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В Україні почали діяти нові правила
отримання житлової субсидії
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Вже з 1 травня субсидій позбавлять власників автомобілів і просторих квартир. Наступного
опалювального сезону субсидії видаватимуть грошима, а це означає, що отримувачі субсидій
можуть залишати собі зекономлені в результаті ощадливого споживання кошти.
Хто не має права на комунальну
субсидію?

Передбачається, що приблизно 15-20% субсидіантів будуть позбавлені пільг.
Відтак, право на отримання субсидії втратили
наступні категорії громадян:
• орендодавці, які не задекларували доходи
від здачі майна в оренду
• особи, які здійснили одноразову покупку
або оплатили послуги вартістю понад 50 тисяч
гривень;
• власники транспортних засобів, з дня випуску яких минуло менше 5 років, окрім мопедів
або машин, виданих соцорганами;
• власники житлових приміщень з великою
квадратурою: площа квартири перевищує 120
кв. м, а будинку — 200 кв. м; обмеження не поширюється на дитячі будинки сімейного типу,
житло прийомних та багатодітних сімей;
• особи працездатного віку, які не працюють,
не навчаються і не перебувають на обліку в Центрі зайнятості як безробітні; таким громадянам
органи УПтаСЗН автоматично зараховують як
дохід три прожиткові мінімуми, що істотно знижує ймовірність нарахування субсидії.

На які послуги і в якому обсязі
поширюється субсидія?

Держава відшкодовує витрати на оплату користування житлом та комунальних послуг (тепло-, газо-, водопостачання, водовідведення,
електроенергії, вивезення побутового сміття
та рідких нечистот). Крім того, один раз на рік
сім’ям, які використовують для опалення
тверде паливо, а для приготування їжі —
скраплений газ, надається грошова субсидія
на їх купівлю.

жавних соціальних стандартів у сфері житловокомунального обслуговування» визначено єдині для всієї України норми житла та споживання
комунальних послуг, на які може бути призначена субсидія. Нові стандарти призначення
пільг на поточний рік:

Електроенергія
30 кВт г на 1 м2 площі
110 кВт г на сім'ю з 1
особи + 30 кВт г на наступного мешканця
130 кВт г на сім'ю з 1
особи + 30 кВт г на наступного мешканця
70 кВт г на сім'ю з 1
особи + 30 кВт г на наступного мешканця
100 кВт г на сім'ю з 1
особи + 30 кВт г на наступного мешканця

Житло1
48,87 м

2

62,52 м2
76,17 м2
89,82 м2

Реклама

Вода1

На опалення житла
(в опалювальний період)
У будинках, обладнаних
стаціонарними електроплитами
(за наявності гарячої води)
У будинках, обладнаних
стаціонарними електроплитами
(за відсутності гарячої води)
У будинках, не обладнаних
стаціонарними електроплитами
(за наявності гарячої води)
У будинках, не обладнаних
стаціонарними електроплитами
(за відсутності гарячої води)

Єдині соціальні нормативи
2,4 м3 на
людину
1,6 м3 на
людину
4,0 м3 на
людину
4,0 м3 на
людину

Централізоване
постачання холодної
води
Централізоване
постачання гарячої
води
Централізована
холодна вода (за відсутності гарячої)
Централізоване
водовідведення

Природний газ

Норма на сім'ю
4,5 м3 на 1 м2 площі На опалення житла (в опалювальний період)
з 1 особи
Норма на сім'ю
3,3 м3 на людину
На приготування їжі (газова плита)
з 2 осіб
Приготування їжі та підігрів води (якщо немає
Норма на сім'ю
5,4 м3 на людину
гарячої води і газового водонагрівача)
з 3 осіб
Приготування їжі та підігрів води (газова плиНорма на сім'ю
3
10,5 м на людину
та при наявності газового водонагрівача)
з 4 осіб
1 - www.lawportal.com.ua

До слова, Кабмін переглянув соціальні нормативи споживання житлово-комунальних послуг для надання пільг і субсидій. Зокрема, для
сімей, що складаються з 1-2 непрацездатних
осіб (в тому числі пенсіонерів), соціальна норма
житла, на яку надається субсидія, була збільшена з 49 кв. м. до 75 квадратних метрів на домогосподарство.

Як отримати житлово-комунальну
субсидію в 2018 році?

Постановою Кабінету Міністрів України
№409 від 06.08.2014 «Про встановлення дер-

Варто зауважити, що для орендарів житла
(квартирантів) правила отримання субсидії
дещо інші. Відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг здійснюється за
наявності договору найму (оренди). Субсидію
надають до кінця місяця, в якому закінчується

Міністерство соціальної політики України
оприлюднило інформацію про спрощення порядку надання субсидій. Отож, для отримання
субсидії потрібно мати наступні документи: заява на субсидію; у разі найму житла — договір
оренди; декларація про доходи.
Комунальну субсидію надають з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення
опалювального сезону, але не більше, ніж на 12
місяців і розраховують: на неопалювальний сезон — з 1 травня по 30 вересня та на опалювальний сезон — з 1 жовтня по 30 квітня.

термін дії договору оренди, але не більше, ніж
на 1 рік. Автоматичного переоформлення субсидії для квартирантів не передбачено і для
подальшого отримання компенсації на оплату
за послуги ЖКГ орендарю необхідно особисто
звернутися в Управління праці та соціального
захисту населення.
Для домогосподарств, які використовують
природний газ / електроенергію для індивідуального опалення, розмір субсидії на опалювальний сезон розраховується з 16 жовтня по
15 квітня включно.
У деяких випадках субсидія може бути призначена за минулий період. Зокрема, у разі
звернення протягом двох місяців з початку опалювального (неопалювального) сезону субсидія
призначається з початку такого сезону. Подібна
норма діє і щодо громадян, які перебувають
у складних життєвих обставинах, субсидія їм
може бути призначена з дня виникнення відповідного права, але не більше, ніж за 6 місяців до
звернення за субсидією.
Продовження на стор. 4.

Сад. Город.
Захист без
зайвих
витрат
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Офіційне

30 квітня розпочалась операція Об’єднаних сил

Президент, Верховний Головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко підписав Указ «Про затвердження рішення РНБО «Про широкомасштабну антитерористичну операцію на території Донецької та Луганської областей», яким вводиться в дію рішення Ради національної безпеки і
оборони про зміну формату широкомасштабної антитерористичної операції, яка була запроваджена у 2014 році.

Глава держави також підписав Наказ Верховного Головнокомандувача ЗСУ «Про початок
операції Об’єднаних сил із забезпечення національної безпеки і
оборони, відсічі та стримування
збройної агресії Російської Федерації на території Донецької
та Луганської областей».
Крім того, він підписав Наказ
Верховного Головнокомандувача «Про затвердження положення про об’єднаний оперативний
штаб ЗСУ».
«Впевнений у тому, що це не
просто зміна формату. Це нові
можливості захисту української
території, українських громадян.
Ми зробимо все можливе, щоб
якнайшвидше земля окупованого
Донбасу повернулася під суверенітет України, а для сотень тисяч,
мільйонів тимчасово переміщених осіб ми створимо умови для
того, щоб вони якнайшвидше повернулися і відновили нормальне
життя на Донбасі», — наголосив
Петро Порошенко.
Глава держави подякував
командувачу АТО Михайлу За-

бродському «за блискуче виконання завдань» і передав управління командувачу Об’єднаних
сил, генералу Сергію Наєву.
Президент поставив низку
завдань керівництву силових
структур з метою реалізації вимог наказів. Зокрема, начальнику
Генерального штаба Віктору Муженку — забезпечити здійснення
стратегічного керівництва силами
та засобами ЗСУ, іншими складовими сил оборони, залученими до
проведення операції Об’єднаних
сил на території Донецької та Луганської областей. «В разі загострення обстановки, залучати до
складу Об’єднаних сил додаткові
сили і засоби ЗСУ, всіх без винятку силових підрозділів, інших
складових частин сектору оборони і безпеки», — сказав Петро
Порошенко.
Першому заступнику голови
Служби безпеки України — керівнику
Антитерористичного центру при Службі безпеки
України Віталію Малікову Глава
держави доручив організувати
виведення з району проведення

операції Об’єднаних сил оперативного складу штабу АТО та
сил і засобів, що не увійшли до
складу Об’єднаних сил. «Хочу
окремо наголосити, що завершення режиму широкомасштабної антитерористичної операції
не позбавляє нас можливості
оголошення АТО в будь-який
час, коли виникає терористична
загроза на звільнених територіях», — зауважив Петро Порошенко.
Президент наголосив на важливості уважно стежити за ситуацією та протидіяти ризикам і
загрозам, в тому числі і діяльності
диверсійних груп. «Новий Закон
(Закон про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над
тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській
областях — ред.) дає вам кардинально нові можливості, нові права», — сказав він.
Глава держави особливо наголосив на важливості протидії
інформаційній агресії, як складової частини гібридної війни.

Командувачу Об’єднаних сил,
генералу Сергію Наєву доручено
організувати і забезпечити застосування зброї й озброєння
підпорядкованими
військами,
залишаючи українським військовим право на відкриття вогню у
відповідь. «Ще раз наголошую,
звільнення Донбасу передбачається політико-дипломатичним
шляхом, примушенням Росії виконати Мінські домовленості. Забезпечення, насамперед, реалізації безпекового пакету Мінських
домовленостей, включно з гарантованим режимом припинення
вогню. Відведення, бажано на територію Російської федерації, артилерії, танків, систем залпового
вогню, мінометів, які заборонені
Мінськими домовленостями», —
сказав він.
Глава держави звернувся до
командувача Об’єднаних сил Сергія Наєва: «Якщо ворог перейде
в широкомасштабний наступ, на
вас лягає відповідальність за забезпечення відсічі збройної агресії Російської Федерації».
Петро Порошенко також заявив, що українські дипломати і
він, як Президент, зроблять все,
щоб забезпечити запровадження
формату миротворців, які посилять безпековий компонент і
створять необхідні умови для відновлення нормального життя.
В документах міжнародних
організацій, окремих заявах наших партнерів і союзників чітко
зазначено: те, що відбувається
на сході України, називається
агресією РФ, те, що відбулося в
Криму, називається незаконною
анексією. «Світ визнав факт агресії. І саме це дало нам можливість
зафіксувати це у внутрішніх законодавчих актах України», — додав
він.

Глава держави також зазначив,
що прийнятий Верховною Радою
Закон про особливості державної
політики із забезпечення державного суверенітету України над
тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській
областях відображає його стратегію щодо звільнення окупованих
територій.
Водночас, він доручив РНБОУ,
керівниками силових відомств
проаналізувати законодавчу базу
і, в разі необхідності, внести
пропозиції щодо вдосконалення законодавства у зв’язку із завершенням проведення широкомасштабної АТО.
«Таким чином, з сьогоднішнього дня, 30 квітня 2018 року,
широкомасштабна АТО на території Донецької і Луганської
областей завершується. Ми розпочинаємо військову операцію
під керівництвом ЗСУ для забезпечення захисту територіальної
цілісності, суверенітету і незалежності нашої держави», — сказав Президент.
Командувач АТО Михайло Забродський повідомив, що штаб
АТО провів відповідну роботу
щодо завершення формату АТО.
«Військові частини і підрозділи
ЗСУ, інших складових сил оборони, які передаються до складу угрупування Об’єднаних сил,
здатні виконувати завдання за
призначенням», — заявив він.
Командувач Об’єднаних сил
Сергій Наєв повідомив про завершення планування операції
Об’єднаних сил, створення відповідного угрупування військ для
ведення операції, налагодження
взаємодії з іншими складовими
сил безпеки і оборони, військовоцивільними адміністраціями у Донецькій та Луганській областях.

Реформи | Освіта

Степан Барна: «До реформування
системи освіти підходимо комплексно»

Комфортні умови навчання — запорука якісної освіти. Саме тому необхідно
вкладати кошти в облаштування класів
та оновлення матеріально-технічної бази.
На цьому акцентує голова Тернопільської
ОДА Степан Барна.

Серед важливих реформ, які сьогодні впроваджують в країні, — реформа освіти. Вона має важливе значення, адже покликана змінити радянські
підходи до навчання та запровадити новітні освітні
методи і принципи. Однією зі своєрідних «цеглинок» є Нова українська школа.
На Тернопільщині в рамках цього пілотного
проекту працюють вже чотири школи. З 1 вересня
програма пошириться на всі перші класи. На її реалізацію спрямовано 50 млн грн. З них 35 млн грн
— кошти державного бюджету.
«Це означає, що практично всі школи, де є перші класи і більше 10 учнів, будуть забезпечені відповідним обладнанням та методичним матеріалом, який дасть змогу стимулювати дітей до навчання», — поінформував Степан Барна.
Це не єдиний напрямок, за яким реалізовуватиметься освітня реформа. У кожному
районі, запевнив Степан Барна, планується створити інклюзивно-ресурсні центри. З державного бюджету на кожен центр інклюзії передбачено щонайменше 300 тисяч гривень.
Водночас голова ОДА подякував районам, які виявили ініціативу щодо створення
опорних шкіл. В області, нагадаємо, вже є 27 опорних навчальних закладів, які також
отримують фінансування на створення лабораторій та оновлення матеріально-технічної
бази.
З державного бюджету також будуть спрямовані кошти на підтримку професійнотехнічної освіти.
«Щонайменше 30 млн грн буде вкладено в сучасні лабораторії та обладнання. Це той
випадок, коли ми чітко розуміємо, що нам потрібні дорожники, залізничники, садівники, тобто ті категорії робітничих кадрів, котрі сьогодні є затребувані на ринку праці у
Тернопільській області зокрема та в Україні загалом», — зауважив Степан Барна.
Ще один напрямок, який сьогодні відпрацьовують, — придбання десяти нових
шкільних автобусів. «Дякую органам місцевого самоврядування, котрі активно включилися в цей процес на умовах співфінансування за формулою: 70% коштів з державного бюджету та 30% — з місцевого. Наша співпраця в цьому напрямку є ефективною.
І за два останні роки нам вдалося закупити понад 50 шкільних автобусів», — зазначив
Степан Барна.

Визначено терміни проведення ЗНО-2018
Наказом Міністерства освіти і науки України від 19 вересня 2017 року
№1287 затверджено календарний план підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2018 році. До 30 квітня 2018 року зареєстровані учасники ЗНО мали отримати на своїх інформаційних сторінках
запрошення-перепустки, де зазначено час і місце проведення тестувань.

Так, основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання триватиме з 22 травня по
13 червня. Тестування з математики відбудеться 22 травня, української мови і
літератури — 24 травня, іспанської, німецької, французької мов — 29 травня,
англійської мови — 1 червня, біології — 4
червня, історії України — 6 червня, географії — 8 червня, фізики — 11 червня,
хімії — 13 червня.
Інформація про результати основної сесії
зовнішнього незалежного оцінювання з усіх
навчальних предметів буде розміщена на
інформаційних сторінках учасників тестування до 21 червня 2018 року. Результати
зовнішнього незалежного оцінювання з
української мови і літератури, іноземних
мов, математики, біології будуть оголошені до 15 червня, з історії України, географії, фізики, хімії — до 21 червня.
Цьогоріч додаткова сесія розпочнеться
2 липня тестуванням з української мови і

літератури, 3 липня відбудеться зовнішнє
незалежне оцінювання з математики; 4 липня — з англійської й іспанської мов; 5 липня
— біології, німецької мови; 6 липня — історії
України; 9 липня — географії, французької
мови; 10 липня — фізики. Завершиться додаткова сесія 11 липня тестуванням з хімії.
Важливо зазначити, що тестування з іспанської, німецької та французької мов буде
розпочинатися о 14:00. Про це йдеться в наказі Українського центру оцінювання якості
освіти.
Зазначимо, що ЗНО під час додаткової сесії можуть проходити особи, які проживають
на тимчасово окупованій території або в населених пунктах, де органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень; учасники антитерористичної операції;
засуджені до позбавлення волі або узяті під
варту. А також ті, хто не зміг взяти участь в
основній сесії зовнішнього оцінювання через причини, що не залежали від їхніх дій та
волі.
До слова: для участі у цьогорічному зовнішньому незалежному оцінюванні зареєструвалися 335 843 особи. Про це повідомив
директор Українського центру оцінювання
якості освіти Вадим Карандій.
«Аналіз демографічних даних цих осіб показав, що це доволі широка вікова категорія,
але здебільшого, близько 320 тисяч, — це
учнівська молодь. Наймолодшому учаснику
виповнилося 15 років, найстаршому — 69»,
— зауважив В. Карандій.
Лілія КУЛЕНИЧ.
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Служу народу України!

Новини | Коротко про актуальне

Тернополяни зустріли
своїх захисників

3

Особам, які подорожують без віз, необхідно отримати попередній дозвіл на поїздку. Для цього вони мають заздалегідь заповнити заяву-анкету через Інтернет. Вартість такого документа становить
7 євро. Посли країн ЄС підтримали введення європейської системи
інформації про поїздки і дозволів (ETIAS). Єдина загальноєвропейська система дасть змогу проводити попередню перевірку громадян третіх країн, які намагаються в'їхати в Шенгенську зону за умов
безвізового режиму. Очікується, що це буде сприяти підвищенню
внутрішньої безпеки, запобіганню нелегальній імміграції, охороні
громадського здоров'я і зменшенню затримок на кордонах шляхом
виявлення осіб, які можуть становити ризик, в одній з цих областей,
перш ніж вони прибудуть на зовнішні кордони ЄС.

Вперше від початку російської агресії 44-а артбригада повернулася додому із зони АТО. Замикаючий
підрозділ зустріли на Тернопільщині у вівторок,
1 травня. А вже 3 травня з цієї нагоди у Тернополі відбувся військовий марш. Сотні тернополян з
квітами і кольоровими кульками вийшли зустрічати своїх захисників. Бійці з бойовим прапором
пройшли центральною частиною міста, вітаючись із
перехожими та віддаючи честь.
Урочистості відбулися на Театральному майдані,
де за відмінну службу в зоні АТО військовим вручили нагороди.
«У вересні 2014-го року нам вдалося відновити
військову частину у Тернополі, де тепер дислокується
44-та артбригада. Ті хлопці, які пішли захищати державу, — добровольці. Згодом до них приєдналися регулярні з’єднання української армії, серед яких була й
Тернопільська артилерійська бригада. Саме завдяки
їм та вашим зусиллям і вдалося зупинити російського окупанта. Тому ми докладемо максимум зусиль,
щоб наш солдат почувався комфортно і в Тернопільській області, і на передовій», — сказав, звертаючись
до військовослужбовців, голова облдержадміністрації Степан Барна.
По завершенні урочистостей відбувся святковий
концерт за участі народних колективів і народної артистки України Руслани Лижичко.

Українці отримали можливість безкоштовного працевлаштування у Польщі. Польсько-українська господарча палата разом із
Всеукраїнською асоціацією компаній з міжнародного працевлаштування започаткували проект «Партнерство та працевлаштування».
Він спрямований на подолання шахрайства під час працевлаштування українців. Українці не повинні платити, щоб працевлаштуватися
за кордоном. Компанії-посередники мають отримувати дохід не від
фізосіб, а від роботодавців, які шукають для себе персонал, повідомили у Всеукраїнській асоціації компаній з міжнародного працевлаштування. Така ініціатива сприятиме викриттю шахрайських схем і
недобросовісних компаній.
1 травня 2018 року Україна перерахувала Міжнародному валютному фонду 80,7 млн доларів регулярних платежів. За даними НБУ, цього року Національний банк і уряд повинні заплатити
за держборгом в іноземній валюті приблизно 7,4 млрд доларів, у
тому числі — за зобов'язаннями перед МВФ. Сумарний борг України
перед Міжнародним валютним фондом на поточний момент становить 12,1 мільярда доларів.
27 квітня 2018 року Національний банк України ввів у обіг монети номінальною вартістю 1 і 2 гривні. Вони перебуватимуть в
обігу разом із монетами номіналом 1 гривня старого зразка й банкнотами номіналами 1 та 2 гривні попередніх років виготовлення.
Директор департаменту грошового обігу Національного банку України Віктор Зайвенко наголосив, що, починаючи від сьогодні, обігові
монети номіналами 1 та 2 гривні є дійсним платіжним засобом на території України. Водночас Національний банк припиняє друкувати
банкноти номіналом 1 та 2 гривні, але вилучати з обігу їх не будуть.
Нові монети — невеликі за розміром, легкі, не обтяжуватимуть гаманців. Вони виготовлені зі сталі з гальванічним покриттям, що дає
можливість знизити вартість їх виготовлення.
Українські аграрії посіяли 87% площі під цукрові буряки. Також
завершується сівба ранніх ярих зернових та зернобобових культур.
На полях завершується робота з посіву ранніх ярих зернових та
зернобобових культур. За даними Мінагрополітики, такі роботи вже
проведені на площі 2,2 мільйони гектарів. Це 90% до запланованих
площ. Зокрема, на 1,4 мільйонах гектарів або 91% до прогнозу посіяли ячмінь, на 398 тисячах гектарів вже росте горох. Ще на 174 тисячах гектарів посіяли овес. Пшеницю заклали на 152 тисячах гектарів
або 86% до прогнозу. На 87% полів вже росте цукровий буряк — це
263 тисячі гектарів.

