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Служу народу України!
Протягом тижня на постійне місце дислокації до
Тернополя із зони проведення антитерористичної
операції повертатимуться військовослужбовці
Тернопільської окремої
артилерійської бригади.
Перший ешелон із особовим складом і технікою
прибув у понеділок, 23
квітня. Військових зустрічали представники влади,
духовенства, волонтери,
рідні та побратими.

Нарешті додому

Оркестр 44-ї ОАБ вітав наших захисників урочистим маршем, а присутні дарували їм квіти та
свою вдячність. На очах у рідних — сльози радості, адже нарешті відбулася та довгоочікувана
зустріч, про яку всі мріяли.
Обійми і поцілунки були дещо згодом. Спочатку — урочистості, під час яких військовослужбовців заохочували медалями, відзнаками
та подяками за взірцеве виконання службових
обов’язків. Представники влади дякували воїнам (серед яких було десять жінок) за їхній героїзм і патріотизм, професіоналізм і самовідданість.

«Мені особливо приємно бачити військових
Тернопільської окремої артилерійської бригади
вдома. Пригадую 2014 рік, коли мав розмову з
Президентом України Петром Порошенком,
який підтримав ініціативу відновлення військової частини у Тернополі», — зазначив голова
ОДА Степан Барна.
Він зауважив, що на Тернопіллі були добрі
традиції захисту Вітчизни. Формувалися військові з’єднання. Але в якийсь час хтось прийняв немудре рішення, що нам не потрібна армія.

«Сьогодні ми відроджуємо військові частини.
І Тернопілля має чим пишатися, бо символом
гордості є бойова Тернопільська окрема артилерійська бригада. Понад 5 тисяч військовослужбовців пройшли війну. І сьогодні вони повертаються додому. Дякую вам за кожен день,
проведений в очікуванні нашої спільної перемоги на сході України, під «Градами» російських
окупантів, під їхнім шквальним вогнем. Для Тернопільщини відновлення Збройних сил України
і надалі залишатиметься пріоритетним, для цього ми працюємо над відновленням інфраструктури артилерійської бригади», — звернувся до
військових-артилеристів голова ОДА.
Прибулих у місце постійної дислокації військових поблагословив владика Нестор та побажав усім українцям перемоги над агресором
і миру на рідній землі. Військовослужбовці й
присутні вшанували хвилиною мовчання героїв
артилерійської бригади, які, захищаючи територіальну цілісність і незалежність України, віддали найдорожче — власне життя.

Привітав із поверненням додому захисників і голова Тернопільської райдержадміністрації Олександр Похилий.
«Ваше повернення є свідченням того, що боротьба була успішною. І хоча ще не закінчилася
війна, але ви вистояли. Дякуючи вам, авторитет і
статус військовослужбовця сьогодні є високим,
а професія — престижною. Ви — гордість України, тож дякуємо за те, що з честю та гідністю несете звання українського воїна», — наголосив
Олександр Ігорович.
«Ми раді вітати вас на мирній землі. Впевнений, завдяки українським військовослужбовцям
вдається сьогодні тримати захищеними рубежі
державних кордонів», — додав т. в. о. командира військової частини А3215 полковник
Олександр Машковський.
Після закінчення урочистої частини воїни
поринули в обійми найрідніших, не стримуючи
ні сліз, ні емоцій. Дружини пригортали до серця своїх коханих, діти міцно обіймали батьків, а
матері плакали, не в силі відірвати поглядів від
своїх синів і дочок.

А вже зовсім скоро вони вирушать у
відпустки, щоб відпочити і набратися
нових сил. На підрозділ чекає доукомплектування особового складу, відновлення техніки та бойове злагодження.

Лілія КУЛЕНИЧ.

Як скласти
посівний
календар
Реклама
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Підсумки і перспективи

25 квітня під головуванням голови Тернопільської районної державної адміністрації
Олександра Похилого відбулося чергове засідання колегії Тернопільської РДА за участю
сільських, селищних голів, керівників відділів, управлінь РДА, районної ради, представників ЗМІ. У роботі колегії взяв участь голова Тернопільської районної ради Андрій
Галайко та начальник відділу експлуатаційного утримання автомобільних доріг і технічного нагляду управління капітального будівництва ОДА Віктор Соколовський.

На порядок денний засідання винесено низку
важливих питань життєдіяльності району.
Про підсумки роботи господарського комплексу району доповідав начальник відділу економічного та агропромислового розвитку і торгівлі
РДА Володимир Заверуха. Як повідомив Володимир Олегович, завдяки стабільній роботі підприємств різних галузей економіки район має високі
соціально-економічні показники розвитку. Зокрема,
зберігається позитивна динаміка щомісячного зростання промислового виробництва та реалізованої
продукції. Програма соціально-економічного розвитку з реалізації промислової продукції виконана на
107%. Понад завдання реалізовано продукції на суму
8760 тисяч гривень. Цікаво, що реалізація промислової продукції на одну особу у січні 2018 року по
району становила 1993,2 гривні (по області — 1725,5
гривні).
Позитивні показники — і в сільському господарстві. У районі успішно тривають весняно-польові
роботи. Високі показники характеризують виробництво м’яса, зокрема свинини. Правда, зауважив
доповідач, аграрна політика в державі не сприяє розвитку молочного тваринництва. Сільськогосподарські товаровиробники не зацікавлені у виробництві
молока та яловичини через низьку прибутковість.
Тому поголів’я ВРХ утримують лише у п’яти господарствах району, пункти заготівлі молока діють
лише в одній сільській раді. Володимир Заверуха нагадав, що триває збір документів для виплати дотації
населенню за молодняк ВРХ. Відповідна інформація
з цього питання розіслана у всі сільські та селищні
ради Тернопільського району, об’єднані територіальні громади.
Володимир Заверуха також охарактеризував стан
справ у торгівлі, малому бізнесі, зовнішньоекономічній та інвестиційній діяльності, транспорті, енергетиці та енергозабезпеченні, будівництві, соціальній
сфері.
Про виконання бюджету Тернопільського району та районного бюджету за І квартал поточного
року інформувала начальник фінансового управління РДА Ольга Казимирів. До зведеного бюджету Тернопільського району за цей період надійшло
34560,3 тисячі гривень власних доходів. План виконано на 125,1%, одержано понад план 6925 тисяч гривень. Всі 28 місцевих бюджетів та районний бюджет
виконали план щодо доходів загального фонду.

Власні доходи районного бюджету — 19651,5 тисяч гривень, 143460,4 тисячі гривень – міжбюджетні
трансферти (88,8% до загальної суми надходжень).
Найбільшу зацікавленість присутніх викликало питання про стан автомобільних доріг районного призначення та звіт про роботу за 2017 рік,
план щодо їх ремонту на 2018 рік, про що доповів
на колегії в.о. начальника філії «Тернопільський
райавтодор» Василь Капічовський. Філія нині обслуговує лише дві автодороги державного значення
у Тернопільському районі — Тернопіль – Скалат –
Жванець та Мишковичі – Дружба, усі інші дороги з 1
квітня 2018 року — на балансі управління капітального будівництва Тернопільської ОДА. Василь Михайлович констатував, що з кожним роком районні
автомобільні дороги місцевого значення руйнуються та стають непридатними для експлуатації. Потребують негайного ремонту дороги в селах Почапинці
— Драганівка, Чистилів, Івачів Горішній, Ігровиця,
Йосипівка – Мар’янівка та інші.
Начальник відділу експлуатаційного утримання автомобільних доріг та технічного нагляду
управління капітального будівництва ОДА Віктор
Соколовський, характеризуючи стан та перспективи розвитку дорожньої інфраструктури Тернопільського району та Тернопільської області, сказав, що
16 квітня ОДА затвердила перелік об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального
користування місцевого значення за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.
Цей перелік складався на основі пропозицій РДА,
місцевих громад, депутатів. Цього року планують
відремонтувати 59 доріг місцевого значення на суму
252084,6 тисячі гривень. Кошти були розподілені
пропорційно між усіма районами. У Тернопільському районі заплановано ремонт 5,1 кілометра доріг на
суму 18632 тисячі гривень. Буде проведено ремонт
на таких дорогах – Ігровиця – Дубівці — Смиківці;
Ангелівка; Забойки – Драганівка; Велика Березовиця – Буцнів – Хатки – Мишковичі; Біла – Чистилів
– Плотича. «Щоб відремонтувати всі траси у Тернопільському районі, потрібно 2 мільярди гривень,
— констатував Віктор Соколовський. — Тому, щоб
не розтягнути цю роботу на десятиліття, потрібно
об’єднати зусилля та бюджети й спільно взятися за
цю нелегку працю».
Про роботу Тернопільського районного центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді доповів заступник директора, начальник відділу соціальної роботи центру Едуард Грішин. Він детально
охарактеризував роботу Центру щодо здійснення
соціальної підтримки сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, розповів про здійснення
соціального супроводу прийомних сімей та дитячих
будинків сімейного типу, соціальної та психологічної
підтримки учасників АТО, внутрішньо переміщених
осіб та членів їх сімей, а також про акції та рекламні
кампанії соціального змісту, іншу роботу.
Галина ЮРСА – ТРР «Джерело».

Актуально

Степан БАРНА: «Створення
єдиної помісної Православної
церкви — це остаточне
унезалежнення від Москви!»
Багато православних громадян
України хочуть мати єдину автокефальну церкву. Про це свідчать численні опитування, адже єдина помісна
Православна церква – це саме те, що
гуртує українців. Так вважає голова
Тернопільської ОДА Степан Барна.
Україні — українську церкву! Саме
така позиція Президента Петра Порошенка. І сьогодні Україна, як ніколи, близька до створення власної
помісної Православної церкви. Про
це свідчать й прихильність Патріарха
Вселенського Варфоломія та Синоду у Константинополі. І, власне, звернення до Вселенського Патріарха про надання томосу про автокефалію
уже подали Президент України, Верховна Рада та єпископи УПЦ КП та
УАПЦ. На цій основі і має конституюватися визнана Константинополем
помісна Церква.
«Цього тижня звернення до Вселенського вже підписали всі єпископи УПЦ Київського патріархату. У вівторок вранці відбувся Архієрейський Собор УАПЦ. Майже всі її єпископи також поставили автографи
під листом до Його Всесвятості. Тепер справа за тим, аби представники церкви Московського патріархату виявили українську, патріотичну
позицію й підписали звернення. Бо це — остаточне унезалежнення від
Москви! Це така ж важлива справа, як здобуті безвіз та Угода про асоціацію з Євросоюзом, як боротьба за членство в ЄС та вступ до НАТО»,
— наголосив Степан Барна.

Архієпископ Тернопільський, Кременецький і
Бучацький Нестор:

«Українська православна церква Київського
патріархату ініціювала утворення Української
помісної православної церкви ще у 90-х роках минулого століття. Нарешті цей процес активізувався, і ми раді, що до нього долучилася влада.
Адже це не тільки внутрішньоцерковна справа
— це питання державної безпеки України. Помісна
церква — духовна основа держави, без якої вона не
може існувати. Україна неодноразово зверталася
до Вселенського Патріарха щодо надання томосу
про автокефалію. Нині є велика надія, що процес, над яким наша Церква
працює понад 20 років, увінчається успіхом».

Преосвященнійший Тихон, єпископ Тернопільський:

«Я мав можливість взяти участь у засіданні
Архієрейського Собору, який відбувся в Києві під
головуванням Предстоятеля Української автокефальної православної церкви Блаженнійшого
митрополита Макарія. На Соборі було обговорено питання, яке вже багато років турбує українське православ’я, — відновлення церковної єдності з іншими православними церквами світу. Весь
єпископат Української автокефальної православної церкви підписав звернення до Вселенського Патріарха Варфоломія про життєву необхідність відновлення в
нашій країні єдності Православної церкви та прохання надати томос
про автокефалію.
В цей історичний момент закликаємо усіх християн посилити свої
молитви за Вселенського Патріарха Варфоломія, Президента України
Петра Порошенка та багатостраждальний український народ заради
подолання розділення православ’я в Україні і надання Українській православній церкві статусу автокефалії».

Справи у громаді

У Великій Березовиці — великі плани: будівництво нової школи
та відкриття амбулаторно-поліклінічного закладу

Голова обласної державної
адміністрації Степан Барна та
голова Тернопільської районної
державної адміністрації Олександр Похилий днями з робочим
візитом завітали у смт Велика
Березовиця. Там високопосадовці відвідали ЗОШ І-ІІІ ступенів,
де ознайомилися з умовами навчання та поспілкувалися з керівництвом, педагогами й учнями.
У переоблаштованому приміщенні колишнього дитячого садочка навчаються 386 учнів у 19

класах. Наразі у навчальному закладі не вистачає класних кімнат,
спортивної зали та дитячих майданчиків, що не дає змоги повною
мірою надавати освітні послуги
школярам.
За сприяння Тернопільської
обласної державної адміністрації та за допомоги КНР для
комп’ютерного класу було закуплено нове обладнання, а за кошти
Фонду соціально-економічного
розвитку здійснено капітальний
ремонт фасаду на суму 1 млн 439
тис. грн, з них 979 тисяч – кошти
Фонду та 460 тисячі – співфінансування з місцевого бюджету.
У 2018 році планується завершити ремонт системи опалення,
а також обладнати штучним покриттям футбольне поле на суму
близько 1,5 млн грн за рахунок
програми Кабінету Міністрів
України та за співфінансування

з селищного бюджету в розмірі
50%.
«Надання якісних освітніх
послуг і забезпечення школярів
комфортними умовами навчання
— одне з пріоритетних завдань
для області. Тож, враховуючи позитивну тенденцію заселення мікрорайонів у Великій Березовиці,
існує потреба у будівництві нової
середньої школи, — акцентував
під час візиту очільник області.

Відтак, голови Тернопільської
ОДА та РДА ознайомилися з
проектом будівництва нової су-

часної школи, який подано на
конкурс проектів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів
із Державного фонду регіонального розвитку, а також побували
на місці, де планують розпочати
роботи.

Далі селищний голова Ілля Костюк запросив гостей у нове приміщення, де невдовзі відкриють
амбулаторно-поліклінічний заклад смт Велика Березовиця. Відкриття установи виведе надання
медичних послуг на новий рівень.

Наразі для облаштування приміщення вже витрачено близько 1
млн грн — кошти селищної ради.
Згодом планується закупити медтехніку, що дасть можливість забезпечити належними умовами
праці 6 сімейних лікарів та покращити матеріальне забезпечення
амбулаторії.

Очільники області та району
пообіцяли сприяти введенню в
експлуатацію нового медичного
закладу на території селища.
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Президент Петро Порошенко взяв участь у завершальних випробуваннях вітчизняного ракетного комплексу «Вільха» та
поставив завдання почати його серійне виробництво вже цього
року. «Чому це так важливо? Не тільки тому, що українська армія
нарешті отримає високоточну зброю, яка значно підвищить ефективність дій підрозділів Збройних cил. Це важливо і тому, що ракета «Вільха» зібрана повністю з українських комплектуючих», — наголосив Президент.

Найбільша техногенно-екологічна
катастрофа сучасності
У четвер біля пам’ятника жертвам
Чорнобильської катастрофи та
ядерних випробувань, що у парку
Національного відродження відбувся
мітинг-реквієм.

Фото: mediator.te.ua

Фото: mediator.te.ua

26 квітня 1986 року о 1 год. 23 хв. на четвертому
енергоблоці Чорнобильської АЕС стався потужний
хімічний вибух, який спричинив руйнування частини реакторного блоку і машинного залу. Внаслідок
вибуху виникла пожежа, яка перекинулася на дах
третього енергоблоку. Майже одразу на місце аварії приїхали пожежники. Вогонь гасили до 5 години
ранку. Проте у середині четвертого блоку його вдалося ліквідувати лише 10 травня, коли більша частина графіту згоріла.

Після вибуху та пожежі утворилася радіоактивна хмара, яка накрила не лише території сучасної
України, Білорусі та Росії, але й території багатьох
європейських країн — Швеції, Австрії, Норвегії,
Німеччини, Фінляндії, Греції, Румунії, Словенії,
Литви, Латвії. За Міжнародною шкалою ядерних
подій (INES) цю аварію класифікували за найвищим — сьомим рівнем небезпеки.
Від самого початку Москва та керівництво УРСР
приховували факт аварії та наслідки екологічної катастрофи. Першою про підвищення рівня радіації повідомила Швеція. Лише 28 квітня в СРСР з’явилося
перше офіційне повідомлення. У перші дні після
аварії було евакуйоване населення 10-кілометрової
зони, надалі зону евакуації розширили до 30 кілометрів. Загалом в Україні радіоактивно забрудненими
стали 2293 населених пунктів, у яких на кінець вісімдесятих років минулого сторіччя мешкало понад
2,6 млн осіб. В результаті цієї катастрофи з сільськогосподарського користування було виведено понад
5 млн га земель.
Задля запобігання розповсюдженню радіації наприкінці 1986 року зруйнований реактор накрили
спеціальним «саркофагом». За оцінками спеціалістів,
під ним залишилося близько 95% палива, яке було в
реакторі на момент аварії, а також значна кількість
радіоактивних речовин, які складаються із залишків зруйнованого реактора. З міркувань безпеки 15
грудня 2000 року роботу Чорнобильської АЕС було
припинено.
Водночас об’єкт «Укриття», зведений у 1986 році,
поступово руйнувався. У 2004 році було проведено тендер на проектування і спорудження нового
«саркофагу». Його будівництво розпочалось у 2012
році. 29 листопада 2016 року на об’єкт «Укриття»
було насунуто арку нового безпечного конфайнмента. Введення його в експлуатацію планується
у листопаді 2018 року. Надалі будуть роботи з демонтажу нестабільних конструкцій об’єкта «Укриття». За задумом проектувальників, нова споруда
зможе вирішити проблему, як мінімум, на сто років,
хоча ліквідувати станцію планують у 2065 році.

Фестивалимо

У травні на тернополян та мешканців області
очікують кілька видовищних подій і фестивалів
28 квітня – 1 травня в лісах
Шумщини відбудеться найбільша теренова гра України
«Гурби — Антонівці». Як повідомили в прес-службі облдержадміністрації, під час гри близько 400
учасників житимуть в лісі та відтворюватимуть партизанську боротьбу на місці найбільшого бою
УПА проти НКВС, змагатимуться за перемогу та набуватимуть
неоціненного досвіду командної
роботи та поводження в екстремальних умовах. Вік учасників 18
— 29 років. Участь у грі беруть
два курені «Вовки» та «Леви».
4 – 6 травня в Тернополі відбудеться 6-й мистецький фестиваль «Ї». Це — триденна подія,
яка протягом останніх шести років
об'єднує відомих українських і зарубіжних письменників, музикантів, художників, кінорежисерів з
метою популяризації та розвитку української арт-культури. Вже
традиційно програма фестивалю
передбачатиме кілька сцен: літературну, музичну, лекційну, художню та кіно-театральну. Участь
у 6-му мистецькому фестивалі «Ї»
візьмуть митці з України, Білорусі,
Польщі, Литви, Швеції, Грузії та інших країни.

нітні способи приготування м’яса,
розваги та ще багато цікавого очікує
на відвідувачів святкового заходу.

4 – 6 травня — фестиваль локальної їжі та культури «Тернопільська брама», що проходитиме
на Театральному майдані у новому форматі «лаундж». Протягом
3-х днів присутніх розважатимуть
кращі тернопільські гурти, діджеї,
очікується виступ гуртів «Мері», Dj
Tallin та Dj Wollys. Окрім того, під час
святкувань відбуватимуться танцювальні змагання під відкритим
небом «Майданс Тернопіль», кулінарні майстер-класи від кращих
шеф-кухарів міста. Було встановлено черговий кулінарний рекорд.
11 – 13 травня у парку «Топільче» на території Козацького
острова всі поціновувачі смачної
їжі та напоїв зможуть відвідати
дегустаційний фестиваль крафтового пива та м’яса «Фон Вакано
Крафт Фест». Понад 50 сортів крафтового пива зі всієї України, різнома-

12 – 13 травня у парку культури і відпочинку ім. Т. Г. Шевченка
відбудеться Х Всеукраїнський
фестиваль національної вишивки та костюма «Цвіт вишиванки»,
присвячений Дню матері.
18 – 20 травня у парку ім. Тараса Шевченка проведуть пивний
фестиваль — «Хмільний кухоль».
Відбудеться у стилі європейських
традицій, концепція якого запозичена з подібних фестивалів, зокрема Октоберфест, який є вагомою
частиною європейської ідентичності. У програмі фестивалю — виступи місцевих гуртів, конкурси,
розваги, дегустація пива та м’ясних
виробів. Традиційно проведення
цього фестивалю збігається зі святкуванням у Тернополі Днів Європи.
20 травня на Театральному
майдані відбудеться «Танцювальний фестиваль 2018». У програмі: парад танцювальних колективів центральною частиною міста;
представлення кожного колективу
на сцені; показові виступи; майстеркласи для відвідувачів фестивалю.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання
уряду в середу заявив, що було б дуже корисно, якби усі члени
правління Укрзалізниці раз на місяць їздили на різних потягах.
«Це необхідно для того, щоб не втрачалося відчуття землі чи коліс під
ногами... Думаю, буде цікаво спостерігати за онлайн-трансляціями
ваших поїздок», — сказав Гройсман. У відповідь в. о. голови правління Укрзалізниці Євген Кравцов зауважив, що дасть відповідне
доручення для реалізації пропозиції Гройсмана. Прем'єр-міністр
також закликав Кравцова працювати над підвищенням комфорту в
поїздах та на вокзалах.
У середу, 25 квітня, уряд ухвалив низку нормативних документів, зокрема встановлено базовий тариф за медичні послуги.
«Постановою Кабміну встановлюємо тариф на базові послуги за
кожного пацієнта. Це — 370 грн на рік, але також визначаємо коефіцієнти. Залежно від віку пацієнта тариф буде більший», — сказала в.
о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. Як повідомив заступник
міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк, визначено 5 коригувальних коефіцієнтів. Так, для пацієнтів віком від 18 до 39 років буде
діяти коефіцієнт 1, з першого дня життя до 5 років — 4, для дітей
віком 6 — 17 років — 2,2, для людей від 40 до 64 років — 1,2, для
людей віком від 65 років — 2. Заступник міністра пояснив, що підвищені коефіцієнти для дітей до 6 років та людей від 64 років були
прийняті з огляду на те, що ці категорії потребують більше часу та
уваги лікаря.
В Україні скасували термін «вищий навчальний заклад». Зокрема, Кабмін вніс зміни в порядок затвердження рішень про присвоєння вчених звань, замінивши в його тексті слова «вищий навчальний
заклад» в усіх відмінках і числових формах словами «заклад вищої
освіти» у відповідному відмінку і числовій формі.
Десятикласники отримають паперові версії підручників протягом вересня-жовтня. «Ми друкуємо одразу три лінійки нових підручників — для 1, 5 та 10 класи. Маємо бути готові до складної ситуації — друкарські потужності поліграфічних комбінатів не можуть
надрукувати таку кількість підручників до 1 вересня. Насамперед,
укладатимемо договори (на друк підручників — ред.) для 5 класів,
тому що ми знаємо, які це підручники, конкурси проведено. Потім
друкуватимемо підручники для 1 класу, тому що подібних старих
підручників немає. Для 10 класів підручники надрукуємо впродовж
вересня-жовтня», — сказала міністр освіти Лілія Гриневич.
Міністерство охорони здоров'я заявило, що для вступу дитини
до садка не потрібна медична довідка особливої форми. Достатньо довідки від педіатра чи сімейного лікаря. У роз'ясненні зазначається, що для відвідування закладу дошкільної освіти батькам
потрібно надати довідку з засвідченням факту, що дитина здорова.
У ній лікар має зазначити: прізвище, ім’я, по батькові дитини; дату
народження; місце проживання; інформацію про стан здоров’я та
можливість відвідування закладу дошкільної освіти. Якщо дитина
має певне захворювання, то, за рішенням одного з батьків або іншого законного представника дитини, у цій довідці може бути зроблено відповідний запис. Якщо ж батьки вирішать не вказувати в довідці діагноз дитини, то лікар зазначає застереження щодо фізичних
навантажень та інші рекомендації медичного характеру.
Жителі Тернопільщини, які тримають велику рогату худобу,
можуть претендувати на отримання дотацій за вирощування
молодняка. Відповідні норми передбачені в урядовій постанові.
Дотація надається за кожні чотири місяці його утримання у розмірі:
за період утримання молодняка віком від 1 до 5 місяців — 300 гривень за голову; від 5 до 9 місяців — 700 гривень; від 9 до 13 місяців
— 1 500 гривень. Загальний обсяг дотації за молодняк не може перевищувати 2 500 гривень із розрахунку на одну голову молодняка.
Основною умовою отримання дотації є ідентифікація та реєстрація
молодняка ВРХ. Телефон для довідок 25-16-49.
За час проведення місячника добровільної здачі зброї у відділи та відділення поліції Тернопільщини мешканці принесли
118 одиниць зброї та 13 спецзасобів. Як повідомляють в поліції, вилучене правоохоронці відправлять на експертизу, відповідно до результатів якої зброю утилізують або зареєструють згідно
із законодавством. Нагадаємо, що місячник добровільної здачі
зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів та спецзасобів триватиме до 30 квітня.
У Тернопільському економічному університеті обирали нового
ректора. На посаду ректора ТНЕУ претендували троє осіб — Андрій
Ігорович Крисоватий, Оксана Миколаївна Ляшенко, Володимир Петрович Мартинюк. За Андрія Крисоватого виборці віддали понад 75
відсотків голосів. Другим у рейтингу йде Володимир Мартинюк —
13 відсотків, Оксана Ляшенко — понад 2 відсотки, повідомляють у
прес-службі навчального закладу.
22 квітня у Зарваниці розпочали проводити професійні прощі. Першими паломниками стали працівники управління житловокомунального господарства Тернопільської області. 3 червня —
проща журналістів, 17 червня — працівників агропромислового
комплексу, 23 червня — медичних працівників, 24 червня — працівників землевпорядних господарств, 1 та 7 липня відбудуться прощі
працівників Державної фіскальної служби та працівників облспоживспілки, відповідно 14 –15 липня пройде Всеукраїнська проща.
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Добрі справи

