ»
19.59 Êîíöåðò

м. Тернопіль, бульвар Т. Шевченка, 6

Початок о 13:00.

TV-4
06.00 Ïðî ê³íî
06.15 Ïðî íàñ
06.45 Áàäüîðèé ðàíîê
07.00 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³
07.35 Õ.ô. «Æèâèì»
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 ªâðîìàêñ
12.30 Õ.ô.»Äóìêè ñòîð³í»
14.30 Ìóëüòô³ëüìè
15.00 Äèòÿ÷å ê³íî.Ì.ô.»Êîíã»
16.30 Ä³ì êíèãè
17.00 Õ³ò-ïàðàä
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 Ãàëèöüêèé øëÿãåð . Òåðíîï³ëü
21.50 Õ.ô.»Äæåôôåðñîí â Ïàðèæ³»
00.10 ×àñ-Òàéì
00.30 Õ.ô.»Äóìêè ñòîð³í»
02.30 Ó ôîêóñ³ ªâðîïà
03.00 Õ³ò-ïàðàä
03.45 Õ.ô.»Äæåôôåðñîí â Ïàðèæ³»

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

ÏÐÈÌÀÐÍÈÉ ÏÀÒÐÓËÜ, ICTV, Ñá, 17:00
²Åy¶\yQ^zKv~vu\ÅQvNyv
ÿêèé áóâ â óáèòèé âëàñíèì
u^\|K~w~KuK^~y\wu\}^KuÉ
â äåïàðòàìåíò «R.I.P. - Ñïî÷èâàé ç
w^\w¡|QzÅ~w\Q\x^K}zKN~
u\|K |\zÅ|u^Kz}Nz
uQy\~KNu\y}zK~~{^ÅgÅzKx\
zÅ|N}^\yÅzzu^wK^~\w
uK}^Å\xu^\N}\zÅ|u^KzK}
Çg²Åy\x^KÉ|^{vzK^ÅK~}}K
\}^wÉz~KuK^~y|\NzÅ|Q~\{\
u\}\vxÅ~\{\y\uK~KÅw«8\v
yvu\wQ^QzN}\Å}}Å8K\w
u\ÅQvNyÅu^z|u\~K}
^\NÅ|zK~~u\Ky}uÅ|{\}\zy
w\z\{\}Q^Ky}Ku\yKÅuNN

ÏÐÈÇÍÀ×ÅÍÍß, ICTV, Íä, 22:15
Çà ñþæåòîì, â íåäàëåêîìó ìàéáóòíüîìó
zÅ|y^}\Nu\NÅxwK~|^zK}y^Å
÷àñ. «Ïàòðóëü ÷àñó» - öå óðÿäîâà
\^{K~ÅKÅN}z\^Q~KuÅNz~Kg\|
wK ~KN|Ku\xÅ{K~~
\~Åzw~\{\²Kv|\NzÅ|Q~Å v
K{Q~}uK}^u^\zÅzwK\
NuÅ ~g\uQ^KÅvKQzNÅv\{\
ñïðîáè çóïèíèòè òåðîðèñòà, ÿêèé
zK }\zÉNQ^ÅzxgÅzu\zN\w
NzÅ}KyÅ~}Nu^\zK\w¤\
v\{\ÅwÅ}xQuQ~guQ^QwÅQ~
|\xÅ{KÉyÅ~K{Q~}KzÅ|u^Kz}~K
v\{\\N}K~~ÉKz|K~~oÅ~u\z~Q~
KzQ^xzK}|NxzuK}^Å
|~gwQ^~\ÅÅ\\{ÅÉÅ
xÅ\{^KÅÉy\{\|zKÅwQ~ÅqQv~
Åq\~

У центрі сюжету — історія видатної жінки-снайпера
Людмили Павличенко.
Ні секунди не роздумуючи,
25-річна дівчина пішла захищати свою країну.
Літературною основою картини стали мемуари Людмили
Павличенко. Фільм починали
знімати на території Криму, однак відомі події на півострові
змусили знімальну групу шукати нову локацію. Нею стала кіногенічна
Одеса та її мальовничі околиці. Картина, яку показали на кінофестивалі в Пекіні, отримала кілька премій відомих кінофестивалів СНД.

«Жива», 2016

Дія історичної драми розгортається в повоєнний час.
На тлі неймовірно мальовничих Карпат, своєрідного раю
земного, розгортається трагічна історія Ганни Попович,
у якій переплітаються героїзм, любов і зрада.
Дівчина народилася з надзвичайним даром — вона чує
голоси і бачить віщі сни. Ховаючись від переслідувань чекістів, Ганна потрапляє в табір бійців Української повстанської армії (УПА). Її дар передбачення змінить долі багатьох.
Стрічка створена на основі реальних подій. Драма “Жива” стала повнометражним дебютом режисера Тараса Химича. Цікаво, що для виконавиці головної ролі, Ольги Комановської, фільм став першим досвідом
в кіно.

Засновники: Тернопільська районна
державна адміністрація, Тернопільська
районна рада.
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UA: ÏÅÐØÈÉ

UA: ÏÅÐØÈÉ

UA: ÏÅÐØÈÉ

UA: ÏÅÐØÈÉ

UA: ÏÅÐØÈÉ

06.00, 16.10 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, 00.00 Êëiïè ó÷àñíèêiâ
ªâðîáà÷åííÿ-2018.
09.40 Ä/ñ «Ñïiëüíîòè òâàðèí».
10.35, 13.35, 16.40 Òåëåïðîäàæ.
11.00 Ä/ñ «Ãîðäiñòü ñâiòó».
12.00 Ñìà÷íi iñòîði¿.
13.10, 14.30 ÐàäiîÄåíü.
13.55 Ïåðøà øïàëüòà.
15.20 Ëàéôõàê óêðà¿íñüêîþ.
15.30 Ì/ñ «Ãîí».
17.00 Ðîçñåêðå÷åíà iñòîðiÿ.
18.00, 00.15 Iíôîðìàöiéíà ãîäèíà.
19.00 Ïðîãðàìà ç Ìàéêëîì Ùóðîì.
19.40 Äî ñïðàâè.
20.15, 01.15 Âiéíà i ìèð.
21.30, 03.25 Íîâèíè. Ñïîðò.
21.50 Ò/ñ «Iñïàíñüêà ëåãåíäà».
23.10 Ä/ñ «Çåìíi êàòàêëiçìè».

06.00, 16.10 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, 00.00 Êëiïè ó÷àñíèêiâ
ªâðîáà÷åííÿ-2018
09.40 Ä/ñ «Ñïiëüíîòè òâàðèí».
10.35, 13.35, 16.40 Òåëåïðîäàæ.
11.00 Ä/ñ «Ãîðäiñòü ñâiòó».
12.00 Ñìà÷íi iñòîði¿.
13.10, 14.30 ÐàäiîÄåíü.
13.55 Ñêëàäíà ðîçìîâà.
15.20 Ëàéôõàê óêðà¿íñüêîþ.
15.30 Ì/ñ «Ãîí».
17.00 Ñâiòëî.
18.00, 00.15 Iíôîðìàöiéíà ãîäèíà.
19.00 Ïåðøèé íà ñåëi.
19.25 Ä/ô «Âiéíà íà íóëüîâîìó
êiëîìåòði»
20.25 Íàøi ãðîøi.
21.30, 03.25 Íîâèíè. Ñïîðò.
21.50 Ò/ñ «Iñïàíñüêà ëåãåíäà».
23.10 Ä/ñ «Çåìíi êàòàêëiçìè».
01.10 Ðîçñåêðå÷åíà iñòîðiÿ.
02.05 Ä/ñ «Ñìàêè êóëüòóð».
04.00 Ä/ñ «Ìèñòåöüêèé ïóëüñ Àìåðèêè»
05.00 Ä/ñ «Îðåãîíñüêèé ïóòiâíèê».

06.00, 16.10 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 Êëiïè ó÷àñíèêiâ
ªâðîáà÷åííÿ-2018.
09.40 Ä/ñ «Ñïiëüíîòè òâàðèí».
10.35, 13.35, 16.40 Òåëåïðîäàæ.
11.00 Ä/ñ «Ãîðäiñòü ñâiòó».
12.00 Ñìà÷íi iñòîði¿.
13.10 ÐàäiîÄåíü.
13.55 Íàøi ãðîøi.
14.30 52 âiêåíäè.
15.20 Ëàéôõàê óêðà¿íñüêîþ.
15.30 Ì/ñ «Ãîí».
17.00 Âiéíà i ìèð.
17.45 Òàêàøîòàì.
18.00, 00.15 Iíôîðìàöiéíà ãîäèíà.
19.00 Ä/ñ «Äâîêîëiñíi õðîíiêè».
19.25 Ä/ñ «Âåëèêå ôîòîïîëþâàííÿ
Äàãà Ãàðäíåðà».
20.25 Ñêëàäíà ðîçìîâà.
21.30, 03.25 Íîâèíè. Ñïîðò.
21.50 Ò/ñ «Iñïàíñüêà ëåãåíäà».
23.15 Ä/ñ «Çåìíi êàòàêëiçìè».
01.10, 04.10 Ðîçñåêðå÷åíà iñòîðiÿ.
02.05 Ä/ñ «Ñìàêè êóëüòóð».
03.40 Ä/ô «ßê öå áóëî? Âiäëóííÿ
×îðíîáèëÿ. Ïiâäåííèé ñõiä».
05.00 Ä/ñ «Îðåãîíñüêèé ïóòiâíèê».

06.00, 05.00 Ä/ñ «Îðåãîíñüêèé
ïóòiâíèê».
06.30, 09.30, 11.45, 15.10, 16.40,
17.35, 21.50 «Àðêà».
06.40, 22.00 Ä/ô «Áèòâà çà ×îðíîáèëü»
08.30, 16.50 Ä/ô «ªâðîïà i ×îðíîáèëü»
09.40 Ä/ñ «Ñïiëüíîòè òâàðèí».
10.35, 13.35, 15.25 Òåëåïðîäàæ.
10.50 Ä/ñ «Ãîðäiñòü ñâiòó».
12.00 Çàãàëüíîíàöiîíàëüíà õâèëèíà
ìîâ÷àííÿ: Ïàì`ÿòi æåðòâ
÷îðíîáèëüñüêî¿ òðàãåäi¿.
12.01 Ä/ô «Çîíà âiä÷óæåííÿ Äîíáàñ»
13.00, 15.00, 21.00, 03.00 Íîâèíè.
13.10, 14.30 ÐàäiîÄåíü.
13.55 Äî ñïðàâè.
15.40 #ÂÓêðà¿íi. «Êiíáóðíñüêà êîñà.
Áîðîòüáà çà àêâàòîðiþ».
16.10 #ÂÓêðà¿íi. «Ñâàëîâè÷i. Ñåëî
âäiâ».
18.00, 00.15 Iíôîðìàöiéíà ãîäèíà.
19.00 Ä/ô «Ðîñiéñüêèé äÿòåë».
20.25 Ñõåìè. Êîðóïöiÿ â äåòàëÿõ.
21.30, 03.25 Íîâèíè. Ñïîðò.
23.55 «Àðêà».
01.10 Ñâiòëî.
02.10 Ä/ñ «Ñìàêè êóëüòóð».
04.00 Ä/ñ «Ìèñòåöüêèé ïóëüñ
Àìåðèêè».