Реформи

Прем’єр-міністр: «Запроваджуємо
європейську систему управління
дорожньою галуззю»

Кабінет Міністрів України в рамках продовження проектів масштабного оновлення дорожнього господарства України запроваджує європейську систему управління галуззю
– з чітко окресленими вимогами до проведення робіт, визначенням відповідальності,
формуванням дорожнього бюджету і системи контролю використання коштів.

«Ми заклали фінансові основи
подальшого розвитку. Це, передусім, можливості децентралізації,
яка дає змогу наповнювати місцеві бюджети, а отже, фінансувати
дорожні проекти на місцях. Також
Дорожній фонд забезпечує гарантоване, прогнозоване фінансування, — сказав Прем’єр-міністр
України Володимир Гройсман. —
Вперше чітко визначено відповідальність за утримання доріг і
розроблено план будівництва на
5 років».

Глава уряду нагадав, що цього
року розподіл відповідальності наступний: за 123 000 км доріг
місцевого значення відтепер безпосередньо відповідають обласні держадміністрації; за 46 985
км шляхів державного значення
—«Укравтодор»; за 250 000 км доріг у населених пунктах відповідають органи місцевої влади, передусім муніципалітети.
Окрема стаття фінансування
— 2,6 млрд грн — програма безпеки доріг.

«З минулого року ми втілюємо інженерні рішення, приміром,
сповільнення руху на в’їздах у
населені пункти, у деяких областях облаштовано нові підсвітлені
червоно-білі пішохідні переходи,
організовано пішохідні переходи
із острівками безпеки, — зазначив Прем’єр-міністр. — Всі вимоги прописані в програмі «500-5001000», яка і передбачає системне
будівництво безпечних переходів,
острівців безпеки та розв’язок».
В. Гройсман наголосив, що обсяги ремонту за останні 4 роки
суттєво зросли. Якщо в 2014 році
відремонтовано 120 км доріг, то
в 2017-му — вже 2177 км. Якщо
раніше ремонти здійснювали безсистемно, то тепер їх виконують
переважно за маршрутним принципом, що додатково стимулює
економічний розвиток регіонів
країни.
«У разі грамотного управління ефект буде відчутний вже за
короткий проміжок часу. А повне
відновлення господарства відбудеться за 5-10 років», — додав
Прем’єр-міністр.

Наразі немає можливості для прийняття рішення про підвищення мінімальної заробітної плати. «Сподіваюся, що ми зможемо це робити згодом, — сказав Прем'єр-міністр Володимир Гройсман. — Мінімалка залежить від розвитку національної економіки,
вона повинна бути посильною для роботодавців. Крім того, вона
тягне за собою і бюджетні витрати. Це все має бути збалансованим».
Він вважає, що досягти рівня середньої зарплати в 10 тис. грн буде
можливо навіть у разі, якщо мінімальна зарплата не буде підвищена
до 4,2 тис. грн.
У березні середня заробітна плата збільшилася, порівняно з лютим, на 7,1%, або на 554 гривні до 8 382 гривень на місяць. Про це
повідомила Державна служба статистики. Найвищий рівень зареєстрований в Києві, де середня зарплата становить 13 388 гривень на
місяць. Найнижчий рівень зафіксований у Тернопільській області,
де середня зарплата — 6 394 гривні на місяць.
Протягом двох днів, 24 та 25 травня, в Тернопільській області
триватиме Міжнародний інвестиційний форум «Тернопільщина
INVEST-2018». Це одна з найочікуваніших економічних подій року,
яка вже стала традиційною для нашого краю і відбудеться втретє.
Основна мета форуму — міжнародне співробітництво та залучення до співпраці з Тернопільщиною потенційних українських та іноземних партнерів. На форумі будуть представлені найбільш успішні
інвест-проекти, які вже реалізовані на теренах краю. Заплановано
також урочисте підписання меморандумів та інших документів про
співпрацю і партнерство.
Тернопільщина готується до відкриття літнього туристичного сезону. Цьогоріч він розпочинається 5-6 травня зі святкування
Дня міста у Збаражі. Мешканці усіх районів області, а також представники заповідників України презентуватимуть туристичний потенціал своєї місцевості. Діятиме виставка зброї, дитячі атракціони,
відбуватимуться різноманітні конкурси. Для охочих побачити місто
з висоти пташиного польоту пропонуватиметься політ на повітряній кулі. Гостей свята вже традиційно частуватимуть варениками і
капусняком.
Як повідомляє прес-служба управління ДСНС України у Тернопільській області, за невиконання порушень вимог законодавства
у сфері техногенної та пожежної безпеки, що створюють загрозу
життю і здоров’ю людей, підготовлено та направлено 9 звернень
до адміністративного суду для застосування заходів реагування у
вигляді повного або часткового зупинення до повного усунення
порушень роботи наступних об’єктів: торговий центр «Орнава» ПП
«Продекспорт» на вул. Живова, 15-А у м.Тернополі; торговий центр
«Рай Центр» ПП «Продекспорт» на вул. 15 Квітня, 5-А у м.Тернополі;
торгово-розважальний центр «Марципан» ПП «Продекспорт» на
вул. Кривоноса, 2Б у м.Тернополі; нічний клуб «Allure» за адресою:
м.Тернопіль, проспект Злуки, 53.
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В Україні почали діяти нові правила
отримання житлової субсидії
Початок на стор. 1.

За відсутності змін у родині перерахунок субсидій здійснюється
автоматично і не потребує додаткового звернення до органів соцзахисту. Однак основною умовою
для збереження житлової субсидії є
своєчасне погашення своєї частини
платежу за послуги ЖКГ. З 1 травня
2018 року термін дії субсидії на наступний період не продовжується,
якщо у громадян є борг з оплати за
комунальні послуги за 2 місяці.
Перепризначення житлової субсидії на наступний опалювальний
(неопалювальний) сезон для деяких
категорій субсидіантів здійснюється виключно після надання нових
заяв і декларацій. Зокрема, це стосується внутрішньо переміщених
осіб. Для оформлення субсидії ВПО
більше не потрібно подавати договір найму житла, бо підставою для
нарахування компенсації є акт обстеження матеріально-побутових
умов сім’ї.
Ще одне нововведення КМУ
стосується пенсіонерів. Тепер
непрацюючі пенсіонери будуть
оформляти житлову субсидію за
новими правилами. Замість сукупного доходу за попередній рік, під
час розрахунку компенсації їм буде
враховано дохід тільки за попередній перед зверненням місяць.

Як отримати субсидію
тільки на фактично
проживаючих
мешканців?

Розгляд комісією питання про
нарахування субсидії на фактичну
кількість людей, які проживають
в квартирі (будинку), здійснюється на підставі письмової заяви
субсидіанта з відповідним про-

за зареєстрованим місцем проживання. Вони, як і раніше, будуть
прописані за старою адресою, але
на період їх відсутності плату за комунальні послуги нараховувати їм
не будуть.

Чи здійснюється
перерахунок субсидії у
разі підвищеня вартості
комунальних послуг?

ханням. При цьому, в декларації
вказується повний склад зареєстрованих мешканців, але з позначкою «не проживають» навпроти
відсутніх членів сім’ї. На підставі
цих документів, а також довідки,
що підтверджує факт непроживання конкретної особи за цією
адресою, соціальний інспектор

перевіряє матеріально-побутові
умови і складає акт. За результатами перевірки співробітники
УСЗН готують подання на комісію,
рішення якої є обов’язковим до
виконання ЖКГ.
При цьому, винесення такого
рішення жодним чином не впливає
на прописку громадян, відсутніх

Відповідно до пункту 14 Положення про порядок призначення
та надання населенню субсидій для
відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг, перерахунок субсидії в межах установленого терміну її призначення
здійснюється без звернення громадян у випадках: зміни цін і тарифів
на послуги ЖКГ; встановлення нової дати початку (закінчення) опалювального періоду; встановлення
КМ нового розміру частки витрат
громадян на оплату ЖКГ; зміни соціальної норми житла та нормативів користування комунальними
послугами; проведення перерахунку розміру плати за житловокомунальні послуги в разі їх ненадання або надання не в повному
обсязі.

Інформацію про економію кожен одержувач субсидії може відстежувати у своїй платіжці або
звернувшись до постачальника
газу чи електроенергії.
Нещодавне підвищення тарифів
на гарячу і холодну воду, опалення, газ і світло спричинило збільшення кількості звернень громадян за компенсацією в період
опалювального сезону 2018 року.
Водночас через зростання цін на
комунальні послуги зростуть і витрати на субсидії з держбюджету.
У зв’язку з цим процедуру надання
субсидії у 2018 році буде реформовано.
Нова програма житлових
субсидій, яка почала діяти
з 1 травня 2018 року, є, передусім, соціально справедливою та більш адресною.
Зміни спрямовані на те, щоб
всі ті, хто справді потребує
субсидії, її отримали. При
цьому запроваджено такі механізми, за яких багаті люди
більше не зможуть паразитувати за кошт усіх платників
податків, наголошують у
Кабінеті Міністрів України.

Пенсійний фонд

Податкова консультує

Пенсійне забезпечення жінок

Коли селяни декларують доходи

Жінкам, які працюють у сільськогосподарському виробництві та виховали п'ятеро і більше дітей, пільгова пенсія призначається незалежно
від віку і трудового стажу.
Права на таку пенсію мають жінки, зайняті на постійній роботі в сільськогосподарському виробництві в колгоспах,
державних господарствах, на міжгосподарських підприємствах, у кооперативах,
орендних колективах, а також у селянських
(фермерських) та інших господарствах, незалежно від форми власності й господарювання.

Основні умови для призначення пенсії.
— мати не менше п'яти дітей (в тому
числі і усиновлених), при цьому остання (п'ята) дитина має досягти 14-річного
віку;
— на час звернення за призначенням
пенсії (на дату подання заяви та необхідних
документів до територіального органу Пенсійного фонду України) жінка обов'язково
повинна бути зайнята на постійній роботі
у сільськогосподарському виробництві.
Факт постійної роботи у сільськогосподарському виробництві підтверджується
трудовою книжкою та за необхідності —
довідкою підприємства.
Для визначення віку дітей та їх виховання до 14-річного віку надаються свідоцтва
про народження дітей.
Норми пункту «ж» статті 13 Закону
України «Про пенсійне забезпечення» за-

стосовуються лише для матерів. Батькам
призначення цього виду пенсії законодавством не передбачено.
Обов'язковою умовою для призначення пенсії таким жінкам є їхня зайнятість
на час звернення за призначенням такої
пенсії на постійній роботі в сільськогосподарському виробництві в колгоспах, державних господарств, на міжгосподарських
підприємствах, у кооперативах, орендних
колективах, а також у селянських (фермерських) та інших господарствах, незалежно
від форм власності та господарювання.
Тобто, якщо жінка звернеться за призначення пенсії тоді, коли вже не працює
чи працює не в сільському господарстві,
права на пільгову пенсію незалежно від
віку вона не матиме.

Підтвердження пільгового стажу
за певних обставин.

Якщо підприємства, установи, організації
або їхні правонаступники розміщуються на
тимчасово окупованій території України або
в районах проведення антитерористичної
операції, спеціальний трудовий стаж може
підтверджуватися за даними, наявними в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру
загальнообов'язкового державного соціального страхування.
Якщо господарство вже не існує і немає
його правонаступника, пільговий стаж підтверджується спеціальними комісіями, що
діють при Головних управліннях Пенсійного
фонду України в областях та м. Києві.

Ірина ЛЕБІДЬ, начальник відділу з питань
призначення, перерахунку ти виплати
пенсій у Тернопільському районі ТО УПФУ
Тернопільської області.

Дохід, що отримують селяни від продажу сільськогосподарської продукції, може бути звільнений від оподаткування, або ж передбачає подання декларації і сплату податку.
Відповідно до Податкового кодексу України, не оподатковуються доходи, отримані
громадянами від продажу власної сільськогосподарської продукції, що вирощена
самостійно на земельних ділянках, наданих їм у розмірах, встановлених Земельним
кодексом України для ведення: садівництва та/або для будівництва й обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки), та/або
для індивідуального дачного будівництва; особистого селянського господарства та/
або земельні частки (паї), виділені в натурі (на місцевості), сукупний розмір яких не
перевищує 2 гектари.
При цьому, у цей розмір земельних ділянок не враховуються земельні частки (паї), які
не використовуються (здаються в оренду, обслуговуються).
Підставою для звільнення від оподаткування доходу від продажу сільськогосподарської продукції (крім продукції тваринництва) є довідка про наявність у фізичної особи
земельних ділянок за формою № 3ДФ, яку видає місцева рада.
Що стосується продажу власної продукції тваринництва груп 1 — 5, 15, 16 та 41
УКТ ЗЕД (а це - молоко, м'ясо, домашня птиця, яйця тощо), пільга діє, якщо сума доходів сукупно за рік не перевищує 50 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року (у 2017 році — 160 000 грн., у 2018 році — 186
150 грн.). Такі фізичні особи здійснюють продаж зазначеної продукції без отримання
довідки про наявність земельних ділянок. У разі, коли сума отриманого доходу перевищує цей розмір, фізична особа зобов’язана подати до податкової інспекції довідку про
самостійне вирощування, розведення, відгодовування продукції тваринництва, яку видає у довільній формі сільська, селищна або міська рада за місцем проживання власника
продукції тваринництва. У разі підтвердження довідкою вирощування проданої продукції тваринництва безпосередньо платником податку, оподаткуванню підлягає дохід, що
перевищує 160 000 грн.
Проте, якщо фізичною особою не підтверджено самостійне вирощування, розведення, відгодовування продукції тваринництва, доходи від продажу якої він отримав, такі
доходи підлягають оподаткуванню на загальних підставах.
У разі відсутності підстав застосування пільг щодо оподаткування доходів при продажу сільськогосподарської продукції, такі доходи підлягають відображенню у декларації
про майновий стан і доходи за наслідками звітного податкового року, оподатковуються
за ставкою 18% податку на доходи фізосіб та 1,5% військового збору.
Нагадаємо, що декларацію про майновий стан і доходи за 2017 рік потрібно подати до податкової інспекції за місцем податкової адреси (реєстрації) до 2 травня 2018
року, а сплатити зазначену у такій декларації суму – до 1 серпня 2018 року.
У Центрі обслуговування платників Тернопільської ОДПІ фахівці інспекції консультують, проводять тренінги та надають практичну допомогу в заповненні декларації про
майновий стан і доходи та подання електронної звітності з використанням електронного
підпису.
Телефони для довідок: 43-46-10, 43-46-46.
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Наші діти

Що насамперед потрібно
прищеплювати дітям
ХХІ століття — час бурхливого розвитку, технічного прогресу та активного
соціального життя. У світі, який щодня
змінюється, батькам потрібно бути рішучими, строгими й уміти швидко приймати рішення. Як правильно виховати
дитину та що чого її навчати передусім
— читайте далі.

для деяких дітей. Аби якнайшвидше прищепити
дитині ввічливі манери, насамперед демонструйте ввічливість самі. Частіше вживайте вислови:
«Дай, будь ласка, іграшку»; «Смачного!»; «Вибач,
будь ласка»; «Дякую, донечко!» Ці слова дитина
запам’ятає в процесі спілкування з вами і буде
застосовувати слова ввічливості у взаєминах з іншими людьми.
4. Любов до спорту та здорового способу
життя.
Повноцінне харчування, ранкова гімнастика та
спільні заняття спортом — саме ці кроки сформують у вашої дитини любов до активного та здорового способу життя. Передусім спонукайте себе
жити правильно і передайте бажання цього своїй
дитині.
5. Прагнення до саморозвитку.
Прислухайтеся до вашої кровинки і звертайте
увагу на те, чим вона хоче займатися. Якщо дитина
буде зайнятою протягом дня тим, що цікавить саме
її, то не відчуватиме нудьги чи самотності і матиме
бажання вдосконалювати свої вміння і творити.

1. Гарні манери.
Навчити дитину етичній поведінці непросто,
адже у соціумі вона може почути грубощі та побачити погане ставлення. Пам’ятайте, що все починається із вас самих. Станьте прикладом для
вашої дитини, і вона перейматиме від вас гарні
манери та слова.
2. Бажання допомагати бідним, хворим і
слабким.
Аби дитина була схильною до співчуття, варто дати їй зрозуміти, що не всі люди у суспільстві
можуть жити у багатстві та злагоді. Вона має розуміти, що таке хвороба, плинність життя, допомога
ближньому.
3. Слова ввічливості.
Казати «чарівні слова» — непросте завдання

6. Почуття значимості.
Для вашої дитини, як і для будь-якої людини,
важливо знати, що її люблять та поважають. Цілуйте та обіймайте свою дитину, кажіть їй про свої
почуття, радійте її найменшим перемогам.
7. Уміння активно відпочивати.
Сучасні діти обожнюють гаджети і все, що із
ними пов’язане. Однак пасивний відпочинок варто поєднувати із активним. Нехай дитина частіше
гуляє на свіжому повітрі, грає у футбол, волейбол,
теніс та інші активні ігри.
8. Оптимізм.
Не будьте песимістами, радійте життю самі і
вчіть цього дітей. Частіше мандруйте, ходіть разом
у гості, запрошуйте до себе друзів, влаштовуйте
свята — все це допоможе бути оптимістичним.
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Інформує служба «101»

Обережно, блискавка!

Ураження блискавкою не часте явище. Але саме в літні місяці блискавка може становити небезпеку для людини, її майна. Від ударів блискавки
гинуть люди, виникають пожежі, стаються інші нещастя. Цього року сезон
блискавок уже розпочався. Синоптики майже щотижня прогнозують дощі
з грозами.

Захиститися від блискавки майже неможливо, але знизити
ймовірність ураження все-таки можна, 90% від усіх нещасних випадків під час грози трапляються у сільській місцевості. Тому Тернопільський районний відділ управління
ДСНС України у Тернопільській області нагадує громадянам
правила поведінки під час грози:

- якщо ви перебуваєте вдома, зачиніть усі вікна та двері, в приміщенні не повинно бути протягу;
- тримайтеся на відстані від електроприладів, антен, труб, узагалі
будь-якого металевого посуду,
всі вони притягують розряд;
- не користуйтеся водогоном, не
мийтеся у ваннах;
- не ховайтеся під високі дерева,
особливо поодинокі. Найбільш
небезпечними з них є дуб, тополя, ялина та сосна;
- дуже рідко блискавка влучає у
вербу і клен, а найменш вірогідна
її атака на кущі;
- не лягайте на землю, бо тим самим збільшується площа враження розрядом, а краще сядьте;
- злегка нахиляєте голову, щоб
вона не була вище предметів, які
розташовані поряд;
- не ховайтеся в невеликих спорудах, хатинах, будинках, наметах,
тим більше серед острівців дерев;
- не бігайте, не скупчуйтеся по кілька чоловік в укритті, а ховайтеся
поодинці;
- позбудьтесь усіх металевих предметів, які є на вас чи при вас;
- не телефонуйте по стаціонарному
телефону, обов’язково відключіть
мобільний телефон;
- якщо гроза застала вас під час
прогулянки на велосипеді чи мо-

тоциклі, терміново зупиніться;
- не купайтеся під час грози. Якщо
гроза застала вас під час купання,
то слід до берега добиратися повільно, спокійно, не вимахуючи
руками;
- якщо ви перебуваєте у човні, то
слід вибратися на берег, а коли
це зробити неможливо, то сидіть
нерухомо, витягши з води весла;
- у горах уникайте різних виступів;
- якщо у вас з собою є парасолька,
в жодному разі не розкривайте її,
в парасольці є металеві прути, які
притягують розряди.

Дії при кульовій блискавці

Траєкторія польоту кульової
блискавки практично непередбачувана. Не варто робити різких рухів
і тим більше втікати: можна спричинити повітряний потік, по якому
згусток енергії полетить цілеспрямовано за вами. Тримайтеся подалі
від електроприладів та електропроводки, не торкайтеся металевих
предметів.
Запам'ятайте: всі електричні
прилади, а також мобільні телефони є своєрідними приймачами
для кульових блискавок. Тому в
жодному разі не користуйтеся ними
під час грози.
Тернопільський РВ У ДСНС України у
Тернопільській області.

Лікарі застерігають

Кліщі атакують: що варто знати про заходи безпеки?
Весна — час прогулянок у лісах і парках, які вже повні кліщів. Особливість нинішнього року — різке підвищення їх популяції.
Чим небезпечні кліщі?