Податкові новини

В Електронному кабінеті
запроваджено новий сервіс

«Майбутнє лісу у твоїх руках»

Протягом місяця, з 21 березня до 21 квітня, на Тернопільщині тривала масштабна акція
з озеленення «Майбутнє лісу у твоїх руках».
До неї долучилися також керівництво та працівники Тернопільської районної державної
адміністрації,
співробітники
підприємства «MOST-Україна»
(с. Байківці) та Микулинецького
лісництва ДП «Тернопільське лісове господарство».
— Мета акції — підвищити
зацікавленість у бережливому
ставленні до навколишнього природного середовища, збереженні
та примноженні природної спадщини, формуванні екологічної
свідомості та патріотизму, прагненні берегти рідну природу і
країну. Завдання заходу — не
лише озеленити нашу країну, а й
крок за кроком долучати кожного
українця до порятунку природи, її
збереження, — каже голова РДА
Олександр Похилий.

Так, у рамках акції на території
Микулинецького лісництва ДП
«Тернопільське лісове господарство», що розташоване неподалік
села Прошова, на площі 1,070 га
було висаджено 6800 саджанців
червоного дуба.
— Для мене — це вже третя цього року кампанія з висадки лісу.

Зокрема, спочатку ми з представниками Української асоціації деревообробного обладнання «УАДО»
висадили тисячі дерев на Київщині, а згодом добряче попрацювали на Львівщині. Ця — особлива,
адже цього разу на запрошення та
з ініціативи РДА ми з колективом
«MOST-Україна» висадили майже
7 тисяч дубів на місці зрубу. Торік
садили новий ліс, а нині відновлювали гектар зрубаного. Вважаю
це символічним. Уявляю, як через
багато-багато років ми зберемося
на цьому ж місці і дивитимемось
на нашу діброву. Це — добра справа, і я пишаюся, що ми долучилися
до неї, — ділиться генеральний
директор «MOST-Україна» Олександр Твердохліб.
А ви вже посадили дерево цього року? Якщо ні, то поспішайте,
адже сезон посадки закінчується.

Знай наших!

Заслужені відзнаки отримали
кращі тернопільські футзалісти

20 квітня у концерт-холі «Подоляни» відбулася урочиста церемонія нагородження кращих команд і гравців Тернопільської футзальної ліги міні-футболу сезону-2017/18.
Нагородження провів голова
Федерації футболу Тернопільської
області, народний депутат України Тарас Юрик.
— У футзальному сезоні, що завершився, брала участь рекордна
кількість команд — 58. Вони були
поділені на чотири ліги — вищу,
першу, другу і третю. У кожній
із них була запекла боротьба на
спортивному майданчику, адже
на призові нагороди було багато
претендентів, однак перемогли
дійсно достойні команди, — зазначив у вступному слові керівник обласного футболу.

Зауважимо, що за чемпіонство
змагалися не лише команди з Тернополя, які останніми роками
були законодавцями у тернопільському футзалі, а й колективи з
районів.
Так, у вищій лізі два перших
місця вибороли команди з Тернопільського району — «ДСОПоділля» та «Вікторія» (Великі
Бірки), а бронза дісталася ФК

Державна фіскальна служба запровадила новий сервіс в
Електронному кабінеті – окремий Реєстр податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрація яких зупинена.
Реєстр розміщено у відкритій частині Електронного кабінету.
Пошук інформації в Реєстрі здійснюється за такими фільтрами: «Індивідуальний податковий номер», «Номер ПН/РК», «Дата складання
ПН/РК».
У Реєстрі відображається інформація щодо податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрація яких зупинена та стосовно
яких ухвалено рішення відповідними комісіями, а також розпочато
процедури адміністративного та судового оскарження.
Реєстр функціонує в тестовому режимі протягом місяця з дня набуття чинності Порядку.
Консультації – у Центрі обслуговування платників. Телефон для довідок 43-46-10.

Як працює ОДПІ на свята
У Тернопільській ОДПІ повідомили, що для зручності платників та створення комфортних умов при поданні податкової
звітності у квітні й травні 2018 року Центр обслуговування платників працюватиме за таким графіком: 28 квітня – з 9 год. по 13
год.; 5 травня – з 9 год. по 17 год.; 30 квітня – робочий день у режимі
чергування з 9 год. по 17 год.
29 квітня, 1 та 9 травня – вихідні.
Податкову звітність можна подавати також через відповідний сервіс ДФС «Електронний кабінет» з використанням електронного цифрового підпису.
Нагадуємо, що для отримання консультацій з питань застосування
норм податкового та митного законодавства можна телефонувати до
Кол-центру за номером 0-800-501-007.
Для скарг на неправомірні дії або бездіяльність працівників Державної фіскальної служби, можливих корупційних правопорушень
у сфері службової діяльності з боку конкретних посадових осіб
структурних підрозділів ДФС та її територіальних органів необхідно
звертатися на сервіс «Пульс» за телефоном 0800-501-007, обравши
на інтерактивному голосовому автовідповідачі напрямок «4», та на
електронну адресу: idd@sfs.gov.ua.
Довідки за тел.: 43-46-43, 43-46-10.

Реформи

Обираємо
сімейного
лікаря
Триває підписна кампанія із сімейними лікарями, адже з 1 липня галузь охорони здоров’я буде
фінансуватися за новою системою. Водночас,
медична реформа, яка стартувала з початку року,
передбачає екстериторіальність надання медичних послуг.

«Ланівці-ОГТ». У першій лізі
чемпіоном теж стала команда
з Тернопільського району —
«Агропродсервіс-Ветеран» (Настасів), а срібло дісталося ФК
«Козова». Те саме можна сказати
і про другу лігу, де переможцем
стала команда «Олімп» з Острівця
(Теребовлянський район), а друге
місце завоювала «Стрипа» з Купчинців (Козівський район).

Кубки, медалі і грамоти отримали також й окремі спортсмени
у номінаціях: «Кращий воротар»,
«Кращий бомбардир», «Кращий
футболіст».
— Учасниками було багато команд, які дублюють свої здобутки
як у футзальній лізі, так і в чемпіонаті області. Ми пишаємося
нашими футболістами, які представляють Тернопільський район.
Вони — молодці, не втомлюються
працювати, вдосконалювати свої
навички, а отже, є великі сподівання і на нові здобутки у змаганнях різних рівнів. Бажаємо їм
блискучих перемог та феєричних
голів, — каже голова Тернопільської РДА Олександр Похилий.
Тарас Юрик подякував учасникам Тернопільської футзальної
ліги і побажав успіхів у «великому» футболі, адже більшість учасників після зимового сезону переходять на літній і беруть участь
в чемпіонаті області та районних
змаганнях.
Підготувала Лілія КУЛЕНИЧ.

20 квітня декларацію із лікарем загальної практики сімейної
медицини, завідувачем Тернопільської АЗПСМ Тернопільського
районного територіального медичного об'єднання Галиною Боднар підписали голова Тернопільської районної державної адміністрації Олександр Похилий та керівник апарату РДА Олеся Гоцманова.
Галина Боднар закінчила Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я Горбачевського за спеціальністю «Лікувальна справа».
Опісля — з 2007 по 2009 рік — проходила інтернатуру на базі Тернопільської міської лікарні №3 за спеціальністю «Лікар терапевт».
З лютого 2010-го року працювала лікарем-терапевтом у Тернопільському районному територіальному медичному об’єднанні. З жовтня
того ж року по березень 2011-го проходила курси за спеціальністю
«Загальна практика—сімейна медицина». У лютому 2016 року проходила ПАЦ за спеціальністю «Загальна практика — сімейна медицина»
й отримала другу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «Лікар загальної практики — сімейної медицини».
З січня 2018 року по сьогодні — завідуюча Тернопільською амбулаторією загальної практики — сімейної медицини, лікар загальної практики — сімейної медицини.
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Наші діти

Скажемо насиллю «НІ!»

Ми живемо у світі, однією з характерних ознак якого є насильство. Нині Україна потерпає від
жорстокої економічної, соціальної, моральної кризи. Цей період
характеризується зростанням злочинності та падінням значення духовних цінностей.

Жорстоке поводження
з дітьми та підліткове
насильство — проблема
держави і кожної свідомої
особистості.

Конституція України зазначає, що будь-яке насильство над
дитиною та її експлуатація переслідується законом, держава забезпечує утримання та виховання
дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування (ст. 52).
Проте факти жорстокого поводження з дітьми, зневажання
їхніх інтересів є надзвичайно поширеними у нашому суспільстві.
Діти не знають своїх прав, бояться попросити допомоги у разі
прояву насильства.

Жорстоке ставлення не тільки
робить людину залежною, а й принижує її гідність, завдає шкоди
психічному і фізичному здоров’ю,
стає серйозною перешкодою у подальшому житті.
Близько половини опитаних
дітей в Україні вважають себе
недостатньо захищеними державою: від жорстокості, знущання,
брутального поводження, викрадення та продажу, від сексуальної
експлуатації — 38%, від примусу до підневільної, непосильної,
надмірної чи небезпечної праці
— 34%, від вживання наркотиків
— 43%.
Насильство в сім’ї — поширена проблема в світі. Воно суттєво впливає на дітей і підлітків:
третина з них спостерігає акти
насильства в сім’ї. Діти матерів,
що зазнали знущань, у шість разів частіше намагаються накласти
на себе руки, а 50% таких дітей
мають схильність до вживання
наркотиків й алкоголю. Ще одна
третина підлітків зазнає сексу-

ального насилля. Найбільш типовими наслідками такої ситуації
стають бійки, конфлікти з оточенням, низька шкільна успішність,
замкненість тощо. До емоційних
проблем таких дітей можна зарахувати підвищену агресивність,
знижений настрій, депресію, тривожність, страхи, нестійкість емоційної системи.
Діти, які зазнали жорстокого
поводження і насильства, звертаються за психологічною допомогою вкрай рідко. Особливо у випадках сексуального насильства,
побиття батьками. А ось на вулицю вони тікають все частіше.
Фахівці виокремлюють 4
типи жорстокого поводження
щодо дітей:
1. Фізичне насильство.
2. Нехтування.
3. Сексуальне насильство.
4. Психологічно жорстоке поводження.
На жаль, все це не є рідкістю
в наших сім'ях. Так поводилися
батьки, діди, прадіди. Така пове-

дінка стала для багатьох звичною.
І часто ми не замислюємося над
тим, як це може впливати на нас
самих і на наших дітей.
Коли виникає конфлікт, дорослі настільки заглиблюються в нього, що думають тільки про те, як
би відстояти свою позицію, їм однаково, що відбувається довкола.
Діти, безумовно, не можуть бути
сторонніми спостерігачами.

Не дитяча проблема
За даними Українського
інституту дослідження екстремізму, 8 із 10 дітей стикаються із різними проявами
булінгу, тобто 80% дітей
рано чи пізно стають жертвами шкільного цькування.
Основні види шкільного цькування (булінгу)

Булінг (знущання, цькування, залякування) — це зарозуміла, образлива поведінка, пов'язана з дисбалансом влади, авторитету або сили. Є вербальна, фізична,
соціальна форми булінгу, а також кіберзалякування. Хоча школи багато роблять для
того, щоб запобігати знущанню та своєчасно впоратися з ним, батьки заздалегідь
мають навчити дітей протистояти проявам
такої поведінки.
Пропонуємо поради, як чинити опір
найбільш поширеним видам булінгу.

1. Вербальний (словесний)
булінг

Це словесне знущання або залякування
за допомогою образливих слів, погрози й
неповажні коментарі про кого-небудь щодо
зовнішнього вигляду, релігії, етнічної належності, інвалідності, стилю одягу тощо.
Характерні ознаки. Діти, які зазнали
вербального булінгу, часто замикаються в
собі, стають вередливими або мають проблеми з апетитом. Вони можуть розповісти
вам про образливі слова, які хтось висловив
на їхню адресу, і запитати, чи це — правда.
Що необхідно робити. По-перше, вчіть
своїх дітей поважати інших. Власними діями зміцнюйте їх переконання, що кожний
заслуговує на гарне ставлення — дякуйте
вчителям, хваліть друзів, будьте ввічливими
до працівників різних закладів. По-друге,
виховуйте в дітей самоповагу і вчіть їх цінувати свої сильні сторони. Найкращий захист, який можуть запропонувати батьки,
— це зміцнення почуття власної гідності
й незалежності. По-третє, обговорюйте і
практикуйте безпечні, конструктивні способи реагування на слова й дії розбишаки.
Разом придумуйте основні фрази, які можна сказати кривднику переконливим, але
не ворожим тоном, наприклад: «Твої слова
неприємні», «Дай мені спокій» або «Відчепись!»

2. Фізичний булінг

Це залякування, яке полягає в багаторазово повторюваних ударах, стусанах, підніжках, блокуванні, поштовхах і дотиках
небажаним і неналежним чином.

Приклад: з дитини привселюдно стягують штани на дитячому майданчику.
Характерні ознаки. Багато дітей не
розповідають своїм батькам про інцидент,
тому необхідно звертати увагу на непрямі ознаки: невідомого походження порізи,
подряпини, забої, синці, відсутній або порваний одяг, часті скарги на головний біль
і біль у животі.
Що необхідно робити. Якщо ви підозрюєте, що вашу дитину піддають фізичному
насильству, почніть невимушену розмову
— спитайте, як справи у школі, що відбувалось під час обіду чи на перерві, дорогою
додому. На основі відповідей з'ясуйте в дитини, чи поводився хто-небудь образливо
щодо неї. Намагайтеся стримувати емоції.
Наголосіть на важливості відкритого, постійного зв'язку дитини з вами, вчителями
або шкільним психологом. Документуйте
дати й час інцидентів, пов'язаних зі знущаннями, відповідну реакцію залучених осіб та
їх дії. Не звертайтесь до батьків розбишак,
щоб розв'язати проблему самостійно. Якщо
фізичне насильство над вашою дитиною
продовжується й вам потрібна додаткова
допомога за межами школи, зверніться до
місцевих правоохоронних органів. Існують
закони про боротьбу із залякуванням і домаганнями, які передбачають оперативні
коригувальні дії.

3. Соціальний булінг

Суть соціального залякування або булінгу із застосуванням тактики ізоляції в
тому, що когось навмисно не допускають до
участі в роботі групи, в трапезі за обіднім
столом, грі, в заняттях спортом чи громадській діяльності.
Приклад: група дівчаток обговорює
майбутню вечірку у вихідні та обмінюється фотографіями, не звертаючи жодної уваги на дівчинку, яку діти вирішили

не запрошувати, роблячи вигляд, що її не
існує.
Характерні ознаки. Стежте за змінами
настрою своєї дитини, її небажанням долучатись до товариства однолітків і більшим,
ніж зазвичай, прагненням до самотності.
Дівчатка частіше, ніж хлопчики, відчувають соціальну ізоляцію, невербальне або
емоційне залякування. Душевний біль від
такого виду булінгу може бути таким же
сильним, як від фізичного насильства, і
тривати значно довше.
Що необхідно робити. Використовуйте
вечірній час, щоби порозмовляти з дітьми
про те, як минув їх день. Допомагайте їм у
всьому шукати позитивні моменти, звертайте увагу на позитивні якості дітей і переконайтеся, що вони знають, що є люди,
які їх люблять і завжди готові подбати про
них. Зосередьтесь на розвитку їхніх талантів та інтересів до музики, мистецтва, спорту, читання й позашкільних заходів, щоб
ваші діти могли будувати взаємини поза
школою.

4. Кіберзалякування,
кібербулінг

Кіберзалякування
(кібернасильство)
або булінг у кіберпросторі полягає у звинуваченні когось з використанням образливих слів, брехні та неправдивих чуток за
допомогою електронної пошти, текстових
повідомлень і повідомлень у соціальних
мережах. Сексистські, расистські та подібні
їм повідомлення створюють ворожу атмосферу, навіть якщо не спрямовані безпосередньо на дитину.
Приклад: хтось розміщує в соціальних
мережах такий текст: «Петро — цілковитий
невдаха. Чому хтось узагалі з ним спілкується?! Він же — гей».
Характерні ознаки. Стежте за тим, чи
проводить ваша дитина більше часу в Ін-

Як наслідок, вони або приховують свої почуття, знаходячи їм
вихід на вулиці, в школі, або керуються принципом: мовчи, терпи і
принижуйся.
Ми повинні частіше думати
про те, кого хочемо виховати.
Маємо пам'ятати, що дитина —
це наше дзеркало (грубість породжує грубість, крик — крик, а
взаєморозуміння і доброзичливість — добро і злагоду в сім’ї).
Треба навчитися розуміти
людей, любити їх, прощати і ставитися неупереджено і так, як
би хотіли, щоб ставилися до нас.
Тому викиньте зі своїх сердець ненависть, зверхність, байдужість. І
тоді вас, щирих, добрих, сердечних, всі любитимуть, поважатимуть, і світ стане кращим. Іноді
достатньо однієї лагідної посмішки, одного сонячного промінчика,
одного дотику руки, однієї ласки.
Так мало треба, щоб зробити щасливими тих, хто поруч.
Марія ВІВЧАР,
головний спеціаліст служби у справах дітей Тернопільської районної
державної адміністрації.

тернеті, спілкуючись у соціальних мережах,
чи буває при цьому сумною та тривожною.
Навіть якщо вона читає неприємні повідомлення на своєму комп'ютері, у телефоні
або планшеті, це може бути її єдиним способом соціалізації. Також звертайте увагу,
чи є в дитини проблеми зі сном, чи просить
вона дозволу залишитись удома й не ходити до школи, чи відмовляється від улюблених занять.
Що необхідно робити. Повідомлення
образливого характеру можуть поширюватись анонімно і швидко, що призводить
до цілодобового кіберзалякування, тому
спочатку встановіть домашні правила
користування Інтернетом. Домовтеся з
дитиною про тимчасові обмеження, що
відповідають її віку. Будьте обізнаними
щодо популярних і потенційно образливих сайтів, додатків і цифрових пристроїв,
перш ніж ваша дитина почне використовувати їх. Дайте їй знати, що ви маєте намір відстежувати її діяльність в Інтернеті.
Поясніть, що вона у разі кіберзалякування не повинна втягуватись, реагувати або
провокувати кривдника. Замість цього
необхідно повідомити про все вам, щоб
ви змогли роздрукувати провокаційні
повідомлення, включаючи дати й час їх
отримання. Повідомте про це у школу й
Інтернет-провайдера. Якщо кіберзалякування містить погрози та повідомлення
явно сексуального характеру, зв'яжіться з
місцевими правоохоронними органами.