06.00, 16.05 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, 00.00 Êëiïè ó÷àñíèêiâ
ªâðîáà÷åííÿ-2018.
09.40 Ä/ñ «Ñïiëüíîòè òâàðèí».
10.10 Ä/ñ «Âåëèêå ôîòîïîëþâàííÿ
Äàãà Ãàðäíåðà».
10.35, 13.35, 16.30 Òåëåïðîäàæ.
10.50, 11.50, 14.20, 03.50 Ïîãîäà.
11.00, 22.40 Ä/ñ «Ãîðäiñòü ñâiòó».
12.00 Ñìà÷íi iñòîði¿.
13.10, 14.30 ÐàäiîÄåíü.
13.55 Ñõåìè. Êîðóïöiÿ â äåòàëÿõ.
15.10 Ëàéôõàê óêðà¿íñüêîþ.
15.20 Ì/ñ «Ãîí».
16.50 Ôîëüê-music.
18.00 Iíôîðìàöiéíà ãîäèíà.
18.50 VoxCheck.
19.00 Êóëüòóðíà àôiøà çäîðîâî¿
ëþäèíè.
19.25 Ä/ñ «Âåëèêå ôîòîïîëþâàííÿ
Äàãà Ãàðäíåðà».
20.25 Ïåðøà øïàëüòà.
21.30, 03.25 Íîâèíè. Ñïîðò.
21.50 Êîíöåðòíà ïðîãðàìà Àðñåíà
Ìiðçîÿíà.
23.10 Ä/ñ «Çåìíi êàòàêëiçìè».
00.15 Iíôîðìàöiéíà ãîäèíà.
01.10 Ñêëàäíà ðîçìîâà.
01.35 Ä/ô «Óêðà¿íñüêà ðàïñîäiÿ».
02.05 Ä/ñ «Ñìàêè êóëüòóð».
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, 05.35 «ÒÑÍ».
09.30 «×îòèðè âåñiëëÿ».
10.55, 12.20 «Îäðóæåííÿ íàîñëiï».
12.40, 13.55, 15.20 «Ìiíÿþ æiíêó».
17.10 Ò/ñ «Êîõàííÿ Ìåð`ºì».
20.15, 21.15 Ò/ñ «Êîõàíà â÷èòåëüêà».
22.15 «Ãðîøi».
23.35, 00.25 «Ãîëîñ êðà¿íè 8».
04.40 «Óêðà¿íñüêi ñåíñàöi¿».

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, 05.35 «ÒÑÍ».
09.30 «×îòèðè âåñiëëÿ».
10.55, 12.20 «Îäðóæåííÿ íàîñëiï».
12.40, 13.55,15.20 «Ìiíÿþ æiíêó».
17.10 Ò/ñ «Êîõàííÿ Ìåð`ºì».
20.15, 21.15 Ò/ñ «Êîõàíà â÷èòåëüêà».
22.15 «Ïîâåðíiòü ìåíi êðàñó 3».
23.40, 00.25, 02.00 Õ/ô «Ðóái Ñïàðêñ»

1+1

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Ñíiäàíîê
1+1
ç «1+1».
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Ñíiäàíîê 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45,
ç «1+1».
19.30, 01.05, 05.35 «ÒÑÍ».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45,
09.30, 10.55, 12.20 «Îäðóæåííÿ
19.30, 00.15, 05.35 «ÒÑÍ».
íàîñëiï».
09.30 «×îòèðè âåñiëëÿ».
12.55, 14.10, 15.30 «Ìiíÿþ æiíêó».
×
1+1
11.00, 12.20 «Îäðóæåííÿ íàîñëiï». 17.10 Ò/ñ «Êîõàííÿ Ìåð`ºì».
06.10, 22.35 «Ñëiäñòâî âåëè...» ç Ë.
12.40, 13.55, 15.20 «Ìiíÿþ æiíêó». 20.15, 21.15 Ò/ñ «Êîõàíà â÷èòåëüêà». 06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Ñíiäàíîê
Êàíåâñüêèì».
ç «1+1».
17.10 Ò/ñ «Êîõàííÿ Ìåð`ºì».
22.15 «Ìiíÿþ æiíêó 13».
07.00, 08.00,09.00,17.40 Íîâèíè.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45,
20.15, 21.15 Ò/ñ «Êîõàíà â÷èòåëüêà». 23.15 «Ïðàâî íà âëàäó».
×
07.10, 08.10,09.20 «Ðàíîê ç
19.30 «ÒÑÍ»
22.15 «Îäðóæåííÿ íàîñëiï 4».
01.10 Õ/ô «Iëþçiîíiñò».
05.45 Ì/ô.
Iíòåðîì».
09.30 «×îòèðè âåñiëëÿ».
00.05, 00.25 Õ/ô «Ëiíêîëüí».
05.00 «Ñåêðåòíi ìàòåðiàëè».
06.10, 22.35 «Ñëiäñòâî âåëè...» ç
10.00 Õ/ô «Òàíãî ëþáîâi».
10.55, 12.20 «Îäðóæåííÿ íàîñëiï».
04.55 «Ñåêðåòíi ìàòåðiàëè».
×
Ë.Êàíåâñüêèì».
12.00 «Íîâèíè».
13.00, 14.10, 15.30 «Ìiíÿþ æiíêó».
×
05.40 Ì/ô.
07.00, 08.00, 09.00, 17.40 Íîâèíè.
12.25 Õ/ô «Ïîïåëþøêà-80».
17.10 Ò/ñ «Êîõàííÿ Ìåð`ºì».
06.10, 22.35 «Ñëiäñòâî âåëè...» ç
07.10, 08.10, 09.20 «Ðàíîê ç Iíòåðîì» 05.40 Ì/ô.
16.10 «×åêàé íà ìåíå».
20.15, 23.00 «Ëiãà ñìiõó».
06.10, 22.35 «Ñëiäñòâî âåëè...» ç
Ë.Êàíåâñüêèì».
10.20, 12.25, 20.40 Ò/ñ «Çàðàäè
18.00, 19.00, 03.50 «Ñòîñóºòüñÿ
22.22 «#Ãóäíàéòøîó Âàëåðiÿ
Ë.Êàíåâñüêèì».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
ëþáîâi ÿ âñå çìîæó!»
êîæíîãî».
Æèäêîâà».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Íîâèíè.
12.00 «Íîâèíè».
20.00 «Ïîäðîáèöi».
01.25 «Ðîçñìiøè êîìiêà».
Íîâèíè
07.10, 08.10, 09.20 «Ðàíîê ç
20.40 Ò/ñ «Çàðàäè ëþáîâi ÿ âñå çìîæó!» 13.00 Õ/ô «Äàéòå êíèãó ñêàðã».
04.10 «Âå÷iðíié Êè¿â».
07.10, 08.10, 09.20 «Ðàíîê ç Iíòåðîì»
Iíòåðîì».
14.50, 15.45, 16.45 «Ðå÷äîê».
ICTV
×
10.20, 12.25, 20.40 Ò/ñ «Çàðàäè
10.10, 12.25, 20.40 Ò/ñ «Çàðàäè
18.00, 19.00, 03.45 «Ñòîñóºòüñÿ
04.45 Ñêàðá íàöi¿.
05.40 Ì/ô.
ëþáîâi ÿ âñå çìîæó!»
ëþáîâi ÿ âñå çìîæó!»
êîæíîãî».
04.55 Åâðèêà!
06.10, 22.00 «Ñëiäñòâî âåëè...» ç
13.00 Õ/ô «Éäó÷è - éäè».
12.45 Õ/ô «Áiëîðóñüêèé âîêçàë».
20.00 «Ïîäðîáèöi».
05.00 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé.
Ë.Êàíåâñüêèì»
14.50, 15.45, 16.45 «Ðå÷äîê».
14.50, 15.45, 16.45 «Ðå÷äîê».
00.25 Õ/ô «ßê æå áóòè ñåðöþ.
05.05 Ò/ñ «Âiääië 44».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
18.00, 19.00, 03.45 «Ñòîñóºòüñÿ
18.00, 19.00, 03.45 «Ñòîñóºòüñÿ
Ïðîäîâæåííÿ»
05.50, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç
Íîâèíè.
êîæíîãî».
êîæíîãî».
ICTV
Ê.Ñòîãíiºì.
07.10, 08.10, 09.20 «Ðàíîê ç Iíòåðîì»
20.00 «Ïîäðîáèöi».
20.00 «Ïîäðîáèöi».
04.15 Ñêàðá íàöi¿.
06.40 Ôàêòè òèæíÿ. 100 õâèëèí ç
10.15, 12.25 Ò/ñ «Çàðàäè ëþáîâi ÿ
00.25 Õ/ô «Çàãóáëåíå ìiñòî».
00.25 Õ/ô «ßêáè ÿ òåáå ëþáèâ...».
04.25 Åâðèêà!
Î.Ñîêîëîâîþ.
âñå çìîæó!»
00.25 Ò/ñ «Áàíêiðè».
ICTV
ICTV
04.30 Ôàêòè.
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
13.00 Õ/ô «Ìiëüéîí ó øëþáíié
04.05 Ñêàðá íàöi¿.
04.10 Ñêàðá íàöi¿.
04.50 Ò/ñ «Âiääië 44».
09.15 Ñïîðò.
êîðçèíi».
04.15 Åâðèêà!
04.20 Åâðèêà!
09.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè. Ïiäñóìêè 05.40 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà.
14.50, 15.45, 16.45, 01.50 «Ðå÷äîê».
04.25 Ñòóäiÿ Âàøèíãòîí.
04.25 Ñòóäiÿ Âàøèíãòîí.
06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi.
ç Ê.Ñòîãíiºì.
18.00, 03.15 «Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî».
04.30 Ôàêòè.
04.30 Ôàêòè.
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
10.10 Àíòèçîìái.
20.00 «Ïîäðîáèöi òèæíÿ».
04.50 Ò/ñ «Âiääië 44».
09.20, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 04.50 Ò/ñ «Âiääië 44».
11.05, 13.20 Ñåêðåòíèé ôðîíò.
23.50 Õ/ô «Ðàéñüêèé ïðîåêò».
05.40, 10.05 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà. 05.40 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà.
Ê. Ñòîãíiºì.
Äàéäæåñò
ICTV
06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi.
06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi.
10.05 Áiëüøå íiæ ïðàâäà.
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü.
04.05 Ñêàðá íàöi¿.
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
14.20, 16.20 Õ/ô «Iíòåðåñè äåðæàâè» 11.00, 17.35, 21.20 Ò/ñ «Ïåñ 3».
09.20, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 09.20, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 04.15 Åâðèêà!
16.45 Õ/ô «Òåðìiíàòîð 3: Ïîâñòàííÿ 12.00, 13.20 Ò/ñ «Ó ïîëi çîðó».
04.20 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé.
Ê.Ñòîãíiºì.
Ê.Ñòîãíiºì.
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü.
ìàøèí».
04.25 Ñòóäiÿ Âàøèíãòîí.
11.00, 17.40, 21.20 Ò/ñ «Ïåñ 3».
10.05 Ñåêðåòíèé ôðîíò.
15.05, 16.20 «Íà òðüîõ».
18.45, 21.00 Ôàêòè. Âå÷ið.
04.30, 01.25 Ôàêòè.
12.00, 13.20 Ò/ñ «Ó ïîëi çîðó».
11.00, 17.40, 21.20 Ò/ñ «Ïåñ 3».
16.40, 22.25 Ò/ñ «Êîïè íà ðîáîòi».
20.20 Áiëüøå íiæ ïðàâäà.
04.50 Ò/ñ «Âiääië 44».
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü.
12.00 Ò/ñ «Ó ïîëi çîðó».
18.45, 21.00 Ôàêòè. Âå÷ið.
21.20 Ò/ñ «Ïåñ 3».
05.40 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà.
15.05, 16.20 «Íà òðüîõ».
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü.
20.20 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà.
22.30 Ñâîáîäà ñëîâà.
06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi.
16.40, 22.25 Ò/ñ «Êîïè íà ðîáîòi».
13.25, 16.20 Ò/ñ «Ïîëþâàííÿ íà
23.30 Õ/ô «Iíòåðåñè äåðæàâè».

08.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
18.45,
21.00
Ôàêòè.
Âå÷ið.
âåðâîëüôà».

06.20, 15.55 Âñå áóäå äîáðå!
09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç
20.20 Ñåêðåòíèé ôðîíò.
18.45, 21.00 Ôàêòè. Âå÷ið.
07.50 Âñå áóäå ñìà÷íî!
06.10, 15.55 Âñå áóäå äîáðå!
Ê.Ñòîãíiºì.
23.25 Õ/ô «Ïðèíö».
20.20 Iíñàéäåð.
08.50 Ñâiòàìè çà ñêàðáàìè.
07.45, 08.45 Âñå áóäå ñìà÷íî!
23.25 Ä/ô «×îðíîáèëü òà Ôóêóñiìà: 10.00 Iíñàéäåð.

11.15 Õ/ô «Çíàê äîëi».
09.50 ÌàñòåðØåô 7.
10.55, 16.45 Ò/ñ «Ïåñ 3».
Óðîêè».
06.00, 15.55 Âñå áóäå äîáðå!
13.30 Áèòâà åêñòðàñåíñiâ 18.
13.20 Õàòà íà òàòà.
11.55, 13.20 Ò/ñ «Ó ïîëi çîðó».