За словами співробітника відділів акарології Інституту зоології та
біобезпеки Центру громадського
здоров'я Ігоря Небогаткіна, нинішнього року кліщі прокинулися
набагато пізніше. Зазвичай це відбувалося в березні, але бувало, що
їх активність спостерігалася і наприкінці січня. Кліщі прокидаються відразу, як тільки зійде сніг.
Людей атакують іксодові кліщі,
які є переносниками близько півтори сотні різних збудників хвороб. Їх укус — це ефект брудної
голки. По деревах іксодові кліщі
не лазять. Вони живуть у землі, у
траві і не можуть піднятися вище
метра.
Найнебезпечніше, що може
занести в організм людини кліщ,
— це борелія, яка провокує хвороби Лайма і Міямото. Антибіотикотерапія проти них ефективна
тільки в 5-7% випадків. У всіх інших борелія змінює свою форму і
живе в організмі. Може розмножуватися і є дуже небезпечною
для людей із проблемами серцевосудинної системи. Борелія здатна
знизити імунітет «до нуля». Найбільшу небезпеку становить для
дітей та пенсіонерів.
Лікування хвороб Лайма і Міямото дуже тривале. За винахід
вакцини від хвороби Лайма оголошена нагорода — 5 млн євро,
але поки що її ніхто не отримав.
У 20% випадків хвороба Лайма зумовлює почервоніння навколо місця укусу кліща — пляма
завбільшки, як п'ятикопійчана
монета. Слід обвести її краї маркером, і якщо вона продовжує
збільшуватися, варто відразу ж
звернутися до інфекціоніста.

Також симптоми хвороби можуть перебігати у формі легкої застуди. Але навіть якщо симптомів
немає, а укус кліща був, фахівці
радять здати аналіз крові. Робити
це потрібно не раніше, ніж через
три тижні після укусу. Виявити
бореліоз можна також, якщо здати на дослідження кліща.
Від укусу кліща також можна
заразитися енцефалітом. Люди
з ослабленим імунітетом (хворі
на СНІД, ті, які перенесли трансплантацію) можуть захворіти
на бабезіоз. Зазначимо, що наука недостатньо досліджувала це
захворювання. Відомо, що літні
люди, заразившись, у 5% випадків
помирають. Кліщовий бабезіоз у
людей з міцним здоров'ям не супроводжується симптомами.

хімічні препарати. В аптеці варто придбати акарицидні засоби.
Зверніть увагу: якщо на препараті зазначено, що він ефективний
і проти кліщів, і проти комарів,
таким написам краще не вірити,
адже універсального засобу не існує.

А якщо кліщ вкусив?

Можна звернутися в травмпункт або спробувати видалити
кліща з рани самостійно. Робити
це потрібно за допомогою спеці-

рцією слини розріджує «цемент»
і легко відвалюється від ранки.
Відповідно, з останньою краплею
у ваш організм вихлюпується вся
зараза, що була у кліща.
Якщо видалити кліща протягом перших 24 годин, можна позбутися проблем.
А от заливати кліща олією,
як радить народна мудрість, неефективно. Олія його вб'є. Але
при цьому він не відвалиться.
Тому найкраще його викрутити і
здати на дослідження.

Як уберегтися від укусу
кліща?

Після візиту на природу, в
парк, в ліс потрібно обов'язково
оглядати себе, дітей, тварин.
Слід звертати увагу на лінію
шкарпеток, жінки мають оглядати підколінну западину, нижню і
верхню лінії трусів, бюстгальтера
і потилицю. Дітей кліщ найчастіше кусає в голову. Потрапивши на
тіло, він дуже повільно шукає місце, де присмоктатися. Це відбувається безболісно. Якщо регулярно
оглядати себе, перебуваючи на
природі, можна виявити кліща до
того, як він присмокчеться.
Експерти радять одягати дітям
в ліс або парк щільні колготки,
одяг із довгими рукавами, який
заправляється в колготки. Спортивні штани потрібно заправляти
в шкарпетки. Щоб уберегтися від
кліщів, можна використовувати і

ального «ґаджета» — викручувача кліщів, якого можна придбати
у ветеринарній аптеці. Коштує, як
правило, не дорожче 50 грн.
Медики кажуть, що перед тим,
як викручувати кліща в будь-який
бік, потрібно його тільце покачати
праворуч-ліворуч. Справа в тому,
що кліщі виділяють «цемент»,
коли прикріплюються. Це їм потрібно для того, щоб легко відпасти після того, як насмокчуться крові. Кліщ може збільшувати
свій об'єм у сотні і навіть тисячі
разів. Оскільки він чіпляється
гачками, йому через вагу, що різко
зросла, було би складно вирватися. Щоб цього не сталося, він по-

Виявили кліщі у домашніх
улюбленців?

У більшості випадків кліщі не
шкодять котам, а ось для собак
вони можуть бути вкрай небезпечними. Тому після кожної прогулянки варто ретельно промацати свого підопічного, особливо ті
ділянки, куди він сам не дістане
зубами — шию, під лапами, за вухами. Якщо виявите паразита, що
вчепився в тварину, то треба його
висмикнути. Під шкірою може залишитися лише хоботок, але його
слід змастити йодом і через деякий час все загоїться. Голодний
кліщ має розміри 3-4 мм, колір

— сірий, чорний, рудий. Коли ж
нап’ється крові, то може збільшитися до 2 см, і тоді буде доволі помітним.
Загалом кліщі, крім дискомфорту, не створюють явної загрози тваринам, адже не всі вони
є інфікованими. Але хвороби,
які переносять ці паразити і передають під час укусів, можуть
призвести навіть до загибелі чотирилапих: бабезіоз (піроплазмоз), ерліхіоз, бореліоз (хвороба
Лайма), анаплазмоз та гемобартенельоз. Найбільш поширений
і найнебезпечніший — бабезіоз,
або піроплазмоз, інкубаційний
період якого — від 12 годин до 21
дня. Перші ознаки: в’ялість, відмова від їжі, часто темна сеча та
підвищена температура. У випадку зараження не варто зволікати
та лікувати собаку самотужки —
треба негайно її показати ветлікарю. Також не слід думати, що безпородні дворняги мають імунітет
до паразитів. Звісно, їхній організм міцніший, але теж є вразливим до хвороб. А от визначити
бабезіоз можна за допомогою
PCR-аналізу крові, усі інші захворювання — діагностикою у лабораторії. І чим швидше лікар поставить правильний діагноз, тим
краще, адже хвороби, що передаються кліщами, — комплексні,
тому й наслідки важкі. Лікування
бабезіозу проводиться дуже токсичними препаратами, тому тут
важливо не помилитися під час
діагностики. Буває, що допомагає
і одна ін’єкція, а трапляється, що
у разі тяжкого перебігу хвороби
собакам доводиться робити переливання крові.
Лілія КУЛЕНИЧ.
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Товариство Червоного Хреста України | 100 років милосердя

Молодь Байковецької громади
обирає здоровий спосіб життя

26 квітня 2018 року в НВК «Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст. — ДНЗ» з нагоди святкування 100-річчя Товариства Червоного Хреста України учні 7-9 класів
закладів освіти Байковецької об’єднаної територіальної громади взяли участь у квесті «Молодь обирає здоров’я».

Його мета — спонукати підлітків вести здоровий спосіб
життя, сприяти усвідомленню
ними факторів, що впливають
на здоров’я, формувати позитивне ставлення до власного
життя та здоров’я.
На заході були присутні
заступник
Байковецького
сільського голови Віктор
Володимирович Пулька, начальник відділу освіти Віра
Василівна Коршняк, заступник начальника відділу освіти Володимир Богданович
Семирко, завідувач методичним кабінетом Наталія
Михайлівна Загнибіда. Гості
побажали учасникам та присутнім здоров’я, гарного настрою та перемоги.
Голова Тернопільської районної організації Товариства Червоного Хреста
України Ольга Михайлівна Нижник розповіла про важливий внесок у життя суспільства, нелегку працю представників
Товариства протягом 100 років, побажала
учням наснаги, удачі та міцного здоров’я.
Завідувач Центру екстреної медичної
допомоги ТРТМО Ганна Богданівна Пелешок продемонструвала методи визначення
стану потерпілого під час надзвичайних ситуацій, способи надання першої домедичної
допомоги. Учні із зацікавленням слухали
Ганну Богданівну та набували практичних
навичок із техніки штучної вентиляції легень і непрямого масажу серця.
Учасників гри розподілили на 5 команд:
«Адреналін», «Олімпійці», «Кмітливі»,
«Енергія», «Невгамовні». Капітани отримали маршрутні листи, в яких були вказані
станції: «Представлення команд»; «Мелодія здоров’я»; «Рух – це життя»; «Колаж

здоров'я»; «Без права на помилку»;
«Зрозумій мене». На завершення
провели флеш-моб «Молодь громади — за здоровий спосіб життя».
За підсумками змагань І місце
посіла команда «Кмітливі», ІІ розділили «Олімпійці» й «Невгамовні»,
ІІІ — «Адреналін» та «Енергія».
Начальник відділу освіти Віра
Василівна Коршняк подякувала
учням за активну участь у квесті,
нагородила їх грамотами, а представники Тернопільської районної організації Товариства Червоного Хреста України
подарували учасникам футболки із символікою.
Підготували й провели захід працівники НВК «Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст. — ДНЗ»:
заступник директора з виховної роботи М.
П. Процик, педагог-організатор Т. М. Заполух, учитель історії та предмету «Захист
Вітчизни» А. Я. Кулинич, учитель основ
здоров’я І. Ю. Німко, медична сестра І. Є.
Пастернак.

Рятувати життя треба вчитися

Сучасне життя сповнене небезпек. Щодня чуємо про різні катаклізми (вибухи, землетруси, обвали, катастрофи), наслідком яких
є втрати людських життів. Окрім
того, війна (яку чомусь називають
АТО), що триває вже впродовж
чотирьох років, показує, що життя треба вміти рятувати.
Та чи вміємо це зробити?

З огляду на прожиті роки, а
мені наразі 66 років, можу сказати, що сьогодні питанню захисту
людського життя приділяється
мало уваги. А от у часи моєї юності (70-90 рр. минулого століття) у
кожному селі була санітарна дружина.
У нашому були 23 члени санітарної дружини — молоді дівчата й жінки, які навчалися за
спеціальною програмою. Серед
них була і я. Двічі на місяць ми
проводили теоретичні та практичні заняття на такому рівні, що
й тепер у будь-який час у разі потреби надамо кваліфіковану долікарську допомогу при переломах,
кровотечах, ураженні струмом та
в багатьох інших випадках.
Пам’ятаю, як упевнено діяли
сандружинниці на недобудованій фабриці у Великих Бірках, де
в нічний час було оголошено навчальну тривогу. Перед нами стояло завдання евакуювати умовно

потерпілих та імітувати надання
їм першої медичної допомоги.
Наша санітарна дружина була
добре оснащена: ноші, санітарні
сумки зі всіма медичними засобами, ми мали робочий і парадний
одяг.
У районі щороку проводили
змагання. Наша сандружина часто виборювала призові місця. Сім
разів ми брали участь у обласних
змаганнях, у чотирьох з яких теж
були серед лідерів. А в республіканських змаганнях у м. Винники
поблизу Львова отримали третє
місце.
Упродовж 30 років я очолюю
первинну організацію Товариства
Червоного Хреста в Дичківській
ЗОШ I-II ступеня. В кожному класі працюють санітарні пости. Їх
члени організовують заходи, під
час яких інформують учнів про
діяльність Товариства. Щомісяця всі класи школи випускають
санітарні бюлетені, в яких розпо-

відають про профілактику різних
захворювань.
В первинній організації працює загін «Милосердя». Його
члени допомагають одиноким
громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-сиротам, соціально
незахищеним громадянам. Особисто я — почесний донор України, безоплатно здала кров більше
35 разів, не думаючи про корисли-

ві мотиви, а розуміючи, що це —
один із дієвих засобів порятунку
життя людей.
Вважаю, що хорошу справу
треба продовжувати, адже доброта і милосердя у ставленні до
ближнього зроблять світ набагато
кращим.
Ольга Іванівна Махінко,
почесний донор України,
вчитель Дичківської ЗОШ І-ІІ ст.
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Пишуть наші читачі

Кожне моє слово — це плач душі
Сумний був той Святий вечір
В 46-м році —
По всій нашій Україні
Плач на кожнім кроці…
Чомусь пригадалися саме ці слова з пісні,
яку співали українці, котрих везли в розбитих вантажних вагонах через весь Совєцький
Союз, аж до Томська. І серед них я, маленька
дівчинка, яка ніяк не могла збагнути: чому
такі маленькі віконця, а на них — ґрати. Це
була страхітлива дорога моєї сім’ї в Сибір. А
почалася вона із грюкоту в вікно: «Хазяйка,
открой!». На той час ми вже переїхали з Тернополя в село Товстолуг до бабусі, де, вважав
батько, нам буде спокійніше.

Молоде подружжя —
Галина та Роман Болюхи

У нашій сім’ї було троє дітей — я, сестричка Даринка і брат Юрко. Коли «асвабадітєлі»
ввірвалися в хату, наказали — «на сбори
полчаса». Звісно, ми здійняли плач, крик. Що
тямили такі малі діти? Пам’ятаю, як нас завантажили в «полуторку» і повезли до Бережан.
Дуже страшно було, холодно. Тато в той час
був за кордоном, працював на залізниці.

Запам’яталася камера в Бережанській
тюрмі. Заґратоване маленьке віконце, до
якого я намагалася дотягнутися, і силасиленна народу. Нам виділили метр площі,
на якій ми мали розташуватися. І так звана,
вибачте, «параша» в куті камери. Священик,
який був із нами, ніяк не міг відважитись піти
на ту «парашу», сидів і плакав, а матуся йому
казала, що прикриє своєю спідницею. Раз на
день виводили в двір на півгодини.
Так почалися поневіряння сім’ї Романа Болюха. А мамі тоді було лише 25 років. Тепер,
на схилі літ, я розумію, якою мужньою була
наша мама і яким мудрим і благородним був
батько.
Нас вивезли з тюрми, завантажили в вагони, як худобу. І в останній момент зайшов
батько. Коли хлопці його попередили, що
дружина з дітьми в тюрмі, він повернувся,
хоча міг спокійно жити десь в Австрії чи Америці. Часто замислювалася над тим, якою
сильною була любов батька до дружини та
дітей. Він переправив за кордон свого брата
Михайла і ще одного вдячного єврея, а сам
повернувся до нас, бо не мислив життя без
своєї сім'ї.
Довга дорога в Сибір. Мої батьки гарно
співали і часто починали якусь пісню, до них
приєднувався весь вагон. У наших народних
піснях стільки тепла і любові, що я пронесла
їх крізь усе життя. А скільки вже потім, в дорослому віці, ми переспівали їх із Дарусею!
З Томська нас доправили на річку Об, завантажили на баржі і повезли на місце поселення — в тайгу. Оскільки люду було надто багато, наша баржа почала тонути. Жах,
крик, плач… Нам підігнали ще одну баржу.
Не пригадую, скільки часу ми пливли, але
пам’ятаю, як підвезли нас до якогось берега
і викинули на берег, як непотріб. З одного
боку — ріка, з іншого — тайга. Чоловіки кинулися ламати гілля, щоб було на що дітей
посадити, діти плачуть, просять їсти. Перша
ніч минула — страшна, голодна і холодна. А
вранці помітили, що до берега підпливають
човни-довбанки з дуже дивними людьми. Голови в них круглі, як сонечко, а очі — тільки
щілини, прикриті довгими віями. Вони викидали з човнів рибу, показували пальцями
і казали тільки одне слово — «кус-кус». Так
місцеве плем’я Іса рятувало українців. Вони
допомогли вирити землянки, нарубати гілля
кедра і розпалити ватру. Мої батьки все життя молилися за них. А мене вражає ставлення
так званих «асвабадітєлєй», освічених членів
КПРС, до людей, безпорадних, викинутих серед тайги — здихайте. А невідоме плем’я Іса
врятувало від голоду, подарувало сітку для
риболовлі і сокиру. Я, напевно, до скону буду
пам’ятати запах кедрових гілок, на яких ми
спали. А ще пам’ятаю, як одного разу я рвала
малину, а з другого боку малиннику на мене
дивився ведмідь, він також ласував ягодою.
Якось призвичаїлися жити в тайзі. Чоловіки рубали ліс, а жінки робили все, щоб діти і
чоловіки вижили. І ми вижили…
Якось пішли чутки, що розшукують Галину Болюх. Наша мама була кравчинею, в
Тернополі мала велику шану серед своїх замовниць. І коли в райцентрі Тегульдет радянСім’я Болюхів до заслання (зліва направо) —
мама Галина, донечка Наталя (автор статті),
син Юрко, донечка Даринка на руках у батька
Романа та молодша сестра Галини, Надія.

Добрі справи | Почуй світ!

Цьогоріч вона проходила під гаслом «Почуй світ!» за
підтримки відділів молоді та спорту, освіти райдержадміністрації, Тернопільського районного центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді, Тернопільського районного територіального медичного об’єднання.

ські керівники запитали майстра з пошиття
чоловічого одягу пана Тераза (родом із села
Петриків), чи не знає він майстрині, той відповів, що десь у тайзі є Галина Болюх. Нас
розшукали, завантажили на віз і повезли у
Тегульдет.
Цей районний центр розташовувався на
березі річки Чулим, що впадала в Об. Широченна судноплавна ріка. На її березі колись
була фабрика, потім вона занепала, а її приміщення поділили на кімнати. От батькам і
дали одну кімнатину. Але це вже був рай. Тато
влаштувався на роботу на бурову (де добували нафту), а мама обшивала жінок. Ми, діти,
були без нагляду, тому досліджували місцевість. Найбільшою цікавинкою для нас була
широченна ріка, на якій плавали кораблі,
баржі. Одного разу з Дарусею ледь не втопилися, врятували нас матроси.
Час минав швидко. Батько побудував невеличкий будиночок з дерева, де вже кожен із нас мав свій куток. Вечорами до нас
сходились люди. Пригадую актора-литовця,
лікарку-єврейку пані Розу, веселих і співучих прикарпатців. Пані Роза врятувала нашу
маму, коли та захворіла на запалення легень.
Біда гуртувала людей, ніхто не падав духом.
Ми з сестричкою згодом були на зустрічі людей, які пережили ті страшні роки виселення
в Сибір. І всі, хто там був, казали, що якби не
Болюх — не вижили б. Рубали ліс, руки примерзали до сокири, плакали, а він починав
співати якусь пісню, і всі підтримували.

Сім’я Болюхів після повернення на
Батьківщину (зліва направо) — син Юрко,
мама Галина, донечка Наталя, батько
Роман, донечка Даринка.

Там, у Сибіру, я не вивчала українську
мову в школі, тож коли повернулися додому,
з цим предметом мені було важко. Та вчителі Баворівської школи Б.І. Стефанишин і К.К.
Слюзар допомагали мені. І на іспиті в 10-му
класі я зробила тільки одну помилку в творі.
Так, я не вчила української мови, але вдома
ми спілкувалися виключно українською, а
коли, не дай Бог, вживали якийсь русизм,
батько брався за ремінець. Коли нас виселяли, мама кинула в торбу збірник творів І.
Франка і «Кобзар» Т. Шевченка. Ті книжки читали всі українці Тегульдета.
На жаль, сьогодні на нашій землі занехаяли рідну мову. Ми завжди повинні пам’ятати,

Сестри Болюх, Наталя та Дарина,
з репертуаром українських пісень
об’їздили багато міст і сіл України,
колишнього СССР та зарубіжжя.

що наші батьки і діди недаремно втрачали
життя по тюрмах і сибірських болотах. У нас є
наша Україна, своя слава, історія. Любімо
її, бережімо, цінуймо життя, порядність,
мудрість попередніх поколінь. Бережімо
свій дім, свою родину і нашу Вітчизну!
Спогади дитинства найбільш реальні до
цих пір. Батьків, братика і сестрички вже немає, але є їхні листи (наші архіви). Даруйте,
можливо, розповідь моя трохи хаотична, але
кожне слово — це плач душі. Ну як не розповісти людям, як малі діти переживали весь
жах репресивної машини?! Власне, підштовхнула мене до такої незвичної сповіді газета
«Подільське слово», де головним редактором
є Наталя Чапрак, яка започаткувала постійну
рубрику «З архівів СБУ». Завдяки цьому я вирішила написати про нашу сім’ю зі своїх спогадів і сімейних архівів.
Наталя МОСКАЛЬ (БОЛЮХ), с. Товстолуг.

Всеукраїнська акція
«Серце до серця» завершилася
За час проведення акції в районі волонтери
зібрали 18113,00 грн, за які буде придбано сучасне медичне обладнання для діагностики та
лікування дітей з вадами слуху, які здійснюватимуться безкоштовно.
Долучився до акції голова Тернопільської
райдержадміністрації Олександр Ігорович
Похилий, продемонструвавши приклад милосердя та доброти.
Щирі слова подяки за вагомий внесок у
розвиток благодійності та віру в добру справу висловлюємо ТзОВ «Мост-Україна» (генеральний директор Олександр Олександрович Твердохліб).

Дякуємо всім за проявлені чуйність і небайдужість, за щирість
вчинків до людей, що потребують нашої допомоги.
Довідково: у 2017 році для офтальмологічного відділення Тернопільської
обласної дитячої клінічної лікарні за
кошти, зібрані під час акції, закуплено:
- авторефрактометр HRK-7000
HUVITZ (1 шт.);
- щільову лампу LS-3 та стіл (1 шт.);
- апарат для динамічної офтальмохромотерапії «Радуга» (1 шт.).
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Ювілеї | Острівській музичній школі — славних 25 літ!
Нещодавно учительський та учнівський колектив Острівської музичної школи відсвяткував 25-ліття
свого навчального закладу. Чверть століття діяльності — це більше трьох сотень випускників, які
закохані в музику, це безкінечні наполегливі заняття, концерти, конкурси, перемоги, це музика, спів,
танці, а також неповторні особистості — учителі та учні. Про декого з них — журналістські замальовки, які ми публікуватимемо і в наступних випусках «Подільського слова». А сьогодні наша розповідь
— про талановиту людину, митця, який пов'язав свою долю з Острівською музичною школою.