Якщо дитина повідомляє вам,
що вона або ще хтось піддається
знущанням, булінгу, підтримайте її,
похваліть за те, що вона набралася
сміливості й розповіла вам про це,
зберіть інформацію (при цьому не
варто сердитись і звинувачувати
саму дитину). Наголосіть на різниці між доносом з метою завдати
комусь неприємностей та відвертою
розмовою з дорослою людиною, яка
може допомогти. Завжди вживайте заходи проти знущань, булінгу,
особливо якщо насильство набуває
важких форм або постійного характеру, зв'яжіться з учителем або
директором школи, де навчається
ваша дитина, щоб контролювати
ситуацію доти, доки вона не припиниться.
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Славетні земляки

Із Шевченковим словом у серці
І почув, побачивши Тараса,
Що стоїть у срібних споришах:
— Приїжджай, поете, у Настасів,
у мені горить твоя душа!
(Георгій Петрук-Попик)

Незалежність України ми вибороли завдяки
тому, що наша українська нація впродовж усієї
історії народжувала і плекала кращих синів і
дочок, які виявляли велику жертовність, клали
на вівтар свободи нашого народу і держави силу,
енергію, здоров’я, знання і навіть життя.
Саме до такої когорти справжніх патріотів України належить відомий неординарною поезією
поет-шестидесятник, громадський діяч, борець
за утвердження українського слова, відродження
Української держави, просвітянин Ярослав Павуляк, якому 30 квітня виповнилося б 70 років.
Народився Ярослав Павуляк
30 квітня 1948 року в селі Настасів Микулинецького (тепер Тернопільського) району. Виростав
у простій селянській хатині під
стріхою, як і переважна більшість
тодішніх селянських дітей, зазнавав нестатків і бідувань.
Високу національну свідомість, любов до рідної української
мови, до поезії Тараса Шевченка Ярослав перейняв від свого
батька — Івана Павуляка, який
був бібліотекарем «Просвіти»
в селі Настасів у часи польської
окупації. За те, що був патріотом
України, отримав 10 років каторги
в Сибіру. Коли у 1939 році на територію нашого краю віроломно
вдерлися полчища московськобільшовицьких окупантів і почали арештовувати українських
патріотів і нищити все українське,
І. Павуляк заховав частину книг із
бібліотеки «Просвіти» у себе вдома. Як розповідав він сам, малий
Славко вже у чотирирічному віці
декламував вірш Т. Шевченка:
І день іде, і ніч іде,
І, голову узявши в руки,
Дивуєшся, чому не йде
Апостол правди і науки.
А в старшому шкільному віці
батько давав Ярославу читати не
підданий цензурі «Кобзар» Тараса Шевченка, «Історію України»
М. Грушевського. Ярослав сам
читав ці книжки і давав їх читати надійним друзям. Для хлопця
Т. Шевченко був понад усе. Глибоке пізнання Шевченкового
слова виховало в Ярослава патріотизм, зародило покликання
до поезії, малювання, творчості.
Він достеменно знав і цінував твори Кобзаря, шанував і любив його
і був непримиренний до тих, хто
робив спроби кинути тінь підозри
чи меншовартості на Тараса Шевченка, його творчість. Ще в шкільні роки, коли на уроці російської
літератури у 9-му класі вчителька
Тамара Шеремет сказала, що якби
не було Герцена, Чернишевського
і Добролюбова, то не було б і Тараса Шевченка, Ярослав виступив
проти цього твердження з різким
протестом: «Та як ви смієте так
принижувати святе ім’я Тараса
Шевченка? Та він на три голови
вищий від ваших Герценів!» Хоч
Ярослав був за це покараний, але
своєї позиції не змінив до кінця
життя.
Ще в юнацькі й молоді роки
він цікавився правдивою історією
України, відвідував місця боїв воїнів УПА проти окупантів, збирав
фольклор. З цікавістю і захопленням читав працю Івана Дзюби
«Інтернаціоналізм чи русифікація», яку я привіз зі Львова у 1967
році, і радів, що український дух
відроджується.
У 1968 році на Храмове свято
в хаті Ярослава Павуляка я і Богдан Венгер познайомилися з Ігорем Геретою. За столом ми тоді
вели розмову, що треба відроджу-

вати все українське, хоча б те, що
дозволяла влада. Я. Павуляк показав нам журнал «Жовтень», в якому під рубрикою «Молоді таланти
України» була його фотографія і
кілька віршів.
А вже на початку 1969-го
Ярослав згуртував навколо себе
патріотично налаштованих хлопців та дівчат, і вони разом колядками та щедрівками відзначали
Різдвяні свята, а в березні, під
час Шевченківських днів, цей
гурт організовував концерти в
Настасові й навколишніх селах.
Ярослав читав вірші Т. Шевченка,
В. Симоненка, В. Стуса та власні,
а дівчата й хлопці виконували пісні на слова Кобзаря й поставили
п’єсу «Наймичка».
На початку квітня цього ж року
на прохання Ярослава Ігор Герета
на вантажній машині, на якій доправляв зі Львова пам’ятник герою соціалістичної праці, привіз
у Настасів і погруддя Тараса Шевченка. Ярослав спочатку звернувся до місцевої влади за дозволом
на його встановлення на подвір’ї
школи, але не отримав його. Тоді
вирішив діяти радикально. Зібрав гурт хлопців, з якими ставив
концерти на Шевченківські дні, та
інших свідомих українців, і вони
разом у ніч з 30 квітня на 1 травня 1969 р. встановили в Настасові бюст Тараса Шевченка. А біля
погруддя вимурували стіну і на
ній зобразили жінку з дитиною на
руках — символ матері-України —
й написали слова Т. Шевченка:
...І на оновленій землі
Врага не буде, супостата,
А буде син, і буде мати,
І будуть люде на землі...
Тодішня влада сприйняла цю
подію як терористичний акт, як
вибух мегатонної бомби. В Москву полетіла депеша, що в селі
Настасів на Тернопільщині стався
вияв українського буржуазного
націоналізму. Наступного дня до
хати Я. Павуляка приїхали кадебісти, зробили обшук, його арештували. Під час допиту кадебістів найбільше цікавило те, кого
Ярослав має за ворогів. На що він
відповів, що про це треба запитати Тараса Шевченка, бо це — його
слова. Судити Ярослава не могли,
бо керівники села підтвердили,
що він звертався до них за дозволом на встановлення бюста Тараса Шевченка. До того ж ця подія
вже набула міжнародного розголосу — про неї повідомило радіо
«Свобода».
Кадебісти пропонували Ярославові, щоб він сам (навіть таємно) зняв цей бюст і тоді йому
дадуть можливість вчитися, де захоче, влаштують на хорошу роботу і забезпечать кар’єру. Але він не
продався, не зламався, а відповів:
«Я вважаю, що Тарас Шевченко
заслужив перед Україною та українським народом, щоб пам’ятник
йому стояв у кожному місті, кожному селі в Україні. І я знімати

його не буду. А якщо ви думаєте
інакше, то знімайте його самі».
Ще півроку кадебісти викликали
Ярослава на допити, намагалися
його зламати, але він був непідкупний, може, тому кадебісти й
тримали його під пильним наглядом аж до розпаду СРСР.
Ярослав у той час успішно навчався у Львівському училищі
декоративно-прикладного мистецтва. Далі вступив до Чернівецького університету. Тим часом пильне око КДБ не дрімало.
За проведений вечір про Василя
Симоненка Ярослава виключили
з 2-го курсу цього навчального
закладу, а потім — і з 1-го курсу
Кам’янець-Подільського педінституту за сфабрикованими звинуваченнями.
Але Ярослав був наполегливий
у прагненні до знань, до науки.
Йому вдалося вступити у Москві
в літературний інститут. Тут він
продовжував гуртувати українців, пропагувати українське слово.
Якийсь час кадебісти його ніби не
помічали, проте напередодні закінчення вишу в Москву приїхав
його «опікун» з КДБ Тернополя
і почав шукати підстави для виключення Ярослава з інституту.
Під час однієї розмови Ярослав
попередив, якщо його виключать
з інституту, то він візьме каністру
бензину і вчинить самоспалення
на Красній площі й про це буде
знати весь світ. І кадебісти від
нього відчепилися.
Закінчивши навчання, Ярослав поїхав жити і працювати у
Словаччину, бо одружився із словачкою Наташею. Незадовго до
від’їзду пояснював, що хоча дуже
хоче жити і працювати в Україні,
спілкуватися з рідними, друзями,
однак, на жаль, змушений виїхати, бо вороги не дадуть тут ні
працювати, ні жити.
Він жив у місті Братислава,
працював у Словацькому літературному агентстві, писав вірші й робив переклади творів
словацьких, чеських та інших
авторів. Невдовзі він став батьком любимої донечки Мар’яни,
жив щасливим сімейним життям.
Але через різні погляди на життя,
традиції сім’я Ярослава і Наташі
розпалася. Ярослав тоді запевняв,
що з людиною іншої національності більше ніколи свого життя
пов’язувати не буде. Через якийсь

час він одружився з львів’янкою і
продовжував жити в Братиславі.
У цьому шлюбі він став батьком
другої донечки — Анастасії, але і
цей шлюб був неміцний.
Він постійно тужив за рідним
краєм, його душа рвалася додому,
до України. Часто приїжджав у
рідне село, в Тернопіль, до Львова,
зустрічався з друзями, однодумцями.
А в 1991 році, після ухвалення
Акта проголошення незалежності
України, на велелюдному віче на
Театральному майдані в Тернополі Я. Павуляк, переповнений
радістю і хвилюванням, від імені
українців Словаччини вітав тернополян і всіх громадян України
зі здобуттям свободи. Після його
виступу ми зустрілися і він сказав:
«Ну, тепер усе! Не буду більше по
чужих краях поневірятися! Вертаюся додому і буду працювати на
Україну, на славу рідної землі та
добро народу!»
Невдовзі Ярослав назавжди
повернувся в Тернопіль. За рекомендацією І. Герети Я. Павуляк
був призначений директором новоствореного музею політв’язнів і
репресованих, який розмістився в
підвалах колишнього приміщення
КДБ. На цій посаді він працював
до кінця життя.
Довелося починати все з нуля
і робити багато чого своїми руками, бо фінансування належного не було. Ярослав і працівники
музею в час його керівництва
створили основні відділи й експозиції музею, відтворили повстанську криївку, зібрали кадебістські
знаряддя катувань політв’язнів.
Наступники Я. Павуляка значно
розширили експозицію музею,
удосконалили методику проведення екскурсій.
За роки діяльності музею його
відвідали тисячі людей, зокрема
діти, молодь, які переконалися, що
московсько-більшовицька влада
нищила українських патріотів фашистськими методами і засобами.
Ярослав Павуляк зробив значний
внесок у виховання національної
свідомості.
Водночас Ярослав продовжував писати поетичні твори. Він
казав, що його думка розкріпачилася, і слово йде від серця. У 1993
році побачила світ його перша
збірка поезій «Блудний лебідь»,
друга — «Могила на конях» —
вийшла 1999-го, а «Дорога додому» — 2009-го.
Ще в Братиславі Я. Павуляк
став членом Спілки українських
письменників Словаччини, а у
1999 році — членом Національної
спілки письменників України.
У Тернополі одружився з Лесею
Філінською. Вони удвох збудували затишний будинок і жили щасливим сімейним життям. Ярослав
любив і поважав Лесю, ніколи на
неї не гнівався, а тільки хвалив.
А Леся для нього була люблячою
і всепрощаючою дружиною, сестрою і нянею.
Арешти, обшуки, постійне переслідування органами КДБ і радянською владою, неможливість
самореалізації в молодості й вимушений виїзд за кордон підірва-

Я син малий великого народу,
Що був запертий в льох,
Закутий ланцюгами у колоду.
Ще змалку зрозумів, у чім причина.
Причинна. Що править світом кривда,
А не правда безневинна.
Я не карав негідників мечем,
Не брав у руки кріса,
Я просто невибагливим віршем
Всіх блазнів посилав до біса!
Я панегіриків убивцям не складав,
Хвалебні оди не присвячував тиранам,
І як Тарас мені заповідав,
Я на сторожі біля вас поставив слово…

ли здоров’я Ярослава, частково
надломили його волю і призвели
до передчасної смерті.
25 листопада 2010 року Ярослав Павуляк відійшов у засвіти.
Тернопільщина і вся Україна втратили не просто талановиту людину, чудового поета і побратима, а
справжнього патріота, видатного
майстра художнього слова, який
зробив значний внесок у розвиток
сучасної української літератури, в
здобуття Україною незалежності.
Тому таким багатолюдним було
прощання з ним і в Тернополі, де
поета в останню путь проводжала
майже вся письменницька еліта
краю, і в рідному Настасові, жителі якого хоронили Ярослава, як
свого пророка, йдучи за труною
великою церковною процесією.
Вшанування пам’яті Ярослава Павуляка відбулося під час
пам’ятних вечорів у Тернопільському краєзнавчому музеї, у рідному селі Настасів. Та чи не найбільшим пошануванням пам’яті
Ярослава Павуляка є реставрація погруддя Тараса Шевченка
і пам’ятної стіни, встановлених
у 1969 році завдяки патріотизму і стійкості Ярослава Павуляка. Територію довкола цього
пам’ятника, а також дорогу до
нього викладено бруківкою. Кошти надав генеральний директор фірми «Агропродсервіс» Іван
Чайківський.
Значним внеском в увіковічення пам’яті про Я. Павуляка є
вихід книжки «Ярослав Павуляк
у споминах» (2017 р.), упорядником якої є Олег Смоляк, а кошти
на видавництво також спрямував
Іван Чайківський.
На мою, та й на багатьох побратимів Я. Павуляка думку, громада Настасова мала би назвати
ім’ям поета одну з вулиць села,
облаштувати кімнату-музей Я.
Павуляка в приміщенні школи
чи БК. А на фасаді будівлі музею
політв’язнів і репресованих, поряд із пам’ятною дошкою на честь
Степана Сапеляка, встановити
меморіальну дошку на честь Я.
Павуляка. Адже він був засновником і першим директором цього
музею, а його жертовне, героїчне
служіння Україні є прикладом для
нинішніх поколінь.
Тож долучімося всі до увіковічення
пам’яті
патріоташестидесятника Ярослава Павуляка. Бо нація, яка не шанує своїх
героїв, не має майбутнього.
А світла пам’ять про поетапатріота Ярослава Павуляка
вічно житиме у наших серцях,
його неординарні твори служитимуть сьогоднішньому і прийдешнім поколінням, поки житиме народ український, поки є
на світі Україна.
Лежить поет, а біля нього
Лягло усе його майно —
Крута не пройдена дорога
І лебедине знамено.
(Ярослав Павуляк)
Казимир ЯРЕМА,
друг і побратим Ярослава Павуляка, голова Тернопільського
районного відділення товариства
«Просвіта» ім. Т. Шевченка.

...
Цього року, в мої 70,
Хресну дорогу провели без мене.
Зміг би навіть у кайданах спуститися з неба.
Мені би спуститися з небес,
Хоч оком глянуть, як Тарас воскрес!
Я вірив вам. Повірте і мені.
Для всіх старався, друзі дорогі.
Не падай, друже, духом,
До тебе моє звертання,
В короткій розлуці не зникне кохання,
Надія, сам знаєш, вмирає остання.

Михайло ТИМЧУК,
учитель німецької мови Настасівської ЗОШ І–ІІІ ст.
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13 травня учні, педагоги та випускники
Соборненської ЗОШ І-ІІ ст. ім. В. Гарматія
святкуватимуть 70-літній ювілей рідної школи.
Тут завжди працювали добрі, милосердні,
високофахові педагоги, які любили, навчали і
виховували дітей.

Соборненській школі — 70 років
Школа — це не тільки стіни. Насамперед,
це — дух, пам’ять, традиції, наступність поколінь. Це — педагоги: і ті, які нині щодня сіють
зерна доброго, розумного, вічного, і ті, кого
вже немає, але вони назавжди залишилися
в пам’яті учнів та колег, і вчителі-пенсіонери,
для яких найвища нагорода — успіхи колишніх вихованців, їхні щирі слова подяки.
Я пишаюся своїми колегами, дякую за їхню
працю, за відданість професії, за політ думок
і почуттів, за терпіння і толерантність.
Це — понад дві тисячі випускників, які стали духовно багатими людьми, понесли у світ
посіяні тут в їхні душі зерна любові й добра.

Випускник школи — Герой України
Володимир Гарматій.

У стінах Соборненської школи навчався Герой України Володимир Гарматій,
який загинув, захищаючи рідну землю.
Його ім’я носить наша школа.

Листопад 2015 року. Відкриття пам'ятної
дошки Герою України В. Гарматію.

У школі зберігається чимало документів,
вивчаючи які, можна відстежити історію навчального закладу від дня його заснування.
Якщо ж зосередитися безпосередньо на
історичних фактах, то для початку слід зазначити, що Соборненська школа була створена
у 1947 році.
Хотілося б згадати перших учнів. Серед
них — Марія та Іванна Баницькі, Василь,
Ганна та Катерина Оршаки, Михайло Гирило, Віра Мілянич, Марія Сисак, Ярослава Яценик.
Восьмеро випускників нашої школи після
закінчення профільних вузів та училищ повернулися до рідного навчального закладу
вже як учителі. Це — Галина Володимирів-

Педагогічний колектив школи
на День вчителя, 2017 р.

на Жмурко, Катерина Антонівна Тлумацька, Надія Михайлівна Думанська, Ірина
Зеновіївна Шевчук, Андрій Степанович
Гоч, Ірина Богданівна Петрів, Ганна Бронеславівна Ожга, Оксана Володимирівна
Боднарчук-Курик.
За усі сімдесят років існування Соборненської школи у ній працювало більше 150 мудрих, натхненних та працелюбних педагогів.
На найбільшу пошану та подяку, безперечно, заслуговують ті, хто віддав школі значну
частину свого життя.
Зокрема Богдана Дмитрівна Гураль викладала у Соборненській школі аж 43 роки,
а понад два десятиріччя на педагогічній ниві
працювали Ганна Йосипівна Лісняк, Іванна
Семенівна Репак, Володимира Михайлівна Юрчак, Петро Іванович Кітик, Ганна
Михайлівна Тераз.
На щиру подяку заслуговують також директори. Свого часу школу очолювали Василь Іванович Демчак, Михайло Дмитрович Клак, Ілля Дмитрович Бугір, Богдана
Дмитрівна Гураль, Василь Іванович Барилко, Григорій Никифорович Кравчук,
Андрій Степанович Гоч.
Хочеться згадати і вшанувати світлу
пам’ять колишніх педагогів Соборненської
школи, які вже відійшли у засвіти. Це Михайло Дмитрович Клак, Катерина Олександрівна Дзюба, Ганна Данилівна Хом’як,
Віра Степанівна Ткач, Любомир Петрович
Галапуп, Ємілія Іванівна Барна, Ілля Дмитрович Бугір, Домінія Федорівна Підлісна,
Ємілія Йосипівна Бінчаровська, Галина
Михайлівна Форгель, Василь Іванович Барилко.
Усі вони напруженою й щирою працею
доклалися до розбудови та зростання рідної
школи. Вічна їм пам’ять.
Сьогодні вчительський колектив налічує
19 педагогів. 8 із них мають вищу категорію,
3 — звання «Старший учитель».

Методичною роботою керує заступник
директора, досвідчений педагог, учитель
англійської мови Галина Володимирівна
Жмурко.
Чимало цікавих і креативних виховних
заходів та екскурсій проводить для дітей
педагог-організатор Оксана Степанівна Волошин.

День вишиванки.

опановують завдяки майстерному педагогу
Андрію Степановичу Гочу. Любов до музики
прищеплює Надія Михайлівна Думанська.
Іноземні мови викладають Ірина Романівна
Гронська та Марія Володимирівна Теслюк,
інформатику — Степан Вікторович Шкільнюк, фізику — Тетяна Петрівна Маркович,
опікується дітьми соціальний педагог Олена
Степанівна Бас.
Слова вдячності за сумлінну працю хочеться висловити також технічним працівникам. Смачні обіди готує професійний кухар
Марія Павлівна Жук. Чистоту й порядок у
школі підтримують турботливі техпрацівниці
Ольга Степанівна Боднар, Люба Володимирівна Хмельовська, Марія Богданівна
Куча, сторож Богдан Михайлович Загірський, майстер Мирон Михайлович Боднар.
Педагогічний колектив намагається робити все для того, щоб учні вважали школу
рідною домівкою і не лише отримували тут
глибокі й грунтовні знання, а й змістовно
проводили дозвілля.
За останні роки спільними зусиллями
ми покращили умови навчання, зміцнили
матеріально-технічну базу школи: маємо сучасне опалення, відновили внутрішні вбиральні, поміняли всі вікна на металопластикові, вклали підлогу з плитки в коридорі і на
кухні, проклали новий водогін, поміняли світильники, оновили шкільні дошки, відкрили
комп’ютерний клас, облаштували світлицю,
духовний куточок, оновили тематичні стенди, поміняли меблі в учительській, їдальні,
кабінеті директора, придбали для учнів 5-9-х
класів крісла, а для 1-4-х класів — парти.
Маємо надію, що найближчим часом
зробимо перекриття школи, облаштуємо
подвір’я і оновимо огорожі.
Все зроблено у тісній співпраці з батьками учнів, спонсорами, сільською радою.
Чималу допомогу школі вже багато років
надають Володимир Петрович Кітик, Володимир Васильович Солтисяк, Ярослав
Володимирович Солтисяк, Степан Васильович Маціборко, Володимир Михайлович Періг, Іван Ярославович Алексевич,
Юрій Дмитрович Осадчук, Іван Васильович Коваль.
Незважаючи на поважний вік школи, у ній
панує молодий дух, тут навчаються гарні і до-

Марафон-забіг Дідів
Морозів, присвячений
пам'яті В. Гарматія.

Акція "Рука допомоги"
воїнам АТО

Любов до рідної мови учням прищеплює
філолог Катерина Антонівна Тлумацька.
Глибокі знання з математики школярі отримують від учителя Інни Ярославівни Фок.
Премудростей біології і хімії навчає Ірина
Богданівна Петрів. Опановують історію
діти разом з Іриною Зиновіївною Шевчук,
географію — зі Світланою Василівною Івахів. Наймолодших учнів ведуть у світ знань
сумлінні педагоги Ганна Броніславівна
Ожга, Віта Кіндратівна Кузьмяк, Леся Михайлівна Манза, Оксана Володимирівна
Боднарчук-Курик. Образотворче мистецтво, а також перші трудові навички школярі

брі діти, працює колектив однодумців, захоплених своєю професією.
Ми свідомо сприймаємо всі зміни, які несе
освітянська реформа, тож попереду — багато роботи, звершень, досягнень, змін…

Святкування відбудеться
13 травня о 13 год.
Запрошуємо
всіх випускників.
Лариса Вікторівна Єжижанська,
директор Соборненської ЗОШ.
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Острівській музичній школі —
славних 25 літ!
Чудотворне джерело, храм Архістратига Михаїла — величні духовні
святині прекрасного села Острів з давньою та цікавою історією. Духовною обителлю вважають і місцеву музичну школу. Жителі Острова та
навколишніх сіл кажуть, що навіть не уявляють життя без цього закладу, де їхні діти вчаться любити й цінувати музику, спів, танець, оволодівають цим прекрасним мистецтвом. Педагоги та учні школи беруть
участь у мистецькому житті села, району, області. Свій високий виконавський рівень вони демонструють на пісенних, музичних конкурсах і
фестивалях різного рівня.

Виповнилося 25 років з часу заснування
Острівської музичної школи. Ще тоді, у 1993
році, педагоги обрали своїм девізом такі
слова: «Від творчого вчителя — до творчого учня». Зрозуміло, що лише талановитий
музикант, вокаліст, до того ж той, хто не зупиняється на досягнутому, а постійно вдосконалюється, хто любить дітей, може виховати такого ж закоханого у вічне мистецтво
музики й співу учня. Лише такі вчителі навчали і до сьогодні навчають у Острівській
музичній школі. Директор закладу з часу
його заснування, заслужений працівник
культури України, депутат Тернопільської
районної ради Степан Дмитрович Бородай — людина, за плечима якої не лише
досвід і професіоналізм, а й чималий перелік добрих справ, зокрема, його заслуга у тому, що сьогодні в Тернопільському
районі функціонує цей мистецький навчальний заклад.
Швидко летить час. Минуло 25 років, відколи Острівська музична школа прийняла
перших учнів. Нині 300 її випускників пишаються, що посягали ази музичного мистецтва
саме у цьому закладі. Півсотні з них професійно займаються музикою та співом, стали
педагогами музичних шкіл.