07.25 ÌàñòåðØåô 7.
17.30, 22.00 Âiêíà-Íîâèíè.
17.30, 22.00 Âiêíà-Íîâèíè.
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü.
06.55, 15.55 Âñå áóäå äîáðå!
11.40 Õàòà íà òàòà.
18.00 Ò/ñ «Êîëè ìè âäîìà. Íîâà
18.00 Ò/ñ «Êîëè ìè âäîìà. Íîâà
15.05, 16.20 «Íà òðüîõ».
08.25 Âñå áóäå ñìà÷íî!
17.30, 22.00 Âiêíà-Íîâèíè.
iñòîðiÿ».
iñòîðiÿ».
18.45, 21.00 Ôàêòè. Âå÷ið.
09.15 ÌàñòåðØåô 7.
19.55, 22.40 Ñëiäñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè 19.55 Ñëiäñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè. 18.00 Ò/ñ «Êîëè ìè âäîìà. Íîâà
20.20 Àíòèçîìái.
13.15 Õ/ô «Çíàõàð».
iñòîðiÿ».
23.35 Îäèí çà âñiõ.
22.45 Äàâàé ïîãîâîðèìî ïðî ñåêñ.
21.20 Äèçåëü-øîó.
20.00, 22.40 ÌàñòåðØåô. Êóëiíàðíèé 17.30, 22.00 Âiêíà-Íîâèíè.
00.40 Îäèí çà âñiõ.
23.50 Õ/ô «Àíàêîíäà».

18.00
Ñëiäñòâî
âåäóòü
åêñòðàñåíñè.
âèïóñêíèé.
01.45 Ò/ñ «Ìîðñüêà ïîëiöiÿ. Íîâèé

03.00, 02.25 Çîíà íî÷i.
20.00, 22.40, 23.00 ß ñîðîìëþñü
00.15 Îäèí çà âñiõ.
Îðëåàí».
04.10 Àáçàö.
03.00, 02.10 Çîíà íî÷i.
ñâîãî òiëà 5.
03.10 Òðóáà ìiñòåðà Ñîñèñêè.

05.55, 07.15 Kids` Time.
04.00 Àáçàö.
00.00 Îäèí çà âñiõ.

03.00, 02.00 Çîíà íî÷i.
06.00 Ì/ñ «Äðàêîíè. Ïåðåãîíè
05.55,07.45 Kids` Time.

03.50 Àáçàö.
06.50 Ìîÿ ïðàâäà. Íàäiÿ Ìàòâººâà.
áåçñòðàøíèõ».
06.00 Ì/ñ «Äðàêîíè. Ïåðåãîíè
03.00, 02.05 Çîíà íî÷i.
05.35, 07.55 Kids` Time.
Îäíà ó ïîëi - âî¿í!
07.20 Ò/ñ «Áiáëiîòåêàði».
áåçñòðàøíèõ».
03.40 Àáçàö.
05.40 Ì/ñ «Äðàêîíè. Ïåðåãîíè
07.45 Ìîÿ ïðàâäà. Äæàìàëà.
11.40 Õ/ô «Åéñ Âåíòóðà: Äåòåêòèâ ç 07.50 Ò/ñ «Øëÿõ ÷àðiâíèêà».
05.30 Ì/ñ «Ëóíòiê i éîãî äðóçi».
áåçñòðàøíèõ».
08.45 Õ/ô «Òàòî íàïðîêàò».
ðîçøóêó äîìàøíiõ òâàðèí».
09.30 Ò/ñ «Äðóçi».
06.40 Ò/ñ «Øëÿõ ÷àðiâíèêà».
08.00 Ò/ñ «Øëÿõ ÷àðiâíèêà».
10.45 Ò/ñ «Êîëè éîãî çîâñiì íå ÷åêàºø»
13.10 Õ/ô «Åéñ Âåíòóðà: Ïîêëèê
12.00 Ò/ñ «Äiàãíîç: Ìàéæå íå
08.30 Ò/ñ «Ñåêðåòíi ìàòåðiàëè».
09.40 Ò/ñ «Äðóçi».
17.30, 22.00 Âiêíà-Íîâèíè.
ïðèðîäè».
çàêîõàíi».
13.45 Õ/ô «Ðàéîí ¹9».
11.40 Ò/ñ «Äiàãíîç: Ìàéæå íå
18.00 Ò/ñ «Êîëè ìè âäîìà. Íîâà
15.00 Õ/ô «Ñèí Ìàñêè».
16.50, 19.00 Ãàñòàðáàéòåðè.
16.00 Õ/ô «Ñòàðòðåê».
çàêîõàíi».
iñòîðiÿ».
17.00 Õ/ô «Ïiêñåëi».
21.00 Àôåðèñòè â ìåðåæàõ.
17.00, 19.00 Âiä ïàöàíêè äî ïàíÿíêè. 18.20 Õ/ô «Ñòàðòðåê: Âiäïëàòà».
20.00, 23.05 Õîëîñòÿê 8.
19.00 Ðåâiçîð. Ìàãàçèíè.
22.10 Âiä ïàöàíêè äî ïàíÿíêè.
21.00 Àôåðèñòè â ìåðåæàõ.
21.00 Àôåðèñòè â ìåðåæàõ.
22.40 Íåáà÷åíå ªâðîáà÷åííÿ 2018.
21.00 Òàºìíèé àãåíò.

22.00 Âiä ïàöàíêè äî ïàíÿíêè.
22.00 Ñóïåðiíòó¿öiÿ.
00.15 ßê âèéòè çàìiæ.
22.10 Òàºìíèé àãåíò. Ïîñò-øîó.
06.00 Áàéäèêiâêà.
02.00 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé.
23.50 Õ/ô «Íåïåðåìîæíèé».
00.00 Õ/ô «Ìiëüéîíåð ìèìîâîëi».

06.30 ÒÅÒ Ìóëüòèðàíîê.



03.00, 02.10 Çîíà íî÷i.
09.45 Õ/ô «Ïîïåëþøêà».
06.00 Áàéäèêiâêà.
06.00 Áàéäèêiâêà.
06.00 Áàéäèêiâêà.
03.40 Àáçàö.
11.00 Ò/ñ «Óñi æiíêè - âiäüìè».
06.30 ÒÅÒ Ìóëüòèðàíîê.
06.30 ÒÅÒ Ìóëüòèðàíîê.
06.30 ÒÅÒ Ìóëüòèðàíîê.
05.35, 08.05 Kids` Time.
12.00, 02.30 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà.
09.45 Õ/ô «Ñòîïòàíi òóôåëüêè».
09.45 Õ/ô «Çîðÿíi òàëÿðè».
09.45 Õ/ô «Áiëà çìiÿ».
05.40 Ì/ñ «Äðàêîíè. Ïåðåãîíè
13.00 Êàçêè Ó Êiíî.
11.00 Ò/ñ «Óñi æiíêè - âiäüìè».
11.00 Ò/ñ «Óñi æiíêè - âiäüìè».
11.30 Ò/ñ «Óñi æiíêè - âiäüìè».
áåçñòðàøíèõ».
14.00 Îäíîãî ðàçó â Îäåñi.
12.00, 02.30 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà.
12.00 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà.
14.30 Õ/ô «Ôàíòàñòè÷íà ÷åòâiðêà». 08.10 Ò/ñ «Øëÿõ ÷àðiâíèêà».
15.00, 03.20 Âiòàëüêà.
13.00 Êàçêè Ó Êiíî.
13.00 Êàçêè Ó Êiíî.
16.30 Õ/ô «Ôàíòàñòè÷íà ÷åòâiðêà 2. 10.00 Ò/ñ «Äðóçi».
16.00, 23.00 Êðà¿íà Ó.
14.00 Îäíîãî ðàçó â Îäåñi.
14.00 Îäíîãî ðàçó â Îäåñi.
Âòîðãíåííÿ Ñðiáíîãî Ñåðôåðà». 11.50 Ò/ñ «Äiàãíîç: Ìàéæå íå
17.00, 20.00 Òàíüêà i Âîëîäüêà.
15.00, 03.20 Âiòàëüêà.
15.00 Âiòàëüêà.
18.15 Ì/ô «Òóðáî».
çàêîõàíi»
18.00 Ãîòåëü Ãàëiöiÿ.
16.00, 23.00 Êðà¿íà Ó.
16.00, 23.00 Êðà¿íà Ó.
20.00 Õ/ô «Åðàãîí».
17.00, 19.00 Ñóïåðiíòó¿öiÿ.
19.00, 21.00 Îäíîãî ðàçó ïiä
17.00, 20.00 Òàíüêà i Âîëîäüêà.
17.00, 20.00 Òàíüêà i Âîëîäüêà.
22.00, 00.45 100 â 1.
20.50 Àôåðèñòè â ìåðåæàõ.
Ïîëòàâîþ.
18.00 Ãîòåëü Ãàëiöiÿ.
18.00 Ãîòåëü Ãàëiöiÿ.
23.00 Õ/ô «Çàãóáëåíå ìiñòî».
22.00 Õòî çâåðõó.
22.00, 01.00 100 â 1.
19.00, 21.00 Îäíîãî ðàçó ïiä Ïîëòàâîþ
19.00, 21.00 Îäíîãî ðàçó ïiä Ïîëòàâîþ
02.05 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé.
Ù
Ù
22.00, 01.00 100 â 1.
22.00 100 â 1.
Ù
06.30,
07.10,
08.15
Ðàíîê
ç
Óêðà¿íîþ
06.30,
07.10,
08.15
Ðàíîê
ç
Óêðà¿íîþ
Ù
Ù
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
07.00, 08.00, 09.00,15.00, 19.00,
06.30,07.10,08.15 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ.
06.30,07.10,08.15 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ.
23.00, 02.00 Ñüîãîäíi.
06.30, 07.10, 08.15 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ
23.00, 02.00 Ñüîãîäíi.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
09.30 Çîðÿíèé øëÿõ.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
09.30, 02.50 Çîðÿíèé øëÿõ.
23.00, 03.15 Ñüîãîäíi.
23.00, 02.10 Ñüîãîäíi.
10.30 Ìiñiÿ: êðàñà.
23.00, 02.00 Ñüîãîäíi.
10.30 Ìiñiÿ: êðàñà.
09.30, 05.40 Çîðÿíèé øëÿõ.
09.30 Çîðÿíèé øëÿõ.
11.30,03.10 Ðåàëüíà ìiñòèêà.
09.30, 02.50 Çîðÿíèé øëÿõ.
11.30, 03.10 Ðåàëüíà ìiñòèêà.
11.20, 04.00 Ðåàëüíà ìiñòèêà.
10.30 Ìiñiÿ: êðàñà.
13.30,15.30,04.45 Àãåíòè
10.30 Ìiñiÿ: êðàñà.
13.30, 15.30, 04.45 Àãåíòè
13.20, 15.30 Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñòi 5
11.30, 03.00 Ðåàëüíà ìiñòèêà.
ñïðàâåäëèâîñòi 5.
11.30, 03.10 Ðåàëüíà ìiñòèêà.
ñïðàâåäëèâîñòi 5.
15.50 Õ/ô «Äîêòîð Ùàñòÿ».
13.30, 15.30, 04.45 Àãåíòè
16.00 Iñòîðiÿ îäíîãî çëî÷èíó 2.
13.30, 15.30, 04.45 Àãåíòè
16.00 Iñòîðiÿ îäíîãî çëî÷èíó 2.
18.00 Ò/ñ «Ïåðñòåíü ç ðóáiíîì».
ñïðàâåäëèâîñòi 5.
18.00 Ò/ñ «Ïåðñòåíü ç ðóáiíîì».
ñïðàâåäëèâîñòi 5.
18.00 Ò/ñ «Ïåðñòåíü ç ðóáiíîì».
19.45 «Ãîâîðèòü Óêðà¿íà».
16.00 Iñòîðiÿ îäíîãî çëî÷èíó 2.
19.45 «Ãîâîðèòü Óêðà¿íà».
16.00 Iñòîðiÿ îäíîãî çëî÷èíó 2.
19.45 «Ãîâîðèòü Óêðà¿íà».
21.00, 00.00 Ò/ñ «Âiä÷àéäóøíèé
18.00 Ò/ñ «Ïåðñòåíü ç ðóáiíîì».
21.00 Ò/ñ «Äîãëÿäàëüíèöÿ».
18.00 Ò/ñ «Ïåðñòåíü ç ðóáiíîì».
21.00 Ò/ñ «Äîãëÿäàëüíèöÿ».
äîìîãîñïîäàð».
19.45 «Ãîâîðèòü Óêðà¿íà».
23.30 Ò/ñ «CSI. Ìiñöå çëî÷èíó».
19.45 «Ãîâîðèòü Óêðà¿íà».
23.20 Êîíòðîëåð.
23.20 Ïî ñëiäàõ.
21.00 Ò/ñ «Äîãëÿäàëüíèöÿ».
01.30 Òåëåìàãàçèí.
21.00 Ò/ñ «Äîãëÿäàëüíèöÿ».
00.00 Ä/ô «Áëàêèòíèé ïèë».
02.00 Òåëåìàãàçèí.
23.30 Õ/ô «Íàïàä íà 13-é âiääiëîê». 02.50 Çîðÿíèé øëÿõ.
23.30 Ò/ñ «CSI. Ìiñöå çëî÷èíó».
01.30 Òåëåìàãàçèí.
02.30 Ò/ñ «CSI. Ìiñöå çëî÷èíó».