Ігор Вовчак у дитинстві грав на саморобній гітарі

Зазвичай маленькі дівчатка полюбляють бавитись ляльками, посудом, хлопці
грають у футбол. Відомий тернопільський композитор та співак, викладач
класу гітари Острівської музичної школи
Ігор Вовчак, за словами його матері Галини, у ранньому дитинстві змайстрував
собі гітару. Це була його найулюбленіша
іграшка. Хлопець наспівував пісні, акомпануючи на цьому «інструменті». Рідні та
близькі сприймали це як жарт, поки він
не підріс. У 60-х роках минулого століття
у Тернополі діяла музична школа при будинку культури «Залізничник». Там Ігор
успішно навчався по класу баяна у викладача Мирона Григоровича Смолинця.
Навчаючись у Тернопільській школі №13,
Ігор створив вокально-інструментальний
ансамбль. Мама купила йому чудову концертну гітару, яку хлопець дуже скоро
освоїв. Учасники цього колективу щотижня (звичайно, з дозволу дирекції)
влаштовували танці, брали участь у різноманітних концертах, конкурсах. Згодом

навчався на народному відділенні Теребовлянського вищого училища культури,
служив у війську, вступив до Київського
інституту культури (відділ – оркестрове
диригування).

Наполеглива праця, вроджений талант
дали добрі плоди. Ігор Вовчак став лауреатом багатьох обласних, всеукраїнських
та міжнародних конкурсів. Після пісенних фестивалів «Осіннє рандеву», «Ро-

«Це були найщасливіші роки, — ділиться Ігор Вовчак, — передусім, тому,
що я і мої друзі були такі молоді, все життя було попереду та здавалося суцільним
щастям. Навчаючись у Теребовлі, я робив
перші кроки в аранжуванні музичних
творів. Згодом у співдружності з поетами
Дмитром Луценком, Анатолієм Горчинським, Станіславом Шевченком, Наталею
Зубицькою, Степаном Галябардою, Борисом Демківим, Євгеном Зозуляком, Володимиром Присяжним, Валерієм Залізним,
Володимиром Вихрущем, Ніною Бай,
Йосипом Фиштиком та багатьма іншими
народилися пісні, які виконував я сам та
інші митці…»

манси Славутича», «Крізь терни до зірок»,
«Боромля», «Штабт Фест» (Німеччина),
«Лемківська ватра» (Польща) до нього
прийшли слава та визнання. Ігоря Вовчака запрошують на записи передач радіо
та телебачення. Особливо полюбились,
стали хітами «Осінній вечір» та «Зупинись» на слова Дмитра Луценка, «Сорочка», «Верховина» на поезію незабутнього
Василя Ярмуша та інші пісні, які звучали
повсюдно та були відомі не лише на тернопільських теренах, а й далеко поза його
межами.
Композитор і співак Ігор Вовчак захоплювався також американською та європейською музикою. У сонячній Іспанії

Час місцевий

Ритм твого життя

вісім з половиною років він виступав у
Асоціації українців у Мадриді на різних
державних і релігійних заходах, записував компакт-диски з власними творами,
вивчав та виконував твори європейських
митців.
У 2012 році Ігор Вовчак повернувся до
рідного Тернополя. Став солістом оркестру «Доля» РБК, яким тоді керував маестро Богдан Процак. Важливу сторінку в
його біографію вписав відомий композитор Леонід Мілляр, який аранжував твори вітчизняних і зарубіжних авторів для
оркестру.

Тоді ж Ігор Вовчак почав працювати
в Острівській музичній школі. Заснував
ансамблі гітаристів і народної музики
«Канцона», з якими побував на численних
музичних конкурсах та фестивалях. Дуже
пишається своєю обдарованою ученицею
Валерією Шамрай, яка стала лауреатом
обласного конкурсу «Творчість юних», іншими здібними та наполегливими учнями. Як і в ранньому дитинстві, його підтримує та найщиріше радіє успіхам мама
Галина.
Галина ЮРСА – ТРР «Джерело».
Фото автора та Ярослава Стареправо.

Учасники концерту біля сільського
клубу. Після виступу.

Починаючи з 1982 року, 29 квітня у світі відзначають Міжнародний день танцю. Таке рішення було прийнято ЮНЕСКО в день народження французького балетмейстера Жана Жоржа Новера. Свій професійний
день відсвяткував увесь танцюючий світ — театри опери і балету, сучасні танцювальні трупи, ансамблі сучасного бального і народного танцю та інші, як професійні, так і самодіяльні артисти-танцюристи.

З нагоди такої події у БК села Забойки відбувся святковий звітний міні-концерт,
приурочений Міжнародному дню танцю. Перед повним залом глядачів виступили
наймолодші артисти — вихованці ДНЗ с. Забойки, ансамбль танцю Почапинської
загальноосвітньої школи, танцювальний колектив початкової школи с.Забойки.
Вони виконали шість танцювальних номерів.
Ведучою святкового концерту
була третьокласниця Ірина Яворська. Для талановитої школярки
це також був дебют на сцені. У
перервах між виступами звучали
рядки поезії про мистецтво танцю, крім того, присутнім показали тематичну віршовану виставу.
— Діти вперше виступали перед такою чисельною публікою,
а тому були надзвичайно раді
цьому виступу. Глядачі щирими
оплесками вітали наших танцюристів, кожен з яких виклався на

повну, — розповідає керівник
хореографічного гуртка Почапинської ЗОШ і Забойківської
початкової школи Тетяна Лузан.
Тож свято танцю у Забойках
вдалося на славу. Для глядачів
— це чудова нагода відпочити
від буденності та поринути у світ
мистецтва, а для дітей — перший
вагомий досвід, що додає наснаги
до нових звершень. Адже, як колись сказав легендарний танцюрист та хореограф Жак д'Амбуаз,

Танець «Несе Галя воду».
Молодша група танцювального
ансамблю Почапинської ЗОШ

танець — це твій пульс, биття
твого серця, твоє дихання.. це
ритм твого життя…
До слова, після концерту в
Забойківському БК відбулося
громадське обговорення щодо
добровільного об’єднання
територіальних громад, під
час якого 165 із 167 присутніх
у залі проголосували за приєднання до Підгороднянської
громади.

Ансамбль танцю Почапинської ЗОШ.
Танець «Жартівлива полька»

Наймолодші
учасники концерту з дитсадка
с.Забойки,
які виконували
гуцульський
танець

Танцювальний колектив
початкової школи с.Забойки
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Вітаємо!

Серце віддаю дітям
Учитель — це людина, внутрішній вогник якої горить яскраво
і запалює серця своїх вихованців. Допомогти школярам розкрити
себе може тільки справжній вчитель — Вчитель з великої літери.
Саме такою є вчителька зарубіжної літератури НВК «Великобірківської ЗОШ І-ІІІ ст. — гімназія ім. С. Балея», вчитель вищої категорії, вчитель-методист Марія Євгенівна
Замойська, яка 6 травня цього року відзначатиме ювілей.
Майже 50 років вона навчає і виховує школярів, віддає їм енергію
свого серця і тепло душі.
Марія Євгенівна народилася в селі Смолянка Тернопільського р-ну. Середню освіту здобула у Баворівській школі, вищу — у
Чернівецькому державному університеті на філологічному факультеті.
Разом із чоловіком Родіоном виростили донечок — Ірину й
Роксолану, піклуються про онуків — Володю й Віталія. Обидві
дочки працюють на педагогічній ниві.
Марія Євгенівна любить школярів, як своїх рідних дітей.
Колеги високо оцінюють її педагогічну майстерність і називають вчителем-актором, вчителем-ліриком, вчителемромантиком і вчителем-філософом.
У 1989 році брала участь у регіональній конференції творчих вчителів у м. Рівному, а в грудні 1991-го була делегатом І-го
Всеукраїнського з’їзду вчителів у Києві, має грамоти і подяки
від керівництва школи та району.
Марія Євгенівна не байдужа до долі України. Вона сміливо
виступила на Театральному майдані в перший день початку Революції Гідності. Як член правління Тернопільського районного відділення ВУТ «Просвіта» ім. Т. Шевченка була ведучою на
вечорі вшанування Героїв Небесної сотні, на вечорі-пам’яті до
30-річчя аварії на Чорнобильській АЕС, на презентації книжки
К. Яреми «Кривава боротьба за волю України».
Тож вітаємо нашу шановну Марію Євгенівну із ювілеєм, бажаємо міцного здоров’я, великого людського щастя, пошани
від рідних, друзів, колег, учнів та їх батьків, успіхів у праці і довгих років життя.

В казкову країну —
на свято Букварика

Букварику, Букварику, ти вірний друг школярику,
Його надійний провідник в країну різних знань.
Букварику, Букварику, допоможи школярику
Знайти стежину в світі книг і добрих сподівань.

26 квітня у ДНЗ «Сонечко» в с. Малий Ходачків
під керівництвом класовода Івасечко Галини Зіновіївни
відбулося свято Букварика.

На урочистий захід завітали батьки, вчителі, вихованці дитячого
садочка, школярі. Радо зустрічали оплесками маленьких артистів, винуватців цього дійства — наших першокласників. Діти із задоволенням
декламували вірші, танцювали, співали, виконували завдання Букварика. На згадку про це свято першокласники отримали подарунки:
книжечки та маленькі медалі.
Галина Зіновіївна разом із батьками створила мініатюрний ляльковий театр. Тож найбільшою несподіванкою стала інсценізація казки
«Солом'яний бичок».
Класовод висловила щиру подяку учням і батькам за організацію заходу і вкотре наголосила: «Книга — це міст у світ знань, з якими ми
маємо пройти крізь усе своє життя».
Христина ПЛУГОВСЬКА, завідуюча бібліотекою-філією с. Малий Ходачків.

З повагою — колеги, друзі, побратими-просвітяни:
К. Ярема, Е. Мочевус, Л. Васусь, А. Савка, М. Романюк,
О. Трегуб, С. Гержан, С. Лапшинська.

М. Є. Замойська (сидить справа)
в колі побратимів-просвітян.

Найщиріші вітання з 60-м ювілеєм

Марії Ярославівні! Краковецькій
Директоре! Учителю! Колего!
Сьогодні ми бажаєм щиро Вам
Ще літ та й літ під долі оберегом.
І хай таланить думам і словам.
Хай сіється розумне, добре, вічне,
І в юних душах щедро пророста
І мрія Ваша, й праця титанічна
І Ваш талант, і Ваша доброта!
Щоб, як кремінь, було здоров’я,
Горіння в серці та тепло,
Хай вас Господь благословляє,
Щоб добре все у вас було!
Хай доля дарує Вам щирі хвилини
І в колективі, і в колі родини!

З повагою – учителі, учні, батьки,
працівники Буцнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

«Борис Демків.
Спогади про поета»

Від усього серця вітаємо з 50-річчям люблячого чоловіка
і турботливого батька Юрія Володимировича ОМЕЛЬНИЦЬКОГО зі села Смиківці Тернопільського району. Бажаємо
міцного здоров’я, енергії та оптимізму на довгі-довгі роки, щоб у
душі цвіла весна, а в серці буяли радість, щастя і любов.
П’ятдесят — не привід для печалі,
П’ятдесят —це зрілість золота!
Хай до ста, а може ще і далі
Йдуть, не озираючись, літа.
Виднокіл хай не встеляють хмари,
Хай клюють на вудку карасі.
Ми за тебе, рідний ювіляре,
Дякуємо Богові усі.

Презентацію цієї книги було приурочено Тижню дитячої
книги, який відбувся у шкільній бібліотеці Тернопільської середньої школи І-ІІІ ступенів №29 із поглибленим
вивченням іноземних мов.
Свято підготувала і провела
Ірена Іванівна Драч. Школярі розповідали цікаві факти з життя
митця, читали його твори, танцювали під мелодію знаменитої пісні
Бориса Демківа «Квіти ромену».
На захід були запрошені члени
обласного
літературного
об’єднання при Спілці письменників України поет Богдан Кушнір та гуморист Орест Чоловічко.
Їхні дороги в минулому тісно переплітались із життєвим шляхом
Бориса Демківа, який був для них
учителем, щедрим і безкорисливим порадником.

Запрошені згадували про колегу, ділилися власними творчими
доробками.
«Тернопілля — благословенний
край, який дав Україні таких визначних людей, як Борис Демків.
Його поетичним словом захоплюватиметься ще не одне покоління
українців», — підсумувала Ірена
Іванівна Драч.
О. С. ЧІПАК, учитель української
мови і літератури ТСШ І-ІІІ ступенів №29 з поглибленим вивченням
іноземних мов.

З любов’ю і повагою — дружина Оксана, діти Андрій та Ольга.

Подяка
У житті відбувається багато щасливих подій.
Та іноді вони здійснюються в екстремальних
умовах. Так було і в нашій сім’ї. Нашому синочку й онучку довелося з’явитися на світ дорогою
до пологового будинку — в кареті «швидкої».
Завдяки професіоналізму фельдшера пункту
швидкої допомоги села Баворів Любові Володимирівни Мудрої наш малюк народився
здоровим, і нашій батьківській радості немає
меж.
Дорога Любове Володимирівно! Ми щиро
дякуємо Вам за чуйне серце, за кваліфіковану
допомогу під час пологів, за мудрість рішень і
добрі руки. Нехай Господь Бог воздасть Вам сторицею. Щастя, здоров’я і Божого благословення
Вам і Вашій родині.

З повагою — сім’я ЯЦИШИНИХ: мама Вікторія, тато Степан і бабуся Марія, с. Застав’я.
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Òåðíîï³ëüñüêà ô³ëàðìîí³ÿ
03.30 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³
04.00 Õ.ô. “²ðæàâèé àëþì³í³é”
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00.05 Îãîëîøåííÿ.Áþðî çíàõ³äîê
00.15 ×àñ-Tàéì
00.30 Íåâ³äîìà Óêðà¿íà
01.00 Õ.ô.”Âåëèêèé Ìåä³÷³: ëèöàð
â³éíè”


07.00 «Ôàéíèé ðàíîê»
09.00 Ò/ñ «ßñòðóá ³ ãîëóáêà»
13.30 «Â³çèò³âêè Êàðïàò»
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 «Â³çèò³âêè Êàðïàò»
17.10 «Íàø³ ãðîø³»
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 Äîê.ô³ëüì

×ÅÒÂÅÐ
10 ÒÐÀÂÍß
9
06.00 Ò.ñ. “Ñïðàâà Äîéë³â”
06.45 Áàäüîðèé ðàíîê
07.00 Ó ôîêóñ³ ªâðîïà
07.35 Ôîðìóëà çäîðîâ’ÿ
08.30 Ñìà÷íà ìàíäð³âêà
09.00 ×àñ-Tàéì
09.15 Áàäüîðèé ðàíîê
09.30 Ðîçê³øí³ ìàíäð³âêè
10.00 Ò.ñ. “Ñïðàâà Äîéë³â”
10.45 Áàäüîðèé ðàíîê
11.00 Äèòÿ÷à ãîäèíà
12.10 Ìàéñòåð-êëàñ ³ç Íàòàëêîþ
Ô³öè÷
12.40 Ãàëèöüêèé øëÿãåð. ²âàíîÔðàíê³âñüê, 2÷.
14.00 Õ.ô. “Ñåì ³ Äæàíåò”
15.45 Äîáð³ òðàäèö³¿
16.00 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³
16.10 Äèòÿ÷à ãîäèíà
17.00 Ðîçê³øí³ ìàíäð³âêè
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 Ìàéñòåð-êëàñ ³ç Íàòàëêîþ
Ô³öè÷
22.00 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³
22.35 Õ.ô. “Âòå÷à ç â’ÿçíèö³”
00.15 ×àñ-Tàéì
00.30 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³
01.00 Õ.ô. “Ñåì ³ Äæàíåò”
02.30 Ãàëèöüêèé øëÿãåð. ²âàíîÔðàíê³âñüê, 2÷.
03.30 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³
04.00 Õ.ô. “Âòå÷à ç â’ÿçíèö³”


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»

19.00 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³
19.30 Íàø³ â³òàííÿ
20.00 ÒÍÅÓ - êàëåéäîñêîï ïîä³é
20.10 Ñ³ëüñüêèé êàëåíäàð
20.40 Òâ³é ä³ì
21.00 Íàø³ â³òàííÿ
21.30 ªäèíà êðà¿íà
21.50 Äîáð³ òðàäèö³¿
22.00 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³
22.35 Õ.ô.”Áðàòåðñòâî äðó¿ä³â”
00.15 ×àñ-Tàéì
00.30 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³
01.00 Õ.ô.”Ìàäàì Åäóàð òà ³íñïåêòîð
Ëåîí”


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
12 ÒÐÀÂÍß

ÀÍÎÍÑÈ
ÒÈÆÍß

06.00 Ïðî ê³íî
06.15 Ïðî íàñ
06.45 Áàäüîðèé ðàíîê
07.00 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³
07.35 Õ.ô. «Ñîáàêà-ïðèâèä»
08.55 Äîáð³ òðàäèö³¿
09.00 ×àñ-Tàéì
09.15 Áàäüîðèé ðàíîê
09.30 ªäèíà êðà¿íà
10.00 Îãëÿä ñâ³òîâèõ ïîä³é
10.30 Çì³íè ñâ³é ñâ³ò
11.00 Ïðî íàñ
11.30 Ìàéñòåð-êëàñ ³ç Í.Ô³öè÷
12.00 ªâðîìàêñ
12.30 Õ.ô.»Ïðèáóòòÿ»
14.30 Ìóëüòô³ëüìè
15.00 Äèòÿ÷å ê³íî.Ì.ô.»Ðîá³í Ãóä»
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 Êîíöåðò ²ðèíè Ôåäèøèí
22.00 Õ.ô.»×èòàé ïî ãóáàì»
00.10 ×àñ-Òàéì
00.30 Õ.ô.»Ïðèáóòòÿ»
02.30 Ó ôîêóñ³ ªâðîïà
03.00 Õ³ò-ïàðàä
04.00 Õ.ô.»×èòàé ïî ãóáàì»

ÍÅÄ²Ëß
13 ÒÐÀÂÍß

м. Тернопіль, бульвар Т. Шевченка, 6

06.05. (неділя) — «Рятуйте, мене женять», комедія.
Тривалість —1 год. 20 хв.

14.05. (понеділок) — музичні вечори в театральному фойє, Й.-С. Бах. Лауреати Міжнародних конкурсів Віталій Бобровський (рояль),
Руслан Чорнозуб (флейта) та гурт «Intermezzo».
Початок вечірніх вистав о 19:00.

Тернопільський академічний обласний театр
актора і ляльки
м. Тернопіль, вул. Січових Стрільців, 15
Тривалість — 45 хв.

13.05. (неділя) — «Небилиці про Курочку Рябу», казка-комедія.
Тривалість — 50 хв.

Початок о 12:00, 14:30.
Ціна квитка — 25 грн.
ËÞÒÜ, ICTV, Ïí, 20:05
¤zÅ}Q~^\yÅuQ^Qw\{K~K|
~ÅwwzQxyKN\~y
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z\^\\Ç}Q^}\^ÅÇÅ\uÅ^N}KÉ
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ñëîâî «Ëþòü»...

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

13.05. (неділя) — гумористи «Дизель Шоу» з туром «Навколо України».
Оновлена програма та найсмішніші жарти.
Початок о 19:00.
Ціна квитка — від 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.
××¨×¨Ó×Ô1+1,
Âò, 20:15
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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

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

06.05. (неділя) — «Маленька фея», чарівна казка.