22 квітня у районному будинку культури
відбулися урочистості. На свято завітали численні гості, випускники, представники влади,
учні й учителі. Дійство благословив парох
селища Велика Березовиця, випускник
Острівської музичної школи (2004 рік) о.
Володимир Драпак. На святкову сцену для
привітань і вручення нагород запросили
голову Тернопільської районної державної адміністрації Олександра Похилого
та голову Тернопільської районної ради
Андрія Галайка, які висловили невимовну
гордість, що у нашому районі діє така славна
школа, яка виховала численну плеяду музикантів, вокалістів, інтелігентних людей.
Олександр Похилий вручив трудовому колективу Острівської музичної школи Подяку Кабінету Міністрів України за
вагомий внесок у забезпечення розвитку
мистецької освіти та багаторічну творчу діяльність.
Грамотами Тернопільської районної
державної адміністрації, Тернопільської
районної ради за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток початкової мистецької освіти
та з нагоди 25-ї річниці створення Острівської музичної школи нагородили викладача музично-теоретичних дисциплін Оксану
Степанівну Бабухівську, заступника директора з навчально-виховної роботи Віру
Романівну Гаяць, викладача класу фортепіано Світлану Леонтіївну Дзьобу, викладача
класу баяна Юрія Васильовича Хоєцького.

Заступник голови Тернопільської обласної ради Любомир Крупа передав щирі
вітання усьому колективу Острівської музичної школи від голови Тернопільської ОДА
Степана Барни, голови обласної ради Віктора
Овчарука та вручив грамоту Тернопільської
ОДА викладачу класу бандури Ларисі Василівні Атаманчук, Тернопільської обласної
ради — викладачу класу фортепіано Ірині
Юліанівні Черняк.
Любомир Левкович щиро подякував учителям, котрі навчали його старшого сина
Володимира музичному мистецтву, яке він
нині пропагує серед своїх друзів, однолітків.
Начальник управління культури ОДА, заслужений діяч мистецтв України Григорій
Шергей, голова профспілкової організації
працівників культури області Лариса Забігайло та директор Тернопільського обласного методичного центру народної творчості
Володимир Сушко відзначили значний вклад
педагогів та учнів Острівської музичної школи у музично-пісенну скарбницю української
культури. Грамоту управління культури
ОДА отримала викладач хорового мистецтва
Острівської музичної школи Тетяна Михайлівна Григорчук.
Щирі слова вітань линули від начальника
відділу культури Тернопільської РДА Віктора
Навольського та голови профспілкової організації працівників культури району Любові
Бик. Грамотами відділу культури Тернопільської РДА нагородили викладача класу
духових інструментів Юрія Давидовича
Бойка, викладача класу гітари Ігоря Михайловича Вовчака, викладача класу скрипки

Олену Іллярівну Дяків, викладача музичнотеоретичних дисциплін Галину Іванівну
Рудку, викладача класу фортепіано Юлію
Олександрівну Зелінську, викладача класу
гітари Назарія Григоровича Каспрука.
Педагогів та учнів зі славним чвертьстолітнім ювілеєм вітали численні випускники,
сільський голова Острова Богдан Піщатін,
директор Острівської ЗОШ І-ІІІ ст. Оксана
Кожушко та інші гості, які не скупились на
гарні слова та подарунки. Адже такі талановиті й працьовиті люди, які навчають і навчаються у цій музичній школі, заслуговують
найкращих похвал та найвищих нагород.
Але головною на святі була її величність Музика. Своє мистецтво дарували присутнім на урочистостях ансамбль танцю «Калиновий цвіт», концертний хор Острівської
музичної школи, квінтет духових інструментів, заслужений артист України Василь Хлистун, зразковий ансамбль бандуристів «Дивоструни», народний аматорський вокальний
жіночий ансамбль «Калина», ансамбль скрипалів — викладачів і випускників, духовий
оркестр, дитячий вокальний ансамбль «Сопілочка», ансамбль гітаристів, вчительський
ансамбль «Канцона», ансамбль народної музики «Гуцулочка», солістка Марія Іваніцька.
Як привітання від районного будинку культури продемонстрували сцену за мотивами
твору Миколи Гоголя «За двома зайцями».
Завершила свято хореографічна композиція
«Україна — це ми» за участю усіх мистецьких
колективів дійства (солістка Любов Шарган).
Галина ЮРСА – ТРР «Джерело».
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Шкільний меридіан

Почапинські школярі продемонстрували
готовність до надзвичайних ситуацій
Аби навчити дітей діяти зібрано та рішуче, не
розгубитися у випадку
виникнення надзвичайних ситуацій, 20 квітня у
КЗ «Почапинська ЗОШ
І-ІІІ ст.» відбувся показовий День цивільного
захисту. На захід запросили директорів шкіл із
Тернопільського району,
які були приємно вражені
рівнем підготовки тамтешніх школярів.

Учні й педагогічний колектив
школи удосконалили свої теоретичні знання і практичні навички
щодо дій в умовах екстремальних
ситуацій, перевірили здатність
грамотно і чітко діяти, щоб захистити своє та чуже здоров'я і
життя.
Вранці усі зібрались на подвір’ї
ЗОШ на урочисту лінійку, де було
оголошено план проведення Дня
цивільного захисту. А далі, впродовж дня, на території школи
відбувалися різноманітні квести, відкриті уроки, флеш-моби,
змагання, практичні заняття.

Так, під час квесту діти зупинялися на умовних станціях, де мали
виконати різні за напрямками завдання: зібрати їстівні гриби, назвати хворобу за симптомами,
продемонструвати уміння надавати першу долікарську допомогу в екстремальних умовах (за
допомогою підручних засобів),
показували знання дорожніх знаків, розповідали про свої дії в разі
виявлення незнайомих чи небезпечних предметів у громадських
місцях, пояснювали, що мають

Учасники показового Дня ЦЗ

робити у випадку пожежі, інформували, як надати допомогу потерпілим від стресових ситуацій,
як провести заходи з пошуку рідних та ще багато іншого.

но та з дотриманням правил безпечної поведінки.

Змагання юних рятувальників
10-11-х класів за елементами
«Школи безпеки» на дистанції
«Смуга перешкод».
Навчання з надання першої
медичної допомоги.

А коли пролунав сигнал ЦЗ
«Увага всім!», було проведено учбову евакуацію. І учні, і вчителі
продемонстрували обізнаність і
належну підготовку з цивільного захисту населення на випадок
надзвичайних ситуацій. Усе відбулося організовано, спокійно, але
динамічно, а головне — оператив-

Під час квесту.

Також з метою відпрацювання
практичних дій в умовах виникнення надзвичайних ситуацій до
заходу було залучено працівників
МНС, районної організації Товариства Червоного Хреста України,
швидкої медичної допомоги. Так,
лікар Ганна Пелишок аналізувала помилки школярів з надання
першої допомоги та провела урок
з метою вдосконалення практичних навичок.

— Головними завданнями
Дня цивільного захисту було поглиблення теоретичних знань і
вдосконалення практичних навичок щодо дій в умовах надзвичайних та екстремальних ситуацій, перевірка готовності учнів
правильно діяти за сигналами
оповіщення цивільного захисту,
їх уміння користуватися засобами індивідуального захисту,
а також навчання керівного та
командно-навчального
складу
цивільного захисту школи з організації та проведення заходів
цивільного захисту, — каже голова районної організації Товариства ЧХУ Ольга Нижник. — Захід
приурочено 100-річчю Червоного Хреста України. Основна його
мета — навчити підростаюче покоління поводитися у разі виникнення надзвичайних ситуацій,
надати допомогу собі й оточуючим. Такі знання не мають бути
лише теоретичними, а підкріплені
практичними навичками, відпрацювання яких неодмінно відкладеться у пам’яті школярів.
Цього дня цікавого та пізнавального було дуже багато.
Окрім вищезазначеного, відбулося змагання юних рятувальників 10-11-х класів за елементами «Школи безпеки» на
дистанції «Смуга перешкод» з
виду «Аварійно-рятувальні роботи в зоні техногенної аварії».
Також на тему «Стихійні лиха» в
9-11-х класах провели інформаційну годину. Відбувся огляд виставки літератури та МТЗ з Цивільного захисту та оголошено
результати конкурсу тематичних
стінгазет і малюнків.

Конкурс тематичних
стінгазет та проведення
радіогазети «Знай і вмій».

Під час підбиття підсумків
проведення Дня цивільного захисту директор школи Галина
Щепна зазначила, що мету проведення заходу було досягнуто.
Практичні заняття відбулися чітко й скоординовано, працівники
і учні школи усвідомили потребу
й важливість завдань цивільного захисту, адже кожен із нас має
бути готовим до будь-яких непередбачуваних ситуацій, особливо
— в такий неспокійний для країни час.
Слід додати, що з метою популяризації знань правил безпеки
у повсякденному житті, навичок
надання першої допомоги та дій
у разі виникнення надзвичайних
ситуацій, подібні заходи проводять упродовж квітня в рамках
Всеукраїнського місяця Товариства Червоного Хреста України в
усіх загальноосвітніх навчальних
закладах району.
Лілія КУЛЕНИЧ.

25 весну зустрів хор при церкві
Святого Юрія в селі Товстолуг
Перше зібрання людей, які своїм співом хотіли прославляти Господа, відбулося 10.03.1993 р. у приміщенні місцевої школи. А вже через місяць, у Вербну
неділю, хор взяв участь у святій Літургії
у церкві. Керувати ним довірили вчительці початкових класів Ользі Петрівні
Бриляк. Вона — фахівець музики і співу. Її
заслуга в тому, що хор співає чотириголоссям. Пані Ольга — жінка з тонким відчуттям музики, співає з натхненням. Завдяки
тісній співпраці з місцевим парохом о.
Василем Собчуком досягли вагомого
результату: церковний спів звучав мелодійно і злагоджено.
Велику допомогу керівникові хору надавав його учасник Юрій Шайнюк.

Поступово колектив поповнювали нові
люди. Всі хористи — мешканці Товстолуга. Вони постійно вдосконалюють свою
майстерність.
Готуючись до 25-ліття, його учасники
вивчили нові піснеспіви, і вже цього року
на Вербну неділю у церкві по-новому зазвучала Служба Божа.
А 15.04. 2018 року було замовлено
Службу Божу за здоров'я тих, хто співає
нині. Ці люди віддано та безкорисливо
прославляють своїм співом Творця. Тож
нехай Господь нагородить їх та їхні родини
ласками та щедротами на многії літа.
Пам'ятають і тих, хто відійшов у вічність
(а їх вже 14 чоловік), за них відслужили панахиду.
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ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ
30 ÊÂ²ÒÍß
TV-4

06.00 Ò.ñ. “Ñïðàâà Äîéë³â”
06.45 Áàäüîðèé ðàíîê
07.00 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³
08.00 Â³êíî â Àìåðèêó
08.30 ªäèíà êðà¿íà
09.00 ×àñ-Tàéì
09.15 Áàäüîðèé ðàíîê
09.30 Ñïðàâæíÿ ö³íà
09.45 Òâ³é ä³ì
09.55 Äîáð³ òðàäèö³¿
10.00 Ò.ñ. “Ñïðàâà Äîéë³â”
10.45 Áàäüîðèé ðàíîê
11.00 Äèòÿ÷à ãîäèíà
12.10 Ïîë³ëîã
13.00 Õ³ò-ïàðàä
14.00 Õ.ô. “Æèâèì”
16.00 Äèòÿ÷à ãîäèíà
17.00 Íåïîâòîðíà ïðèðîäà
17.30 Ïðî íàñ
18.00 Ò.ñ. “Ñïðàâà Äîéë³â”
19.00 Ó ôîêóñ³ ªâðîïà
19.30 Íàø³ â³òàííÿ
20.00 ªäèíà êðà¿íà
20.30 ÒÍÅÓ - êàëåéäîñêîï ïîä³é
20.40 Ä³ì êíèãè
21.00 Íàø³ â³òàííÿ
21.30 Ïîãëÿä çáëèçüêà
21.55 Äîáð³ òðàäèö³¿
22.00 Õ.ô. “×åðâîíà ñêðèïêà”
00.15 ×àñ-Tàéì
00.30 Õ.ô. “Æèâèì”
02.00 Õ³ò-ïàðàä
03.00 Ïîë³ëîã
03.45 Õ.ô. “×åðâîíà ñêðèïêà”

77
07.00 «Ôàéíèé ðàíîê»
09.00 «Åíå¿äà»
13.30 «Â³çèò³âêè Ïîëòàâùèíè»
13.40 «Ïîçà ðàìêàìè»
14.10 Ðàä³îÄåíü «Ìîäóëü çíàíü»
14.50 «Íàäâå÷³ð’ÿ. Äîë³»
15.45 News: Ðàä³îÄåíü «Æèòòÿ+»
16.08 Äîê.ô³ëüì
17.00 «Â³ñò³ ÒÒÁ»
17.10 Äîê.ô³ëüì
17.36 Äîê.ô³ëüì
18.31 Ä/ñ «Ñìàêè êóëüòóð»
19.00 «Â³ñò³ ÒÒÁ»
19.22 «Òåìà äíÿ»
19.48 Äîê.ô³ëüì
20.40 «Â³ñò³ ÒÒÁ»

Â²ÂÒÎÐÎÊ
1 ÒÐÀÂÍß
TV-4
06.00 Ò.ñ. “Ñïðàâà Äîéë³â”
06.45 Áàäüîðèé ðàíîê
07.00 Ó ôîêóñ³ ªâðîïà
07.35 Ïîãëÿä çáëèçüêà
08.05 Óêðà¿íñüê³ òðàäèö³¿
08.20 ÒÍÅÓ - êàëåéäîñêîï ïîä³é
08.30 ªäèíà êðà¿íà
09.00 ×àñ-Tàéì
09.15 Áàäüîðèé ðàíîê
09.30 Íåïîâòîðíà ïðèðîäà
10.00 Ò.ñ. “Ñïðàâà Äîéë³â”
10.45 Áàäüîðèé ðàíîê
11.00 Äèòÿ÷à ãîäèíà
11.45 “×àð³âíèé êëþ÷èê”
12.10 Äîáð³ òðàäèö³¿
12.15 Ïðî ê³íî
12.30 ªâðîìàêñ
13.00 Õ³ò-ïàðàä
14.00 Õ.ô. “Äîðîãà íà ãðåöüêå
âåñ³ëëÿ”
16.00 Äèòÿ÷à ãîäèíà
17.00 Íåïîâòîðíà ïðèðîäà
17.30 Ìàéñòåð-êëàñ ³ç Íàòàëêîþ
Ô³öè÷
18.00 Ò.ñ. “Ñïðàâà Äîéë³â”
19.00 ªâðîìàêñ
19.30 Íàø³ â³òàííÿ
20.00 Ìåæà ïðàâäè
21.00 Íàø³ â³òàííÿ
21.20 Äîáð³ òðàäèö³¿
21.30 “Ãàë-êë³ï”
22.00 Õ.ô. “Òðèíàäöÿòü äí³â”
00.30 ×àñ-Tàéì
01.00 Õ.ô. “Äîðîãà íà ãðåöüêå
âåñ³ëëÿ”
02.30 Õ³ò-ïàðàä

77
07.00 «Ôàéíèé ðàíîê»
09.00 Ò/ñ «ßñòðóá ³ ãîëóáêà»
13.30 «Â³çèò³âêè Ïîëòàâùèíè»
13.40 «Òåìà äíÿ»
14.10 Ðàä³îÄåíü «Ìîäóëü çíàíü»
14.50 «Íàäâå÷³ð’ÿ. Äîë³»
15.45 News: Ðàä³îÄåíü «Æèòòÿ+»
16.08 Ä/ñ «Íåçâ³äàí³ øëÿõè»
17.00 «Â³çèò³âêè Ïîëòàâùèíè»
17.10 «Äî ñïðàâè»
17.36 Äîê.ô³ëüì
18.31 Ä/ñ «Ñìàêè êóëüòóð»
19.00 «Â³ñò³ ÒÒÁ»
19.22 Êîíöåðò
19.48 Ä/ñ «Íåçâ³äàí³ øëÿõè»
20.40 Äîê.ô³ëüì

ÑÅÐÅÄÀ
2 ÒÐÀÂÍß
9
06.00 Ò.ñ. “Ñïðàâà Äîéë³â”
06.45 Áàäüîðèé ðàíîê
07.00 ªâðîìàêñ
07.35 Ìåæà ïðàâäè
08.30 Åêîëîã³÷íî ÷èñòå æèòòÿ
08.55 Äîáð³ òðàäèö³¿
09.00 ×àñ-Tàéì
09.15 Áàäüîðèé ðàíîê
09.30 Íåïîâòîðíà ïðèðîäà
10.00 Ò.ñ. “Ñïðàâà Äîéë³â”
10.45 Áàäüîðèé ðàíîê
11.00 Äèòÿ÷à ãîäèíà
12.10 Ìóçè÷íà ïðîãðàìà “Ãàë-êë³ï”
12.40 Òâ³é ä³ì
13.00 Ãàëèöüêèé øëÿãåð.
Òåðíîï³ëü,1÷.
14.00 Õ.ô. “Ïîêëèê ïðåäê³â”

16.00 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³
16.10 Äèòÿ÷à ãîäèíà
16.40 “×àð³âíèé êëþ÷èê”
17.00 Íåïîâòîðíà ïðèðîäà
17.30 Óêðà¿íñüê³ òðàäèö³¿
17.55 Äîáð³ òðàäèö³¿
18.00 Ò.ñ. “Ñïðàâà Äîéë³â”
19.00 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³
19.30 Íàø³ â³òàííÿ
20.00 Ùîäåííèê äëÿ áàòüê³â
21.00 Íàø³ â³òàííÿ
21.30 Ìàéñòåð-êëàñ ³ç Íàòàëêîþ
Ô³öè÷
22.00 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³
22.40 Õ.ô.”Çàêîí ñèëè”
00.15 ×àñ-Tàéì
00.30 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³
01.00 Õ.ô. “Ïîêëèê ïðåäê³â”
02.30 Ãàëèöüêèé øëÿãåð.
Òåðíîï³ëü,1÷.
03.30 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³
04.00 Õ.ô.”Çàêîí ñèëè”


07.00 «Ôàéíèé ðàíîê»
09.00 Ò/ñ «ßñòðóá ³ ãîëóáêà»
13.30 «Â³ñò³ ÒÒÁ»
13.40 «Òåìà äíÿ»
14.09 Ñîö³àëüíà ðåêëàìà
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»

×ÅÒÂÅÐ
3 ÒÐÀÂÍß
9
06.00 Ò.ñ. “Ñïðàâà Äîéë³â”
06.45 Áàäüîðèé ðàíîê
07.00 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³
07.35 Ùîäåííèê äëÿ áàòüê³â
08.30 Åêîëîã³÷íî ÷èñòå æèòòÿ
09.00 ×àñ-Tàéì
09.15 Áàäüîðèé ðàíîê
09.30 Íåïîâòîðíà ïðèðîäà
10.00 Ò.ñ. “Ñïðàâà Äîéë³â”
10.45 Áàäüîðèé ðàíîê
11.00 Äèòÿ÷à ãîäèíà
12.10 Ôîðìóëà çäîðîâ’ÿ
13.00 Ãàëèöüêèé øëÿãåð.
Òåðíîï³ëü,2÷.
14.00 Àêöåíòè
14.30 Õ.ô.”Ëþäèíà ç ï³âäíÿ”
15.45 Äîáð³ òðàäèö³¿
16.00 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³
16.10 Äèòÿ÷à ãîäèíà
17.00 Àêöåíòè
17.30 Ìóçè÷íà ïðîãðàìà “Ãàë-êë³ï”
18.00 Ò.ñ. “Ñïðàâà Äîéë³â”
19.00 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³
19.30 Íàø³ â³òàííÿ
20.00 Ó ôîêóñ³ ªâðîïà
20.25 Äîáð³ òðàäèö³¿
20.30 ªâðîìàêñ
21.00 Íàø³ â³òàííÿ
21.30 Ñìà÷íà ìàíäð³âêà
22.00 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³
22.35 Àêöåíòè
23.05 Õ.ô.”Ãàðÿ÷èé êèé”
00.30 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³
01.00 ×àñ-Tàéì
01.15 Õ.ô.”Ëþäèíà ç ï³âäíÿ”
02.30 Ãàëèöüêèé øëÿãåð.
Òåðíîï³ëü,2÷.
03.30 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³
04.00 Õ.ô.”Ãàðÿ÷èé êèé”


07.00 «Ôàéíèé ðàíîê»
09.00 Ò/ñ «ßñòðóá ³ ãîëóáêà»
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 «Ñêëàäíà ðîçìîâà»
17.36 Äîê.ô³ëüì
18.31 Ä/ñ «Íåçâè÷àéí³ êóëüòóðè»
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
4 ÒÐÀÂÍß
9
06.00 Ò.ñ. “Ñïðàâà Äîéë³â”
06.45 Áàäüîðèé ðàíîê
07.00 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³
07.35 Ó ôîêóñ³ ªâðîïà
08.00 ªâðîìàêñ
08.30 Åêîëîã³÷íî ÷èñòå æèòòÿ
09.00 ×àñ-Tàéì
09.15 Ðàíêîâèé ô³òíåñ
09.30 Àêöåíòè
10.00 Ò.ñ. “Ñïðàâà Äîéë³â”
10.45 Áàäüîðèé ðàíîê
11.00 Äèòÿ÷à ãîäèíà
11.45 “×àð³âíèé êëþ÷èê”
12.10 Ìóçè÷íà ïðîãðàìà “Ãàë-êë³ï”
12.40 Óêðà¿íñüê³ òðàäèö³¿
13.00 Õ³ò-ïàðàä
14.00 Õ.ô.”Çíàéäåø äðóãà ïðèäáàºø ñêàðá”
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 Ïîãëÿä çáëèçüêà
20.40 Ñë³ä
21.00 Íàø³ â³òàííÿ
21.20 Äîáð³ òðàäèö³¿
21.30 ªäèíà êðà¿íà
22.00 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³
22.35 Õ.ô.”Îïåðàòîð”
00.15 ×àñ-Tàéì
00.30 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³
01.00 Õ.ô.”Çíàéäåø äðóãà ïðèäáàºø ñêàðá”
02.30 Õ³ò-ïàðàä
03.30 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³


07.00 «Ôàéíèé ðàíîê»
09.00 Ò/ñ «ßñòðóá ³ ãîëóáêà»
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 «Ñõåìè. Êîðóïö³ÿ â äåòàëÿõ»
17.36 «Ðîçñåêðå÷åíà ³ñòîð³ÿ»
18.31 Ä/ñ «Íåçâè÷àéí³ êóëüòóðè»
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
5 ÒÐÀÂÍß
TV-4
06.00 Ïðî ê³íî
06.15 Ïðî íàñ
06.45 Áàäüîðèé ðàíîê
07.00 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³
07.35 Õ.ô. «Êóïàëüíèêè»
08.55 Äîáð³ òðàäèö³¿
09.00 ×àñ-Tàéì
09.15 Áàäüîðèé ðàíîê
09.30 ªäèíà êðà¿íà
10.00 Îãëÿä ñâ³òîâèõ ïîä³é
10.30 Çì³íè ñâ³é ñâ³ò
11.00 Ïðî íàñ
11.30 Ìàéñòåð-êëàñ ³ç Í. Ô³öè÷
12.00 Ñìà÷íà ìàíäð³âêà
12.30 Õ.ô. «Ìîëîä³ ÿñêðàâ³ ðå÷³»
14.30 Ìóëüòô³ëüìè
14.50 Äèòÿ÷å ê³íî.Õ.ô. «Ãîòåëü äëÿ
ñîáàê»
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. ²âàíîÔðàíê³âñüê
23.00 ªâðîìàêñ
23.30 Õ³ò-ïàðàä
00.10 ×àñ-Òàéì
00.30 Õ.ô. «Ìîëîä³ ÿñêðàâ³ ðå÷³»
02.30 Ó ôîêóñ³ ªâðîïà
03.00 Ãàëèöüêèé øëÿãåð. ²âàíîÔðàíê³âñüê


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»
15.10 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 «Ïîçà ðàìêàìè»
19.59 Êîíöåðò


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»
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»

ÀÍÎÍÑÈ
ÒÈÆÍß

9

м. Тернопіль, бульвар Т. Шевченка, 6

28.04. (субота) — «Як наші діди парубкували», музична комедія-жарт.
Тривалість —2 год. 10 хв.