ÑÓÁÎÒÀ
28 ÊÂ²ÒÍß
UA: ÏÅÐØÈÉ
06.00 Ì/ñ «×îðíèé Äæåê».
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 Äîáðîãî
ðàíêó, Êðà¿íî!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 00.15,
03.00 Íîâèíè.
09.30, 14.55, 16.10, 16.55, 02.00
Ïîãîäà.
09.35 Ì/ñ «Ãîí».
10.05 Õòî â äîìi õàçÿ¿í?
10.30 Ëàéôõàê.
10.45, 13.50, 15.55 Òåëåïðîäàæ.
11.05 Ä/ñ «Íåçâiäàíi øëÿõè».
12.00 Õ/ô «Êëàðà i Ôðàíöèñê».
14.10 Êîíöåðòíà ïðîãðàìà Àðñåíà
Ìiðçîÿíà.
15.05 Ä/ñ «Âàãàñi - ÿïîíñüêi
ñìàêîëèêè».
16.15 Ä/ñ «Ùîäåííèêè êîìàõ».
16.30 Ä/ñ «Ñïiëüíîòè òâàðèí».
17.05 Ò/ñ «Iñïàíñüêà ëåãåíäà».
20.00 Ðîçñåêðå÷åíà iñòîðiÿ.
21.35 ßê äèâèòèñÿ êiíî.
22.00 Õ/ô «Íåîíîâèé äåìîí».
00.05 Òàêàøîòàì.

1+1
06.00, 19.30 «ÒÑÍ».
06.45 «Ãðîøi».
08.00 «Ñíiäàíîê. Âèõiäíèé».
10.00, 23.20 «Ñâiòñüêå æèòòÿ».
11.00 «Ãîëîñ êðà¿íè 8».
14.05, 02.10 «Ëiãà ñìiõó».
16.30, 21.15 «Âå÷iðíié êâàðòàë».
18.30 «Ðîçñìiøè êîìiêà. Äiòè».
20.15 «Óêðà¿íñüêi ñåíñàöi¿».
00.20 «Âå÷iðíié Êè¿â».
00.15 «Âå÷iðíié×
Êè¿â».

11
ÍÅÄ²Ëß
29 ÊÂ²ÒÍß
UA: ÏÅÐØÈÉ
06.00 Ì/ñ «×îðíèé Äæåê».
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 Äîáðîãî
ðàíêó, Êðà¿íî!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 00.15,
03.00 Íîâèíè.
09.30 Õ/ô «Êëàðà i Ôðàíöèñê».
11.25, 13.50, 15.50 Òåëåïðîäàæ.
11.40 Ä/ñ «Äâîêîëiñíi õðîíiêè».
12.10 Ïåðøèé íà ñåëi.
12.40 Åíå¿äà.
13.10 Êðà¿íà íà ñìàê.
14.20 Ôîëüê-music.
15.20, 03.35 Ä/ñ «Ñïàäîê íà êií÷èêàõ
ïàëüöiâ».
16.15 Ä/ñ «Ùîäåííèêè êîìàõ».
16.30 Ä/ñ «Íåïîâòîðíà ïðèðîäà».
17.05 Ò/ñ «Iñïàíñüêà ëåãåíäà».
20.00 Ä/ñ «ßê ïðàöþþòü ìiñòà».
21.35 Ïðîãðàìà ç Ìàéêëîì Ùóðîì.
22.15 Áóêîãîëiêè.
22.45 Ä/ñ «Âàãàñi - ÿïîíñüêi
ñìàêîëèêè».
23.30 Ä/ñ «Øóêà÷i ÷óäåñ».
00.00 Êëiïè ó÷àñíèêiâ
ªâðîáà÷åííÿ-2018.
00.40 Ä/ñ «Íåçâè÷àéíi êóëüòóðè».
01.10 Ä/ñ «Ìóçè÷íà îäiñåÿ Àðiðàí.
Øîó».
02.05 Ä/ñ «Ñìàêè êóëüòóð».
04.00 Ä/ñ «Ìèñòåöüêèé ïóëüñ
Àìåðèêè».
05.00 Ä/ñ «Îðåãîíñüêèé ïóòiâíèê».

1+1

06.10 «ÒÑÍ».
07.05 «Óêðà¿íñüêi ñåíñàöi¿».
08.00 «Ñíiäàíîê. Âèõiäíèé».
09.00 «Ëîòî-Çàáàâà».
06.25 «×åêàé íà ìåíå».
09.40 Ì/ô «Ìàøà i âåäìiäü».
08.00, 03.45 Õ/ô «Ëþäèíà íiçâiäêè». 09.50 «Ïîâåðíiòü ìåíi êðàñó».
09.40, 05.30 «Þðié ßêîâëºâ.
11.25, 12.25, 13.25, 14.25, 15.30,
Ñìiøíèé. Ñåðéîçíèé. Ñïðàâæíié».
16.40 «Ñâiò íàâèâîðiò 8».
10.25 Õ/ô «Iäåàëüíèé ÷îëîâiê».
17.45 Õ/ô «8 ïåðøèõ ïîáà÷åíü».
12.15 Õ/ô «Ãóñàðñüêà áàëàäà».
19.30, 05.00 «ÒÑÍ-Òèæäåíü».
14.15 Õ/ô «Iâàí Âàñèëüîâè÷ çìiíþº 21.00 «Ãîëîñ êðà¿íè 8».
ïðîôåñiþ».
00.15 Õ/ô «Õðîíiêà».
16.10, 20.30 Ò/ñ «Ñõiäíi ñîëîäîùi». 01.55 «Ñâiòñüêå æèòòÿ».
20.00 «Ïîäðîáèöi».
×
22.30 Õ/ô «Ëþáîâ ç ïåðåøêîäàìè».
06.00 Ì/ô.
00.40 Õ/ô «ßê âêðàñòè äiàìàíò».
06.40 «Âåëèêèé áîêñ. Àéçåê Äîãáî ICTV
Äæåñi Ìàãäàëåíî».
06.10 Áiëüøå íiæ ïðàâäà.
08.00 «Âäàëèé ïðîåêò».
07.45 ß çíÿâ!
09.00 «Ãîòóºìî ðàçîì».
09.30 Äèçåëü-øîó.
10.00 «Îðåë i ðåøêà. Ìîðñüêèé
10.50, 11.50 Îñîáëèâîñòi
ñåçîí».
íàöiîíàëüíî¿ ðîáîòè.
11.00 «Îðåë i ðåøêà.
12.45 Ôàêòè. Äåíü.
Ïåðåçàâàíòàæåííÿ. Àìåðèêà».
13.00 Ò/ñ «Êîïè íà ðîáîòi».
12.10 Õ/ô «Ðîçñiÿíèé».
17.00 Õ/ô «Ïðèìàðíèé ïàòðóëü».
13.50 Õ/ô «Áëèçíþê».
18.45 Ôàêòè. Âå÷ið.
16.00 Õ/ô «Iâàí Âàñèëüîâè÷ çìiíþº
19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè. Ïiäñóìêè
ïðîôåñiþ».
ç Ê. Ñòîãíiºì.
18.00 «Êðóòiøå çà âñiõ».
20.05 Õ/ô «Òåðìiíàòîð 4: Íåõàé
20.00 «Ïîäðîáèöi».
ïðèéäå ñïàñèòåëü».
20.30 Ò/ñ «Ñõiäíi ñîëîäîùi».
22.05 Õ/ô «Òåðìiíàòîð 5: Ãåíåçà».
22.35 Õ/ô «Òàòóñi áåç øêiäëèâèõ
00.20 Ò/ñ «Ìîðñüêà ïîëiöiÿ. Ñïåöâiääië»
çâè÷îê».


05.20 Êàðàîêå íà Ìàéäàíi.
06.20, 19.00 Õàòà íà òàòà.
09.00 Âñå áóäå ñìà÷íî!
10.30 ÌàñòåðØåô. Êóëiíàðíèé
âèïóñêíèé.
14.05 Õîëîñòÿê 8.
17.10 Õ/ô «Äæåíòëüìåíè óäà÷i».
21.55 Âå÷ið ç Íàòàëåþ Ãàðiïîâîþ.
Äìèòðî Øóðîâ.
23.10 Ñâiòàìè çà ñêàðáàìè.


03.00, 01.50 Çîíà íî÷i.
05.10, 07.50 Kids` Time.
05.15 Ì/ñ «Ëóíòiê i éîãî äðóçi».
07.00 Ì/ñ «Äðàêîíè. Ïåðåãîíè
áåçñòðàøíèõ».
08.00 Ðåâiçîð. Ìàãàçèíè.
09.50 Òàºìíèé àãåíò.
11.10 Òàºìíèé àãåíò. Ïîñò-øîó.
13.00 Ò/ñ «Áiáëiîòåêàði».
17.20 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð 2».
19.00 Õ/ô «×åðåïàøêè-íiíäçÿ».
21.00 Õ/ô «Òðàíñôîðìåðè».
00.00 Õ/ô «Ìîíñòðè».


06.00 Áàéäèêiâêà.
06.30 ÒÅÒ Ìóëüòèðàíîê.
10.45 Õ/ô «Ãiáái».
12.30 Ãîòåëü Ãàëiöiÿ.
16.30 Õ/ô «Åðàãîí».
18.30 Îäíîãî ðàçó ïiä Ïîëòàâîþ.
22.00, 01.00 100 â 1.
23.00 Êðà¿íà Ó.

ICTV
07.15 Ò/ñ «Êîä Êîñòÿíòèíà».
09.05 Ò/ñ «Âiääië 44».
12.45 Ôàêòè. Äåíü.
13.00 Õ/ô «Àíàêîíäà».
14.20 Õ/ô «Òåðìiíàòîð 4: Íåõàé
ïðèéäå ñïàñèòåëü».
16.20 Õ/ô «Òåðìiíàòîð 5: Ãåíåçà».
18.45 Ôàêòè òèæíÿ. 100 õâèëèí ç
Î.Ñîêîëîâîþ.
20.30 Õ/ô «Ïðèìàðíèé ïàòðóëü».
22.15 Õ/ô «Ïðèçíà÷åííÿ».
00.05 Ò/ñ «Ìîðñüêà ïîëiöiÿ.
Ñïåöâiääië».


05.50 Ò/ñ «Êîëè ìè âäîìà. Íîâà
iñòîðiÿ».
07.50 ßê âèéòè çàìiæ.
09.00 Âñå áóäå ñìà÷íî!
10.15 Êàðàîêå íà Ìàéäàíi.
11.20 Õàòà íà òàòà.
15.10 Õ/ô «Äæåíòëüìåíè óäà÷i».
17.00, 23.35, 23.50 ß ñîðîìëþñü
ñâîãî òiëà 5.
19.00 Áèòâà åêñòðàñåíñiâ 18.
21.20 Îäèí çà âñiõ.
22.35 Ñëiäñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè.



03.00 Çîíà íî÷i.
05.00 Ñòåíäàï-øîó.
05.45, 07.05 Kids` Time.
05.50 Ì/ñ «Äðàêîíè. Ïåðåãîíè
áåçñòðàøíèõ».
07.10 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð 2».
08.50 Õ/ô «Ñòàðòðåê».