TV-4

×, 1+1, Ñð, 20:15
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06.00 Õ.ô. «Ñîáàêà-ïðèâèä»
07.30 Óêðà¿íñüê³ òðàäèö³¿
07.45 Áàäüîðèé ðàíîê
08.00 ªäèíà êðà¿íà
08.40 ×àñ-Òàéì
09.00 Ïîâíîòà ðàäîñò³ æèòòÿ
09.30 Ñïðàâæíÿ ö³íà
09.50 Áàäüîðèé ðàíîê
10.15 Ïðÿìà òðàíñëÿö³ÿ
Áîæåñòâåííî¿ Ñâÿòî¿ Ë³òóðã³¿ ç
Àðõèêàòåäðàëüíîãî Ñîáîðó ÓÃÊÖ
ì.Òåðíîïîëÿ
11.40 Ä³ì êíèãè
12.05 Äèòÿ÷å ê³íî.Ì.ô.»Ðîá³í Ãóä»
13.30 Äèòÿ÷à ïðîãðàìà «×àð³âíèé
êëþ÷èê»
14.00 Ïîãëÿä çáëèçüêà
14.30 Ôîðìóëà çäîðîâ’ÿ
ÒÐÀÂÍß
15.30 Ìàéñòåð-êëàñ ³ç Í. Ô³öè÷
15.50 Îãîëîøåííÿ. Áþðî çíàõ³äîê
9
15.55 Òåðíîï³ëüñüêà ïîãîäà
06.00 Ò.ñ. “Ñïðàâà Äîéë³â”
16.00 Óêðà¿íñüê³ òðàäèö³¿
06.45 Áàäüîðèé ðàíîê
16.30 Òâ³é ä³ì
07.00 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³
16.55 Äîáð³ òðàäèö³¿
07.35 Ó ôîêóñ³ ªâðîïà
17.00 Â³êíî â Àìåðèêó
08.00 ªâðîìàêñ
17.30 Ïðî íàñ
08.30 Åêîëîã³÷íî ÷èñòå æèòòÿ
18.00 Íàø³ â³òàííÿ
09.00 ×àñ-Tàéì
19.00 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³. Òèæäåíü
09.15 Áàäüîðèé ðàíîê
20.00 Îãëÿä ñâ³òîâèõ ïîä³é
09.30 Ðîçê³øí³ ìàíäð³âêè
20.30 Ïðî íàñ
10.00 Ò.ñ. “Ñïðàâà Äîéë³â”
21.00 Ìóçè÷íà ïðîãðàìà «Ãàë-êë³ï»
10.45 Áàäüîðèé ðàíîê
21.30 ªäèíà êðà¿íà
11.00 Äèòÿ÷à ãîäèíà
22.10 Äîáð³ òðàäèö³¿
11.50 “×àð³âíèé êëþ÷èê”
22.15 Õ.ô. «Ç³ðêîâèé ÷àñ íåâäàõè»
12.10 Ìóçè÷íà ïðîãðàìà “Ãàë-êë³ï” 23.45 ×àñ-òàéì
12.40 Óêðà¿íñüê³ òðàäèö³¿
00.00 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³. Òèæäåíü
13.00 Õ³ò-ïàðàä
01.00 Êîíöåðò ²ðèíè Ôåäèøèí
14.00 Õ.ô.”Ìàäàì Åäóàð òà ³íñïåêòîð 03.00 Ìóçè÷íà ïðîãðàìà «Ãàë-êë³ï»
Ëåîí”
03.30 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³. Òèæäåíü
16.00 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³
04.15 Õ.ô. «Ç³ðêîâèé ÷àñ íåâäàõè»
16.10 Äèòÿ÷à ãîäèíà

17.00 Ðîçê³øí³ ìàíäð³âêè
07.00 Ì/ñ»Ïðèíöåñà Ñ³ññ³»
17.30 Ìàéñòåð-êëàñ ³ç Íàòàëêîþ
08.00 «Øêîëà Ìåð³ Ïîïï³íñ»
Ô³öè÷
08.30 «Ôàéíèé ðàíîê»
18.00 Ò.ñ. “Ñïðàâà Äîéë³â”

Ï’ßÒÍÈÖß
11

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»
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Наше кіно
Українські історичні фільми, якими можна пишатися

«Століття Якова» (серіал), 2016
Важко уявити, що довелося пережити нашим прадідам і прабабусям, на
чий вік випали найбільш трагічні події української історії XX століття. Головний герой серіалу, житель Західного Полісся, Яків Мех за сто років життя
бачив падіння Російської імперії та УНР; пережив окупацію Польщі, гітлерівської Німеччини і Радянського Союзу, поки, нарешті, став свідком проголошення незалежності України. Відзначаючи столітній ювілей,
Яків пригадує своє довге життя:
нещасну першу любов, службу в
польській армії, війну, злочини
сталінсько-більшовицького режиму, друзів, дружину і дітей, всіх
тих, кого давним-давно втратив.
Серіал не залишить байдужим
нікого. Він знятий за мотивами роману волинського письменника Володимира Лиса. Автор твору в своїх інтерв’ю акцентував увагу на деяких
розбіжностях сюжету стрічки з книгою. Отож, за нагоди прочитайте першоджерело, яке називають одним із кращих творів сучасної української
літератури.

«Червоний», 2017
«Червоний» — український історичний фільм, однойменна екранізація
роману Андрія Кокотюхи. Письменник
став також сценаристом стрічки.
Події фільму розгортаються у 1947
році. До ГУЛАГу потрапляють двоє українців — воїн УПА Данило Червоний та
Віктор Гуров, радянський льотчик з Чернігова, літак якого збили над позиціями
ворога і котрого вважають дезертиром,
оскільки потрапив у полон. Для Гурова
Сталін — герой. Він вірить у те, що військовий суд помилився.
Обидва персонажі змушені були пройти крізь пекло і нелюдські умови
каторги, переслідування кримінальних ватажків, підлість, зраду і відчай.
Данило знаходить в собі сили протистояти репресіям начальника табору і робить відчайдушну спробу вирватися на волю, піднявши перше
повстання у таборі.
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Â²ÂÒÎÐÎÊ
8 ÒÐÀÂÍß

ÑÅÐÅÄÀ
9 ÒÐÀÂÍß

×ÅÒÂÅÐ
10 ÒÐÀÂÍß

Ï’ßÒÍÈÖß
11 ÒÐÀÂÍß

ÑÓÁÎÒÀ
12 ÒÐÀÂÍß

11
ÍÅÄ²Ëß
13 ÒÐÀÂÍß

UA: ÏÅÐØÈÉ

UA: ÏÅÐØÈÉ

UA: ÏÅÐØÈÉ

UA: ÏÅÐØÈÉ

UA: ÏÅÐØÈÉ

UA: ÏÅÐØÈÉ

UA: ÏÅÐØÈÉ

06.00,16.10 Ì/ñ «×îðíèé Äæåê».
06.30,07.00,08.00,09.00,
09.25,21.00,02.50 Íîâèíè.
06.35,07.05,08.05,09.05 Äîáðîãî
ðàíêó, Êðà¿íî!
09.40 Ä/ñ «Âåëèêå ôîòîïîëþâàííÿ
Äàãà Ãàðäíåðà».
10.35,13.35,16.35 Òåëåïðîäàæ.
11.00 Ä/ñ «Ñòîëèêà ßïîíiÿ».
11.40 Ä/ñ «Äâîêîëiñíi õðîíiêè».
12.00 Ñìà÷íi iñòîði¿.
12.55,15.00 Ëàéôõàê óêðà¿íñüêîþ.
13.10 ÐàäiîÄåíü.
13.55 Ïåðøà øïàëüòà.
14.30 ÐàäiîÄåíü. ªâðîáà÷åííÿ.
15.25 Ì/ñ «Ãîí».
17.00 Ðîçñåêðå÷åíà iñòîðiÿ.
18.00,00.15 Iíôîðìàöiéíà ãîäèíà.
19.00 «Þçiâñüêà âåñíà: ÿê ìè
áîðîëèñü çà Äîíåöüê».
19.40 Äî ñïðàâè.
20.15,01.10 Âiéíà i ìèð.
21.30 Ùîäåííèê ªâðîáà÷åííÿ-2018.
21.45 Êîíöåðòíà ïðîãðàìà «Íàöâiäáið
íà ªâðîáà÷åííÿ-2018».
23.00 Ä/ñ «Äèâîâèæíi ìiñòà ñâiòó»

06.00 Ä/ô «Âîíè áîðîëèñü äî
çàãèíó».
06.30 Ä/ô «Ìèñëèâöi íà íàöèñòiâ».
10.05,04.55 «Çîëîòèé âåðåñåíü.
Õðîíiêà Ãàëè÷èíè 1939-1941».
11.05 Ä/ô «Iñïèò íà ëþäÿíiñòü».
12.00 Õâèëèíà ìîâ÷àííÿ: Ïàì`ÿòi
æåðòâ Äðóãî¿ Ñâiòîâî¿ âiéíè.
12.01 Ä/ô «Ìåæà î÷iêóâàííÿ».
12.50,00.30,03.25,05.50 Ïîãîäà.
13.10 ÐàäiîÄåíü.
14.00 Ò/ñ «Ñïðàâåäëèâi».
16.30 Ä/ô «Ìèòðîôàíîâè: Iñòîðiÿ
ðîäèíè âiéñüêîâèõ áàòüêà é
ñèíà».
16.40 Ä/ô «Ìîíãîë. Iñòîðiÿ
ñíàéïåðà»
17.00 Ñâiòëî.
18.00 Iíôîðìàöiéíà ãîäèíà.
19.00 Äåíü ïàì`ÿòi òà ïðèìèðåííÿ.
Ñïåöïðîåêò.
20.25 Íàøi ãðîøi.
21.00, 00.35, 03.00 Íîâèíè.
21.30, 00.15 Ïðî ùî ñïiâàº ªâðîïà.
22.00 Ïiñåííèé êîíêóðñ ªâðîáà÷åííÿ
2018. Ïåðøèé ïiâôiíàë.
01.10 Òåìà äíÿ.
01.30 Ðîçñåêðå÷åíà iñòîðiÿ.
02.25 Ãàëè÷èíà ìiëiòàðíà. ÓÏÀ:
Ãàëèöüêi ìåñíèêè.
03.40 «Ñðiáíà çåìëÿ. Õðîíiêà
Êàðïàòñüêî¿ Óêðà¿íè. 1919-1939».

06.00 Ä/ô «Âîíè áîðîëèñü äî
çàãèíó».
06.30 Ä/ô «Ìèñëèâöi íà íàöèñòiâ».
08.50 Äåíü ïàì`ÿòi òà ïðèìèðåííÿ.
Ñïåöïðîåêò.
10.20 Ä/ô «Îäåñèòè íà Äîíáàñi».
11.25 Ä/ô «Âiéíà íà íóëüîâîìó
êiëîìåòði».
12.30 «Þçiâñüêà âåñíà: ÿê ìè
áîðîëèñü çà Äîíåöüê».
13.10 ÐàäiîÄåíü.
14.00 Ò/ñ «Ñïðàâåäëèâi».
17.20 Õ/ô «Ñèëà âîëi».
19.55 Ä/ô «Ïåðåõðåñòÿ Áàëó».
21.00, 00.40 Íîâèíè.
21.30 Ùîäåííèê ªâðîáà÷åííÿ-2018.
21.45 Êîíöåðòíà ïðîãðàìà ªâãåíà
Õìàðè «Çíàìåííÿ».
23.15 Ä/ñ «Äèâîâèæíi ìiñòà ñâiòó».
00.15 Ä/ñ «Ãîðäiñòü ñâiòó».
01.10 Ñâiòëî.
02.05 «Ëåãiîí. Õðîíiêà Óêðà¿íñüêî¿
Ãàëèöüêî¿ àðìi¿».
03.00 Íîâèíè.
03.25, 05.50 Ïîãîäà.
03.40 «Õðîíiêà Óêðà¿íñüêî¿
ïîâñòàíñüêî¿ Àðìi¿. 1942-1954».

06.00, 16.10 Ì/ñ «×îðíèé Äæåê».
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25,
13.00, 15.00, 21.00, 00.35, 03.00
Íîâèíè.
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Äîáðîãî
ðàíêó, Êðà¿íî!
09.30 Ùîäåííèê ªâðîáà÷åííÿ-2018.
09.40, 19.55 Ä/ñ «Âåëèêå
ôîòîïîëþâàííÿ Äàãà Ãàðäíåðà».
10.35, 13.35, 16.35 Òåëåïðîäàæ.
11.00 Ä/ñ «Ñòîëèêà ßïîíiÿ».
11.45 Ä/ñ «Äâîêîëiñíi õðîíiêè».
12.00 Ñìà÷íi iñòîði¿.
13.10 ÐàäiîÄåíü.
13.55, 01.30 Äî ñïðàâè.
14.30 ÐàäiîÄåíü. ªâðîáà÷åííÿ.
15.10 Ëàéôõàê óêðà¿íñüêîþ.
15.25 Ì/ñ «Ãîí».
17.00, 03.25 Ñêëàäíà ðîçìîâà.
17.25, 19.00 #ÂÓêðà¿íi.
18.00 Iíôîðìàöiéíà ãîäèíà.
19.25 Ïåðøèé íà ñåëi.
20.25 Ñõåìè. Êîðóïöiÿ â äåòàëÿõ.
21.30, 00.15 Ïðî ùî ñïiâàº ªâðîïà.
22.00 Ïiñåííèé êîíêóðñ ªâðîáà÷åííÿ
2018. Äðóãèé ïiâôiíàë.
01.10 Òåìà äíÿ.
02.05 Ä/ñ «Ñìà÷íi iñòîði¿».

06.00, 16.05 Ì/ñ «×îðíèé Äæåê».
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25,
13.00, 15.00, 21.00, 00.15, 03.00
Íîâèíè.
06.35,07.05,08.05,09.05 Äîáðîãî
ðàíêó, Êðà¿íî!
09.40,19.25 Ä/ñ «Âåëèêå
ôîòîïîëþâàííÿ Äàãà Ãàðäíåðà».
10.35, 13.35, 16.35 Òåëåïðîäàæ.
11.00 Ä/ñ «Ñòîëèêà ßïîíiÿ».
11.45 Ä/ñ «Äâîêîëiñíi õðîíiêè».
12.00 Åíå¿äà.
12.25 Ä/ñ «Ñìàê Äçÿííàíÿ».
13.10 ÐàäiîÄåíü.
13.55 Ñõåìè. Êîðóïöiÿ â äåòàëÿõ.
14.30 ÐàäiîÄåíü. ªâðîáà÷åííÿ.
15.10 Ëàéôõàê óêðà¿íñüêîþ.
15.25 Ì/ñ «Ãîí».
16.50 Ôîëüê-music.
18.00 Iíôîðìàöiéíà ãîäèíà.
18.50 VoxCheck.
19.00 Êóëüòóðíà àôiøà çäîðîâî¿ ëþäèíè.
20.25 Ïåðøà øïàëüòà.
21.30 Ùîäåííèê ªâðîáà÷åííÿ-2018.
21.45 Þâiëåéíèé êîíöåðò ãóðòó
«Ïiêêàðäiéñüêà òåðöiÿ».
22.45 Ä/ñ «Ãîðäiñòü ñâiòó».
23.15 Ä/ñ «Äèâîâèæíi ìiñòà ñâiòó».

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, 03.00
Íîâèíè.
09.30 Ùîäåííèê ªâðîáà÷åííÿ-2018.
09.40 Ïiñåííèé êîíêóðñ ªâðîáà÷åííÿ
2018. Ïåðøèé ïiâôiíàë.
11.50 Ïiñåííèé êîíêóðñ ªâðîáà÷åííÿ
2018. Äðóãèé ïiâôiíàë.
14.00, 15.00, 16.45 Òåëåïðîäàæ.
14.15 Íåçâè÷àéíi êóëüòóðè.
Äîêóìåíòàëüíèé.
15.20 Ä/ñ «Âàãàñi - ÿïîíñüêi
ñìàêîëèêè».
16.15 Ä/ñ «Íåïîâòîðíà ïðèðîäà».
17.05 Ò/ñ «Iñïàíñüêà ëåãåíäà».
20.00 Ðîçñåêðå÷åíà iñòîðiÿ.
21.30 Ïðî ùî ñïiâàº ªâðîïà.
22.00 Ïiñåííèé êîíêóðñ ªâðîáà÷åííÿ
2018. Ôiíàë.
01.35 Ïðî ùî ñïiâàº ªâðîïà.

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 Ïiñåííèé êîíêóðñ ªâðîáà÷åííÿ
2018. Ôiíàë.
13.00 Melovin. ß íà ªâðîáà÷åííi!
13.30 Åíå¿äà.
14.00 Ä/ñ «Ùîäåííèêè êîìàõ».
14.20 Ôîëüê-music.
15.20, 16.45 Òåëåïðîäàæ.
15.40 Ïåðøèé íà ñåëi.
16.15, 23.40 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 #@)?$0 ç Ìàéêëîì Ùóðîì.
22.25, 01.35 Áóêîãîëiêè.
22.50 Ä/ñ «Âàãàñi - ÿïîíñüêi
ñìàêîëèêè».

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, 05.35 «ÒÑÍ».
09.30 «×îòèðè âåñiëëÿ».
10.55 «Îäðóæåííÿ íàîñëiï».
12.20, 13.50, 15.10 «Ìiíÿþ æiíêó».
17.10 Ò/ñ «Êîõàííÿ Ìåð`ºì».
20.15, 01.15 Õ/ô «Âòå÷à ç
Øîóøåíêà».
23.00 Õ/ô «Ìèñëèâöi çà ñêàðáàìè».

×
05.55 Ì/ô.
06.10, 22.30 «Ñëiäñòâî âåëè...» ç
Ë.Êàíåâñüêèì».
07.00 «Ãîòóºìî ðàçîì».
08.00 «Îðåë i ðåøêà. Ðàé i ïåêëî».
09.50, 20.30 Ò/ñ «Çàðàäè ëþáîâi ÿ
âñå çìîæó!»
11.45, 12.25 Õ/ô «Ìàêñèì
Ïåðåïåëèöÿ».
12.00, 17.40 Íîâèíè.
14.10 Õ/ô «ß òåáå íiêîëè íå çàáóäó».
16.00 «×åêàé íà ìåíå. Óêðà¿íà.
Çóñòði÷i Ïåðåìîãè».
18.00, 04.15 «Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî».
20.00 «Ïîäðîáèöi».
00.25 Õ/ô «Â íåái «Íi÷íi âiäüìè».

ICTV
04.45 Ñêàðá íàöi¿.
04.55 Åâðèêà!
05.05 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé.
05.10 Ôàêòè.
05.40, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç
Ê.Ñòîãíiºì.
06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi.
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
09.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè. Ïiäñóìêè
ç Ê.Ñòîãíiºì.
10.05 Õ/ô «Ïåðøèé ëèöàð».
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü.
13.20 Õ/ô «Îñòàííi ëèöàði».
15.30, 16.20 Õ/ô «Ðîáií Ãóä».
18.45 Ôàêòè. Âå÷ið.
20.05 Õ/ô «Ëþòü».
22.35 Ñâîáîäà ñëîâà.
00.50 Ò/ñ «Ìîðñüêà ïîëiöiÿ.
Ñïåöâiääië».

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».
09.30,11.05,12.20 «Îäðóæåííÿ
íàîñëiï».
13.10,14.50 «Ìiíÿþ æiíêó».
17.10 Ò/ñ «Êîõàííÿ Ìåð`ºì».
20.15 Õ/ô «Â áié iäóòü òiëüêè «ñòàði».
22.10,23.05 Õ/ô «Àâiàòîð».
22.45 «Àêöiÿ «Ïåðøà õâèëèíà ñâiòó».
01.20 Õ/ô «Ïåðåìàãàé».
05.05 Õ/ô «Ìèñëèâöi çà ñêàðáàìè».

×
06.15 Ì/ô.
06.35 «Ïîäðîáèöi» - «×àñ».
07.05 «×åêàé íà ìåíå. Óêðà¿íà.
Çóñòði÷i Ïåðåìîãè».
08.35 Õ/ô «Äîò».
10.30,12.25,20.30 Ò/ñ «Çàðàäè
ëþáîâi ÿ âñå çìîæó!»
12.00,17.40 Íîâèíè.
13.00 Õ/ô «Àòè-áàòè, éøëè
ñîëäàòè...»
14.50,15.45,16.45,01.25 «Ðå÷äîê».
18.00 «Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî».
19.00 «Ëþäè Ïåðåìîãè. Íàø ïîëê».
20.00 «Ïîäðîáèöi».
22.30 «Ñëiäñòâî âåëè...» ç Ë.
Êàíåâñüêèì».
00.35 «Ìàéîð Âèõîð. Ïðàâäèâà
iñòîðiÿ».

ICTV
04.10 Ñêàðá íàöi¿.
04.20 Åâðèêà!
04.25 Ôàêòè.
04.50 Ò/ñ «Âiääië 44».
05.40 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà.
06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi.
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
09.20,19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç
Ê.Ñòîãíiºì.
09.55 Ä/ô «Âîíè çàêií÷èëè âiéíó».
11.45,13.15 Õ/ô «Âðÿòóâàííÿ
ðÿäîâîãî Ðàÿíà».
12.45,15.45 Ôàêòè. Äåíü.
15.35,16.20 Õ/ô «Ëþòü».
18.45 Ôàêòè. Âå÷ið.
20.05 Ò/ñ «Êîíâîé».
23.55 Õ/ô «Ñâîëîòà».

1+1
07.00 «Óêðà¿íñüêi ñåíñàöi¿».
07.55, 19.30 «ÒÑÍ».
08.50, 04.15 Õ/ô «Àòè-áàòè, éøëè
ñîëäàòè».
10.40 Õ/ô «Çàâòðà áóäå çàâòðà».
20.15 Õ/ô «Êiáîðãè».
22.30 «100 äíiâ íàä ïðiðâîþ».
00.40 Õ/ô «Äà÷íà ïîäîðîæ ñåðæàíòà
Öèáóëi».
05.35 «ÒÑÍ».