29.04. (неділя) — «Наталка Полтавка», музична комедія.
Тривалість —2 год. 10 хв.

Початок вечірніх вистав о 19:00.

Для дітей

29.04. (неділя) — «Котигорошко», казка.
Тривалість — 1 год. 20 хв.

Початок о 13:00.

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

29.04. (неділя) — «Алі-Баба і розбійники», казка-мюзикл.
Тривалість — 1год. 10 хв.

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

Палац культури «Березіль» ім. Леся Курбаса
м. Тернопіль, вул. Миру, 6
ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÈ: ÏÎÌÑÒÀ ÏÎËÅÃËÈÕ,
Íîâèé, Ïí, 16:00
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ÍÅÄ²Ëß
6 ÒÐÀÂÍß
06.00 Õ.ô.»Êóïàëüíèêè»
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.Õ.ô. «Ãîòåëü äëÿ
ñîáàê»
13.30 Äèòÿ÷à ïðîãðàìà «×àð³âíèé
êëþ÷èê»
14.00 Ñ³ëüñüêèé êàëåíäàð
14.30 Ìåæà ïðàâäè
15.30 Ñë³ä
16.00 Àêöåíòè
16.20 Òâ³é ä³ì
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. «Æ³íêà ï³ä äîùåì»
23.45 ×àñ-òàéì
00.00 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³. Òèæäåíü
01.00 Îãëÿä ñâ³òîâèõ ïîä³é
01.30 Õ.ô. «Îïåðàòîð»
03.00 Ìóçè÷íà ïðîãðàìà «Ãàë-êë³ï»
03.30 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³. Òèæäåíü

Афіша
Тернопільський академічний обласний
український драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка
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28.04. (субота) — концерт гурту «Без обмежень».
Початок о 19:00.
Ціна квитка — 120 грн.

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

10.05. (четвер) — концерт білоруської співачки Республіки Поліни, яка
виконує пісні білоруською, українською, російською та
французькою мовами.
Початок о 19:00.
Ціна квитка — від 100 грн.

Наше кіно

20 квітня відбулося вручення національної кінопремії «Золота Дзиґа»
Переможців визначили члени
Української кіноакадемії шляхом двоетапного голосування. Цього року
додалися ще 4 номінації — «Кращий
художник з гриму», «Кращий художник з костюмів», «Кращий звукорежисер» і премія «Вибір глядача».
За перемогу в номінації «Кращий
фільм» 2017 року боролися п'ять картин: «Кіборги» режисера Ахтема Сеітаблаєва, «Припутні» Аркадія Непиталюка, «Рівень чорного» Валентина
Васяновича, «Стрімголов» Марини Степанської та «DZIDZIO Контрабас»
Олега Борщевського.
«Кращий фільм» — «Кіборги», режисер Ахтем Сеітаблаєв.
«Кращий актор в головній ролі» — В'ячеслав Довженко,
фільм «Кіборги»;
«Краща актриса в головній ролі» — Даша Плахтій,
фільм «Стрімголов»;
«Кращий режисер-постановник» — Сергій Лозниця,
фільм «Лагідна»;
«Кращий художник по гриму» — Ліліана Хома, фільм «Кіборги»;
«Кращий художник по костюмах» — Світлана Симонович,
фільм «Червоний»;
«Кращий звукорежисер» — Сергій Степанський,
фільм «Стрімголов»;
«Кращий короткометражний ігровий фільм» — «Випуск 97»,
режисер Павло Остриков.
«Кращий художник-постановник» — Шевкет Сейдаметов,
фільм «Кіборги»;
«Кращий композитор» — Микита Моісеєв, фільм «Стрімголов»;
«Кращий актор другого плану» — Віктор Жданов, фільм «Кіборги»;
«Краща актриса другого плану» — Ніна Набока, фільм «Припутні»;
«Кращий анімаційний фільм» — «Причинна»,
режисер Андрій Щербак;
«Кращий сценарист» — Наталя Ворожбит, фільм «Кіборги»;
«Кращий оператор-постановник» — Валентин Васянович,
фільм «Рівень чорного»;
«Кращий документальний фільм» — «Будинок «Слово»,
режисер Тарас Томенко;
«Вибір глядача» — фільм «Dzidzio Контрабас»,
режисер Сергій Лавренюк;
«Внесок у розвиток українського кіно» — режисер В'ячеслав
Криштофович.

Засновники: Тернопільська районна
державна адміністрація, Тернопільська
районна рада.
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Â²ÂÒÎÐÎÊ
1 ÒÐÀÂÍß

UA: ÏÅÐØÈÉ

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 Êëiïè ó÷àñíèêiâ
ªâðîáà÷åííÿ-2018.
09.40 Ì/ô «×åðâîíà ÷åðåïàõà».
11.40 Õ/ô «×àðiâíèê êðà¿íè ìðié».
13.50 Ä/ñ «Íåçâè÷àéíi êóëüòóðè».
14.20 Þâiëåéíèé êîíöåðò ãóðòó
«Ïiêêàðäiéñüêà òåðöiÿ».
15.40 Ä/ñ «Îñòàííié øàíñ ïîáà÷èòè».
19.00 #@)?$0 ç Ìàéêëîì Ùóðîì.
19.40 Äî ñïðàâè.
20.15, 01.15 Âiéíà i ìèð.
21.50 Ò/ñ «Iñïàíñüêà ëåãåíäà».
23.15 Ä/ñ «Çåìíi êàòàêëiçìè».
00.40 Ïåðøà øïàëüòà.
00.05 Êëiïè ó÷àñíèêiâ
ªâðîáà÷åííÿ-2018.
01.55, 03.40 Òàêàøîòàì.
02.05 Ä/ñ «Ñìàêè êóëüòóð».
02.30 Ä/ñ «Ñìà÷íi iñòîði¿».
03.25 Ëàéôõàê óêðà¿íñüêîþ.
04.00 Ä/ñ «Ìèñòåöüêèé ïóëüñ
Àìåðèêè».
05.00 Ä/ñ «Îðåãîíñüêèé ïóòiâíèê».

06.00 Ì/ñ «×îðíèé Äæåê».
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 Äîáðîãî
ðàíêó, Êðà¿íî!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 00.15,
03.00 Íîâèíè.
09.30 Êëiïè ó÷àñíèêiâ
ªâðîáà÷åííÿ-2018.
09.40 Ì/ô «Ïiñíÿ ìîðÿ».
11.20, 13.20, 15.20 Òåëåïðîäàæ.
11.40 Õ/ô «×àðiâíèê êðà¿íè ìðié».
13.40, 03.50 Ïîãîäà.
13.50 Ä/ñ «Íåçâè÷àéíi êóëüòóðè».
14.20 Þâiëåéíèé êîíöåðò ãóðòó
«Ïiêêàðäiéñüêà òåðöiÿ».
15.40 Ä/ñ «Îñòàííié øàíñ ïîáà÷èòè».
19.00 Ïåðøèé íà ñåëi.
19.25 Ä/ô «Îäåñèòè íà Äîíáàñi».
20.25 Íàøi ãðîøi.
21.50 Ò/ñ «Iñïàíñüêà ëåãåíäà».
23.15 Ä/ñ «Çåìíi êàòàêëiçìè».
00.05 Êëiïè ó÷àñíèêiâ
ªâðîáà÷åííÿ-2018.
00.40 Äî ñïðàâè.
01.10 Ðîçñåêðå÷åíà iñòîðiÿ.
02.05 Ä/ñ «Ñìà÷íi iñòîði¿».
03.25 Ëàéôõàê óêðà¿íñüêîþ.
03.40 Òàêàøîòàì.
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, 19.30, 05.35
«ÒÑÍ».
09.30 «×îòèðè âåñiëëÿ».
10.55 «Îäðóæåííÿ íàîñëiï».
12.10, 13.30, 14.45, 16.05 «Ìiíÿþ
æiíêó».
17.15 Ò/ñ «Êîõàííÿ Ìåð`ºì».
20.15 «#ØîóÞðè».
22.10 Õ/ô «Ìàíäðè áëóäíèöi».
00.35 «Ãîëîñ êðà¿íè 8».

1+1

ÑÅÐÅÄÀ
2 ÒÐÀÂÍß
UA: ÏÅÐØÈÉ
06.00, 16.10 Ì/ñ «×îðíèé Äæåê».
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25,
21.00, 03.00 Íîâèíè.
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Äîáðîãî
ðàíêó, Êðà¿íî!
09.30, 00.05 Êëiïè ó÷àñíèêiâ
ªâðîáà÷åííÿ-2018.
09.40, 19.25 Ä/ñ «Âåëèêå
ôîòîïîëþâàííÿ Äàãà Ãàðäíåðà».
10.40, 13.35, 16.35 Òåëåïðîäàæ.
11.00 Ä/ñ «Ãîðäiñòü ñâiòó».
11.50, 14.20, 03.50 Ïîãîäà.
12.00 Ñìà÷íi iñòîði¿.
12.55, 17.45, 03.40 Òàêàøîòàì.
13.10 ÐàäiîÄåíü.
13.55 Íàøi ãðîøi.
14.30 52 âiêåíäè.
15.00 Ëàéôõàê óêðà¿íñüêîþ.
15.15 Ì/ñ «Ãîí».
17.00 Âiéíà i ìèð.
18.00,00.15 Iíôîðìàöiéíà ãîäèíà.
19.00 Ä/ñ «Äåøåâà ïîäîðîæ».
20.25 Ñêëàäíà ðîçìîâà.
21.30, 03.25 Íîâèíè. Ñïîðò.
21.50 Ò/ñ «Iñïàíñüêà ëåãåíäà».
23.15 Ä/ñ «Çåìíi êàòàêëiçìè».
01.10 Ñâiòëî.
02.05 Ä/ñ «Ñìà÷íi iñòîði¿».
04.00 Ä/ñ «Ìèñòåöüêèé ïóëüñ
Àìåðèêè».
05.00 Ä/ñ «Îðåãîíñüêèé ïóòiâíèê».

×ÅÒÂÅÐ
3 ÒÐÀÂÍß
UA: ÏÅÐØÈÉ
06.00, 16.10 Ì/ñ «×îðíèé Äæåê».
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25,
21.00, 03.00 Íîâèíè.
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Äîáðîãî
ðàíêó, Êðà¿íî!
09.30, 00.05 Êëiïè ó÷àñíèêiâ
ªâðîáà÷åííÿ-2018.
09.40,19.25 Ä/ñ «Âåëèêå
ôîòîïîëþâàííÿ Äàãà Ãàðäíåðà».
10.40,13.35,16.35 Òåëåïðîäàæ.
11.00 Ä/ñ «Ãîðäiñòü ñâiòó».
11.50, 14.20, 03.50 Ïîãîäà.
12.00 Ñìà÷íi iñòîði¿.
12.55, 03.40 Òàêàøîòàì.
13.10, 14.30 ÐàäiîÄåíü.
13.55 Äî ñïðàâè.
15.00 Ëàéôõàê óêðà¿íñüêîþ.
15.15 Ì/ñ «Ãîí».
17.00, 19.00 #ÂÓêðà¿íi.
18.00, 00.15 Iíôîðìàöiéíà ãîäèíà.
20.25 Ñõåìè. Êîðóïöiÿ â äåòàëÿõ.
21.30, 03.25 Íîâèíè. Ñïîðò.
21.50 Ò/ñ «Iñïàíñüêà ëåãåíäà».
23.10 Ä/ñ «Äèâîâèæíi ìiñòà ñâiòó».
01.10 «Òàºìíèöi Âiëüíþñà».
02.05 Ä/ñ «Ñìà÷íi iñòîði¿».
04.00 Ä/ñ «Ìèñòåöüêèé ïóëüñ
Àìåðèêè».
05.00 Ä/ñ «Îðåãîíñüêèé ïóòiâíèê».

1+1

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Ñíiäàíîê
ç «1+1».
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Ñíiäàíîê 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45,
ç «1+1».
19.30, 05.35 «ÒÑÍ».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45,
09.30 «×îòèðè âåñiëëÿ».
19.30, 05.35 «ÒÑÍ».
10.55 «Îäðóæåííÿ íàîñëiï».
09.30 «×îòèðè âåñiëëÿ».
12.20, 13.50, 15.15 «Ìiíÿþ æiíêó».
10.55 «Îäðóæåííÿ íàîñëiï».
17.10 Ò/ñ «Êîõàííÿ Ìåð`ºì».
12.20, 13.45, 15.10 «Ìiíÿþ æiíêó». 20.15, 00.15 Õ/ô «Íi÷ ó ìóçå¿».
17.10 Ò/ñ «Êîõàííÿ Ìåð`ºì».
22.20 Õ/ô «8 êðàùèõ ïîáà÷åíü».
20.15 Õ/ô «Ðîñîìàõà: Áåçñìåðòíèé». 04.15 «Ïðàâäèâà iñòîðiÿ áëóäíèöi».
22.30
Õ/ô
«Çàïîâiò
áëóäíèöi».
×
×
×
01.00 «Ïðàâäèâà iñòîðiÿ áëóäíèöi 2».
05.40 «Ñëiäñòâî âåëè...» ç
05.30 «Ïîäðîáèöi» - «×àñ».
05.45 Ì/ô.
02.00 Õ/ô «Çåëåíi ãîðè».
Ë.Êàíåâñüêèì».
06.00 «Âäàëèé ïðîåêò».
06.10, 22.30 «Ñëiäñòâî âåëè...» ç
×
06.15 Ì/ô.
06.50 Ì/ô.
Ë.Êàíåâñüêèì».
05.40 Ì/ô.
06.25 Õ/ô «Ïiäêèäüîê».
07.00 Õ/ô «Ìèëèé òè ìié».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
06.10, 22.30 «Ñëiäñòâî âåëè...» ç
08.00 «Ãîòóºìî ðàçîì».
08.20 «Ãîòóºìî ðàçîì».
Íîâèíè.
Ë.Êàíåâñüêèì».
09.00 «Îðåë i ðåøêà. Ðàé i ïåêëî».
09.20 «Îðåë i ðåøêà. Ðàé i ïåêëî».
07.10, 08.10, 09.20 «Ðàíîê ç
11.00 Õ/ô «Ñòåðåæèñÿ àâòîìîáiëÿ». 11.20 Õ/ô «Ïðèáîðêóâà÷êà òèãðiâ». 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Iíòåðîì».
Íîâèíè.
13.00 Õ/ô «Çäðàñòóé i ïðîùàé».
13.20 Õ/ô «Òðîº â ÷îâíi, íå ðàõóþ÷è
10.15, 12.25, 20.30 Ò/ñ «Çàðàäè
07.10, 08.10, 09.20 «Ðàíîê ç
14.50 Õ/ô «Ñîðî÷èíñüêèé ÿðìàðîê».
ñîáàêè».
ëþáîâi ÿ âñå çìîæó!»
Iíòåðîì».
16.40 «×åêàé íà ìåíå».
16.00 Êîíöåðò Îëåãà Âèííèêà «ß íå
12.50 Õ/ô «Âåñíà íà Çàði÷íié
10.15, 12.25, 20.30 Ò/ñ «Çàðàäè
18.00, 03.30 «Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî».
âòîìëþñÿ».
âóëèöi».
ëþáîâi ÿ âñå çìîæó!»
20.00 «Ïîäðîáèöi».
18.00 «Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî».
14.50, 15.45, 16.45 «Ðå÷äîê».
12.50 Õ/ô «Ïðèõîäüòå çàâòðà».
20.30 Ò/ñ «Çàðàäè ëþáîâi ÿ âñå
20.00 «Ïîäðîáèöi».
18.00, 03.40 «Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî».
14.50, 15.45, 16.45 «Ðå÷äîê».
çìîæó!»
20.30 Ò/ñ «Çàðàäè ëþáîâi ÿ âñå
20.00 «Ïîäðîáèöi».
18.00, 03.45 «Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî». 00.20 Õ/ô «Ùàñëèâèé ìàðøðóò».
22.30 «Ñëiäñòâî âåëè...» ç
çìîæó!»
20.00 «Ïîäðîáèöi».
Ë.Êàíåâñüêèì».
22.30 «Ñëiäñòâî âåëè...» ç
ICTV
00.20 Õ/ô «Ìîëîäÿòà».
00.20 Õ/ô «Äâîº ïiä äîùåì».
Ë.Êàíåâñüêèì».
04.05
Ñêàðá
íàöi¿.
00.25
Ò/ñ
«Áàíêiðè».
00.20
Õ/ô
«Îáìiíÿéòåñü
îáðó÷êàìè».
ICTV
ICTV
04.15 Åâðèêà!
03.40 «Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî».
05.15 Ñêàðá íàöi¿.
04.05
Ñêàðá
íàöi¿.
04.25 Ñòóäiÿ Âàøèíãòîí.
ICTV
05.25 Åâðèêà!
04.10 Åâðèêà!
04.30 Ôàêòè.
04.05 Ñêàðá íàöi¿.
05.30 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé.
04.20 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé.
04.50 Ò/ñ «Âiääië 44».
04.15 Åâðèêà!
05.35 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç
04.25 Ñòóäiÿ Âàøèíãòîí.
05.35 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà.
04.25 Ôàêòè.
Ê.Ñòîãíiºì.
04.30 Ôàêòè.
06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi.
04.50 Ò/ñ «Âiääië 44».
06.30 Ôàêòè òèæíÿ. 100 õâèëèí ç
04.50 Ò/ñ «Âiääië 44».
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
05.35 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà.
Î.Ñîêîëîâîþ.
05.35 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà.
09.20,19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç
08.30 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè. Ïiäñóìêè 06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi.
06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi.
Ê.Ñòîãíiºì.
ç Ê. Ñòîãíiºì.
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
10.10 Ñåêðåòíèé ôðîíò.
09.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç
09.25 Ä/ô «Ïåðåõðåñòÿ Áàëó».
09.20, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 11.05, 13.20, 16.20 «Íà òðüîõ».
Ê.Ñòîãíiºì.
10.00, 13.05, 20.05 Ò/ñ «Ïåñ 3».
Ê.Ñòîãíiºì.
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü.
10.10, 13.05, 22.20 Ò/ñ «Êîïè íà
12.45 Ôàêòè. Äåíü.
10.10 Àíòèçîìái.
17.35, 21.25 Ò/ñ «Ïåñ 3».
18.45 Ôàêòè. Âå÷ið.
ðîáîòi».
11.05, 13.20, 16.20 Îñîáëèâîñòi
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið.
12.45 Ôàêòè. Äåíü.
19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç
íàöiîíàëüíî¿ ðîáîòè.
20.20 Iíñàéäåð.
18.45 Ôàêòè. Âå÷ið.
Ê.Ñòîãíiºì.
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü.
22.40 Ò/ñ «Êîïè íà ðîáîòi».
19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç
22.25 Ò/ñ «Êîïè íà ðîáîòi».
17.40, 21.25 Ò/ñ «Ïåñ 3».
23.35 Õ/ô «Ðåéä 2».
Ê.Ñòîãíiºì.
23.20 Õ/ô «Ïðèçíà÷åííÿ».
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið.

20.05 Ò/ñ «Ïåñ 3».
20.20 Ñåêðåòíèé ôðîíò.

06.50, 15.55 Âñå áóäå äîáðå!
23.10 Õ/ô «Ïðèâàòíèé êóðîðò».
22.40 Ò/ñ «Êîïè íà ðîáîòi».
06.05 Âñå áóäå äîáðå!
08.10 ÌàñòåðØåô 7.
23.35 Õ/ô «Ðåéä. Ñïîêóòà».

07.30 Âñå áóäå ñìà÷íî!
12.05 Õàòà íà òàòà.

08.30 Ñâiòàìè çà ñêàðáàìè.
06.50 «Âñå áóäå äîáðå!»
17.30, 22.00 Âiêíà-Íîâèíè.
06.10 Âñå áóäå äîáðå!
08.10 Âñå áóäå ñìà÷íî!
11.25 Õ/ô «Òàòî íàïðîêàò».
18.00 Ò/ñ «Êîëè ìè âäîìà».
07.45 ÌàñòåðØåô 7.
09.10 ÌàñòåðØåô 7.
13.30 «Áèòâà åêñòðàñåíñiâ 18».
19.55, 22.40, 23.00 ß ñîðîìëþñü
11.50 Õàòà íà òàòà.
15.55 «Âñå áóäå äîáðå!»
12.55 Õàòà íà òàòà.
ñâîãî òiëà 5.
15.55 Âñå áóäå äîáðå!
17.30, 22.00 Âiêíà-Íîâèíè.
15.55 Âñå áóäå äîáðå! (16+).
00.00 Îäèí çà âñiõ.
17.30, 22.00 Âiêíà-Íîâèíè.
18.00 Ò/ñ «Êîëè ìè âäîìà».
17.30, 22.00 Âiêíà-Íîâèíè.

18.00 Ò/ñ «Êîëè ìè âäîìà».
18.00 Ò/ñ «Êîëè ìè âäîìà».
19.55, 22.40 Ñëiäñòâî âåäóòü
19.55 Ñëiäñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè. 19.55, 22.40 ÌàñòåðØåô. Êóëiíàðíèé 03.00, 01.55 Çîíà íî÷i.
åêñòðàñåíñè.
04.00 Àáçàö.
âèïóñêíèé.
23.40 Îäèí çà âñiõ.
22.45 Äàâàé ïîãîâîðèìî ïðî ñåêñ.
05.50, 07.10 Kids` Time.
00.15 Îäèí çà âñiõ.
00.40 Îäèí çà âñiõ.