11.10 Õ/ô «Ñòàðòðåê: Âiäïëàòà».
06.25 Õ/ô «Âàíòàæ áåç ìàðêóâàííÿ». 14.00 Õ/ô «×åðåïàøêè-íiíäçÿ».
08.05 Õ/ô «×îðíèé òðèêóòíèê».
16.00 Õ/ô «Àâòîìîíñòðè».
12.00 «Ñâiäîê. Àãåíòè».
18.00 Õ/ô «Òðàíñôîðìåðè».
12.35, 03.40 «Ðå÷îâèé äîêàç».
21.00 Õ/ô «Òðàíñôîðìåðè: Ïîìñòà
15.05 «Áðàòè Êëè÷êè. Iñòîðiÿ
çàíåïàëèõ».
ïîâåðíåííÿ».
00.00 Õ/ô «×óæi íà ðàéîíi».
15.40 «Áîêñ. Íàéêðàùi áî¿ áðàòiâ

Êëè÷êiâ».
06.55 Ò/ñ «Íåðîáè».
17.10 «Ïåðåëîìíi 80-òi».
11.30 Õ/ô «Ðîçñëiäóâàííÿ».
19.00, 02.35 «Ñâiäîê».
12.50 Õ/ô «Ïðîùàëüíà ãàñòðîëü
19.30 Õ/ô «Äâà êàïiòàíè».
«Àðòèñòà».
00.05 Õ/ô «Àðåñ».
14.25 Õ/ô «Ñàíãàì».

17.00 Õ/ô «Áîìæ».
06.00 Áàéäèêiâêà.
19.00 Õ/ô «Äâà êàïiòàíè».
06.30 ÒÅÒ Ìóëüòèðàíîê.
23.00 Õ/ô «Äðóãå êîõàííÿ».
10.45 Õ/ô «Ãiáái».
Ù
12.30 Ãîòåëü Ãàëiöiÿ.
06.50 Ñüîãîäíi.
16.30 Õ/ô «Åðàãîí».
07.45 Çîðÿíèé øëÿõ.
18.30 Îäíîãî ðàçó ïiä Ïîëòàâîþ.
08.50 Ò/ñ «Iíøà ÿ».
22.00, 01.00 100 â 1.
12.50 Ò/ñ «Âiä÷àéäóøíèé
23.00 Êðà¿íà Ó.
äîìîãîñïîäàð».
Ù
17.00, 21.00 Ò/ñ «Çàìêíóòå êîëî».
07.00, 15.00, 19.00, 02.00 Ñüîãîäíi. 19.00, 02.40 Ïîäi¿ òèæíÿ ç Îëåãîì
07.15, 05.50 Çîðÿíèé øëÿõ.
Ïàíþòîþ.
09.20, 15.20 Ò/ñ «Äîãëÿäàëüíèöÿ».
20.00 Ãîëîâíà òåìà.
17.15, 19.40 Ò/ñ «×îðíà êâiòêà».
23.00, 02.00 Ò/ñ «Íàéùàñëèâiøà».
22.00 Ò/ñ «Áiëèé íàëèâ».
01.30 Òåëåìàãàçèí.
02.40 Ðåàëüíà ìiñòèêà.
03.30 Iñòîðiÿ îäíîãî çëî÷èíó 2.
04.15 Õ/ô «Äiäóñü ëåãêî¿ ïîâåäiíêè». 05.00 Çîðÿíèé øëÿõ.
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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
Кондиціонери провідних фірм світу,
257478, 427237

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

Пшеницю, насіння детермінантної
гречки сорту «Ювілейна 100» 1-ої
репродукції, кормовий буряк білий
напівцукровий.  0973171523, 068
6067067.
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
Віддам у добрі руки кішку 257861 (п.
Тамара)

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
Стільці, парти, 269692, 0679363100
Iндивідуальні та фабричні меблі,
безкоштовна доставка по Західній
Україні, 0987939176
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

Прийму на роботу на СТО автоелектрика,
сторожа по вул. 15 квітня м. Тернопіль
0677005502, 510097
На підприємство у Тернополі потрібні
вантажники. Заробітна плата від 6 тис.
грн. 521033

рiзне

Бажаєш припинити пити? Анонімні алкоголіки 683663538
Шукаю людей, які вилікувалися від міжхребцевих гриж, або володіють інформацією щодо відповідного лікування
0986463722 (Сергій).

слово

Подільське слово | №16 (5275)
п'ятниця, 20 квітня 2018

Оголошення
Про результати конкурсного відбору експертів для визначення експертної грошової оцінки земельних ділянок

Вітаємо!

Колектив Великоберезовицької селищної ради, депутатський корпус, члени виконавчого комітету вітають з днем
народження депутата селищної ради
Петра Васильовича КОПИЛЬЦІВА.
Хай обминають вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі,
Хай світла, радісна дорога
Щасливо стелиться в житті.
Колектив CПП «Мричко» щиро вітає з днем народження тракториста
Анатолія Миколайовича ПАРТУТУ.
Бажаємо життя прожити
Без сліз, без горя, без біди.
Нехай воно щасливим буде
Сьогодні, завтра і завжди!
Педагогічний колектив Великоберезовицької ЗОШ І-ІІІ ступенів вітає
з днем народження вчителя хімії та
основ здоров’я Наталію Мирославівну ПРОЦІВ і вчителя математики і
інформатики Лідію Володимирівну
ВОЛОДКО.
Від усього серця бажаємо вам виконання всіх бажань та здійснення
мрій! Нехай успіх, радість і натхнення
стануть постійними супутниками. Нехай голова крутиться тільки від надлишку захоплення, енергії і щастя.
Щоб вас завжди оточували радісні і
щирі посмішки ваших рідних.
Працівники відділу культури Тернопільської РДА, районного будинку культури та районна організація
профспілки працівників культури
щиро вітають з днем народження
директора будинку культури с. Ігровиця Юлію Леонідівну ЧУПИК.
Бажаємо бути життєрадісною,
веселою, світитися від щастя. Нехай
кожен день дарує безліч незабутніх
миттєвостей, оточують тільки приємні люди і збуваються всі заповітні
бажання.
Щирі вітання з нагоди дня народження надсилаємо депутату Тернопільської районної ради Арсену Ігоровичу ЧУДИКУ.
Нехай завжди Вам всміхається доля,
Несуть тільки радість з собою роки,
Хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи,
Хай збуваються мрії, бажання й думки.
З повагою — депутатський корпус, коллеги
та друзі.

Колектив Тернопільської районної ради, колеги та друзі щиро вітають з днем народження начальника
загального відділу Тернопільської
районної ради Олену Анатоліївну
ФЕРЕНЦ.
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 ДНЗ «Світ малечі» с. Ігровиця щиро вітає з днем народження
музичного керівника Юлію Леонідівну ЧУПИК.
На довгий вік, на многії літа,
На шану від людей, тепло родинне,
Стелися, доле, крізь усе життя
Лише добром для доброї людини.
Педагогічний колектив Великоглибочецької ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Я. Стецька вітає вчителя математики Людмилу Теодозіївну Квас, соціального
педагога Любу Романівну Копач,
вчителя початкових класів Ірину
Ярославівну Янкаускас, технічного працівника Наталію Володимирівну Маринович.
Хай доля вам щастя багато дає,
Зозуля сто років життя накує.
Достатку — у будні, в свята —
подарунків,
Гарних подій, доброти, поцілунків
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Колектив НВК "Довжанківська
ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ" щиро вітає з днем
народження заступника директора
з навчально-виховної роботи Олену
Данилівну ТВЕРДОХЛІБ та практичного психолога Тетяну Іванівну
БЛОХІНУ.
Незабутніх вражень, щасливих подій,
Здійснення задумів, втілення мрій!
Хай прекрасним цвітом шлях життя
рясніє,
Справджуються завжди заповітні мрії.
Іменинники
Тернопільського
районного територіального медичного об’єднання — лікар загальної
практики-сімейний лікар Володимир Євгенович МАЦЕЛЮХ, лікарстоматолог Володимир Ігорович
БОЙКО, лікар з медицини невідкладних станів Галина Степанівна ЗАКІТНЮК, сестра медична Лідія Іванівна
СЕМИРКО, лікар загальної практики
-сімейний лікар Ореста Миколаївна
КОРОЛЮК, молодша медична сестра
(санітарка палатна) Галина Михайлівна СПІВАК, завідувач ФАПу Наталія Павлівна ПРОЦИК, лаборант
(медицина) Оксана Володимирівна ЛОТОЦЬКА, молодша медсестра
Світлана Василівна КІЗИМА, завідувач ФАПу, фельдшер Уляна Яківна
ЦІДИЛО, сестра медична стаціонару
Леся Зиновіївна ЗЕНЕВИЧ, молодша
медична сестра Надія Йосипівна
БУЧКОВСЬКА.
Хай ладиться скрізь: на роботі, в родині,
Щоб радісний настрій у серці не згас,
Все світле і гарне, що треба людині,
Нехай неодмінно приходить до вас!
Учасники церковного хору села
Великий Глибочок щиро вітають з
днем народження отця Михайла
Вінтонюка.
Хай на життєвій Вашій довгій ниві
Росте зерно достатку і добра,
Щоб Ви були здорові і щасливі,
Щоб доля тільки світлою була.
Педагогічний колектив Острівської ЗОШ щиро вітає з днем народження вчителя початкових класів
Оксану Ігорівну Дацко.
Творчого вогнику, віри й наснаги,
Щедрості серця, людської поваги.
На довгих стежках Вашої ниви
Будьте завжди Ви здорові й щасливі!
Колектив Територіального центру
соціального обслуговування (надання
соціальних послуг) Тернопільського
району щиро вітає з днем народження соціальних робітників смт Великі
Бірки Ірину Михайлівну КРИЦАК, с.
Романівка Ірину Ігорівну СИНИЦЮ та
с. Соборне Надію Іванівну ПИРЗУ.
Вас з днем народження щиро вітаємо,
Щасливої долі й здоров’я бажаємо,
У справах успіхів і процвітання,
І щоб збувались усі побажання!
Колектив Територіального центру
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Тернопільського району щиро вітає з днем народження заввідділення організації
надання адресної грошової та натуральної допомоги Марію Михайлівну Бирду.
Здоров’я, радості, везіння,
Натхнення, миру і терпіння.
Кохання, щастя та надії,
І щоб збулися заповітні мрії!
Працівники Фонду комунального майна у Тернопільському районі
щиро вітають з днем народження
начальника Арсена Ігоровича ЧУДИКА.
Бажаємо здоров’я, сонця у зеніті,
Любові, доброти і щастя повен дім,
Нехай у серці розкошує літо
І соняхом квітує золотим.

Оголошення
Почапинська сільська рада проводить громадське обговорення
щодо можливого добровільного об’єднання територіальних громад,
яке відбудеться 29.04.2018 р. о 16 год. в приміщенні БК с.Забойки
Тернопільського району Тернопільської області.
Довжанська сільська рада Тернопільського району Тернопільської області повідомляє, що 29 квітня 2018 року о 13 год. в приміщенні Довжанківської ЗОШ будуть проводитись громадські слухання
щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проекту
містобудівної документації с. Довжанка.

16.04.2018 року у приміщенні Тернопільської районної державної адміністрації відбулося засідання Комісії з визначення на конкурентних засадах суб'єктів оціночної діяльності на проведення експертної грошової
оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення:
— земельної ділянки, загальною площею 0,6223 га, для обслуговування будівлі насосної станції та інших
будівель за межами населеного пункту с.Шляхтинці;
— земельної ділянки, загальною площею 0,19 га, для обслуговування викуплених приміщень та споруд
АЗС за межами населеного пункту на території Чистилівської сільської ради.
За результатами засідання Комісії конкурс визначили таким, що не відбувся та було прийнято рішення
про проведення повторного конкурсу.
04.05.2018 року о 10 год. у приміщенні Тернопільської районної державної адміністрації, за адресою:
Майдан Перемоги, 1, м. Тернопіль (ІІІ поверх, Малий зал, контактний телефон (0352) 43-60-64; 43-59-30),
буде проведено конкурсний відбір експертів для визначення експертної грошової оцінки:
— земельної ділянки, загальною площею 0,6223 га, для обслуговування будівлі насосної станції та інших
будівель за межами населеного пункту с. Шляхтинці;
— земельної ділянки, загальною площею 0,19 га, для обслуговування викуплених приміщень та споруд
АЗС за межами населеного пункту на території Чистилівської сільської ради.
Експертам, які бажають взяти участь в оголошеному конкурсі, необхідно подати до Тернопільської районної державної адміністрації, у термін до 27.04.2018 року, наступні документи:
— заяву;
— копії завірених належним чином установчих документів учасника конкурсу;
— копії завірених належним чином документів, що підтверджують кваліфікацію працівників, які залучаються до виконання оцінки;
— копію, завірену належним чином, кваліфікаційного свідоцтва оцінювача, виданого у встановленому
законом порядку;
— матеріали, в яких відображається досвід проведення незалежної оцінки земельних ділянок;
— пропозиції учасника конкурсу щодо вартості виконання робіт відповідно до калькуляції витрат,
пов’язаних із виконанням робіт, а також строк виконання робіт з експертної оцінки земельної ділянки (подаються у запечатаному конверті).