×
05.50 Õ/ô «Âîíè áèëèñÿ çà
Áàòüêiâùèíó».
07.00 Ìàðàôîí «Íàøà Ïåðåìîãà».
12.00 Õ/ô «Â áié éäóòü îäíi «ñòàði».
13.30, 22.30 Ò/ñ «Äîáðîâîëüöi».
20.00 «Ïîäðîáèöi».
20.30 Êîíöåðò «Ïåðåìîãà. Îäíà íà
âñiõ».
03.05 «Ïîäðîáèöi» - «×àñ».
03.35 «Îðåë i ðåøêà. Øîïiíã».
04.45 «Top Shop».
05.15 «Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî».
00.25 Ò/ñ «Áàíêiðè».
ICTV
03.55 Ñêàðá íàöi¿.
04.00 Åâðèêà!
04.10 Ôàêòè.
04.35, 06.50 Ò/ñ «Âiääië 44».
05.20 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà.
06.10, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç
Ê.Ñòîãíiºì.
08.40, 13.05 Ò/ñ «Ïåñ».
12.45 Ôàêòè. Äåíü.
15.00 Ò/ñ «Êîíâîé».
18.45 Ôàêòè. Âå÷ið.
20.05 Ò/ñ «Îäèí ó ïîëi âî¿í».
23.55 Õ/ô «Åïîõà ãåðî¿â».



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, 05.35 «ÒÑÍ».
09.30 «×îòèðè âåñiëëÿ».
10.45, 12.20 «Îäðóæåííÿ íàîñëiï».
12.30, 13.55, 15.15 «Ìiíÿþ æiíêó».
17.10 Ò/ñ «Êîõàííÿ Ìåð`ºì».
20.15 Õ/ô «Àâñòðàëiÿ».
23.25, 01.50 Õ/ô «Ðîíií».

×
06.00 Ì/ô.
06.10, 22.30 «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»
10.25, 12.25, 20.30 Ò/ñ «Çàðàäè
ëþáîâi ÿ âñå çìîæó!»
13.00 Õ/ô «Æåíÿ, Æåíi÷êà i «Êàòþøà»
14.50, 15.45, 16.45 «Ðå÷äîê».
18.00, 19.00, 03.45 «Ñòîñóºòüñÿ
êîæíîãî».
20.00 «Ïîäðîáèöi».
00.20 Õ/ô «Äâàäöÿòü äíiâ áåç âiéíè».

ICTV
04.10 Ñêàðá íàöi¿.
04.20 Åâðèêà!
04.25 Ñòóäiÿ Âàøèíãòîí.
04.30 Ôàêòè.
04.50 Ò/ñ «Âiääië 44».
05.40 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà.
06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi.
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
09.20, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç
Ê.Ñòîãíiºì.
10.10 Ñåêðåòíèé ôðîíò.
11.25, 13.20 Õ/ô «Îïåðàöiÿ
«Âàëüêiðiÿ»
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü.
14.10, 16.20 Ò/ñ «Îäèí ó ïîëi âî¿í».
18.45 Ôàêòè. Âå÷ið.
20.05 Õ/ô «×åðâîíèé».
22.10 Ò/ñ «Îñòàííié áðîíåïî¿çä».
02.15 Õ/ô «Ñåêðåòíèé ôàðâàòåð».

03.30 Õ/ô «Äîëÿ ëþäèíè».
05.40 Õ/ô «Áàëàäà ïðî ñîëäàòà».
07.25 Õ/ô «À çîði òóò òèõi...»
11.10 Ò/ñ «Ïîäiëèñü ùàñòÿì ñâî¿ì».
15.55 Âñå áóäå äîáðå!
17.30, 22.00 Âiêíà-Íîâèíè.
18.00 Ò/ñ «Êîëè ìè âäîìà».
20.00, 22.40 ÌàñòåðØåô. Êóëiíàðíèé

âèïóñêíèé.

23.45 Îäèí çà âñiõ.
06.30, 15.55 Âñå áóäå äîáðå!
00.55 Íåáà÷åíå ªâðîáà÷åííÿ 2018. 08.00 ÌàñòåðØåô.
06.05,15.55 Âñå áóäå äîáðå!
01.30 Ñëiäñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè. 11.15 Õàòà íà òàòà.
07.30 Âñå áóäå ñìà÷íî!
09.30 Ñâiòàìè çà ñêàðáàìè.
17.30 Âiêíà-Íîâèíè.

11.45 Õ/ô «Íåáåçïå÷íî äëÿ æèòòÿ!»
18.00 Ò/ñ «Êîëè ìè âäîìà».
13.30 Áèòâà åêñòðàñåíñiâ.
20.00 ß ñîðîìëþñü ñâîãî òiëà.
03.00, 02.00 Çîíà íî÷i.
17.30, 22.00 Âiêíà-Íîâèíè.
22.00 ªâðîáà÷åííÿ 2018. Ïiâôiíàë.
03.40 Àáçàö.
18.00 Ò/ñ «Êîëè ìè âäîìà».
00.05 Îäèí çà âñiõ.
05.25, 06.45 Kids` Time.

19.55, 22.40 Ñëiäñòâî âåäóòü
01.15 Íåáà÷åíå ªâðîáà÷åííÿ 2018.
05.30 Ì/ñ «Äðàêîíè. Ïåðåãîíè
åêñòðàñåíñè.
01.45 Ñëiäñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè.
06.10 Âñå áóäå äîáðå!
áåçñòðàøíèõ».
23.35 Îäèí çà âñiõ.
07.35 Âñå áóäå ñìà÷íî!
06.50 Ì/ô «Õðàíèòåëi ñíiâ».

00.55 Íåáà÷åíå ªâðîáà÷åííÿ 2018 08.30 ÌàñòåðØåô.
08.50 Ò/ñ «Õðîíiêè Øàííàðè».
01.30 Ñëiäñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè. 15.55 Âñå áóäå äîáðå!
17.00, 19.00, 22.00 Âiä ïàöàíêè äî
03.00, 02.05 Çîíà íî÷i.
ïàíÿíêè.
17.30 Âiêíà-Íîâèíè.
03.10 Àáçàö.

18.00,01.50 Ñëiäñòâî âåäóòü
21.00 Àôåðèñòè â ìåðåæàõ.
04.55, 06.05 Kids` Time.
åêñòðàñåíñè.
01.55 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé.
05.00 Ì/ñ «Äðàêîíè. Ïåðåãîíè
03.00 Çîíà íî÷i.
20.00 Åêñïåðèìåíòè.
áåçñòðàøíèõ».
03.20 Àáçàö.

22.00 ªâðîáà÷åííÿ 2018. Ïiâôiíàë.
06.10 Õ/ô «Ìèøà÷å ïîëþâàííÿ».
05.05,06.45 Kids` Time.
00.10 Îäèí çà âñiõ.
08.10 Ò/ñ «Áiáëiîòåêàði».
05.10 Ì/ô «Ëiñîâà áðàòâà».
06.00 Áàéäèêiâêà.
01.20 Íåáà÷åíå ªâðîáà÷åííÿ 2018. 06.30 ÒÅÒ Ìóëüòèðàíîê.
12.50 Õ/ô «Çîðÿíèé ïèë».
06.50 Ò/ñ «Áiáëiîòåêàði».
15.10 Õ/ô «Êiëüöå Äðàêîíà».
11.00 Õ/ô «Ñèãíàë».
09.30
Ò/ñ
«Òóò».

13.00 Õ/ô «Îñòðiâ».
14.30 Ì/ñ «Âåñåëi iñòîði¿ âiä Øðåêà, 17.00, 19.00 Õòî çâåðõó.
15.50 Õ/ô «Òðàíñôîðìåðè: ×àñ
Ïàíäè òà äðóçiâ ç Ìàäàãàñêàðó». 21.00 Àôåðèñòè â ìåðåæàõ.
03.00, 02.10 Çîíà íî÷i.
22.00 Âàð`ÿòè.
âèìèðàííÿ».
18.00 Ãîòåëü Ãàëiöiÿ.
04.20 Àáçàö.
02.00 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé.
19.30 Îäíîãî ðàçó ïiä Ïîëòàâîþ.
19.00 Ðåâiçîð. Ìàãàçèíè.
06.10 Õ/ô «Çîðÿíèé ïèë».
21.00 Òàºìíèé àãåíò.
21.00 Òàíüêà i Âîëîäüêà.
08.40 Ò/ñ «Õðîíiêè Øàííàðè».

22.20 Òàºìíèé àãåíò. Ïîñò-øîó.
22.00 Çíàé íàøèõ!
17.00, 19.00 Ãàñòàðáàéòåðè.
23.00 Êðà¿íà Ó.
00.00 Õ/ô «Cóïåðíîâà».
06.00 Áàéäèêiâêà.
21.00 Àôåðèñòè â ìåðåæàõ.
01.50 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé.
22.00 Âiä ïàöàíêè äî ïàíÿíêè.
06.30 ÒÅÒ Ìóëüòèðàíîê.

01.55 Çîíà íî÷i.
01.50 Íåáà÷åíå ªâðîáà÷åííÿ.
09.15 Õ/ô «Çàãóáëåíå òà çíàéäåíå».
06.15 Õ/ô «Ïðîôåñîð ó çàêîíi».
11.00 Ò/ñ «Óñi æiíêè - âiäüìè».


08.35 Õ/ô «Íåïðèáîðêàíèé».
12.00 ×îòèðè âåñiëëÿ.
13.00 Êàçêè Ó Êiíî.
11.00 Õ/ô «Óêîë ïàðàñîëüêîþ».
06.00 Áàéäèêiâêà.
06.00 Áàéäèêiâêà.
12.50 Õ/ô «Òðèìàé ó ïîëi çîðó».
14.00, 22.00 Çíàé íàøèõ!
06.30 ÒÅÒ Ìóëüòèðàíîê.
06.30 ÒÅÒ Ìóëüòèðàíîê.
14.40 Õ/ô «Iãðàøêà».
15.00, 03.20 Âiòàëüêà.
09.45 Ì/ô «Ñîôiÿ Ïåðøà. Æèëà ñîái 09.45 Õ/ô «Îñëÿ÷à øêóðà».
16.30, 19.00 «Ñâiäîê».
16.15 Ì/ñ «Âåñåëi iñòîði¿ âiä Øðåêà,
ïðèíöåñà».
11.00 Ò/ñ «Óñi æiíêè - âiäüìè».
16.50 Õ/ô «Ôàíòîìàñ».
Ïàíäè òà äðóçiâ ç Ìàäàãàñêàðó».
11.00 Ò/ñ «Óñi æiíêè - âiäüìè».
14.00 Õ/ô «Ãåíçåëü i Ãðåòåëü».
18.00 Ãîòåëü Ãàëiöiÿ.
12.00 ×îòèðè âåñiëëÿ.
15.00 Ì/ñ «Ïðèãîäè Êîòèãîðîøêà òà 19.30 Õ/ô «Ôàíòîìàñ
19.30 Îäíîãî ðàçó ïiä Ïîëòàâîþ.
ðîçáóøóâàâñÿ».
13.00 Êàçêè Ó Êiíî.
éîãî äðóçiâ».
21.00 Òàíüêà i Âîëîäüêà.
14.00,22.00 Çíàé íàøèõ!
16.15 Õ/ô «Çàãóáëåíå òà çíàéäåíå». 21.25 Õ/ô «Ôàíòîìàñ ïðîòè
Ñêîòëàíä-ßðäó».
23.00 Êðà¿íà Ó.
15.00 Âiòàëüêà.
18.00 Ò/ñ «Òóò».
23.10 Ò/ñ «Ñïàäùèíà».
16.15 Ì/ñ «Âåñåëi iñòîði¿ âiä Øðåêà, 23.00 Ùîäåííèêè Òåìíîãî.
Ù
02.50 «Ñâiäîê».
Ïàíäè òà äðóçiâ ç Ìàäàãàñêàðó».
Ù
18.00 Ãîòåëü Ãàëiöiÿ.
06.30, 07.10, 08.15 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ
Ù
19.30 Îäíîãî ðàçó ïiä Ïîëòàâîþ.
06.30, 07.10,08.15 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
21.00 Òàíüêà i Âîëîäüêà.
07.00, 08.00,09.00,15.00,
06.00, 15.00 Ñüîãîäíi.
23.00, 03.00 Ñüîãîäíi.
23.00 Êðà¿íà Ó.
19.00 Ñüîãîäíi.
07.00, 10.30 Ò/ñ «Íåçëîìëåíà».
09.30 Çîðÿíèé øëÿõ.
09.30 Çîðÿíèé øëÿõ.
10.00 Ïðèñÿãà ñîëäàòiâ â òåðìiíîâó 10.30 Ìiñiÿ: êðàñà.
Ù
10.10 Ò/ñ «Àìåòèñòîâà ñåðåæêà».
ñëóæáó 101 Áðèãàäè Ãåíøòàáó.
11.30, 03.45 Ðåàëüíà ìiñòèêà.
06.30,07.10,08.15 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 13.50, 15.30 Ò/ñ «Íåçëîìëåíà».
11.10, 15.15, 19.40 Ò/ñ «Çà çàêîíàìè 13.30, 15.30 Ò/ñ «Áàòüêî-îäèíàê».
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
18.00, 19.45 Ò/ñ «Çà çàêîíàìè
âiéñüêîâîãî ÷àñó 2».
18.00 Ò/ñ «Êiëüöå ç ðóáiíîì».
23.00, 02.15 Ñüîãîäíi.
âiéñüêîâîãî ÷àñó 2».
19.00 Ñüîãîäíi.
19.45 «Ãîâîðèòü Óêðà¿íà».
09.30 Çîðÿíèé øëÿõ.
22.45 Ïåðøà õâèëèíà ñâiòó.
20.25 Ôóòáîë. Ôiíàë Êóáêà Óêðà¿íè. 21.00 Õ/ô «Âîñòàííº ïðîùàþñÿ».
10.45, 03.00 Ðåàëüíà ìiñòèêà.
23.00 Ñüîãîäíi.
«Øàõòàð» - «Äèíàìî».
23.20 Êîíòðîëåð.
13.45, 15.30 Ò/ñ «ß íiêîëè íå ïëà÷ó». 23.30, 02.00 Ò/ñ «CSI. Ìiñöå
23.00 Õ/ô «Ãîðåöü».
00.00 Ä/ô «Ïðîöåñ: ðîñiéñüêà
18.20, 19.45 Ò/ñ «Çà çàêîíàìè
çëî÷èíó».
01.15 Ò/ñ «CSI. Ìiñöå çëî÷èíó».
äåðæàâà ïðîòè Îëåãà Ñåíöîâà».
âiéñüêîâîãî ÷àñó 2».
01.30 Òåëåìàãàçèí.
02.45 Ñüîãîäíi.
01.40 Òåëåìàãàçèí.
23.30 Õ/ô «Ñóäíèé äåíü».
02.45 Ðåàëüíà ìiñòèêà.
03.25 Ðåàëüíà ìiñòèêà.
02.10 Ò/ñ «CSI. Ìiñöå çëî÷èíó».

1+1

06.00, 19.30 «ÒÑÍ».
06.45 «Ãðîøi».
08.00 «Ñíiäàíîê. Âèõiäíèé».
10.00 «Æèòòÿ áåç îáìàíó».
11.10 «Ñâiòñüêå æèòòÿ».
1+1
12.10 «#ØîóÞðè».
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Ñíiäàíîê 14.00 «Ëiãà ñìiõó».
16.20, 21.15 «Âå÷iðíié êâàðòàë».
ç «1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45,
18.30 «Ðîçñìiøè êîìiêà. Äiòè»
20.15 «Óêðà¿íñüêi ñåíñàöi¿».
19.30 «ÒÑÍ».
09.30 «×îòèðè âåñiëëÿ».
23.20 «Ñâiòñüêå æèòòÿ».
00.20 «Âå÷iðíié Êè¿â».
10.50 «Îäðóæåííÿ íàîñëiï».
12.20, 13.55, 15.15 «Ìiíÿþ æiíêó». 04.05 «Ðîçñìiøè êîìiêà».
04.50 Ì/ô «Ìàøà i âåäìiäü».
17.10 Ò/ñ «Êîõàííÿ Ìåð`ºì».
05.25 «Ðîçñìiøè êîìiêà. Äiòè»
20.15 «Ëiãà ñìiõó».
22.20 «#Ãóäíàéòøîó Âàëåðiÿ Æèäêîâà» 00.15 «Âå÷iðíié×
Êè¿â».
23.00, 00.00, 04.40 «Ðîçñìiøè êîìiêà»
00.55 «Âå÷iðíié Êè¿â».
06.55 Ì/ô.
07.20 Õ/ô «Æåíÿ, Æåíi÷êà i «Êàòþøà»
×
09.00 Õ/ô «Â áié éäóòü îäíi «ñòàði».
05.45 Ì/ô.
11.00 Õ/ô «Éøîâ ÷åòâåðòèé ðiê
06.10, 22.30 «Ñëiäñòâî âåëè...» ç
âiéíè».
Ë.Êàíåâñüêèì».
12.45 «Ëþäè Ïåðåìîãè. Íàø ïîëê».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
13.45 Êîíöåðò «Ïåðåìîãà. Îäíà íà
Íîâèíè.
âñiõ».
07.10, 08.10, 09.20 «Ðàíîê ç Iíòåðîì» 16.15 Ò/ñ «Äîáðîâîëüöi».
10.20, 12.25, 20.30 Ò/ñ «Çàðàäè
20.00 «Ïîäðîáèöi».
ëþáîâi ÿ âñå çìîæó!»
20.30 Ò/ñ «Äîáðîâîëüöi».
13.00 Õ/ô «Àëåãðî ç âîãíåì».
00.00 «Âàñèëü Ëîìà÷åíêî».
14.50, 15.45, 16.45, 02.30 «Ðå÷äîê».
ICTV
18.00 «Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî».
20.00 «Ïîäðîáèöi».
05.50 Áiëüøå íiæ ïðàâäà.
00.20 Õ/ô «Ìåðñåäåñ âòiêàº âiä
07.40 ß çíÿâ!
ïåðåñëiäóâàííÿ».
09.35 Äèçåëü-øîó.
10.50, 11.45 Îñîáëèâîñòi
ICTV
íàöiîíàëüíî¿ ðîáîòè.
12.45 Ôàêòè. Äåíü.
04.00 Ñêàðá íàöi¿.
13.00 Ò/ñ «Êîïè íà ðîáîòi».
04.10 Åâðèêà!
16.55 Õ/ô «ßìàêàñi, àáî Íîâi
04.25 Ñòóäiÿ Âàøèíãòîí.
ñàìóðà¿».
04.30, 01.55 Ôàêòè.
18.45 Ôàêòè. Âå÷ið.
04.50 Ò/ñ «Âiääië 44».
19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè. Ïiäñóìêè
05.40 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà.
ç Ê. Ñòîãíiºì.
06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi.
20.05 Õ/ô «Òàêñi».
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
09.20, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 21.50 Õ/ô «Òàêñi 2».
23.25 Ò/ñ «Îñòàííié áðîíåïî¿çä».
Ê. Ñòîãíiºì.
10.10 Iíñàéäåð.

11.15 Ñåêðåòíèé ôðîíò. Äàéäæåñò.
11.50, 13.20, 16.20 Õ/ô «Âðÿòóâàííÿ 06.05 Êàðàîêå íà Ìàéäàíi.
ðÿäîâîãî Ðàÿíà».
07.05 Õàòà íà òàòà.
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü.
09.00 Âñå áóäå ñìà÷íî!
16.30 Õ/ô «Îïåðàöiÿ «Âàëüêiðiÿ».
11.35 Ìàñòåð-Øåô. Êóëiíàðíèé
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið.
âèïóñêíèé.
20.20 Àíòèçîìái.
14.45 Õîëîñòÿê.
21.25 Äèçåëü-øîó.
17.20 Õ/ô «Íàé÷àðiâíiøà òà
00.00 Õ/ô «Ñâîëîòà».
íàéïðèâàáëèâiøà».
19.00 Õàòà íà òàòà.

22.00 ªâðîáà÷åííÿ 2018. Ôiíàë.
05.35 Ìîÿ ïðàâäà. Äìèòðî Òàíêîâè÷. 01.35 Íåáà÷åíå ªâðîáà÷åííÿ 2018.
Æèòòÿ ó ñòèëi ÊÂÍ.

06.25 Ìîÿ ïðàâäà. Ðóñëàíà.
Ïðèáîðêàííÿ íîðîâëèâî¿.
03.00 Çîíà íî÷i.
07.25 Õ/ô «Ñóºòà ñóºò».
05.15, 08.15 Kids` Time.
09.15 Ò/ñ «Òàòî Äåí».
05.20 Ì/ñ «Ëóíòiê i éîãî äðóçi».
17.30, 22.00 Âiêíà-Íîâèíè.
07.00 Ì/ñ «Äðàêîíè. Ïåðåãîíè
18.00 Ò/ñ «Êîëè ìè âäîìà».
áåçñòðàøíèõ».
20.00, 22.40 Õîëîñòÿê.
08.20 Ðåâiçîð. Ìàãàçèíè.
23.25 ßê âèéòè çàìiæ.
10.20 Òàºìíèé àãåíò.
00.30 Íåáà÷åíå ªâðîáà÷åííÿ 2018. 11.45 Òàºìíèé àãåíò. Ïîñò-øîó.
01.00 Ñëiäñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè. 13.30 Ò/ñ «Áiáëiîòåêàði».
17.10 Ì/ô «Çàïëóòàíà iñòîðiÿ».