05.55 Ì/ñ «Äðàêîíè. Ïåðåãîíè


03.00, 02.35 Çîíà íî÷i.
áåññòðàøèõ».
03.00, 02.10 Çîíà íî÷i.
03.00, 01.55 Çîíà íî÷i.
04.30 Àáçàö.
07.15 Ò/ñ «Øëÿõ ÷àðiâíèêà».
04.30 Àáçàö.
04.40 Àáçàö.
06.25, 07.40 Kids` Time.
10.50 Ò/ñ «Äðóçi».
06.20, 07.40 Kids` Time.
06.30, 07.55 Kids` Time.
06.30 Ì/ñ «Äðàêîíè. Ïåðåãîíè
11.45 Ò/ñ «Äiàãíîç: Ìàéæå íå çàêîõàíi»
06.25 Ì/ñ «Äðàêîíè. Ïåðåãîíè
06.35 Ì/ñ «Äðàêîíè. Ïåðåãîíè
áåññòðàøèõ».
17.00, 19.00 Õòî çâåðõó.
áåññòðàøèõ».
áåññòðàøèõ».
07.45 Ò/ñ «Áiáëiîòåêàði».
21.00 Àôåðèñòè â ìåðåæàõ.
08.00 Ò/ñ «Øëÿõ ÷àðiâíèêà».
12.00 Õ/ô «Âiäëóííÿ äàëåêèõ ñâiòiâ». 07.45 Õ/ô «Âiëüíi».
22.00 Âàð`ÿòè.
10.00 Õ/ô «Øêiëüíèé ìþçèêë».
11.30 Ò/ñ «Äðóçi».
13.50 Õ/ô «Àâòîìîíñòðè».
01.50 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé.
12.25 Ò/ñ «Äiàãíîç: Ìàéæå íå
16.00 Õ/ô «Òðàíñôîðìåðè: Ïîìñòà 12.00 Õ/ô «Øêiëüíèé ìþçèêë 2».

14.30 Õ/ô «Øêiëüíèé ìþçèêë:
çàêîõàíi».
ïîëåãëèõ».
Âèïóñêíèé».
17.00, 19.00 Âiä ïàöàíêè äî ïàíÿíêè. 06.00 Áàéäèêiâêà.
19.00 Ðåâiçîð. Ìàãàçèíè.
06.30 ÒÅÒ Ìóëüòèðàíîê.
16.50, 19.00 Ãàñòàðáàéòåðè.
21.00 Àôåðèñòè â ìåðåæàõ.
21.00 Òàºìíèé àãåíò.
09.45 Õ/ô «Ãåíçåëü i Ãðåòåëü».
21.00 Àôåðèñòè â ìåðåæàõ.
22.00 Ñóïåðiíòó¿öiÿ.
22.10 Òàºìíèé àãåíò. Ïîñò-øîó.
11.00 Ò/ñ «Óñi æiíêè - âiäüìè».
22.00 Âiä ïàöàíêè äî ïàíÿíêè.
01.50 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé.
00.00 Õ/ô «Âåðòèêàëüíà ìåæà».
12.00, 23.00 Êðà¿íà Ó.
02.15 Íåáà÷åíå ªâðîáà÷åííÿ.


13.00 Êàçêè Ó.
02.30 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé.
06.00 Áàéäèêiâêà.
06.00 Áàéäèêiâêà.
14.00 Çíàé íàøèõ!

06.30 ÒÅÒ Ìóëüòèðàíîê.
06.30 ÒÅÒ Ìóëüòèðàíîê.
15.00, 03.20 Âiòàëüêà.
06.00 Áàéäèêiâêà.
09.45 Ì/ô «Éîñèï: Âîëîäàð ñíiâ».
09.45 Õ/ô «×åðâîíà øàïî÷êà».
16.00 Ì/ô «Ðiî 2».
06.30 ÒÅÒ Ìóëüòèðàíîê.
11.00 Ò/ñ «Óñi æiíêè - âiäüìè».
11.00 Ò/ñ «Óñi æiíêè - âiäüìè».
18.00 Ãîòåëü Ãàëiöiÿ.
09.30 Õ/ô «Ãiáái».
12.00, 23.00 Êðà¿íà Ó.
12.00, 23.00 Êðà¿íà Ó.
19.00 Òàíüêà i Âîëîäüêà.
11.00 Ò/ñ «Óñi æiíêè - âiäüìè».
13.00 Êàçêè Ó.
13.00 Êàçêè Ó.
20.00 Ì/ô «Ðåàëüíà áiëêà».
12.00, 23.00 Êðà¿íà Ó.
14.00 Çíàé íàøèõ!
14.00 Çíàé íàøèõ!
22.00, 01.00 100 â 1.
13.00 Êàçêè Ó Êiíî.
15.00, 03.20 Âiòàëüêà.
15.00, 03.20 Âiòàëüêà.
00.00 Òåîðiÿ çðàäè.
14.00 Çíàé íàøèõ!
16.30 Õ/ô «Ãàðôiëä».
16.00 Ì/ô «Ðiî».
Ù
15.00 Âå÷iðêà.
18.00 Ãîòåëü Ãàëiöiÿ.
18.00 Ãîòåëü Ãàëiöiÿ.
06.30, 07.10, 08.15 Ðàíîê ç
20.30 Õ/ô «Ãàðôiëä».
19.00 Òàíüêà i Âîëîäüêà.
19.00 Òàíüêà i Âîëîäüêà.
Óêðà¿íîþ.
22.00, 01.00 100 â 1.
20.00 Ì/ô «Ðiî».
20.00 Ì/ô «Ðiî 2».
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
00.00 Òåîðiÿ çðàäè.
22.00, 01.00 100 â 1.
22.00, 01.00 100 â 1.
23.00 Ñüîãîäíi.
Ù
Ù
Ù
09.30 Çîðÿíèé øëÿõ.
07.00 Ïîäi¿ òèæíÿ ç Îëåãîì Ïàíþòîþ. 06.30, 15.00, 19.00 Ñüîãîäíi.
06.30, 07.10, 08.15 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 10.30 Ìiñiÿ: êðàñà.
08.00, 04.40 Çîðÿíèé øëÿõ.
07.10, 03.30 Çîðÿíèé øëÿõ.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
11.30, 04.40 Ðåàëüíà ìiñòèêà.
09.50 Õ/ô «Äîêòîð Ùàñòÿ».
08.10 Ò/ñ «Áóäèíîê íà õîëîäíîìó
23.00, 03.30 Ñüîãîäíi.
13.30, 15.30 Ò/ñ «Áðàòñüêi óçè».
12.00, 15.15 Ò/ñ «×îðíà êâiòêà».
êëþ÷i».
09.30, 04.20 Çîðÿíèé øëÿõ.
18.00 Ò/ñ «Êiëüöå ç ðóáiíîì».
15.00, 19.00, 00.45 Ñüîãîäíi.
12.00, 15.15 Ò/ñ «Çàìêíóòå êîëî».
10.30 Ìiñiÿ: êðàñà.
19.45 «Ãîâîðèòü Óêðà¿íà».
16.20, 19.40 Ò/ñ «Áóäèíîê íà
16.10, 19.40 Ò/ñ «Íîòè ëþáîâi».
11.30, 04.40 Ðåàëüíà ìiñòèêà.
21.00 Ò/ñ «Äîãëÿäàëüíèöÿ».
õîëîäíîìó êëþ÷i».
21.00 Ò/ñ «Äîãëÿäàëüíèöÿ».
13.30, 15.30 Ò/ñ «Íîòè ëþáîâi».
23.20 Êîíòðîëåð.
21.00 Ò/ñ «Äîãëÿäàëüíèöÿ».
23.00 Êîíöåðò. Ìóçè÷íà ïëàòôîðìà. 18.00 Ò/ñ «Êiëüöå ç ðóáiíîì».
00.00, 02.20 Ò/ñ «CSI. Ìiñöå
23.00 Õ/ô «Ìóìiÿ: Ïðèíö ªãèïòó».
01.00 Ðåàëüíà ìiñòèêà.
19.45 «Ãîâîðèòü Óêðà¿íà».
çëî÷èíó».
01.40 Òåëåìàãàçèí.
02.50 Ñüîãîäíi.
21.00 Ò/ñ «Äîãëÿäàëüíèöÿ».
01.50 Òåëåìàãàçèí.
02.10 Ðåàëüíà ìiñòèêà.
04.00 Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñòi 5.
23.30, 02.00 Ò/ñ «CSI. Ìiñöå çëî÷èíó» 03.50 Ñüîãîäíi.
06.30 Ì/ô «Ìàøà i âåäìiäü».
07.50 Õ/ô «Êîõàíà â÷èòåëüêà».
15.55 Õ/ô «8 ïåðøèõ ïîáà÷åíü».
17.40 Õ/ô «8 êðàùèõ ïîáà÷åíü».
19.30, 05.35 «ÒÑÍ».
20.15 Õ/ô «Ëþäè Iêñ: Äíi ìèíóëîãî
ìàéáóòíüîãî».
22.40 Õ/ô «Ñïàäîê áëóäíèöi».
01.10 «Ïðàâäèâà iñòîðiÿ áëóäíèöi».
02.10 Õ/ô «Õðîíiêà».

1+1

Ï’ßÒÍÈÖß
4 ÒÐÀÂÍß

ÑÓÁÎÒÀ
5 ÒÐÀÂÍß

11
ÍÅÄ²Ëß
6 ÒÐÀÂÍß

UA: ÏÅÐØÈÉ

UA: ÏÅÐØÈÉ

UA: ÏÅÐØÈÉ

06.00,16.10 Ì/ñ «×îðíèé Äæåê».
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25,
21.00, 03.00 Íîâèíè.
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Äîáðîãî
ðàíêó, Êðà¿íî!
09.30, 00.05 Êëiïè ó÷àñíèêiâ
ªâðîáà÷åííÿ-2018.
09.40 Ä/ñ «Âåëèêå ôîòîïîëþâàííÿ
Äàãà Ãàðäíåðà».
10.40, 13.35, 16.35 Òåëåïðîäàæ.
11.00, 22.40 Ä/ñ «Ãîðäiñòü ñâiòó».
11.25 Ä/ñ «Ñòîëèêà ßïîíiÿ».
11.50, 14.20, 03.50 Ïîãîäà.
12.00 Åíå¿äà.
12.25 Ñìà÷íi iñòîði¿.
12.55, 03.40 Òàêàøîòàì.
13.10, 14.30 ÐàäiîÄåíü.
13.55 Ñõåìè. Êîðóïöiÿ â äåòàëÿõ.
15.00, 03.25 Ëàéôõàê óêðà¿íñüêîþ.
15.15 Ì/ñ «Ãîí».
16.55 Ôîëüê-music.
18.00, 00.15 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 Ùîäåííèê ªâðîáà÷åííÿ-2018.
21.45 Êîíöåðòíà ïðîãðàìà Ïàâëà
Òàáàêîâà.
23.10 Ä/ñ «Äèâîâèæíi ìiñòà ñâiòó».
01.10 Ä/ñ «Ìóçè÷íà îäiñåÿ Àðiðàí.
Øîó».
02.05 Ä/ñ «Ñìà÷íi iñòîði¿».
04.00 Ä/ñ «Ìèñòåöüêèé ïóëüñ Àìåðèêè»
05.00 Ä/ñ «Îðåãîíñüêèé ïóòiâíèê».

06.00 Ì/ñ «×îðíèé Äæåê».
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 Äîáðîãî
ðàíêó, Êðà¿íî!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 00.15,
03.00 Íîâèíè.
09.30 Ùîäåííèê ªâðîáà÷åííÿ-2018.
09.40 Ì/ñ «Ãîí».
10.10 Õòî â äîìi õàçÿ¿í?
10.40, 03.25 Ëàéôõàê óêðà¿íñüêîþ.
10.50, 13.45, 15.05 Òåëåïðîäàæ.
11.10 Ä/ñ «Íåçâiäàíi øëÿõè».
12.05 Õ/ô «Ëþáîâ ïðèõîäèòü òèõî».
14.05 Êîíöåðòíà ïðîãðàìà Ïàâëà
Òàáàêîâà.
15.20 Ä/ñ «Âàãàñi - ÿïîíñüêi
ñìàêîëèêè».
16.10, 19.45, 03.55 Ïîãîäà.
16.15 Ä/ñ «Ùîäåííèêè êîìàõ».
16.35 Ä/ñ «Íåïîâòîðíà ïðèðîäà».
17.05 Ò/ñ «Iñïàíñüêà ëåãåíäà».
19.55 Ðîçñåêðå÷åíà iñòîðiÿ.
21.30 ßê äèâèòèñÿ êiíî.
21.55 Õ/ô «Êåðîë».
00.05, 03.45 Òàêàøîòàì.
00.45 Ä/ñ «Ñïiëüíîòè òâàðèí».

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,
02.55 Íîâèíè.
09.30 Õ/ô «Ëþáîâ ïðèõîäèòü òèõî».
11.35 Ä/ñ «Äâîêîëiñíi õðîíiêè».
12.10 Ïåðøèé íà ñåëi.
12.40 Åíå¿äà.
14.00 Ä/ñ «Ùîäåííèêè êîìàõ».
14.20 Ôîëüê-music.
15.20, 22.40, 03.20 Ä/ñ «Âàãàñi ÿïîíñüêi ñìàêîëèêè».
16.35 Ä/ñ «Íåïîâòîðíà ïðèðîäà».
17.05 Ò/ñ «Iñïàíñüêà ëåãåíäà».
20.00 Ä/ñ «ßê ïðàöþþòü ìiñòà».
21.30 Ùîäåííèê ªâðîáà÷åííÿ-2018.
21.45 ªâðîáà÷åííÿ: öiëêîì áåçïå÷íî.
22.15, 01.35 Áóêîãîëiêè.
23.30 Ä/ñ «Íåçâè÷àéíi êóëüòóðè».
00.00 Êëiïè ó÷àñíèêiâ ªâðîáà÷åííÿ2018.
00.45 Ä/ñ «Ñïiëüíîòè òâàðèí».
01.10 Êóëüòóðíà àôiøà çäîðîâî¿
ëþäèíè.
02.05 Ä/ñ «Ñìà÷íi iñòîði¿».
04.05 Ä/ñ «Ìèñòåöüêèé ïóëüñ Àìåðèêè».

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Ñíiäàíîê
ç «1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45,
19.30 «ÒÑÍ».
09.30 «×îòèðè âåñiëëÿ».
10.55 «Îäðóæåííÿ íàîñëiï».
12.20, 13.50, 15.15 «Ìiíÿþ æiíêó».
17.10 Ò/ñ «Êîõàííÿ Ìåð`ºì».
20.15, 23.00 «Ëiãà ñìiõó».
22.20 «#Ãóäíàéòøîó Âàëåðiÿ
Æèäêîâà».
01.00 «Ðîçñìiøè êîìiêà».
01.55 «Âå÷iðíié Êè¿â».
05.30 Ì/ô «Ìàøà i âåäìiäü».

×
05.40 Ì/ô.
06.10 «Ñëiäñòâî âåëè...» ç
Ë.Êàíåâñüêèì».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Íîâèíè.
07.10, 08.10, 09.20 «Ðàíîê ç
Iíòåðîì».
10.15, 12.25, 20.30 Ò/ñ «Çàðàäè
ëþáîâi ÿ âñå çìîæó!»
12.50 Õ/ô «Êàð`ºðà Äiìè Ãîðiíà».
14.50, 15.45, 16.45, 02.55, 03.40,
04.20 «Ðå÷äîê».
18.00 «Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî».
20.00 «Ïîäðîáèöi».
22.30 «Ñëiäñòâî âåëè...» ç
Ë.Êàíåâñüêèì».
00.20 Õ/ô «Âòå÷à ç â`ÿçíèöi».

ICTV
04.00 Ñêàðá íàöi¿.
04.05 Ïðîâîêàòîð.
04.10 Åâðèêà!
04.20 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé.
04.25 Ñòóäiÿ Âàøèíãòîí.
04.30, 01.30 Ôàêòè.
04.50 Ò/ñ «Âiääië 44».
05.35 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà.
06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi.
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç
Ê.Ñòîãíiºì.
10.10 Iíñàéäåð.
11.10, 13.15, 16.20, 21.25 Äèçåëüøîó.
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü.
17.35 Ò/ñ «Ïåñ 3».
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið.
20.20 Àíòèçîìái.
23.55 Õ/ô «Ïðèâàòíèé êóðîðò».


05.40 Ìîÿ ïðàâäà. Òàºìíèöÿ
êîìiñàðà Êàòàíi.
06.40 Ìîÿ ïðàâäà. Ëó¿ äå Ôþíåñ.
Ñëüîçè êîìiêà.
07.35 Õ/ô «Íåáåçïå÷íî äëÿ æèòòÿ!»
09.25 Ò/ñ «Òàòî Äåí».
17.30, 22.00 Âiêíà-Íîâèíè.
18.00 Ò/ñ «Êîëè ìè âäîìà».
20.00, 23.05 Õîëîñòÿê 8.
22.40 Íåáà÷åíå ªâðîáà÷åííÿ 2018.
23.55 ßê âèéòè çàìiæ.


03.00 Çîíà íî÷i.
04.25 Àáçàö.
06.15,07.35 Kids` Time.
06.20 Ì/ñ «Äðàêîíè. Ïåðåãîíè
áåññòðàøèõ».
07.40 Ò/ñ «Øëÿõ ÷àðiâíèêà».
11.00 Ò/ñ «Äðóçi».
12.00 Ò/ñ «Äiàãíîç: Ìàéæå íå
çàêîõàíi».
17.00,19.00 Ñóïåðiíòó¿öiÿ.
21.00 Àôåðèñòè â ìåðåæàõ.
21.50 Õòî çâåðõó.
01.50 Õ/ô «Âiäëóííÿ äàëåêèõ ñâiòiâ».

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».
14.10, 00.20 «Ëiãà ñìiõó».
16.30, 21.10 «Âå÷iðíié êâàðòàë».
18.30 «Ðîçñìiøè êîìiêà. Äiòè».
20.15 «Óêðà¿íñüêi ñåíñàöi¿».
04.15 «Âå÷iðíié Êè¿â».
00.15 «Âå÷iðíié×
Êè¿â».

1+1

06.10 «ÒÑÍ».
07.05 «Óêðà¿íñüêi ñåíñàöi¿».
08.00 «Ñíiäàíîê. Âèõiäíèé».
09.00 Ëîòåðåÿ «Ëîòî-Çàáàâà».
09.45, 04.40 Ì/ô «Ìàøà i âåäìiäü».
09.55 «Ïîâåðíiòü ìåíi êðàñó».
11.20, 12.20, 13.20 «Ñâiò íàâèâîðiò
-8»
14.40 Õ/ô «Ðîñîìàõà: Áåçñìåðòíèé».
17.00 Õ/ô «Ëþäè Iêñ: Äíi ìèíóëîãî
06.25, 03.05 «Àêòîðè-ôðîíòîâèêè».
ìàéáóòíüîãî».
07.15 «×åêàé íà ìåíå».
19.30, 05.00 «ÒÑÍ-Òèæäåíü».
08.40 Õ/ô «Ñîëäàò Iâàí Áðîâêií».
21.00 «Ñïåöâèïóñê Ñâiòñüêîãî æèòòÿ.
10.30 Õ/ô «Iâàí Áðîâêií íà öiëèíi».
Çiðêè Ãîëîñó».
12.30 Õ/ô «Äà÷íà ïîäîðîæ ñåðæàíòà 22.00 «Âå÷ið ïðåì`ºð ç Êàòåðèíîþ
Öèáóëi».
Îñàä÷îþ».
14.00 Õ/ô «Ìàêñèì Ïåðåïåëèöÿ».
23.50 Õ/ô «Ïåðåìàãàé!»
16.00, 20.30 Ò/ñ «Çàáîðîíåíà
01.50 «Ñâiòñüêå æèòòÿ».
ëþáîâ».
×
20.00 «Ïîäðîáèöi».
05.40 Ì/ô.
22.50 Õ/ô «Âèõiäíi!».
00.40 Õ/ô «Ëþáîâ âiä âñiõ õâîðîá». 06.25 Õ/ô «Äà÷íà ïîäîðîæ ñåðæàíòà
Öèáóëi».
ICTV
08.00 «Âäàëèé ïðîåêò».
05.50 Áiëüøå íiæ ïðàâäà.
09.00 «Ãîòóºìî ðàçîì».
07.40 ß çíÿâ!
10.00 «Îðåë i ðåøêà. Ìîðñüêèé
09.35 Äèçåëü-øîó.
ñåçîí».
10.50 Îñîáëèâîñòi íàöiîíàëüíî¿
11.00 «Îðåë i ðåøêà.
ðîáîòè.
Ïåðåçàâàíòàæåííÿ. Àìåðèêà».
11.45 Îñîáëèâîñòi íàöiîíàëüíî¿
12.10 Õ/ô «Âèñîêèé áëîíäèí â
ðîáîòè.
÷îðíîìó ÷åðåâèêó».
12.45 Ôàêòè. Äåíü.
14.00 Õ/ô «Ïîâåðíåííÿ âèñîêîãî
13.00 Ò/ñ «Êîïè íà ðîáîòi».
áëîíäèíà».
16.55 Õ/ô «Ãåðàêë: Íàðîäæåííÿ
15.45, 20.30 Ò/ñ «Çàáîðîíåíà ëþáîâ»
ëåãåíäè».
20.00 «Ïîäðîáèöi».
18.45 Ôàêòè. Âå÷ið.
22.20 Õ/ô «Õî÷åø ÷è íi?».
19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè. Ïiäñóìêè 00.05 Õ/ô «Ñþðïðèç».
ç Ê.Ñòîãíiºì.
ICTV
20.10 Õ/ô «Ãëàäiàòîð».
04.40 Ñêàðá íàöi¿.
23.05 Õ/ô «Ãåðêóëåñ».
04.45 Åâðèêà!

04.55 Ôàêòè.
06.05 Êàðàîêå íà Ìàéäàíi.
05.20 Iíñàéäåð.
07.05 Õàòà íà òàòà.
07.15 Ò/ñ «Êîä Êîñòÿíòèíà».
09.00 Âñå áóäå ñìà÷íî!
09.10 Ò/ñ «Âiääië 44».
10.00 Ò/ñ «Êîëè ìè âäîìà».
11.55, 13.00 Õ/ô «Ãåðàêë:
10.45 ÌàñòåðØåô. Êóëiíàðíèé
Íàðîäæåííÿ ëåãåíäè».
âèïóñêíèé.
12.45 Ôàêòè. Äåíü.
14.20 Õîëîñòÿê 8.
14.00 Õ/ô «Ãëàäiàòîð».
17.00 Õ/ô «Äiâ÷àòà».
16.55 Õ/ô «Ãåðêóëåñ».
19.00 Õàòà íà òàòà.
18.45 Ôàêòè. Âå÷ið.
21.50 Âå÷ið ç Íàòàëåþ Ãàðiïîâîþ.
19.10 Õ/ô «Ðîáií Ãóä».
Äàøà Àñòàô`ºâà.
21.55 Õ/ô «Îñòàííi ëèöàði».
22.55 Ñâiòàìè çà ñêàðáàìè.
00.00 Õ/ô «Ïåðøèé ëèöàð».
01.00 Äàâàé ïîãîâîðèìî ïðî ñåêñ.


03.20 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé.
03.25, 02.05 Çîíà íî÷i.
05.55, 07.20 Kids` Time.
06.00 Ì/ñ «Äðàêîíè. Ïåðåãîíè
áåññòðàøèõ».
07.25 Ðåâiçîð. Ìàãàçèíè.
09.25 Òàºìíèé àãåíò.
11.00 Òàºìíèé àãåíò. Ïîñò-øîó.
12.35 Ò/ñ «Áiáëiîòåêàði».
17.00 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð 3».
18.45 Õ/ô «×åðåïàøêè-íiíäçÿ 2».
21.00 Õ/ô «Òðàíñôîðìåðè 3».
00.00 Õ/ô «Ñèãíàë».