Білецька сільська рада Тернопільського району Тернопільської області повідомляє про проведення
громадських слухань щодо добровільного об’єднання територіальних громад.
•
21 квітня 2018 року о 16 годині в клубі с. Біла на вулиці Крушельницької, 49;
•     27 квітня 2018 року о 16 годині в приміщенні Білецької сільської ради на вулиці Мазепи, 27, с. Біла.
Телефон для довідок 29-98-93.
Байковецька сільська рада проводить громадські обговорення містобудівної документації "Детальний
план території земельної ділянки для будівництва та обслуговування індивідуального житлового будинку,
господарських будівель і споруд, площею 0,1634 га в селі Байківці Тернопільського району Тернопільської
області” (земельна ділянка гр. Луцька М.К.).
Громадські слухання відбудуться 21 травня 2018 року о 15:00 год. у приміщенні Байковецької сільської
ради за адресою: Тернопільська область, Тернопільський район, с. Байківці, вул. Січових Стрільців, 43.
Повідомляємо, що 22 травня 2018 року о 12 годині у Смиковецькій сільській раді Тернопільського району Тернопільської області будуть проведені громадські слухання щодо детального плану території формування земельних ділянок для будівництва та обслуговування станції технічного обслуговування автотранспорту у с. Смиківці, площею 0,2030 га (кад. номер 6125287500:02:001:1817) та 0,1000 га (кад. номер
6125287500:02:001:1707).
Замовником розроблення детального плану є Смиковецька сільська рада в особі гр. Кучіри І. Д. Розробник детального плану — ФОП Омелян М. А. Ознайомитися та подати пропозиції можна з 20. 04. 2018 р. по
21.05. 2018 р.
Великогаївська сільська рада проводить громадське обговорення містобудівної документації «Детальний план території для будівництва індивідуального житлового будинку, господарських будівель і споруд в
с. Великі Гаї Тернопільського району Тернопільської області» (земельна ділянка гр. Коза Б.І.)
Громадське слухання відбудеться 11.05.2018 року об 11 год. у приміщенні Великогаївської сільської ради
за адресою: Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Великі Гаї вул. Галицька, 44Г.
Острівська сільська рада Тернопільського району (вул. Кордуби, 63) проводить конкурс суб'єктів оціночної діяльності на проведення експертної оцінки земельної ділянки, площею 0,2540 га, — землі для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної машинобудівної та іншої промисловості за адресою: с. Острів, вул. В. Ярмуша, 188а, Тернопільський район.
Документи приймають у приміщенні сільської ради. Довідки за тел. 29-17-75.
Великоглибочецька сільська рада оголошує конкурс на визначення юридичної особи для виконання
номартивно-грошової оцінки землі на території Великоглибочецької сільської ради. З пропозиціями звертатися за адресою: 47703, с. Великий Глибочок, Тернопільський р-н Тернопільської обл., вул. Середній Десяток,
12, Великоглибочецька сільська рада. Телефон для довідок 29-54-83.
Великобірківська селищна рада оголошує конкурс з призначення управителя багатоквартирних будинків на території Великобірківської селищної ради.
За детальною інформацією звертатися за тел. 49-23-60 та на офіційний веб-сайт Великобірківської селищної ради за посиланням: http://v-birky.rada.org.ua/ogoloshennya-15-26-00-21-12-2016
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОКОМПАНІЯ ПРИКАРПАТТЯ» має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для об’єкта:
Адмінбудівля за адресою: Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Забойки, вул. Шевченка, 1; тракторна
бригада, склад ПММ за адресою: Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Забойки, вул. Шевченка, 82.
Для опалення приміщень адмінбудівлі і будівлі тракторної бригади встановлені печі опалювальні.
Склад ПММ - приймання, зберігання та використання палива для заправки власного транспорту, що використовується при веденні сільського господарства.
Зберігання нафтопродуктів здійснюється в наземних резервуарах: резервуар ємкістю 24 м3
(50 м3/рік бензину) – 1 шт.; резервуари загальною ємністю 107,8 м3 (700 м3/рік дизпалива) – 2 шт.
Заправка транспорту нафтопродуктами здійснюється двома паливно-роздавальними колонками.
Зауваження приймають протягом 30 календарних днів з дати опублікування за адресою: Тернопільська районна державна адміністрація; 46018, м. Тернопіль, майдан Перемоги, 1; т/ф (0352)43-59-30; e-mail:
admin@trda.gov.te.ua.

Співчуття
18 квітня 2018 року завчасно
пішов з життя лікар – хірург, колишній завідувач хірургічного
відділення Тернопільської ЦРЛ
Нищота Ростислав Євгенович.
Він прожив 68 років, 39 із яких віддав служінню медицині. Талановитий хірург, який врятував життя,
повернув здоров’я тисячам пацієнтам та виховав плеяду хірургів.
Народився 30.04.1950 року в місті Тернопіль. По
закінченні загальноосвітньої школи вступив до Тер-

нопільського державного медичного інституту. Виявив себе як здібний, талановитий студент. Трудову
діяльність почав лікарем-хірургом у Збаразькому, а
згодом Тернопільському районах. З 1993 по 2005 рік
працював на посаді районного хірурга, завідувача
хірургічного відділення Тернопільської ЦРЛ.
Висловлюємо щирі співчуття родині покійного,
поділяємо їх горе. Розуміємо гіркоту втрати всіх, хто
знав, любив і поважав Ростислава Євгеновича.
Хай земля вам буде пухом, Ростиславе Євгеновичу.
Панахида відбудеться 20 квітня о 19 год. в будинку
скорботи, похорон - 21 квітня о 14 год.
Колектив хірургічного відділення.
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Життя як воно є

Народні прикмети

Не дочекався...

Сійся, родися…

— Васильку, візьми мене на Великдень додому, візьми мене, синку. Я притулюся десь у куточку, до
рота прикладу хустинку, щоб не кашляти, і перебуду кілька днів у рідній хаті, де і стіни лікують. Я тут
не витримаю.
— Ви, тату, як мала дитина. Тепло вам, чисто, їсти
маєте що, ще щось із дому привезу, ліки куплю.

— Я не хочу їсти, Васильку, я вже рік не був удома, –
старий Петро намагається зазирнути синові в очі. – Я сам
залишився в палаті, всіх забрали додому.
— Ну добре, добре, до свят іще чотири дні, якось буде.
Василь відвернувся до вікна, а втішений Петро почав ходити палатою, розповідаючи синові, що йому вже набагато
краще. Залишившись наодинці, припав поглядом до вікна.
Весна... Плакучі верби, які хтось посадив на лікарняному
подвір'ї, розпустилися і зазеленіли. Всюди так тихо.
—Усе-таки не всіх забирають рідні на свята, залишаються важкохворі й ті, в кого нікого немає. Самотність знову
почала огортати Петра і несамовито стискати у грудях.
– Як то витримати ще чотири дні? Коли приїду додому,
одразу піду на цвинтар до Марії. О Маріє, серце моє розривається від згадки, що тебе немає. Легенькі хмаринки
пливуть і пливуть синім небом, то скупчуються, то бліднуть і раптово губляться у безмежжі. Білі покривала на
лікарняних ліжках, запах ліків і тиша, що несамовито гнітить, обезкровлюють душу, що рветься на рідне подвір'я,
де з'явився первоцвіт.
— Боже, Боже, поверни мене додому, там шумить сосна
коло хвіртки і від смутку за мною сивіє Маріїна могила,
поверни мене на день-два, а тоді роби зі мною, що хочеш,
– шепоче Петро, задихаючись від кашлю.
— Віруню, я привезу тата на свята додому, – Василь благально зазирнув у дружинині очі, спробувавши обійняти
її за плечі.
Віра нервово повела плечем і вивільнилась з обіймів.
— Ти добре знаєш, що твій тато хворий на туберкульоз і
може заразити всю родину.
— Але ж лікар казав, що він давно не виділяє туберкульозних паличок. Тож не становить небезпеки для людей,
які його оточують.
— Ти віриш лікарям? Я взагалі вже нікому і нічому не
вірю. Ті медики тепер нічого не розуміють. Хіба лікар уболіває за нас? Більше хворих — більше грошей. Чи ти хочеш
нас приректи на вічну недугу та загибель? Віра змовкла і
до вечора не відізвалася до Василя жодним словом, а вночі довго плакала, жалібно промовляючи, що Василь її не
любить. Він пригортав дружину до грудей, цілував мокре
від сліз обличчя, просив пробачення і вкотре повторював,
що нічого з батьком не станеться, якщо перебуде свята в
лікарні.
У суботу Петро не відходив од вікна. З болем дивився на сонце, що пересувалось небом, і на листочки, що
зав'язувались у бруньках, на зелені паростки трави, що
тягнулися до світла, і на гарних молодих лелек, які кружляли високо-високо.
— До вечора ще далеко, ти приїдеш, синку, по мене,
приїдеш, Васильку. Десь у церкві Плащаницю прибрали.
Марія з п'ятниці на суботу завжди всю ніч сиділа біля
Плащаниці.
— За що Тебе, Ісусе, розіп'яли? – промовив Петро голосно. — За наші гріхи, за наші, а не за Твої, бо Ти був безгрішний. Безгрішний, а помер у такий страшний спосіб,
щоб нас, грішних, урятувати. Які нелюдські муки Ти терпів. Прости мені, що розхлюпуюся із жалю, і не залишай
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мене самого, не залишай мене. Я чув, як лікар казав синові,
що дозволяє взяти мене на кілька днів додому, що я вже
не заразний.
Сонце почало хилитися до заходу, посилаючи останні
промені на молоді крони. Принесли вечерю – молочну
кашу, чай і шматочок хліба.
– А вас чому додому не забрали? – немолода жінка, яка
принесла їжу, співчутливо подивилася на хворого. Не відповів, бо жаль стиснув спазмом горло. Коли вона через деякий час зайшла забрати посуд, то побачила, що він до їжі
не доторкнувся. Важко зітхнувши, понесла все до кухні.
Петро на мить відчув присутність в палаті Маріїного духу.
Це відчуття було таке сильне, що він мало не знепритомнів. У грудях запекло, світ якось дивно хитнувся, а погляд
не міг покинути плакучої верби, що так журливо опустила
свої прекрасні розквітлі віти. Притулився гарячою щокою
до холодної подушки і так пролежав до ранку, не заплющивши очей. Місяць зазирав у велике вікно, то ховаючись
за хмарами, то виринаючи з-за них, кидав свій холодний
відблиск на бліде, змучене хворобою обличчя та на сухі
блискучі очі, в яких залягла невимовна туга.
Раненько на Великдень Василь із Вірою та восьмирічним Ромчиком пішли до церкви. Після Служби Божої хотів їхати до лікарні, але приїхала в гості Вірина рідня. До
вечора сиділи всі за багатим святковим столом, вітаючи
одне одного з Воскресінням, співали "Христос Воскрес!", а
також веселих українських гаївок. Василь відчув у грудях
такий невимовний смуток, що не витримав і вийшов надвір. У церкві дзвонили на честь свята, а смуток переростав у страшний душевний біль, що ятрив серце. Згадав, як
колись, саме на Великдень, десятирічним хлопчиком лежав після операції на апендицит у реанімаційному відділенні. До нього нікого з рідних не впускали, то тато весь
день простояв під вікном. Він усміхався до Василька крізь
сльози, ліпив з пластиліну тваринок і показував йому. Лікар відганяв тата від вікна, він відходив, знову повертався і стояв доти, доки Василько не заснув. Прокинувшись
наступного дня на світанку, хлопчик знову побачив тата,
який зазирав у вікно. Дотепер не знає, де тоді ночував
батько...
Відпровадивши гостей, сумно сидів іще близько години, а потім ліг спати. Та заснути не міг. Віра горнулася до
нього, цілувала й гаряче шепотіла, що кохає його.
Вранці, готуючи для батька сумку з їжею, поклала туди
найсмачнішу ковбасу, найдорожчі цукерки і кілька найкращих мандаринок. Відчував себе таким спустошеним,
що майже не чув її слів. У лікарні був вражений тишею,
що залягла в коридорах. Не став дочікуватися ліфта, побіг
сходами на сьомий поверх. Батькове ліжко було порожнє,
лише пружини чорніли, різко контрастуючи з білизною
застелених ліжок. Ледь переставляючи важкі ноги, підійшов до чергової медичної сестри. Не чекаючи запитання,
вона тихо промовила, що ніхто такого не очікував. Широкий інфаркт розірвав батькове серце саме на Великдень.
— Робили все можливе, але, на превеликий жаль... — і
замовкла...