19.00 Õ/ô «Ñîëò».
21.00 Õ/ô «Ìiñòåð i ìiñiñ Ñìiò».
03.00 Çîíà íî÷i.
23.15 Õ/ô «Øïèãóíè-ñîþçíèêè».
03.50 Àáçàö.
01.50 Çîíà íî÷i.
05.40, 07.15 Kids` Time.
05.45 Ì/ñ «Äðàêîíè. Ïåðåãîíè

áåçñòðàøíèõ».
07.20 Õ/ô «Øêîëà Àâàëîí».
06.00 Áàéäèêiâêà.
09.15 Ò/ñ «Áiáëiîòåêàði».
06.30 ÒÅÒ Ìóëüòèðàíîê.
13.50 Õ/ô «Ïðîêëÿòòÿ ôàðàîíà Òóòà». 10.15 Ì/ñ «Ñâiò Âiíêñ».
17.00, 19.00 Ñóïåðiíòó¿öiÿ.
10.45 Ì/ñ «Âåñåëi iñòîði¿ âiä Øðåêà,
21.00 Àôåðèñòè â ìåðåæàõ.
Ïàíäè òà äðóçiâ ç Ìàäàãàñêàðó».
22.00 Õòî çâåðõó.
12.30, 22.00 Çíàé íàøèõ!
14.00 Êðà¿íà Ó.

16.00 Êàçêè Ó.
06.00 Áàéäèêiâêà.
18.00 Õ/ô «Îçáðîºíi i íåáåçïå÷íi».
06.30 ÒÅÒ Ìóëüòèðàíîê.
20.00 Òàíüêà i Âîëîäüêà.
23.00 Êðà¿íà Ó.
09.15,16.15 Ì/ñ «Âåñåëi iñòîði¿
âiä Øðåêà, Ïàíäè òà äðóçiâ ç
00.00 Òåîðiÿ çðàäè.
Ìàäàãàñêàðó».

11.00 Ò/ñ «Óñi æiíêè - âiäüìè».
12.00 ×îòèðè âåñiëëÿ.
05.30 Õ/ô «×åðåç Ãîái òà Õiíãàí».
13.00 Êàçêè Ó Êiíî.
08.40 Õ/ô «Ôðîíò çà ëiíiºþ ôðîíòó».
14.00 Çíàé íàøèõ!
12.00 «Ñâiäîê. Àãåíòè».
15.00, 03.20 Âiòàëüêà.
12.35 «Ðå÷îâèé äîêàç».
18.00 Ãîòåëü Ãàëiöiÿ.
15.35 «Ñêëàä çëî÷èíó».
19.30 Îäíîãî ðàçó ïiä Ïîëòàâîþ.
17.05 «Ïåðåëîìíi 80-òi».
21.00 Õ/ô «Îçáðîºíi i íåáåçïå÷íi». 19.00, 02.25 «Ñâiäîê».
23.00 Õ/ô «Ïèïåöü».
19.30 Õ/ô «Ëþäèíà-àìôiáiÿ».
21.20 Õ/ô «Òiëî».
Ù
23.30 Õ/ô «Øëÿõ âiéíè».
06.30, 07.10, 08.15 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ 03.10 «Ðå÷îâèé äîêàç».
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
Ù
23.00, 03.00 Ñüîãîäíi.
09.30, 05.20 Çîðÿíèé øëÿõ.
07.00, 15.00, 19.00 Ñüîãîäíi.
11.30, 03.45 Ðåàëüíà ìiñòèêà.
07.15 Çîðÿíèé øëÿõ.
13.30, 15.30 Ò/ñ «Ïîãðàáóâàííÿ
09.10 Ò/ñ «Ïîãðàáóâàííÿ ïîæiíî÷îìó»
ïîæiíî÷îìó».
13.00, 15.20 Ò/ñ «Áàòüêî-îäèíàê».
17.15, 19.40 Ò/ñ «Òåùà-êîìàíäèð».
18.00 Ò/ñ «Êiëüöå ç ðóáiíîì».
19.45 «Ãîâîðèòü Óêðà¿íà».
22.00 Ò/ñ «Âàãiòíà áàáóñÿ».
21.00 Õ/ô «Âåñiëüíà ñóêíÿ».
01.45 Òåëåìàãàçèí.
23.20 Ïî ñëiäàõ.
03.50 Ñüîãîäíi.
00.00, 02.20 Ò/ñ «CSI. Ìiñöå çëî÷èíó» 04.30 Çîðÿíèé øëÿõ.

1+1
06.10 «ÒÑÍ».
07.05 «Óêðà¿íñüêi ñåíñàöi¿».
08.00 «Ñíiäàíîê. Âèõiäíèé».
09.00 Ëîòåðåÿ «Ëîòî-Çàáàâà».
09.45 Ì/ô «Ìàøà i âåäìiäü».
09.55 «Ïîâåðíiòü ìåíi êðàñó».
11.15 «Ñâiò íàâèâîðiò 9».
12.45, 13.45, 14.50, 16.00 «Ñâiò
íàâèâîðiò 2: Iíäiÿ».
17.00 Õ/ô «Êiáîðãè».
19.30, 05.00 «ÒÑÍ-Òèæäåíü».
21.00 Õ/ô «Øàíñ íà êîõàííÿ».
00.40 «Ñâiòñüêå æèòòÿ».

×
06.05 «Ïîäðîáèöi» - «×àñ».
06.35 Ì/ô.
07.00 «Âåëèêèé áîêñ. Âàñèëü
Ëîìà÷åíêî - Õîðõå Ëiíàðåñ».
08.00 «Âäàëèé ïðîåêò».
09.00 «Ãîòóºìî ðàçîì».
10.00 «Îðåë i ðåøêà. Ìîðñüêèé
ñåçîí».
11.00 «Îðåë i ðåøêà.
Ïåðåçàâàíòàæåííÿ. Àìåðèêà».
12.10 Õ/ô «Ïiäiðâiòü áàíê».
14.00 Õ/ô «Äèêóí».
16.05, 20.30 Ò/ñ «Äîáðîâîëüöi».
20.00 «Ïîäðîáèöi».
00.00 Õ/ô «Éøîâ ÷åòâåðòèé ðiê
âiéíè».

ICTV
05.15 Iíñàéäåð.
06.55 Ò/ñ «Íiêîíîâ i Êî».
08.50 Ò/ñ «Âiääië 44».
11.40, 13.00 «Íà òðüîõ».
12.45 Ôàêòè. Äåíü.
13.35 Õ/ô «ßìàêàñi, àáî Íîâi
ñàìóðà¿».
15.15 Õ/ô «Òàêñi».
17.00 Õ/ô «Òàêñi 2».
18.45 Ôàêòè òèæíÿ. 100 õâèëèí ç
Î.Ñîêîëîâîþ.
20.35 Õ/ô «Òàêñi 3».
22.20 Õ/ô «Òàêñi 4».
00.05 Ò/ñ «Îñòàííié áðîíåïî¿çä».


05.45 Ò/ñ «Êîëè ìè âäîìà».
07.45 ßê âèéòè çàìiæ.
10.00 Êàðàîêå íà Ìàéäàíi.
11.15 Õàòà íà òàòà.
13.10 Åêñïåðèìåíòè.
15.10 Õ/ô «Íàé÷àðiâíiøà òà
íàéïðèâàáëèâiøà».
17.00 ß ñîðîìëþñü ñâîãî òiëà.
19.00 Áèòâà åêñòðàñåíñiâ.
21.20 Îäèí çà âñiõ.
22.35 Ñëiäñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè.


05.50 Ì/ñ «Äðàêîíè. Ïåðåãîíè
áåçñòðàøíèõ».
07.10 Õ/ô «Ìèøà÷å ïîëþâàííÿ».
09.00 Õ/ô «Êiëüöå Äðàêîíà».
10.50 Ì/ô «Õðàíèòåëi ñíiâ».
12.50 Ì/ô «Çàïëóòàíà iñòîðiÿ».
14.45 Õ/ô «Ñîëò».
16.40 Õ/ô «Ìiñòåð i ìiñiñ Ñìiò».
19.00 Õ/ô «Êîëîìáiàíà».
21.00 Õ/ô «Êðóòi ñòâîëè».
22.50 Õ/ô «Ðîçïëàòà».
00.50 Õ/ô «Øïèãóíè-ñîþçíèêè».


06.00 Áàéäèêiâêà.
06.30 ÒÅÒ Ìóëüòèðàíîê.
10.15 Ì/ñ «Ñâiò Âiíêñ».
10.45 Ì/ñ «Âåñåëi iñòîði¿ âiä Øðåêà,
Ïàíäè òà äðóçiâ ç Ìàäàãàñêàðó».
12.30 Çíàé íàøèõ!
14.00, 23.00 Êðà¿íà Ó.
16.00 Êàçêè Ó.
18.00 Îäíîãî ðàçó ïiä Ïîëòàâîþ.
20.00 Òàíüêà i Âîëîäüêà.
22.00 Õ/ô «Ïèïåöü».
00.00 Òåîðiÿ çðàäè.


06.35 «Ñòðàõ ó òâîºìó äîìi».
10.15 «Ñóñiä íà îáiä».
11.15 Õ/ô «Îáåðåæíî, áàáóñþ!»
12.50 Õ/ô «Ñòî ãðàìiâ» äëÿ
õîðîáðîñòi...»
14.20 Õ/ô «Êëÿòâà êîõàííÿ».
17.30 Õ/ô «Òiëî».
19.30 Õ/ô «Ïðèáîðêóâà÷êà òèãðiâ».
21.25 Õ/ô «Ïåðåâåðòåíü ó ïîãîíàõ».
23.00 Õ/ô «Äà÷íèöÿ».
00.55 Õ/ô «Øëÿõ âiéíè».

Ù
06.50 Ñüîãîäíi.
07.45, 05.30 Çîðÿíèé øëÿõ.
08.50 Õ/ô «Âåñiëüíà ñóêíÿ».
11.00 Ò/ñ «Òåùà-êîìàíäèð».
14.50 Õ/ô «Âîñòàííº ïðîùàþñÿ».
17.00, 21.00 Ò/ñ «Âiäêðèòå âiêíî».
19.00, 02.50 Ïîäi¿ òèæíÿ ç Îëåãîì
Ïàíþòîþ.
20.00 Ãîëîâíà òåìà.
23.00, 02.00 Ò/ñ «Êðîâ íå âîäà».
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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
Продаються земельні ділянки0,15 га і
0,16 га 0974376286, 0964139726
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. Петриків, 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. Петриків, 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
Ремонт пральних машин, іншої техніки,
0970083248

ОБЛИЦЮВАЛЬНА
ДЕКОРАТИВНА
(067) 352-51-54

8 грн
6 грн
3 грн

www.cegla-plotycha.com.ua

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

Меблі

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

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

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

72 грн

0673542064

Діє система знижок, залежно від площі та кількості виходів

Продам

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

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

Ціни дійсні з 8.11.2017р.

Купон безкоштовного оголошення
Рубрики:

Опалювальна техніка

сIльське господарство
Продам

с. Плотича,
вул. Грушевського, 9

Реклама і оголошення в нашій газеті
528830, 097 7947546

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

Послуги

Вважати недійсним

Текст оголошення + телефон

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

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

Побутова техніка

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

Медичні

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

Фінансові

Кредити 0972227777, 528822,
www.terna.ua

Юридичні

Консультації щодо вирішення юридичних
проблем в інших країнах 0672549506,
0950378089

рiзне

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

ВВажати недIйсним

Втрачено державний акт на право приватної власності на землю, площею 2,34
га, на території Йосипівської сільської
ради, серія РI, №663481, виданий
30.08.2012 р. Цабаль Катерині Антонівні.
Кадастрові номери земельних ділянок:
6125283700:01:001:0240 на 2,1666 га, та
6125283700:01:001:0449 на 0,1729 га.

слово
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Вітаємо!

Порядок державної реєстрації речових прав
на нерухоме майно у разі створення ОТГ

Об’єднання територіальних громад є складовою процесу реформування системи місцевого
самоврядування в Україні. Головним завданням цієї реформи є забезпечення органів місцевого самоврядування (ОМС) відповідними повноваженнями і ресурсами для самостійного
вирішення питань місцевого значення.

Вітаємо з днем народження музичного керівника Миролюбівської ЗОШ
І ступеня - садка-філії НВК " Мишковицька ЗОШ І-ІІІ ступенів ДНЗ" Галину
Михайлівну КАРАСЬОВУ.
Прийміть найкращі наші побажання,
Яскравих квітів незабутній цвіт,
Нехай це добре, щире привітання
Звучить для Вас ще сотню літ.
Хай над Вами небо буде завжди чистим,
Радісно – на серці, повно – на столі.
Щоб були завжди Ви дужі та здорові,
А душею й серцем вічно молоді!
З повагою — колектив школи-садка.

Колектив CПП «Мричко» щиро вітає з днем народження водія Юрія
Ярославовича ЗАБЛОЦЬКОГО.
Хай дороги стеляться крилато,
Будуть чисті, рівні, як струна,
А добро не оминає хату,
Як не обминає цвіт весна
Хай здоров’я, радість і достаток
Стеляться для Вас, як вишні цвіт,
Хай малює доля з буднів свято,
І Господь дарує Вам багато літ.
Колектив Тернопільської районної ради, колеги та друзі щиро вітають з днем народження головного
спеціаліста організаційного відділу
Тернопільської районної ради Леонтія Васильовича АЛЕКСЕНКО.
В святковий день прийміть вітання
Та найщиріші побажання:
Здоров'я, щастя та добра,
Наснаги, успіхів, тепла.
І повсякденно, повсякчас
Хай буде все у Вас гаразд!
Колектив Романівської сільської
ради, депутатський корпус та члени виконавчого комітету вітають з днем народження сільського голову с. Романівка
Галину Ярославівну ПЕТРІЧЕНКО.
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 55-річчям кухаря Малоходачківського ЗДО Надію
Остапівну БАЛАБАН.
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 — колеги та друзі.

Колектив Ігровицької сільської
ради, депутатський корпус, члени виконавчого комітету щиро вітають з
днем народження депутата сільської
ради Ірину Богданівну ЛИТВИН.
Бажаємо квітів та мирного неба,
Грошей та здоров’я ще більше, ніж треба.
Хай доля Вам щастя багато дає,
Зозуля сто років життя накує.
Достатку — у будні, в свята —
подарунків,
Гарних подій, доброти, поцілунків!
Сільський голова с. Буцнів, депутатський корпус та члени виконавчого комітету щиро вітають з 60літнім ювілеєм депутата сільської
ради Марію Ярославівну КРАКОВЕЦЬКУ.
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!

Колектив Великоберезовицької
селищної ради, депутатський корпус та члени виконавчого комітету
вітають з днем народження землевпорядника Ірину Володимирівну
ГРИНЧИШИН та депутата селищної
ради Олександру Теодозіївну ВИННИК.
Бажаєм щастя і достатку,
Ясного неба і тепла,
В житті вам згоди й порядку,
Щоб доля світлою була.
В роботі – успіхів, везіння,
У справах – вічного горіння!
Від душі любові вам бажаєм,
І хай вам Господь Бог допомагає.
Іменинники Тернопільського районного територіального медичного об’єднання — лікар-стоматолог
Наталія Василівна Рибчак, акушерка Марія Андріївна Здинюк,
реєстратор
медичний
Галина
Ярославівна Островська, лікаррефлексотерапевт Ніна Євгенівна
Качан, водій Юрій Михайлович
Мізьолик, молодша медична сестра (санітарка палатна) Оксана
Михайлівна Сентик, лікар загальної практики — сімейний лікар Ольга Антонівна Прейзнар,
лікар-стоматолог-ортодонт Ірина
Іванівна Глова, старша сестра медична Марія Іванівна Вітенько,
сестра медична загальної практики — сімейної медицини Наталія
Іванівна Семираз, фельдшердиспетчер
станції
(відділення)
швидкої та невідкладної медичної
допомоги Юлія Зіновіївна Максимишин, завідувач ФАП с. Дичків
Андрій Васильович Зафігурний,
лікар загальної практики — сімейний лікар Іван Михайлович Оконський, молодша медична сестра
(санітарка палатна) Галина Тарасівна Чимишин, молодша медична
сестра (санітарка) Наталія Іванівна
Коваль, акушерка Тетяна Володимирівна Бойчук.
Нехай завжди вам всміхається доля,
Несуть тільки радість з собою роки,
Хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи,
Хай збуваються мрії, бажання й думки.
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!
Працівники відділу культури Тернопільської РДА, районного будинку культури та районна організація
профспілки працівників культури
щиро вітають з днем народження
завідувачку клубу с. Костянтинівка
Олександру Михайлівну ПИНДУС,
завідувачку клубу с. Мар’янівка Юлію
Михайлівну ОЛОВ’ЯНЧИК, художнього керівника будинку культури
с. Соборне Ганну Іванівну КУЧУ та
керівника гуртка клубу с. Біла Надію
Степанівну БАЛЮК.
Нехай все задумане збувається!
Нехай буде більше приводів для посмішок і радості. Нехай в житті будуть
вірні друзі. Нехай любов буде чистою
і обов’язково взаємною. Здоров’я
хай не підводить, а щастя виявиться
нескінченним! І головне, бажаємо великого життєвого терпіння, усіляких
земних благ і всього тільки доброго і
прекрасного!

Щастя, злагоди і долі,
Щоб грошей було доволі!
Янгол поруч хай літає,
Від біди оберігає.

Оголошення
У Смиковецькій сільській раді Тернопільського району Тернопільської області буде проводено громадські обговорення детального
плану території земельної ділянки гр. Франків Любові Миронівни для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, що у селі Смиківці Тернопільського району.
Ознайомлення та пропозиції приймають з 04.05.2018 р. по
04.06.2018р.
Громадські слухання відбудуться в приміщенні Смиковецької сільської ради 04.06. 2018 р. о 12 год. 30 хв.

На початок 2018 року в Україні було сформовано
698 об’єднаних територіальних громад (ОТГ). Рано чи
пізно все населення України буде охоплене ОТГ. Якими
вони будуть, залежить від людей, адже законодавством
передбачено добровільне формування майбутніх
об’єднань.
5 лютого 2015 року Верховна Рада ухвалила Закон №
157-VIII «Про добровільне об’єднання територіальних
громад». У добровільні ОТГ можуть об’єднуватися громади сіл, селищ і міст, що мають спільні межі.
Абзацом п’ятнадцятим статті 1 Закону України «Про
місцеве самоврядування» визначено, що право комунальної власності — право територіальної громади
володіти, доцільно, економно, ефективно користуватися і розпоряджатися на свій розсуд і в своїх інтересах
майном, що належить їй, як безпосередньо, так і через
органи місцевого самоврядування.
Законодавством у сфері державної реєстрації не
визначено особливостей державної реєстрації права
власності на об’єкти нерухомого майна за територіальною громадою, що утворилася в результаті об’єднання,
якщо у Державному реєстрі речових прав на нерухоме
майно міститься запис про право власності за територіальною громадою, що увійшла до складу ОТГ.
Статтею 327 Цивільного кодексу України встановлено, що у комунальній власності є майно, у тому числі
грошові кошти, яке належить територіальній громаді.
Управління майном, що є у комунальній власності, здійснюють безпосередньо територіальна громада та утворені нею ОМС.
Відповідно до частини третьої статті 8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», ОТГ є правонаступником всього майна, прав та
обов’язків територіальних громад, що об’єдналися, з
дня набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, обраною такою ОТГ.
У разі об’єднання всіх територіальних громад одного
району в одну ОТГ все майно спільної власності територіальних громад такого району є комунальною власністю ОТГ, а пов’язані з таким майном права та обов’язки
належать ОТГ з дня набуття повноважень сільською,
селищною, міською радою, обраною такою ОТГ.
У такому випадку право комунальної власності за

ОТГ виникає на підставі рішення всіх рад, що прийняли
рішення про добровільне об’єднання територіальних
громад.
Таким чином, за умови наявності записів у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно щодо власності територіальних громад, що були об’єднані відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання
територіальних громад», перехід права власності до
ОТГ буде відбуватися шляхом проведення державної
реєстрації права власності на нерухоме майно за зверненням представника сільської, селищної, міської ради,
обраної такою ОТГ, на підставі статті 8 Закону України
«Про добровільне об’єднання територіальних громад».
Враховуючи той факт, що перехід речових прав до
ОТГ здійснюється відповідно до ЗУ «Про добровільне
об’єднання територіальних громад» і є безумовним, для
проведення державної реєстрації прав до державного
реєстратора необхідно подати рішення відповідних рад
про добровільне об’єднання територіальних громад.
Натомість у випадку відсутності інформації про право власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та інформаційних системах, що діяли до
2013 року, державну реєстрацію за ОТГ буде проведено
на підставі документів, визначених статтею 27 Закону
України «Про державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень» і Порядком державної
реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів від
25 грудня 2015 року № 1127 (зі змінами), залежно від
способу набуття права власності.
Головне територіальне управління юстиції
у Тернопільській області.

Оголошення
До уваги власників автотранспорту

Тернопільська районна державна адміністрація (Організатор перевезень) оголошує конкурс на право здійснювати перевезення пасажирів на внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування в
звичайному режимі руху.
Перелік об'єктів конкурсу:
№ з/п

1

№ рейсів
номер
маршруту

Назва маршруту

15-32/2

Горішній Івачів (Чистилів) — Тернопіль

Час відправлення з
пунктів

Протяжність
маршруту
(км)

почат.