05.50 Ò/ñ «Êîëè ìè âäîìà».
07.45 ßê âèéòè çàìiæ.
08.55 Âñå áóäå ñìà÷íî!
09.55 Êàðàîêå íà Ìàéäàíi.
10.55 Õàòà íà òàòà.
15.00 Õ/ô «Äiâ÷àòà».
16.55, 23.35, 23.50 ß ñîðîìëþñü
ñâîãî òiëà 5.
19.00 Áèòâà åêñòðàñåíñiâ 18.
21.20 Îäèí çà âñiõ.
22.35 Ñëiäñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè.



03.00, 02.00 Çîíà íî÷i.
06.05 Ñòåíäàï-øîó.

06.55, 08.20 Kids` Time.
06.30 ÒÅÒ Ìóëüòèðàíîê.
07.00 Õ/ô «Ëiñîâà áðàòâà».
10.10 Ì/ô «Ñîôiÿ Ïåðøà. Æèëà ñîái 08.25 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð 3».
ïðèíöåñà».
10.15 Õ/ô «Âåðòèêàëüíà ìåæà».
11.00 Õ/ô «×åðâîíà øàïî÷êà».
12.50 Õ/ô «×åðåïàøêè-íiíäçÿ 2».
12.00 Ãîòåëü Ãàëiöiÿ.
15.00 Õ/ô «Îñòðiâ».
18.00 Êàçêè Ó Êiíî.
17.50 Õ/ô «Òðàíñôîðìåðè 3».
19.00, 23.00 Êðà¿íà Ó.
21.00 Õ/ô «Òðàíñôîðìåðè: ×àñ
20.00 Îäíîãî ðàçó ïiä Ïîëòàâîþ.
âèìèðàííÿ».
22.00, 01.00 100 â 1.
00.10 Õ/ô «Ñóïåðíîâà».
00.00 Òåîðiÿ çðàäè.




04.50 Õ/ô «Ðîçïëàòà».
05.25 «Ïðàâäà æèòòÿ. Ïðîôåñi¿».
06.15 Õ/ô «Iíñïåêòîð Ëîñºâ».
10.10 Õ/ô «Íi÷íà ïðèãîäà».
12.00 «Ñâiäîê. Àãåíòè».
12.35 «Ðå÷îâèé äîêàç».
15.35 «Áîêñ. Íàéêðàùi áî¿ áðàòiâ
Êëè÷êiâ».
17.05 «Ïåðåëîìíi 80-òi».
19.00,
02.10 «Ñâiäîê».
Ù
19.30 Õ/ô «Âåñiëëÿ â Ìàëèíiâöi».
06.30, 07.10, 08.15 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ 21.20 Õ/ô «Ñîëîìîí Êåéí».
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
23.20 Õ/ô «Ïîëîíåíi ñîíöÿ».
23.00, 03.15 Ñüîãîäíi.
03.20 «Ðå÷îâèé äîêàç».
09.30, 05.40 Çîðÿíèé øëÿõ.
Ù
11.30, 04.00 Ðåàëüíà ìiñòèêà.
07.00, 15.00, 19.00, 02.10 Ñüîãîäíi.
13.40, 15.30 Ò/ñ «Ãîðäi¿â âóçîë».
07.15, 06.00 Çîðÿíèé øëÿõ.
18.00 Ò/ñ «Êiëüöå ç ðóáiíîì».
09.15, 15.20 Ò/ñ «Äîãëÿäàëüíèöÿ».
19.45 «Ãîâîðèòü Óêðà¿íà».
17.15, 19.40 Ò/ñ «ß íiêîëè íå ïëà÷ó».
21.00, 00.00 Ò/ñ «Äîëÿ íà iì`ÿ
22.00 Ò/ñ «Ãèäêå êà÷åíÿ».
Ëþáîâ».
01.40 Òåëåìàãàçèí.
23.20 Ïî ñëiäàõ.
02.50 Ðåàëüíà ìiñòèêà.
02.00 Òåëåìàãàçèí.
04.25 Õ/ô «Àíæåëiêà i ñóëòàí».
02.30 Ò/ñ «CSI. Ìiñöå çëî÷èíó».

06.25 «Ñòðàõ ó òâîºìó äîìi».
10.00 «Ñóñiä íà îáiä».
11.00 Õ/ô «Íåâèïðàâíèé áðåõóí».
12.25 Õ/ô «Âåñiëëÿ â Ìàëèíiâöi».
14.10 Õ/ô «Îêåàí».
17.00 Õ/ô «Ñîëîìîí Êåéí».
19.00 Õ/ô «Áàëàäà ïðî äîáëåñíîãî
ëèöàðÿ Àéâåíãî».
20.35 Õ/ô «Øòîëüíÿ».
22.15 Õ/ô «Ïîìñòà: çâîðîòíà
ñòîðîíà êîõàííÿ».
00.10 Õ/ô «Ïîëîíåíi ñîíöÿ».

Ù
06.50 Ñüîãîäíi.
07.45 Çîðÿíèé øëÿõ.
09.15 Ò/ñ «Áðàòñüêi óçè».
13.15 Ò/ñ «Äîëÿ íà iì`ÿ Ëþáîâ».
17.10, 21.00 Ò/ñ «Àìåòèñòîâà
ñåðåæêà».
19.00, 03.00 Ïîäi¿ òèæíÿ ç Îëåãîì
Ïàíþòîþ.
20.00 Ãîëîâíà òåìà.
23.00, 02.00 Ò/ñ «Ãîðäi¿â âóçîë».
03.50 Iñòîðiÿ îäíîãî çëî÷èíó 2.
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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. вул. Злуки 2/11, 63,6 м, без посередників 0967554493, 09600865934
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 килимів та м'яких меблів
0966703044

ОБЛИЦЮВАЛЬНА
ДЕКОРАТИВНА
(067) 352-51-54

8 грн
6 грн
3 грн

Медичні

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.

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

рiзне

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

ВВажати недIйсним

Вважати недійсним втрачене посвідчення
дитини з багатодітної сім'ї №ВО017640
Тучак Соломії Василівни, видане 30
грудня 2010 року відділом у справах
сім'ї, молоді та спорту Тернопільської
районної державної адміністрації.

слово
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Вітаємо!

Актуально
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Бережіть ліс від пожеж!
Колектив Ігровицької сільської
ради, члени виконавчого комітету,
депутатський корпус вітають з днем
народження члена виконавчого комітету, директора цегельного заводу
«ДоброБуд» Віталія Йосиповича ПОДЛІСНОГО.
Прийміть найкращі наші побажання,
Яскравих квітів незабутніх цвіт,
Нехай це добре, щире привітання
Звучить для вас ще сотню літ.
Колектив Ігровицької сільської
ради вітає з днем народження директора будинку культури с. Ігровиця
Юлію Леонідівну ЧУПИК.
Хай доля Вам шле добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг.
Колектив Територіального центру
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Тернопільського району щиро вітає з днем народження соціальних робітників: смт
В. Березовиця Надію Адамівну ЛЕЙЧАК, с. Ігровиця Стефанію Рудиківну МИРЮТУ та с. В. Глибочок Галину
Миколаївну ЮСЬКІВ.
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!
Педагогічний колектив Великоберезовицької ЗОШ І-ІІІ ступенів вітає з
днем народження вчителя фізичної
культури Ориславу Остапівну САЙЧУК і вчителя початкових класів Галину Олегівну ГАЛЯС.
Бажаємо вам фантастичного щастя,
Безкрайнього моря чудових подій.
Хай все, що бажаєте, швидесенько вдасться,
А також цікавого втілення мрій.
Педагогічний колектив комунального закладу ЗОШ I-III ст. с. Товстолуг
щиросердечно вітає з днем народження Юрія Романовича БЕРЕЗОВСЬКОГО.
Хай кожен день ясніє небом чистим,
Світанки сяють, скупані в росі,
У серці радість розквіта іскриста,
І мрії хай збуваються усі.
Хай молодість Ваша ще довго квітне,
Усмішка сяє на устах,
І лиш хороше, радісне, привітне,
Вам у житті перетинає шлях!
Колектив Ступківської сільської
ради, провідний бібліотекар с. Ступки, учасники аматорського хору
щиро вітають з 55-річчям завідувача
сільського клубу Галину Ярославівну ІВАНСЬКУ.
Хай на життєвій Вашій довгій ниві
Росте зерно достатку і добра,
Щоб Ви були здорові і щасливі,
Щоб доля тільки світлою була.

Працівники Фонду комунального майна Тернопільського району
щиро вітають з днем народження
сторожа Надію Семенівну ГОЛОВЧУК та відповідального чергового
Юрія Дмитровича МЕЛЬНИЧУКА.
Хай обминають вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі,
Хай світла, радісна дорога
Щасливо стелиться в житті.
Колектив Скоморохівської ЗОШ
I-II ст. вітає з днем народження вчителя фізкультури та основ здоров’я
Наталію Богданівну САЛАМАНДРУ.
Хай доля вам щастя багато дає,
Зозуля сто років життя накує.
Достатку — у будні, в свята —
подарунків,
Гарних подій, доброти, поцілунків!
Іменинники Тернопільського
районного територіального медичного об’єднання — дезінфектор Євгенія Ярославівна БЄЛОНОГОВА,
завідувач підрозділу, лікар загальної практики — сімейної медицини
Марія Петрівна САВИЧ, реєстратор медичний Оксана Ярославівна
ФІЯЛКА, молодша медична сестра
(санітарка) Валентина Степанівна
ОЛЕКСІЙ, бухгалтер Наталя Степанівна БАС, старша сестра медична
Людмила Анатоліївна ФІСІВСЬКА,
лікар-стоматолог Андрій Степанович БАРТКІВ, кухонний робітник
Світлана Миронівна БОЙКО, молодша медична сестра (санітарка)
Оксана Ігорівна ЗЕЛЕНА, сестра
медична стаціонару Марія Володимирівна КОМАР, молодша медична
сестра (санітарка) Галина Михайлівна ПАСТУХ, сестра медична
загальної практики — сімейної медицини Галина Іванівна КОСТІВ,
сестра медична Христина Степанівна ЗАСТАВНА, завідувач, лікар
загальної практики — сімейної медицини Надія Миколаївна ГОЛОВАТА, молодша медична сестра (санітарка) Ольга Максимівна ЧОРНА,
сестра медична загальної практики
— сімейна медицина Ольга Анатоліївна П'ЯСКІВСЬКА, сестра медична загальної практики — сімейної
медицини Тетяна Володимирівна
ЖУРАВНА, лікар з медицини невідкладних станів Надія Теодорівна
ГУМЕНЮК, водій Зеновій Володимирович АМБІЦЬКИЙ.
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!
Хай доля дарує Вам довгі літа,
А в серці завжди хай живе доброта!

Щиро вітаємо з 40-річчям землевпорядника Ступківської сільської
ради Олену Євгенівну ГРИВНЯК.
Щоб спокій і мир панували в родині,
Щоб щастя всміхалось при кожній годині.
Нехай обминають Вас болі й тривоги,
Хай стелиться довга життєва дорога.

Колектив Ігровицької сільської
ради, члени виконавчого комітету,
депутатський корпус вітають з днем
народження члена виконавчого
комітету, соціального працівника
Стефанію Рудиківну МИРЮТУ.
На довгий вік, на многії літа,
На шану від людей, тепло родинне,
Стелися, доле, крізь усе життя
Лише добром для доброї людини.

Щирі вітання з нагоди дня народження надсилаємо депутатам Тернопільської районної ради Олександрі
Богданівні ШУЛІЗІ та Володимиру
Миколайовичу ДЗУДЗИЛУ.
Бажаємо миру і світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі.
Творчого вогнику, віри й наснаги,
Щедрості серця, людської поваги.
На довгих стежках вашої ниви
Будьте завжди Ви здорові й щасливі!

Педагогічний колектив комунального закладу «Товстолузька
ЗОШ I-III ст.» щиросердечно вітає
з 75-річчям свого колегу - вчителя
трудового навчання Павла Ярославовича МАХІНКУ.
Щоб спокій і мир панували в родині,
Щоб щастя всміхалось при кожній годині,
Нехай обминають Вас болі й тривоги,
Хай стелиться довга життєва дорога,
Хай легко працюється, гарно живеться,
Все вміється, множиться і удається!
Здоров'я міцного, щастя без краю,
Усього найкращого ми Вам бажаєм!

З повагою – колектив сільської ради, депутатський корпус, провідний бібліотекар
с. Ступки.

З повагою — депутатський корпус, колеги
та друзі.

Педагогічний колектив Соборненської ЗОШ І-ІІ ст. ім. В. Гарматія вітає з днем народження вчителя- пенсіонера Ганну Марківну КРАВЧУК,
техпрацівника Любу Володимирівну ХМЕЛЬОВСЬКУ та вчителя географії Світлану Василівну ІВАХІВ.
ехай для вас квітує білий цвіт,
Життям стають найкращі ваші мрії,
І доля посилає многая літ,
Здоров’я, щастя, радості, надії.

Щирі вітання з днем народження
надсилаємо депутату Тернопільської обласної ради Юрію Романовичу БЕРЕЗОВСЬКОМУ.
Хай постійний успіх, радість і достаток
Сипляться до вас, немов вишневий цвіт,
Хай життєвий досвід творить з буднів
свята,
А Господь дарує довгих-довгих літ!
З повагою — депутатський корпус, колеги
та друзі.

З 60-літнім ювілеєм щиро вітаю
дорогеньку донечку
Марію Ярославівну Краковецьку
із с. Буцнів.
Нeхай цвiтуть пiд небом
синьооким
Ще довго-довго днi й лiта,
А тиха радість, чиста i
висока,
Щоденно хай до хати заверта.
Бажаю здоров'я, сонця у зенiтi,
Любовi, доброти i щастя повен дiм,
Нехай у серцi розкошує лiто
І соняхом квiтує золотим.
Хай постiйний успiх,
Радiсть i достаток
Сиплються, немов вишневий цвiт.
Хай життевий досвiд творить з буднiв
свята,
А Господь дарує довгих-довгих лiт.

Цьогорічна весна, як ніколи, порадувала нас сонячними днями та раннім теплом. Але з настанням сухої погоди зростає
ризик виникнення лісових пожеж. Люди не завжди задумуються над тим, що їхні дії можуть мати вкрай негативні
наслідки. За декілька годин неконтрольована пожежа може
знищити цілі лісові масиви і завдати великих збитків.
З метою попередження лісових пожеж і мінімалізації їх наслідків Тернопільський районний відділ У ДСНС України у Тернопільській області щороку здійснює комплекс організаційних, профілактичних та запобіжних
заходів.

З любов’ю — мама.

Вітаємо із 60-річчям найкращу
маму та люблячу бабусю Марію Ярославівну Краковецьку із с. Буцнів.
Хай б'ються джерелом життя бурхливо,
Хай буде рівним Ваш життєвий шлях,
Прекрасним, щедрим, наче хлібна нива,
Чарівним, як мелодія в піснях.
Щаслива Ти, Тебе шанують люди,
За труд, за чуйність, за тепло душі,
Нехай здоров'я й сила в Тебе буде,
Нехай до серця осінь не спішить.
З повагою та любов'ю — син Роман, невістка Вікторія, онук Назар.

Вітаємо з днем народження виконуючу обов’язки директора будинку
культури смт Велика Березовиця Надію Миколаївну Слободу та режисера театралізованих заходів і свят
районного будинку культури Юлію
Володимирівну Сушко.
Бажаємо вам міцного здоров’я,
щастя, благополуччя, подальших
успіхів у будь-яких починаннях, щоденних справах, сміливих планах та
сподіваннях.
З повагою — працівники відділу культури
Тернопільської РДА, районного будинку
культури, районна організація профспілки
працівників культури.

Вітаємо з 55-річчям завідувачку
клубом с. Ступки Галину Ярославівну Іванську.
Бажаємо здоров’я і натхнення, любові і уваги, тепла і сонячного настрою,
успіхів у всьому, яскравих вражень і
веселки емоцій! Нехай у Вашому житті
завжди будуть квіти і хороші події, радість і везіння! Божого благословення
вам і вашій сім’ї на многії літа.
З повагою — працівники відділу культури Тернопільської РДА, районного будинку
культури, районна організація профспілки
працівників культури.

Відділ культури Тернопільської РДА,
районна організація профспілки працівників культури, бібліотечні працівники району щиро вітають із 60-річчям
завідуючого бібліотекою-філією с. Смиківці Олега Ярославовича Козуба.
Щиро бажаємо, щоб минулі роки
стали не позначкою віку, а лише стажем мудрості і досвіду. Нехай поруч з
Вами завжди буде здоров’я, постійно
світить сонце щастя і добра.
Відділ культури
Тернопільської РДА,
бібліотечні працівники району з великою повагою щиро
вітають директора
Тернопільської обласної
бібліотеки
для молоді Лесю
Степанівну ГУК.
П’ятдесят років – золотий ювілей,
тож нехай у цей день звучать найкращі
вітання і побажання, а попереду чекає
довга дорога до нових досягнень, зустрічей і щасливих моментів!
Колектив Ступківської сільської
ради, депутатський корпус, провідний бібліотекар с. Ступки вітають з
днем народження сільського голову
Ігоря Романовича РАДЕЦЬКОГО.
Хай прекрасним цвітом шлях життя рясніє,
Справджуються завжди заповітні мрії.
Хай палають в серці почуття високі,
А доля дарує повні щастям роки.

Шановні жителі району, звертаємося до вас із проханням дотримуватися елементарних правил пожежної безпеки в лісових масивах:
— відпочивайте лише у спеціальних лісових зонах відпочинку, не розводьте багать у лісі, окрім призначених для цього місць;
— для недопущення поширення полум’я та виникнення пожежі обкопайте вогнище земляним рівчаком;
— намагайтеся не палити в лісі, не кидати недопалки на землю;
— не користуйтесь у лісі чи поблизу його масивів піротехнічними засобами: петардами, бенгальськими вогнями, повітряними ліхтариками
тощо;
— не створюйте смітників у лісі, тим більше не підпалюйте їх;
— в жодному разі не випалюйте суху рослинність на землях лісового
фонду та на господарських землях, які розташовані поруч із лісом.
У разі пожежі:
— обов’язково повідомте про пожежу за номером 101;
— скористайтеся номерами телефонів, які розміщені на інформаційних знаках у кожному кварталі;
— незначний вогонь спробуйте загасити водою, гілками, грунтом,
піском, шматком цупкої незаймистої тканини;
— якщо вогонь великий – виходьте з лісу у напрямку проти вітру;
— повідомляйте про пожежу зустрічних людей, у разі необхідності допоможіть їм вийти з лісу.
Нагадуємо, що, відповідно до статі 77 Кодексу України про адміністративні правопорушення, винні в порушенні Правил пожежної безпеки
в лісах несуть адміністративну відповідальність, а якщо порушення цих
правил несе за собою знищення або пошкодження лісу – кримінальну відповідальність.
Тому перед тим, як підпалити суху траву, згадайте про можливі наслідки і відповідальність перед законом!
Тернопільський районний відділ У ДСНС у Тернопільській області.

Оголошення
25.06.2018р. о 15 год. у приміщенні Білецької сільської ради за адресою: Тернопільська область, Тернопільський район, с. Біла, вул. Мазепи, 27 відбудуться громадські обговорення містобудівної документації
«Детальний план території житлової забудови в с. Біла Тернопільського
району Тернопільської області гр. Засядько Є.М».
Ступківська сільська рада 03 червня 2018 року о 17 год. в приміщенні клубу с.Ступки проводить громадські слухання щодо добровільного об'єднання територіальних громад.
1. Приєднання до Байковецької територіальної об’єднаної громади
з центром в с. Байківці.
2. Приєднання до Великобірківської територіальної об’єднаної громади з центром в смт Великі Бірки.
02 травня 2018 року о 10 год. в приміщені Підгороднянської сільської ради Тернопільського району відбудеться зустріч з приводу погодження меж земельної ділянки Процик Надії Василівни.
На зустріч запрошують власників (землекористувачів) суміжних
земельних ділянок: Бакалець Г.П., Швид І.В.
Тел. для довідок: 55-04-97, 55-03-50. Виконком Підгороднянської
сільської ради.
ПОВІДОМЛЕННЯ
Фізична особа-підприємець Будний Микола Миколайович має намір внести зміни у дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від камери фарбування та
обладнання плазмової різки металу, камери дробоструйної обробки
металу.
Адреса підприємства: с.Біла Тернопільського р-ну, вул. Мазепи, 27б.
Телефони: 29-98-69, 29-98-00.
Перевищення нормативів гранично допустимих викидів і санітарногігієнічних нормативів на території підприємства та за межами
санітарно-захисної зони немає.
Зауваження приймають протягом 30 календарних днів з дати опублікування за адресою: м. Тернопіль, майдан Перемоги, 1, тел. 43-61-78
(Тернопільська райдержадміністрація).
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Сад. Город

Як скласти посівний календар
Якщо ви хочете скласти найточніший індивідуальний графік садово-городніх робіт відповідно
до погоди, місцевих умов та власних потреб, не забудьте звернути увагу на місячний календар.

Лист із конверта

Кожен має те, на
що заслуговує
Маю велику надію, що ця історіz змусить когось замислитися і, можливо, змінити свій спосіб життя. Це зовсім
нескладно — почати жити інакше. Тільки чомусь мало
хто здатний це зробити …
Ми з чоловіком вже давно проживаємо за кордоном. На Великодні свята приїхали в Україну, в
гості до моєї мами. На третій день
свят з родиною вирішили відпочити на природі. Прийшли на галявину у невеличкому ліску.
Що ми там побачили! Випалені місця, закидані пластиковими

Я усвідомила одну істину:
люди мають те, на що заслуговують! Ліхтарі без ламп, брудні
вулиці, смердючі річки, злочинну
владу, жебрацькі зарплати і пенсії.
Людям начхати на себе, то чому б
владі не начхати на них? Вони самі
себе не поважають — хто буде поважати їх?

пляшками. Довелося прибрати
сміття та недопалки, щоб можна
було сісти. Розвели вогонь у мангалі. Шашлик вийшов смачний,
але вигляд моєї улюбленої галявини дуже пригнічував мене. Я
не розуміла, як люди могли так
загадити місце, де самі ж відпочивають. На виході з галявини є
сміттєві баки — невже так важко
туди донести сміття?

Це не влада смітить на вулицях і нищить дитячі майданчики.
Це не президент краде лампочки
і дроти. Я більше не вірю вашим
скаргам.
Земляки, ви самі собі створили пекло, і вам у ньому жити.
Змінюйтеся самі, а тоді вимагайте іншого ставлення до себе.

Усе, що росте над землею (вершки), досвідчені садівники-городники радять садити й сіяти у першій-другій
чверті (фазі) Місяця, коли він росте. А все, що росте під землею (корінці, цибуля, бульби та коренеплоди), краще
садити й сіяти у другій-третій чверті (фазі) Місяця, коли він спадає.
Найбільш несприятливий час для посівних робіт – новий місяць. Тоді краще нічого не сіяти й не садити. У
кращому випадку насіння просто «сидітиме» в землі й довго не проростатиме. У гіршому – насінини можуть висохнути або паростки будуть слабкими, хворітимуть, відставатимуть у розвитку й навіть загинуть. А на повний
місяць садити-сіяти можна.
Плануючи роботи в саду, на городі, на дачі, доглядаючи за кімнатними рослинами, також варто поцікавитись, під яким знаком зодіаку буде Місяць. Вважається, що:
— найбільш родючі знаки Зодіаку – Рак, Скорпіон, Риби (знаки води);
— знаки середньої родючості (нейтральні) – Телець, Терези, Стрілець, Козеріг;
— безплідні — Водолій, меншою мірою Лев, Овен, Близнюки, Діва.