Згідно з народними прикметами, коли з’являються
проліски, розпочинають
оранку городів. Поява пухнастих котиків на вербі означає, що час сіяти салат, ранню
редьку та капусту. Із квітів
у цей час висаджують маргаритки, люпин, однолітні
флокси, запашний горошок.
Як тільки покриється пухнастими суцвіттями ліщина,
можна сіяти редиску і шпинат, із квітів — нагідки, волошки і мак.
Моркву висівають, коли
зацвіте осика.
Зацвіли нарциси — висаджують розсаду ранньої капусти, сіють горох і буряки.
Листочки дуба розпустилися — заморозків більше
не буде. Тож настав час для
посіву теплолюбних культур
— квасолі, кабачків, огірків і
гарбузових.
Зацвіли черемха і глід —
сіють кукурудзу, соняшник,
садять пізні сорти картоплі.
«Запалив» свічки каштан,
цвіте горобина і духмяніє
бузок — можна сміливо висівати огірки і висаджувати
розсаду помідорів, перцю
та баклажанів у відкритий
ґрунт.
Зацвіли півонії — сіють кавуни, дині.
Розпускаються вишні —
сійте кріп.
Лопаються сережки у берези — час сіяти хліб.
Найпізніший термін посіву
вівса — коли цвітуть яблуні.
Горобина зацвітає — можна сіяти огірки і помідори.
Цвітіння калини нагадує,
що треба садити огірки і помідори, гарбуз, патисони.
Закувала зозуля — сіють
льон.

До речі, у давнину початком весни городники вважали день, коли зацвітає матий-мачуха. Саме від цього
дня і відраховували час для
початку весняних польових
робіт. На 11-й день білили дерева, згрібали опале листя,
саджали саджанці фруктових
дерев. На 14-й — починали
обробляти ґрунт, готувати
грядки. На 23-й — можна
було сіяти і садити ранні
овочі: цибулю, буряки, ріпу,
петрушку, моркву, горох, редиску, редьку. Через 30 днів
саджали ранню картоплю.
Якщо ж мати-й-мачуха зацвіте раніше Благовіщення (7
квітня), то посадку картоплі
краще відкласти до цвітіння
черемхи. Існує ще одне перевірене віками правило: картоплю садять не раніше, ніж
розпуститься листя не березі, але не пізніше, ніж зацвіте
черемха. Не бажано її садити
у середу та суботу — буде
псуватися.
А ось соняшники краще
садити саме в суботу, до сходу сонця або після його заходу.
Гарбуз краще садити у вівторок.
Горох краще сіяти на світанку, наприкінці квітня і на
початку травня.
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Ольга Яворська, "Нова Зоря".

Усміхніться

Галицькі мами дуже люблять свої домівки
Кожного Божого дня вони ведуть постійну вахту,
пильнуючи свої обійстя і володіння, мобілізують і залучають до цієї священної місії дітей та чоловіків,
попри їх кволі протести. Замітають, миють, пуцують, фарбують, витирають, перебирають і вискладують, аж поки не заблищить
так, що можна причесатись.
Сили до своїх хат у галичанках
стільки, що вони постійно мусять щось робити, щоб вона не
розірвала їх середини, як зуби в
гризунів, котрі постійно ростуть, і ті мусять вічно щось
гризти, щоб їх сточувати.
Для галичанки нема гіршого, коли дочка капарниця. Хай би вже навіть пила чи
шо, але шоб в хаті все було гарно поскладано, і то
легше. Таємне мистецтво під кант поскладаних рушників і футболок, коли відкриваєш шафу, і там ніби
3-D дизайнер нагенерував текстур, що аж страшно
витягувати щось – воно безнадійно вже втрачене.
Мало хто із сучасних юних здатен повторити таку
магію.
Галицька мама одночасно жонглює десятком речей - чашки, пательні, сорочки, шкарпетки, чайник,
рушник, віник, щоденник. Навіть коли вона просто
проходить по кімнаті, то у її фарватері стає чистіше і впорядкованіше. Вона знає, як дати раду всьому,
бо веде сеанс одночасної гри зі всім, що відбувається

в неї вдома, тримає в голові всі ходи і комбінації. Де
що підправити, там переться, тут вариться, там
печеться, тут серіал одним оком, там через вікно
крикнути, шоб кльоцок малий зліз з дерева, бо ше
впаде, зараза така.
Думаю, якщо в майбутньому вчені навчаться проникати в ментальність людини, то у психотерапевтах
з їх довготривалими візитами потреба відпаде. Галицька мама зайде в голову, за 15
хвилин поскладає всі слоїчки
на місце, повитирає пилюку,
витріпає життєві доріжки
і поставить на кухонний стіл гілочку бузкову, щоб
гарно пахло. І поправить комірець.
Приходячи у гості до своїх сучасних і по-хорошому
легковажних дітей, вони тишком совають речі на
місце, миють посуд і складають іграшки. Бо це дія
вже напівавтоматична.
Може, тому ми і виросли вже такими трохи безтолковими, бо бачили ідеал і навіть не намагаємось
його досягти, розуміючи нереальність цієї задачі. Але
все ще багато з нас не годні заснути з непомитим
посудом у мийці, котрий виє з кухні, як собака Баскервілів і кличе.
І ми йдемо. Бо що би мама на то сказала?
Володмир ГЕВКО.
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Правила життя Джона Террі
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Спортивний калейдоскоп

Джон Террі (на фото) — видатний центральний захисник, зірка світового футболу, легенда лондонського
«Челсі». П’ятиразовий чемпіон Англії, найрезультативніший оборонець в історії лондонського клубу. Сьогодні Джон захищає кольори «Астон Віли» з Бірмінгема у другому англійському футбольному дивізіоні. Сайт
football.ua зібрав висловлювання Террі, які найкраще висвітлюють його життєву філософію, завдяки якій він
сягнув спортивних висот.

Про сім’ю. «Я щиро вдячний своїй чудовій сім’ї за безмежну любов
і підтримку. Хочу подякувати моїй дружині Тоні і дітям Джорджі
і Самер. Ви були моєю опорою впродовж усієї моєї кар’єри. Я вас
дуже люблю і за все вдячний. Ви святкували мої успіхи, коли я перемагав, і підтримували мене, коли я програвав».
Про переможний фінальний матч Ліги чемпіонів-2012. «Той фінал означав для мене дуже багато. Грав я чи ні. Мені тоді зробили
операцію на коліні перед грою з «Наполі», потім я повернувся на
поле, забив гол, зробив усе можливе. І тепер, озираючись назад, я
вважаю, що чимало дав команді і на полі, і в роздягальні».

Про фанатів. «Фанати завжди будуть для мене на першому
місці. Запам’ятаю назавжди підтримку, яку отримав у команді з
першого матчу. Я пройшов з клубом крізь важкі й успішні часи,
які складалися до смішного неймовірним чином. Це, без сумніву,
допомогло мені стати тим, ким я став».
Про перші кроки в «Челсі». «До моїх обов’язків належало миття
трьох роздягалень гравців основного складу на тренувальній базі,
а також у дні матчів я відповідав за форму. Ще мені потрібно було
чистити бутси трьох гравців: Деніса Вайза, Дейва Лі та Едді Ньютона».
Про дружину. «Одна із трьох найголовніших у моєму житті людей, кому я хотів би подякувати, — це моя дружина. Коли програю
матч, а в нас замовлений на цей вечір столик у ресторані, вона телефонує і каже: «Все, ми сьогодні нікуди не йдемо».
Про бажання перемагати. «Мій брат на кілька років старший
за мене, і оскільки я грав і тренувався з ним і його друзями, то
був наймолодшим, тому мені треба було бути сильнішим, агресивнішим, не дозволяти себе відштовхувати. Це допомагало мені
впродовж багатьох років, і я до сих пір ненавиджу програвати. Для
мене головне – перемагати, і чим успішнішим ставав «Челсі», тим
важливіше було перемагати».
Про понад 700 матчів за «Челсі». «Впродовж 22-х років цей
клуб був моїм життям, дав мені можливість конкурувати з кращими гравцями, встановлювати рекорд за рекордом, вигравати трофей за трофеєм. Чим більше ми вигравали, тим сильнішим ставало моє бажання старанно працювати і вимагати
більшого від себе і команди. Ця одержимість допомогла мені
стати найуспішнішим капітаном в історії «Челсі», і я надзвичайно гордий, що мені довелося опинитися в компанії з такими
гравцями, як Рон Гарріс, Пітер Бонетті, Френк Лемпард, Джон
Голлінс і багато інших великих футболістів, стати одним із тих,
хто зіграв за лондонський клуб найбільшу кількість матчів».

Про свою кар’єру у збірній Англії. «Я неймовірно пишаюся тим,
що зіграв 78 матчів за збірну. Двічі був її капітаном. Це – найбільша
честь у футболі. Цього хоче кожна дитина. Я просто розчарований
тим, як це закінчилося, щоправда, ніколи не думав, що просто піду.
Мало трапитися щось важливе, аби я сказав «досить». Коли проводиш за збірну 50 матчів, потім 60, потім 70... У мене була мета — 100
матчів за збірну. Це все, чого я коли-небудь хотів. Перше — зіграти за
Англію, друге — бути капітаном, третє — провести за збірну 100 ігор.
Я все віддав Англії. У 2004-му був у Португалії у складі національної
збірної Англії на чемпіонаті Європи і пропустив народження своїх дітей. Я пропустив кращий день свого життя. Тому мене засмучує, що
все закінчилося, якщо чесно. Це було найкраще — грати за Англію».
Про незабите пенальті у фіналі Ліги чемпіонів-2008. «Це пенальті буде переслідувати мене все життя, я згадую про нього постійно.
Сплю по кілька годин, прокидаючись, сподіваюся, що це – всього
лише страшний сон, але ні... Коли я дивлюся цей момент у повторі, не
можу повірити своїм очам. Мені не соромно за сльози, адже це трофей, заради якого вся команда працювала довгі роки».
Про те, що в дитинстві вболівав за «Манчестер Юнайтед». «Я ріс
уболівальником «Манчестер Юнайтед». Знаєте, як це буває, коли ти,
хлопчисько, хочеш підтримувати команду, яка перемагає всіх? І мій
батько, і мій дід — обидва були вболівальниками МЮ. Але з першого
дня у «Челсі» я знав, що прийшов у клуб, в якому мені хочеться залишитися. Я просто любив його. Але і «Манчестер Юнайтед» цікавився
мною».
Про Ліонеля Мессі. «Мої діти обожнюють Мессі. Коли закінчу з
футболом, буде приємно згадати, що я протистояв такому сильному
футболістові. Для мене абсолютно очевидно, що він — найкращий
гравець усіх часів. Це велика особистість і велика людина, яка ще багато що може дати спорту . По-моєму, він здатний на все. Він неперевершений».
Про Жозе Моуріньо. «Він — найкращий тренер, з яким я займався.
Жозе став першим менеджером, котрий прийшов і зробив революцію
в «Челсі». Він першим прокидався вранці і виставляв тренувальні конуси. Гравці приходили на заняття, а він уже там був, навіть коли була
злива. Жозе стежив за кожним, і коли щось казав, ніхто не відволікався і не грав з м’ячем. Усі його слухали. Він був босом. Я віддав би
усе заради нього — був готовий навіть покинути поле в труні. Кожен
гравець відчував те саме».

Спорт | Молоді і перспективні

Майбутні зірки світового футболу
Продовження. Початок — у № 14, №15 «Подільського слова».

Габріель ЖЕЗУШ, «Манчестер
Сіті», 21 рік.

Бразилія славиться атакуючими футболістами. Але вже давно у бразильській збірній не
було форварда рангу Роналдо або Рівалдо.
Габріель цілком може порушити цю неприємну тенденцію. Позаминулого сезону він
забив 13 голів у 22-х матчах за «Палмейрас».
«Манчестер Сіті» викупив його контракт за
32 мільйони євро, залишивши до зими на
батьківщині. В 10-ти матчах минулого сезону
він забив 7 м’ячів і відзначився 4-ма результативними передачами. І це зовсім без адаптації і навіть без зборів із новою командою.
Не дає можливості Жезушу відволікатися від
футболу мама, яка забирає всю його зарплату, не дозволяє цілуватися з дівчатами і водить на тренування.