Якщо Місяць під знаком:
Овна — найкраще сіяти те, що швидко росте й
відразу ж підлягає споживанню;
Тельця — посіяні та посаджені рослини виростають міцні й дають непоганий урожай;
Близнюків — буде гарний врожай полуниць, суниць, квасолі, гороху, огірків, гарбузів, усіх в’юнких і
кучерявих рослин та квітів;
Рака — стимулює ріст помідорів, перцю, гарбузових культур, але в ці дні не рекомендується саджати
культури, ріст яких у висоту не бажаний;
Лева — рекомендується садіння ягідних та декоративних кущів і низькорослих дерев;
Діви — добре садити все декоративне, але на щедрий врожай плодів і ягід не чекайте.
Терезів — гарний час садити картоплю і будь-які
квіти;
Скорпіона — сприятливий для висадження помідорів, перцю, цибулі, огірків, гарбузових, баштанних
культур, лікарських рослин та запашних трав;
Стрільця — стимулює рослини, які мають рости
в висоту;
Козерога — найкраще сіяти зелень та овочі, призначені для тривалого зберігання;
Водолія — дуже несприятливий, безплідний період, тож нічого садити й пересаджувати не можна
— згниє, висохне, буде кволим або не зійде;
Риб — добре садити все соковите (зелень, салатні культури, ягоди, редиску).

Фази місяця у травні 2018 року:
Молодик — 15 травня в 14 годині 47 хвилин.
Повний місяць — 29 травня о 17 годині 19 хвилин.
Зростаючий місяць — з 16 по 28 травня.
Спадаючй місяць — з 1 по 14, з 30 по 31 травня.
Місячне затемнення — немає.
Сонячне затемнення — немає.

1 травня 2018 (Вівторок)
16:19 — Місяць переходить під знак Стрільця
4 травня 2018 (П'ятниця)
03:05 — Місяць переходить під знак Козерога
6 травня 2018 (Неділя)
15:48 — Місяць переходить під знак Водолія
9 травня 2018 (Середа)
04:10 — Місяць переходить під знак Риб
11 травня 2018 (П'ятниця)
13:40 — Місяць переходить під знак Овна
13 травня 2018 (Неділя)
19:14 — Місяць переходить під знак Тельця
16 травня 2018 (Середа)
21:42 — Місяць переходить під знак Близнюків
18 травня 2018 (П'ятниця)
22:47 — Місяць переходить під знак Рака
20 травня 2018 (Неділя)
00:10 — Місяць переходить під знак Лева
22 травня 2018 (Вівторок)
03:02 — Місяць переходить під знак Діви
24 травня 2018 (Четвер)
07:51 — Місяць переходить під знак Терезів
26 травня 2018 (Субота)
14:39 — Місяць переходить під знак Скорпіона
29 травня 2018 (Вівторок)
23:28 — Місяць переходить під знак Стрільця
31 травня 2018 (Четвер)
10:26 — Місяць переходить під знак Козерога

Усміхніться
Чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Тому
двірник викинув мітлу і купив
рушницю.

— Британські вчені встановили, що шоколад піднімає настрій…
— Це, напевно, вони ще горілку
не пробували.

Надпис на пачці чаю:
"Чайне листя зібрано в Індії, на
Цейлоні та в Китаї. Упаковано в
Україні. Насолоджуйтеся смаком
справжнього англійського чаю!"


— Ходімо, куме, та й вип'ємо по
чарці!
— Не можу, куме.
— Овва! А то чому?
— Ну є три причини: по-перше,
горілка шкідлива для здоровя,
по-друге, мені лікар суворо заборонив пити...
— А по-третє?
— А по-третє, я вже і так
п'яний!!!

Сьогодні зуби лікував, то тепер
поїсти нормально не можу —
грошей немає.


Відповіді на сканворд №16 від
20. 04. 2018 р.

Цікаво

Ірина СMOЛИК
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Футбол | Чемпіонат Тернопільського району

Стартовий почин команд

У неділю, 22 квітня, стартував черговий чемпіонат Тернопільського району з
футболу. Футболісти, як і їхні вболівальники, скучили за футбольними баталіями, тому всі намагалися отримати максимум задоволення від перших офіційних весняних зустрічей. У вищій лізі ігри відбулися спокійно, але кожна мала
свою родзинку. Так, у Білій, як не намагалися команди забити бодай гол, матч
завершився «сухим» миром. В Острові колективи вже в дебюті обмінялися
взяттям воріт, але більше голів уболівальники не побачили. В Дубівцях господарі теж у першому таймі відкрили рахунок, зате гості з Великого Глибочка в
другій половині зустрічі двічі відзначилися, здобувши вольову перемогу. За
майже однаковим сценарієм відбулися ігри в Озерній та Івачеві, де після першого тайму було 3:0. Тільки в Івачеві виграли господарі, а в Озерній — гості.
Ось підсумки першого туру вищої ліги: Біла – Прошова 0:0, Івачів – Соборне
4:1, Озерна – Великі Бірки 1:3, Острів – Велика Березовиця 1:1, Дубівці – Великий Глибочок 1:2. Ще одну зустріч, Шляхтинці – Плотича, перенесено у зв’язку
з участю команди зі Шляхтинців у Тернопільській обласній Лізі чемпіонів.

У першій і другій лігах колективи не надто
думали про захист своїх володінь, тому вболівальники під час більшості зустрічей побачили шалену кількість голів, про що свідчать
результати ігор: перша ліга: Гаї Шевченківські
– Кутківці 4:3, Байківці – Білоскірка 8:2, Домаморич – Дичків 0:2, Товстолуг – Козлів 8:0,
Мишковичі – Великі Гаї 6:2; друга ліга: Стегниківці – Підгородне 2:0, Смиківці – Баворів
3:7, Драганівка – Лозова 0:0, Товстолуг-2 –
Плотича-2 0:7, Курники – Петриків 2:4.
Три першолігові зустрічі зіграні за явної переваги однієї зі сторін, іще дві тримали всіх
у напрузі до останніх хвилин. Так, у ГаяхШевченківських гості з Кутківців двічі виходили вперед, та все ж не втримали переможний рахунок і навіть мінімально поступилися
господарям. У Забойках, де приймають суперників представники з Домаморича, гос-

подарі довго чинили опір амбітній об’єднаній
команді «Динамо» (Дичків), проте у кожному
таймі пропустили по голу.
В другій лізі тільки в одній зустрічі в Драганівці не виявлено переможця і не було відкрито рахунок у грі, хоча команди доклали
до цього чимало зусиль, однак надійно діяли
голкіпери. Ще в двох матчах перевага однієї
з команд була з різницею у два м’ячі, а футболісти з Баворова і Плотичі-2 (Чистилова) взагалі «познущалися» над суперниками.
До речі, цьогорічну першість Тернопільського району вперше проведуть під пильним
наглядом Федерації футболу України, в єдину базу даних якої внесено й Тернопільську
районну федерацію. З цього року гравець
будь-якої команди вже не зможе виступати
ще за інший колектив, оскільки створений
єдиний загальний реєстр футболістів Украї-

ни (як професіоналів, так і аматорів та гравців юнацьких ліг).
Найбільше радості подарували вболівальникам гравці команди «Лісма» (Шляхтинці), які в
повторному поєдинку Ліги чемпіонів Тернопільщини повторили досягнення київського
«Динамо» в легендарних іграх з іспанською
«Барселоною». Наші земляки після переможних домашніх 3:0 на виїзді 4 рази «розписалися» у воротах суперників із Монастириського району. Голи в зустрічі забивали
Вадим Кушнерчук, Павло Бутрин, Володимир
Льошка та Юрій Стець. Тепер у півфінальних
двобоях колектив зі Шляхтинців зустрінеться з «Єдністю» (село Рибники Бережанського
району).
Юрій БУЧИНСЬКИЙ, заступник голови Тернопільської районної Федерації футболу.

Календар на сезон 2018-го року. Вища ліга, перше коло
1-й тур (22 квітня)

8-й тур (10 червня)

Біла – Прошова................................................ 0:0
Івачів – Соборне.............................................. 4:1
Озерна – Великі Бірки.................................. 1:3
Острів – Велика Березовиця..................... 1:1
Дубівці – Великий Глибочок...................... 1:2
Шляхтинці – Плотича...............(перенесено)

2 - й тур (29 квітня)

Прошова – Великі Бірки
Соборне – Велика Березовиця
Біла – Великий Глибочок
Озерна – Шляхтинці
Острів – Дубівці

9-й тур (17 червня)

Прошова – Плотича
Великий Глибочок – Шляхтинці
Велика Березовиця – Дубівці
Великі Бірки – Острів
Соборне – Озерна
Біла – Івачів

5-й тур (20 травня)

3-й тур (6 травня)

6-й тур (27 травня)

Озерна – Прошова
Дубівці – Біла
Шляхтинці – Соборне
Плотича – Великі Бірки
Великий Глибочок – Велика Березовиця

Івачів – Прошова
Озерна – Біла
Острів – Соборне
Дубівці – Великі Бірки
Шляхтинці – Велика Березовиця
Плотича – Великий Глибочок

Прошова – Велика Березовиця
Великі Бірки – Великий Глибочок
Соборне – Плотича
Біла – Шляхтинці
Івачів – Дубівці
Озерна – Острів

4-й тур (13 травня)

7-й тур (3 червня)

Велика Березовиця – Плотича
Великі Бірки – Шляхтинці
Соборне – Дубівці
Біла – Острів
Прошова Великий — Глибочок
Івачів – Озерна

Острів – Прошова
Дубівці – Озерна
Шляхтинці – Івачів
Плотича – Біла
Великий Глибочок – Соборне
Велика Березовиця – Великі Бірки

Дубівці – Прошова
Шляхтинці – Острів
Плотича – Озерна
Великий Глибочок – Івачів
Велика Березовиця – Біла
Великі Бірки – Соборне

10-й тур (1 липня)

Прошова – Соборне
Біла – Великі Бірки
Івачів – Велика Березовиця
Озерна – Шляхтинці
Острів – Плотича
Дубівці – Великий Глибочок

11-й тур (8 липня)

Шляхтинці – Прошова
Плотича – Дубівці
Великий Глибочок – Острів
Велика Березовиця – Озерна
Великі Бірки – Івачів
Соборне – Біла

Календар на сезон 2018-го року. Перша ліга, перше коло
1-й тур (22 квітня)			

2-й тур (29 квітня)

3-й тур (6 травня)

Гаї Шевченківські – Кутківці...................... 4:3
Байківці – Білоскірка..................................... 8:2
Домаморич – Дичків.................................... 0:2
Товстолуг – Козлів......................................... 8:0
Мишковичі – Великі Гаї............................... 6:2

Кутківці – Великі Гаї
Козлів – Мишковичі
Дичків – Товстолуг
Білоскірка – Домаморич
Гаї Шевченківські – Байківці

Байківці – Кутківці
Домаморич – Гаї Шевченківські
Товстолуг – Білоскірка
Мишковичі – Дичків
Великі Гаї – Козлів

Календар на сезон 2018-го року. Друга ліга, перше коло
1-й тур (22 квітня)

2-й тур (29 квітня)

3-й тур (6 травня)

Стегниківці – Підгороднє............................ 2:0
Смиківці – Баворів........................................ 3:7
Драганівка – Лозова..................................... 0:0
Товстолуг-2 – Плотича-2.............................. 0:7
Курники – Петриків...................................... 2:4

Підгороднє – Петриків
Плотича-2 – Курники
Лозова – Товстолуг-2
Баворів – Драганівка
Стегниківці – Смиківці

Смиківці – Підгороднє
Драганівка – Стегниківці
Товстолуг-2 – Баворів
Курники – Лозова
Петриків – Плотича-2

Повні календарі першої і другої ліг району шукайте в наступному номері "Подільського слова".
Підготував Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

15

Спортивний калейдоскоп

Збірна Тернопільської області, сформована на базі чортківського «Кристалу», подолала перший етап Кубка регіонів України, перемігши на
штучному полі в Івано-Франківську
збірну Закарпатської області з рахунком 2:1. Лише на останній хвилині
ігрового часу закарпатці відіграли 1
м’яч. Однак наші хлопці зійшли з дистанції змагань, поступившись 1:6 у матчі за вихід до фінальної стадії опонентам з Івано-Франківщини.
Юніорська збірна України здобула «золото» на Чемпіонаті світу з
хокею в дивізіоні 1В, що відбувся у
Києві. Наші хокеїсти відправили у ворота румунів по дві шайби в кожному
з періодів, тріумфувавши з рахунком
6:0. У стартовій грі українські збірники
поступилися Японії (0:1), після чого виграли 4 матчі поспіль — в Австрії (5:3),
Угорщині (4:3), Італії (3:1) та Румунії (6:0).
Таким чином, наступного року «синьожовті» гратимуть у дивізіоні 1А, де нашими суперниками будуть команди
Німеччини, Данії, Казахстану, Норвегії,
а також збірна 18-річних, яка втратить
місце в елітному дивізіоні світової першості.
Багаторічний капітан теребовлянської «Ниви», 33-річний центральний
оборонець Віктор Ковалик перебрався в розташування чинного чемпіона
Тернопільської області великогаївського «Агрону-ОТГ». Дебютувати у новій команді досвідчений футболіст зможе в неділю, 29 квітня, коли «агронівці»
гратимуть домашній поєдинок проти
ФК «Тернопіль-ДЮСШ» у чемпіонаті вищої ліги Тернопільщини. Віктор Ковалик
захищав кольори «Ниви» (Теребовля)
з 2013-го. Здобув із теребовлянцями
звання триразового чемпіона області, став дворазовим володарем Кубка
і Суперкубка Тернопільщини. Лише в
останніх двох сезонах в аматорському
чемпіонаті України провів за теребовлянський клуб 31 поєдинок, відзначившись 6-ма забитими голами.
У першому турі вищої ліги чемпіонату Тернопільської області зборівський «Колос» на футбольному полі
у Великій Березовиці сенсаційно
здолав срібного призера минулорічної першості «ДСО-Поділля» (Тернопільський район) із рахунком 2:1.
Першими на 4-й хвилині зустрічі відзначилися господарі — забив Юрій Сорочан. На 27-й хвилині гравець клубу зі
Зборова Ігор Козелко з 16-ти метрів поцілив у дальню «дев’ятку» — 1:1. Через
5 хвилин провалився лівий край оборони «подолян», Володимир Турчак
перехопив м’яч і майстерно з 14-ти метрів перекинув круглого через голкіпера Владислава Бритковського — 1:2. В
неділю, 29-го квітня, «ДСО-Поділля» на
виїзді поміряється силами в чемпіонаті
з «Бережанами». Результати інших матчів 1-го туру вищої ліги Тернопільської
області: «Збруч-Агробізнес» (Підволочиськ) – «Козова» 7:2, «Тернопіль-ДЮСШ»
– «Дністер» (Заліщики) 3:0, «Бережани» –
«Вишнівець» 1:1.
Тернопільська «Нива» здобула першу перемогу у весняній частині сезону другої ліги України, здолавши у
Вишнівці Збаразького району житомирське «Полісся» 2:1. «Нивівці» пропустили першими, але після перерви
зібралися з силами, забили двічі (відзначилися Ігор Гатала на 58-й хвилині
та Олександр Дугієнко на 79-й). Наразі
команда з Тернополя з 30-ма балами в
активі ділить 3-4-ту сходинки турнірної
таблиці з вінницькою «Нивою».
Підготував Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.
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Все буде смачно

Вітамінні страви з черемші

Черемшу використовують для приготування салатів, супів, пирогів та інших страв. Вона чудово поєднується з м'ясом, рибою, яйцями, а рецепти приготування — доволі прості.

Суп із черемшею подомашньому

Потрібно: черемші - 300 г, картоплі 300 г, вершкового масла - 3 ст. л., моркви – 2
шт., курячого бульйону - 1 л, цибулі – 2 шт.
Приготування. У курячому бульйоні
зварити порізану кубиками картоплю.
Додати обсмажені в олії цибулю і моркву
та довести до кипіння. Через 2 хв. додати
дрібно порізану черемшу. Варити 15 хвилин.

Томатний суп із черемшею

Потрібно: води - 1,5 л, подрібненої черемші - 2 пучки, цибулі - 2 шт., великих
помідорів – 6 шт., подрібненої зелені петрушки - 1 ст. л., олії - 2 ст. л., пшеничних сухариків - 200 г, сіль, перець за смаком.
Приготування. Закип'ятити воду, додати у каструлю крупно нарізані цибулю
і помідори, зелень, посолити, поперчити
та влити кілька ложок олії. Варити на повільному вогні, поки не розвариться цибуля. Готовий суп подавати з пшеничними сухариками.

Риба відварна із черемшею

Потрібно: черемші - 150 г, риби - 150 г,
сіль, перець, гірчиця за смаком.
Приготування. Відварену рибу охолодити. Черемшу перемолоти на м'ясорубці,
додати спеції і подати до риби як гарнір.

Пиріжки з черемшею

Потрібно: черемші - 500 г, рису - 100 г,
яєць – 2 шт., вершкове масло, сіль, перець
за смаком.
Приготування. Відварити рис, додати подрібнені листочки черемші. Варені
яйця порізати на кубики, з'єднати з рисом
і черемшею, додати вершкове масло, сіль,
спеції та трішки води, щоб отримати начинку потрібної консистенції. Для пиріжків використовують дріжджове тісто.

Рулетики з черемші та кунжуту

Потрібно: кунжуту - 2 ст. л., лаваша 1-2 шт., сметани - 2 ст. л., черемші - 1
пучок, печериць – 100 -150 г, бринзи - 100 г,
майонезу - 2 ст. л., часнику - 2-3 зубці, листя салату, спеції, сіль, олія для смаження.
Приготування. Гриби порізати на
2-4 частини (не дрібнити). Обсмажити
на олії з часником до готовності. Посолити за смаком. Потім порізати бринзу
брусочками та змішати з охолодженими
грибами. Черемшу ретельно промити,
дрібно порізати, додати до грибів і бринзи. Додати кунжут, спеції і сіль за смаком.
Змішати всі інгредієнти зі сметаною і майонезом.
На лист лаваша викласти листочки
салату, на них - начинку. Загорнути рулет. Розрізати на порційні шматочки. Готові шматочки рулетиків змастити кетчупом.

Рулет із черемшею і
м'ясним фаршем

Потрібно: свинно-курячиого
фаршу – 800 г, картоплі – 1
шт., яєць – 1 шт., манної крупи – 3 ст. л., черемші – невеликий пучок, цибулина, сіль, спеції.
Приготування. До фаршу додати натерту на дрібній тертці сиру
картоплину, яйце і манку. Суміш перемішати та додати трішки води. На фольгу
викласти фарш приблизно 1 см завтовшки. Цибулю і черемшу дрібно порізати та
викласти на фарш, додати сіль і перець.
Обережно згорнути фольгу з рулетом і
покласти на деко. Запікати 45 хвилин при
температурі 170°С.

Чебуреки з черемшею

Потрібно:
борошно,
вода
(гаряча), олія, сіль, цукор (для тіста); картопля (варена), зелена цибуля, черемша, сіль, перець (для начинки).
Приготування. Замісити тісто. Залишити в холодильнику на 6–10 год. Посмажити зелену цибулю, додати черемшу, розмішати з вареною картоплею.
Тісто тоненько розкачати, вирізати кружечки (можна блюдцем). На половину кружечка викласти начинку, щільно з’єднати краї.
Смажити на олії з двох боків до золотистої
скоринки.

Салат із черемші та курки

Потрібно: зеленої цибулі – половина невеликого пучка, черемші – великий пучок,
курячого філе – 250 г, яєць – 2 шт., картоплі
– 4-5 шт., нежирної сметани або йогурту–
3-4 ст. л., гірчиці гострої – 1 ч. л., чорного
меленого перецю – за смаком, лимонного
соку – 1 ч. л.
Приготування. Яйця, картоплю та куряче філе відварити. Нарізати невеликими
шматками. Зелену цибулю та черемшу також подрібнити. В окремій посудині змішати нежирну сметану або йогурт, гірчицю,
лимонний сік, перець і заправити салат.
Смачного!

Реклама

Дитячий майданчик

Пальчикова гра «Спечем хлібчик»

Спечем, спечем хлібчик
Дітям на обiдчик.
Найбільшому — хліб місити,
А тобі — воду носити,
А тобі — в печі палити,
А тобі — дрова рубати,
А малому — замітати.
Тільки хліба напекли — танцювати почали.
Це робота не легка — витинати гопака.
(Розгинаємо пальчики, починаючи з великого.
Імітуємо пальчиками танок).

Знайди відмінності

Олівець

Хлопчик уважно дивився,
як бабуся пише листа. Раптом
запитав:
— Про що ти пишеш? Це історія про мене?
— Так, але важливо не те,
ЩО я пишу, а те ЧИМ я пишу.
Я хотіла б, щоб ти, коли виростеш, став таким, як цей
олівець.
Хлопчик здивувався:
— Це — звичайний
олівець… Як я можу
бути схожим на нього?
Бабуся
загадково
усміхнулася і пояснила:
— Олівець має п’ять
властивостей, якщо ти
також їх матимеш, будеш людиною, яка приносить добро у
світ.
По-перше, аби олівець писав, потрібна рука, яка ним водитиме. Ти можеш творити великі речі, але не забувай, що є
Рука, яка тебе провадить. Бог
завжди вестиме тебе в потрібному напрямку.
По-друге, щоб олівець добре
писав, його треба підстругати.
Від цього він стане трішки коротшим, але набагато гострі-

шим. Тому навчися терпіти
біль, бо він іноді робить тебе
кращим, ніж ти є.
По-третє, написане олівцем
можна стерти, якщо ти помилився. Це нагадування нам,
що завжди можна виправитися, було б лише бажання.
По-четверте, важлива не дерев’яна оболонка олівця, а його
серцевина — графіт.
Для тебе теж головним
має бути те, що діється
у твоєму серці.
І, нарешті, по-п’яте,
олівець завжди залишає слід. Пам’ятай:
усе, що робиш у цьому
житті, залишить якийсь слід.
Тож старайся, щоб кожний
твій вчинок був гарним.
Якщо на олівець натиснути,
він може зламатися, але сутність його від цього не зміниться. Він стане коротшим, але
продовжуватиме писати. Життєві дороги сповнені труднощів
і перешкод. Але в будь-якій ситуації ти маєш залишатися собою, твій внутрішній стрижень
має бути твердим, як алмаз.
Пауло КОЕЛЬО

Лабіринт

Загадки
Довгі ноги, довгий ніс,
По болоті ходить скрізь.
(Лелека)
Його пожива – це листочки,
Домівка – деревце чи кущ.
З’являється що травня точно
Поважний, симпатичний …
(Хрущ)