Деле АЛІ, «Тотенгем», 22 роки.

Він міг піти кривою стежиною і не стати
професійним спортсменом. Його мати випивала, мала четверо дітей від різних чоловіків, Баміделе Джермейн — молодший. Його
батько — нігерієць, який утік подалі відразу
після народження хлопчика. З дитинства
футбол займав увесь його час. Випадково
талановитого хлопчину помітив Майк Доув,
котрий очолював академію клубу «Мілтон
Кінс Донс». Він запросив Алі до себе, а згодом
став офіційним опікуном і зі своєю дружиною

дав йому будинок та батьківську підтримку.
«Тотенгем» купив юного півзахисника за 7
мільйонів євро. Перехід на найвищий рівень
англійського футболу дався Алі легко і впевнено.

ника. Через три роки вже Сане відмовив баварцям, щоби перейти в «Манчестер Сіті» за
44 мільйони євро. Коли Хосеп Гвардіола вів
переговори з «містянами», одним із перших
у його списку для підсилення команди був
саме Лерой. І про це ніхто не пошкодував.
Лерой — найшвидший футболіст в історії англійської Прем’єр-ліги, в одному з матчів він
зробив ривок зі швидкістю 35,48 км/год. На
полі він, немов герой фільмів «Форсаж» —
зухвалий, рішучий і блискавичний.

Марко АСЕНСІО, «Реал» (Мадрид),
22 роки.

Лерой ЗАНЕ, «Манчестер Сіті»,
22 роки.

Лерой народився в сім’ї спортсменів —
його батько був футболістом і виступав за
збірну Сенегалу, а мама завойовувала бронзові медалі з художньої гімнастики на Олімпійських іграх-1984. Лерой Зане (на фото)
виховувався в академії німецького «Шальке»,
там же розпочав професійну кар’єру. У 2013му міг опинитися в «Баварії», але мюнхенці
забракували трансфер 16-річного півзахис-

Марко народився на острові Пальма-деМайорка в сім’ї іспанця і нідерландки. Він
виховувався в місцевій «Мальорці» і розпочинав професійну кар’єру в Сегунді. Там на талант і потенціал юнака звернули увагу скаути
іспанських суперклубів. Він мав опинитися в
«Барселоні», вже вибирав житло в передмісті
столиці Каталонії, але «Барса» поскупилася,
вирішивши виплачувати суму в 4,5 мільйона
євро кількома траншами, що категорично не
влаштувало «Мальорку». Цим скористався
мадридський «Реал», придбавши талановитого футболіста. Він виявився надзвичайно
корисним для Мадрида, успішно змінюючи
Кріштіану Роналду. В Мадриді не сумніваються, що цей хлопець — майбутній володар Золотого м’яча.

Федерація футболу Тернопільської області підписала договір
про співпрацю з Опольською футбольною асоціацією (Польща).
Для ФФТО це перша угода подібного
плану. «Домовилися про співпрацю,
насамперед, у розвитку дитячого,
жіночого та ветеранського футболу.
Досягнуто домовленості про підготовку спільних програм розвитку
футболу», — зазначив голова Федерації футболу Тернопільської області
Тарас Юрик. Представники Тернопільщини мали можливість оглянути
інфраструктурні футбольні об’єкти в
польському містечку Ключборк біля
Ополля.
Керівництво футбольного клубу
«Нива» відправило у відставку головного тренера Сергія Задорожного у зв’язку з незадовільними
результатами команди. Так, «нивівці» програли 3 стартові поєдинки
весняної частини сезону другої ліги
України із загальним рахунком 0:4.
Разом із Сергієм Задорожним посаду
спортивного директора клубу залишив Самір Гасанов, який фактично
виконував функції помічника головного тренера. Виконуючим обов’язки
головного тренера колективу з Тернополя призначений наставник воротарів Вадим Боженко.
Чинний чемпіон Тернопільської
області великогаївський «АгронОТГ»
(Тернопільський
район)
дозаявив на футбольний сезон2018 іще трьох футболістів. Тепер
у загальній заявці команди — 18
гравців, інформує офіційний сайт
Федерації футболу Тернопільської
області. Офіційно «агронівцями» стали 28-річний Роман Гаврилюк (грав
за «Тернопіль» і теребовлянську
«Ниву») та 19-річний захисник Михайло Оконський (виступав за теребовлянську «Ниву»). Після піврічної
перерви повернувся до команди 20річний воротар Іван Рогаль (захищав
кольори чортківського «Кристалу» і
ФК «Тернопіль-Педуніверситет»).
У першому чвертьфінальному
двобої Ліги чемпіонів Тернопільщини команда «Лісма», яка представляє Шляхтинці Байковецької
об’єднаної територіальної громади, перемогла на власному стадіоні «Юність» з Горішньої Слобідки
(Монастириський р-н.) 3:0. Рахунок
у першому таймі ударом у дальній
кут воріт відкрив Володимир Льошка. Через декілька хвилин Андрій
Шпилюк вискочив віч-на-віч із воротарем і точно пробив у ближній кут
воріт — 2:0. На 79-й хвилині гості залишилися в меншості. Ярослав Агрес
наприкінці другої 45-хвилинки після
подачі Юрія Стеця у падінні головою
поцілив у голкіпера, який разом із
м’ячем опинився у воротах — 3:0.
Матч-відповідь відбудеться в неділю, 22-го квітня.
На стадіоні смт Велика Березовиця
Тернопільського району 22 квітня
2018 року о 16 год. відбудеться
календарна гра 1 туру чемпіонату
Тернопільської області з футболу
ДСО-Поділля (Тернопільський район) – ФК Зборів. ФК"Агрон" у 1-му
турі зіграє на виїзді з чортківським
"Кристалом".
Сторінку підготував Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.
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Все буде смачно

Найсмачніші супи

лити, поперчити. Як закипить,
варити на маленькому вогні 20
хвилин. Перед подачею на стіл посипати зеленню.

дати нарізані помідори без шкірки і томатну пасту. Тушкувати все
під кришкою на маленькому вогні
10 хвилин. Викласти в яловичий
бульйон, додати нарізані огірки і
оливки, довести до кипіння. Перед
подачею на стіл в кожну тарілку
покласти скибочку лимона.
Дуже смачно зі сметаною і подрібненою зеленню.

Томатний суп з фрикадельками і бобами

Гороховий суп з мисливськими ковбасками

Інгредієнти:
горох - 1 скл.;
картопля - 3 шт.;
морква - 1 шт.;
цибуля - 1 шт.;
ковбаски мисливські - 5 шт.;
плавлений сир - 1 шт.;
зелень, сіль, спеції - за смаком.
Приготування. Горох замочити на кілька годин. Варити до
готовності, постійно знімаючи
піну, додати картоплю.
Цибулю дрібно нарізати,
моркву натерти на тертці, обсмажити до готовності, додати
нарізані кружальцями ковбаски.
Сир натерти на крупній тертці.
Додати до супу, варити до повного розплавлення сиру. Посипати
зеленню.

Інгредієнти:
яловичий фарш - 400 г;
боби - 1 скл. (заздалегідь замочені у воді);
картопля - 3 шт.;
морква - 1 шт.;
цибуля - 1 шт.;
часник - 3 зубці;
болгарський перець - 1 шт.;
томатна паста - 2 ст. л.;
сіль і спеції - за смаком.
Приготування. Зварити боби
в підсоленій воді до готовності.
Сформувати з фаршу невеликі
фрикадельки і вкинути їх у суп.
Цибулю і моркву нарізати маленькими кубиками, обсмажити,
додати дрібно нарізаний болгарський перець, часник, томатну
пасту, тушкувати під кришкою на
маленькому вогні 10 хвилин (помішуючи, щоб не пригоріло). Викласти в суп. Додати картоплю,
натерту на крупній тертці, посо-

Солянка з грибами

Інгредієнти:
яловичина - 300 г;
ковбаски копчені - 200 г;
шинка - 200 г;
цибуля - 1 шт.;
гриби - 200 г (підпеньки, заздалегідь відварені);
огірки квашені - 2 шт.;
оливки - 150 г (без кісточок);
помідори - 2 шт.;
томатна паста - 2 ст. л.;
лимон - 1 шт.;
сіль і спеції - за смаком.
Приготування. Зварити в підсоленій воді бульйон з яловичини,
м'ясо нарізати невеликими шматочками. Додати гриби.
Цибулю нарізати, обсмажити
до золотистого кольору, додати
нарізану шинку і копчену ковбасу,
обсмажити все разом 5 хвилин, до-

Фінський суп з лососем
і вершками

Інгредієнти:
суповий набір з лосося - 300 г
(голови, хребти, хвости);
філе лосося - 100 г;
картопля - 3 шт.;
морква - 1 шт.;
цибуля - 2 шт.;
вершки нежирні - 1 скл.;
сіль і спеції - за смаком.
Приготування. Суповий набір варити з цілою цибулиною,
знімаючи піну. Бульйон процідити, додати картоплю, нарізану
маленькими кубиками, дрібно
нарізану цибулю і моркву. Як
бульйон закипить, додати нарізаний лосось, сіль і спеції. Варити
20 хвилин, постійно знімаючи
піну. Влити вершки, довести до
кипіння, зняти з вогню і дати настоятися 20 хвилин.

Шурпа з яловичини

Інгредієнти:
яловичина на кістці або
м'якоть і реберця - 800 г;
цибуля - 2 шт.;
помідори без шкірки - 3 шт.;
морква - 2 шт.;
болгарський перець - 2 шт. (бажано різного кольору);
картопля - 6-7 шт.;
часник - 5 зубців;
гострий перець - 1 шт.;
томатна паста - 1 ст. л.;
зелень, спеції та сіль - за смаком.
Приготування. М'ясо нарізати на шматки, обсмажити в казані
на сильному вогні, додати моркву,
нарізану кружальцями, і цибулю,
нарізану півкільцями, все разом
тушкувати до м'якості. Додати воду
і тушкувати годину, не забуваючи
знімати піну.
Картоплю, болгарський перець і
помідори нарізати великими шматками, покласти в бульйон. Додати
спеції, довести до кипіння. Додати
томатну пасту, нарізаний часник і
гострий перець, не розрізаючи його.
Накрити кришкою і на маленькому
вогні варити годину.
Вийняти гострий перець і нарізати його маленькими шматочками
в тарілку, посипати зеленню.
Смачного!

Реклама

Дитячий майданчик

Соловей і Жук

У садку співав Соловей. Його пісня була
дуже гарна. Він знав,
що його пісню люблять
люди. Того й дивився з
погордою на квітучий
сад, на синє небо й на
маленьку дівчинку,
що сиділа в саду й слухала його пісню.
А коло Соловейка
літав великий рогатий Жук. Він літав і гудів.
Соловей припинив свою пісню та й каже:
– Перестань гудіти. Ти не даєш мені співати.
Твоє гудіння нікому не потрібне. Та й краще,
аби тебе, Жуче, зовсім не було.
Жук гідно відповів:
– Ні, Солов'ю, без мене, Жука, неможливий
світ, як і без тебе, Солов'я.
– Ну й мудрець! – всміхнувся Соловей. – Виходить, що й ти потрібен людям? Ось запитаємо дівчинку, вона скаже, хто потрібен людям,
а хто ні.
Полетіли Соловей і Жук до дівчинки та й питають:
– Скажи, дівчинко, кого треба залишити в
світі – Солов'я чи Жука?
– Хай собі будуть і Соловей, і Жук, – відповіла дівчинка. Тоді подумала й додала: – Як же
можна без Жука?
Василь Сухомлинський

Знайди відмінності

Загадки

Все у зелені довкола:
Пасовища, ліс і поле.
Мчать струмочки до ріки,
Ліплять гнізда ластівки,
І в сороки новина,
Облетіла всіх вона,
Сповіщаючи: …
(весна)

На зеленії листочки
одягли біли віночки.
Усміхаючись весні,
зацвітають …
(яблуні)

Веснянка

Ішла весна-красна
у синій хустинці.
Несла весна-красна
у скриньці гостинці.
Ягнятам – травицю,
гусятам – водицю,
каченятам – ряску,
а малятам – казку.
Тамара Коломієць

Лабіринт