кінцев.

18

6-30

19-20

Періодичність виконання рейсів – щодня.
Умови конкурсу
Конкурси на перевезення пасажирів на автобусному
маршруті загального користування проводять відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт» та
Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування,
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України
від 3 грудня 2008р. №1081 (зі змінами), Правил надання
послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від
18.02.1997 №176 (зі змінами).
Для забезпечення належної якості та безпеки перевезень пасажирів на автобусних маршрутах, згідно з Порядком визначення класу комфортності автобусів, сфери
їхнього використання за видами сполучень та режимів
руху, затвердженого наказом Мінтрансзв'язку України
від 12 квітня 2007 р. № 285, на маршрутах протяжністю до
150 км допускається використання автобусів категорій
М2 (повна маса до 5 т) та М3 (повна маса більше 5 т). Клас
автобусів: на приміських маршрутах І, ІІ, ІІІ.
Обов’язкове надання конкурсної пропозиції на кожен
об’єкт конкурсу, що містить приміські маршрути, щонайменше одного транспортного засобу, пристосованого
для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями.
Наявність у перевізника-претендента необхідної кількості резервного рухомого складу відповідної місткості
згідно з підпунктом 4 п.12 Порядку проведення конкурсу
з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 3.12.08 №1081 (із змінами).
Забезпечення державних соціальних нормативів у
сфері транспортного обслуговування пасажирів.
Перевезення громадян пільгових категорій згідно з
чинним законодавством.
Забезпечення виконання вимог чинного законодавства, що регулює роботу автомобільного транспорту.

Кількість обор.
рейсів

Мінімальна
кількість
авт.

8

2

Дотримання трудового законодавства України, забезпечення належних умов праці.
Документи для участі у конкурсі приймають у закритому конверті з позначкою №1 та конверті з позначкою
№2, який містить документи з інформацією про те, на
який об’єкт конкурсу надає документи перевізникпретендент.
Документи на конкурс приймають до 18 травня 2018
року включно з 9 год. до 17 год. за адресою м. Тернопіль,
вул. Галицька, 38, Філія «Тернопільський ДОНКК» Українського державного підприємства з обслуговування іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс».
Увага! З питань щодо номерів рейсів та розкладів
руху автобусів на маршруті, бланків документів для участі в конкурсі, а також за довідками звертайтесь телефонами: 52-15-79, 52-45-90, за адресою: м. Тернопіль, вул. Галицька, 38, щоденно в робочі дні з 9 год. до 17 год. Філія
«Тернопільський ДОНКК» Українського державного підприємства з обслуговування іноземних та вітчизняних
автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс» (Робочий орган конкурсного комітету) та 43-58-74, за адресою:
м. Тернопіль, майдан Перемоги, 1, щоденно в робочі дні
з 8 год. до 17 год. 15 хв., відділ розвитку інфраструктури
та з питань цивільного захисту Тернопільської районної
державної адміністрації.
Конкурс відбудеться 7 червня 2018 року о 10 год.
у приміщенні Тернопільської районної державної
адміністрації, каб. 310.
Плата за один об’єкт конкурсу внутрішньорайонного приміського автобусного маршруту становить – 2200
грн.
Реквізити для перерахування коштів філія «Тернопільський ДОНКК» УДП «Укрінтеравтосервіс»: код 38758169 в
ТВБВ АТ «Ощадбанк» МФО 338545 р/р 26003300625017.
Конкурсний комітет з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що не
виходять за межі Тернопільського району.
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Невигадана історія

Невже Господь не бачить?..

Сашко лежав і плакав на ліжку в кімнаті дитбудинку. Йому було лише 4 роки, і він не розумів, куди поділися його мама і тато...
Маленьке сердечко стискалося від болю, схлипуючи, він
кликав: «Мамочко, мамочко...» Але ніхто не приходив, діти
спали, а вихователям не було діла до сліз чергової покинутої дитини.
Сашка народила якась десятикласниця і залишила в пологовому будинку. Через півроку його усиновила благополучна сім'я, в якій він прожив три з половиною роки. Всі
вважали, що малюкові дуже пощастило. Відразу знайшлися батьки, і він не встиг своїм маленьким розумом усвідомити, що його покинули.
Три з половиною роки Сашко жив у родині, де мама і
тато любили його... А потім мама Світлана сказала, що у
нього буде братик або сестричка. Сашко був дуже радий,
хоча навіть не розумів, чому.
З того часу все змінилося. Він почав відчувати, що не
потрібен мамі, а тата взагалі дратує. Малюк з усіх сил намагався зробити приємно своїй матусі, обіймав її, залазив
на коліна, але Світлана почала відсторонюватися.
Сергій, чоловік Світлани, завжди був проти усиновлення. Але дружина була в такому відчаї, що не могла
народити йому дитину, що врешті-решт він піддався на
вмовляння. «Я сподіваюся, що все складеться добре», —
сказав він.
Сашко ріс звичайною дитиною, яка приносить батькам
і радості, і турботи. Сергій навіть прив'язався до хлопчика,
грався, водив у парк на каруселі, в кафе на морозиво.
Минали роки. І, о диво, Світлана завагітніла! Воістину
промисел Божий! Які ж вони були щасливі, адже сталося
це всупереч усім діагнозам і прогнозам лікарів. У той момент ці дорослі люди не зрозуміли головного — цей дар їм
було дано за Сашка.
А хлопчик став зайвим, непотрібним. Тато перестав з
ним гратися і зовсім не звертав на нього уваги, мама думала про щось своє. Його годували, вигулювали, як собачку, а
вдома наказували—«місце!» Він почав плакати й обпісюва-

тися ночами, це шалено дратувало тата, він кричав, а якось
навіть надавав ляпасів.
Біль. Перший раз зіткнувшись із ним, малюк намагався
зрозуміти, чому все змінилося. Як можна було зрозуміти цій
маленькій безневинній душі, що вона чужа, що так і не стала
рідною для цих людей?
Сергій щодня починав розмову про те, що Сашка потрібно повернути в дитбудинок. Він наводив десятки аргументів, але головний з них був той, що у них з'явиться
свій, рідний, бажаний. Світлана не сперечалася з чоловіком, вона розуміла, що ніколи не буде любити чужу дитину так, як свою.
І ці, з дозволу сказати, батьки подали документи до суду
про відмову від опіки.
Нічого не розуміючи, малюк сидів на стільці в якомусь
коридорі, куди його привезли. А за зачиненими дверима
йшов суд. Суд, на якому мама і тато відмовлялися від
нього. Він озирався навколо, помічав співчутливі погляди і, зіщулившись у грудочку, оченятами, повними сліз,

дивився на чужих людей. Сашкові було дуже страшно,
він увесь тремтів.
Коли батьки вийшли, то тато навіть не глянув у бік
хлопчика. А мама підійшла до нього і сказала: «Сашко, ти
поїдеш з цієї тіткою».
Не озираючись, вона пішла за чоловіком, а хлопчик закричав і побіг слідом. Тітка схопила його за руку, а він, розуміючи, що трапилося щось дуже страшне, почав кусати
її, бити і вириватися. Він кричав: «Мамо, не йди!» Але Світлана не чула його.
Заплаканого Сашка привезли в якийсь страшний будинок. Завели в кімнату. Він швидко побіг у кут і закрив маленьке личко руками, ніби відгородився від усього. Думав,
що заплющить очі, а потім розплющить, і мама знову буде
поруч. Читатиме йому казки на ніч і цілуватиме, а тато
буде гратися з ним і підкидатиме до неба.
Минали дні, але мама не приходила і не забирала його.
Він плакав, плакав постійно, не грався з іншими дітьми.
Бідний малюк не знав, що його, такого беззахисного, вже
двічі зрадили.
Лише одна старенька няня могла умовити його поїсти.
Тітка Валя садила його на коліна, колисала, примовляючи:
«Бідний ти мій, бідний, за що ж тобі таке? Невже Господь
не бачить?» Сашко не розумів її, але йому ставало тепло, і
він засинав у неї на руках.
Даремно тітка Валя сумнівалася в Господньому провидінні. Світлана померла під час дуже важких пологів, народивши мертву дитину. А Сергій, який так сподівався на те,
що все буде добре, спився, втративши і роботу, і квартиру,
і свою душу.
А Сашка усиновила родина священика, який прочитав
про цей жахливий випадок у місцевій газеті. Їмость Марія,
у якої було п'ятеро власних дітей, ні хвилини не вагалася,
чи забирати хлопчика в сім'ю. І Сашко більше ніколи не
почувався чужим і покинутим.

Сад. Город

Дешево і сердито
Для захисту саду й городу від шкідників продається багато всілякої «хімії», але ці шкідливі
речовини з плодами потрапляють у наш організм. Чи є інші способи боротьби?
Досвідчені садівники і городники стверджують, що можна використовувати препарати з
аптеки. Звичайні дешеві лікарські препарати зможуть захистити наш город від шкідників і
збільшити врожай.
Йод
го треба розчинити 1 таблетку в 1 літрі води і води, настоювати

Це чудовий антисептик, тож його застосовують для профілактики хвороб рослин, попередження гнилі.
Розчином 5-10 крапель йоду в десяти літрах води рекомендують обприскувати полуницю і суницю перед цвітінням. Ця проста
процедура позбавить її від сірої гнилі й активізує життєві сили рослин. Процедуру проводять 2-3 рази через десять днів.
Розчином однієї краплі йоду на три літри
води один раз поливають розсаду помідорів, щоб збільшити продуктивність і розміри
майбутніх плодів. Після висадження розсади
в ґрунт можна провести йодне підживлення
ще раз, додавши у відро з водою три краплі
йоду. Норма поливу: 1 літр під кущ.
Якщо змішати в 10 літрах води 40 крапель
йоду, 1 літр сироватки і столову ложку перекису водню, вийде дієвий засіб для боротьби
з фітофторою.
Додавши до 9 літрів води 1 літр нежирного молока і 10-12 крапель йоду, одержують
розчин, що знищує несправжню борошнисту росу на огірках. Крім того, йод міститься
у складі засобів, що запобігають пожовтінню
огіркового листя і сприяють омолодженню
пагонів.

«Зеленка»

Нею замість садового вару можна змащувати місця після дрібного обрізування чи у
випадках випадкових ушкоджень.
40 крапель «зеленки», розчинені у відрі
води, допоможуть врятувати помідори від
фітофтори, а огірки — від борошнистої роси.
Можна розчинити флакон «зеленки» в 1 літрі
води, а потім потроху додавати у воду для обприскування. Така ж процедура сприяє кращому зав'язуванню плодів на вишні.

Трихопол

Цей препарат застосовують як профілактичний засіб проти фітофтори. Одну таблетку
розчиняють у 1 літрі води й обприскують помідори кожні два тижні.

Аспірин

Заражений грибком низькокислотний
ґрунт можна вилікувати аспірином. Для цьо-

полити розчином проблемну грядку.

Марганцівка

Насамперед, у рожевому розчині марганцівки (0,5 г на 100 мл води) рекомендують
протравлювати насіння перед посадкою,
щоби знищити можливих збудників хвороб,
які зимують на насінні. Для цього його замочують у розчині на 20 хвилин, а потім висушують. Якщо у відро рожевого розчину марганцівки (3 г на 10 літрів) додати борну кислоту
(на кінчику ножа), то вийде гарне весняне
підживлення для суниці, малини, смородини й аґрусу. Цей варіант підгодівлі доречний
для ділянок із піщаними ґрунтами.
2 чайні ложки марганцівки, розчинені в 10
літрах води, врятують суницю від сірої гнилі,
якщо обприскати ягоду після цвітіння.
У темно-рожевому розчині марганцівки
замочують картоплю перед посадкою, а також насіння картоплі перед закладкою на
збереження. Така обробка не подобається ні
дротянику, ні хвороботворним грибкам.
Крім того, розчиненою у воді марганцівкою поливають ґрунт для розсади, миють
шухляди, стаканчики і горщики, у яких планують вирощування розсади на вигонку зелені, обробляють зсередини і зовні теплиці й
парники для профілактики хвороб рослин.
Однак не варто надто захоплюватися поливами «рожевою водою». Надлишок марганцю в ґрунті може несприятливо позначитися на розвитку культур.

Крейда

Розчин крейди (1 ст. л. на відро води) застосовують для попередження обпадання
зав'язей у вишні й сливи, що ростуть на кислих ґрунтах. Через нестачу вапна у рослин не
формується кісточка, тому зав'язь і обпадає.
Потрібно рясно поливати розчином крейди
ґрунт під деревами два-три рази через 1012 днів.

Порошок гірчиці

Обпилений порошком ґрунт стане перешкодою для слимаків. У першій половині
літа настоєм обприскують ягідні кущі проти
аґрусової вогнівки і пильщиків (100 г на 10 л

2 дні, процідити,
розбавити навпіл водою й додати
40 г мила на кожні 10 л). Такий же
настій захистить плодові дерева
від гусениць яблуневої плодожерки
і листогризучих гусениць (обробити
дерева через 15-20 днів після цвітіння), допоможе капусті і коренеплодам позбутися попелиць, клопів, трипсів.

Господарське мило

Розчин застосовують проти попелиць на
овочевих культурах (200-300 г на 10 л теплої
води).

Тютюновий пил

Це універсальний засіб боротьби зі шкідниками. Пилом обсипають квіткові культури
сімейства капустяних, а також гвоздики, жоржини, гладіолуси, дельфініуми, іриси, півонії
для захисту від блішок, сисних комах (30-50
г на 10 кв. м ).
Настої та відвари тютюнового пилу врятують смородину, аґрус, вишню, черешню,
сливу, чорноплідну горобину від листогризучих гусениць, попелиць, п'ядака, пильщика.
Для приготування настою беруть 1 кг пилу
на 10 л теплої води, настоюють добу, перед
застосуванням проціджують і розбавляють
водою (1:3), додають 40 г мила на 10 л розчину. Обприскують плодові за 15 днів до збору
врожаю.

Мелений чорний і червоний
перець

У деяких випадках меленим перцем, як
чорним, так і червоним, можна замінити
тютюн. Розсипте перець у міжряддя після
поливу, перед розпушуванням, і він віджене
капустяних мух і блішок від редису.

Цукор

Розчин цукру (1 ч. л. на 1 л води) приверне бджіл до бджолозапилювальних гібридів.
Рослини потрібно обприскати.

Сіль

Розчин кухонної солі захистить полуничні
ділянки від мурах. Висипана на свіжий пень і

корінь пачка солі заглушить ріст щойно зрубаного дерева і куща. Той же метод не дасть
можливості розростися хрону: викопавши
непотрібні кущі, насипте на корені, що залишилися, трохи солі, і хрін загине.

Кефір

Убереже чорну смородину від борошнистої роси. Кущі зв'язують і обробляють сумішшю кефіру й води (1:1).

Яєчна шкаралупа

Захистить овочеві культури від палі. Шкаралупу вносять у ґрунт у вигляді розтертого
порошку, змішаного з олією, перед посівом.

Яблучний оцет

Попелиця його не витримує. Крім того,
оцет дієвий і проти грибкових захворювань.
Розчиніть 1 ст. л. в 1 л води й обприскуйте
рослини (у похмуру погоду).

Соняшникова олія

Змішана з водою олія захистить полуницю
від мурах. Для обприскування листя, ураженого грибком, візьміть 1 столову ложку олії
на 3 л води.

Лушпайка цибулі

Розкидана на ділянках садової суниці не
допустить до рослин кліщів. Відваром цибулиння можна обприскати посіви моркви,
щоб відігнати морквяну муху. Для обробки
моркви перед зберіганням використовують
настій (50-100 г лушпайки на 1 л води, настоювати 3-5 днів). Коренеплоди опускають у
нього на 10 хвилин і, не просушуючи, закладають у сховище.
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Футбол | Чемпіонат Тернопільського району

Спортивний калейдоскоп

Зухвалий новачок
захопив лідерство
Ігри другого туру вищої ліги показали, що минулорічні лідери, не зважаючи
на відхід багатьох досвідчених бійців, не збираються здавати свої позиції.
здобули надпринципову звитягу в гостях над сильною командою
«Динамо» (Дичків). На останніх трьох місцях із майже аналогічними показниками, але тільки в графі пропущених голів і з нульовим доробком в активі, перебувають представники Домаморича,
Кутківців і Козлова. Пелетон у першій лізі залишається єдиним,
де ще не було зафіксовано жодного мирного підсумку. Результати
другого туру першої ліги: Кутківці – Великі Гаї 0:4, Козлів – Мишковичі 0:2, Дичків – Товстолуг 0:1, Білоскірка – Домаморич 7:4, ГаїШевченківські – Байківці 0:2.

Урочисте відкриття нового футбольного сезону у с. Баворів Великогаївської об'єднаної територіальної громади.

Перша четвірка турнірній таблиці сезону-2017 здобула синхронні перемоги. Якщо команди зі Шляхтинців і Великої Березовиці перемогли з великим рахунком, то футболісти з Великих Бірок
і Плотичі доклали максимум зусиль, аби здолати опонентів. Обидва колективи першими пропускали, та все-таки здобули вольові
звитяги. На перше місце несподівано вискочив зухвалий новачок
з Івачева, футболісти якого здобути дві великі перемоги поспіль.
Щоправда, остання далася зусиллям значних утрат, оскільки в зустрічі з представниками Білої було вилучено по два футболісти в
кожної з команд.
На другому місці перебувають представники Великих Бірок, які
також набрали 6 балів. Догнати лідерів зможе хтось із двох колективів — чинний чемпіон із Плотичі, або учасник обласної ліги
чемпіонів зі Шляхтинців, які перенесли гру першого туру через
зайнятість останніх у кубковому турнірі. Замикають турнірну таблицю команди Соборного і Дубівців, які не здобули ще жодного
залікового балу. Результати ігор другого туру: Прошова – Плотича
1:3, Великий Глибочок – Шляхтинці 0:3, Велика Березовиця – Дубівці 6:2, Великі Бірки – Острів 2:1, Соборне – Озерна 2:3, Біла –
Івачів 0:3.
В першій лізі три колективи здобули по дві перемоги. Це —
футболісти з Товстолуга, Байківців і Мишкович, до того ж хлопці
тішать своїх уболівальників результативністю, забивши 9, 10 і 8
голів відповідно у стартових двох турах. Представники Товстолуга

Староста сіл Баворів та Застав'я Надія Салабай подарувала футбольні м'ячі капітану баворівської команди Ігорю Палчинському.

Футболісти другої ліги намагаються грати в «бразильському»
стилі — хто більше заб’є, той і переможе. Про це свідчать результати другого туру: Підгородне – Петриків 2:1, Плотича-2 – Курники
3:3, Лозова – Товстолуг-2 5:1, Баворів – Драганівка 4:2, Стегниківці – Смиківці 7:1, після якого лідерство зі стопроцентним показником захопили команди зі Стегниківців і Баворова, в якому відбулося урочисте відкриття нового футбольного сезону (на фото).
По чотири бали — в активі футболістів із Чистилова-Плотичі-2 і
Лозової (перші несподівано не змогли переграти на своєму полі
представників Курників). У хвості таблиці з нульовим показником
і з двома великими поразками в пасиві перебувають молоді колективи зі Смиківців і Товстолуга-2.
Юрій БУЧИНСЬКИЙ, заступник голови Тернопільської районної федерації футболу.

Продовження. Початок у номері №17 від 27 квітня 2018 року.

Календарі на сезон 2018-го
Перша ліга, перше коло
4-й тур (13 травня)

6-й тур (27 травня)

8-й тур (10 червня)

5-й тур (20 травня)

7-й тур (3 червня)

9-й тур (17 червня)

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

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

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

Друга ліга, перше коло
4-й тур (13 травня)

6-й тур (27 травня)

8-й тур (10 червня)

5-й тур (20 травня)

7-й тур (3 червня)

9-й тур (17 червня)

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

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

Курники – Підгородне
Петриків – Товстолуг -2
Плотича-2 – Драганівка
Лозова – Смиківці
Баворів – Стегниківці
Підготував Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Чинний чемпіон Тернопільської
області з футболу «Агрон-ОТГ»
(Тернопільський р-н) стартував на
власному полі з перемоги в новому
обласному чемпіонаті, здолавши ФК
«Тернопіль-ДЮСШ». Господарі першими відкрили рахунок. Після подачі
кутового у верховій боротьбі м’яч відскочив до Романа Мельника, який замкнув дальню стійку — 1:0. Наприкінці
першого тайму Микола Когут увійшов
у штрафний майданчик, а суперник порушив на ньому
правила.
Пенальті точно пробив капітан «Агрона»
Роман Мельник, оформивши дубль. У
другому таймі
захисник «Агрона» Сергій
Лук’янов ударом головою переправив м’яч у ворота, спіймавши голкіпера на приході
— 3:0. Завдяки якісно проведеній підготовчій роботі звітний поєдинок відвідали півтори тисячі вболівальників,
що є хорошим показником навіть для
професійних команд. Наступного туру,
6-го травня, «агронівці» зустрінуться
на виїзді з підволочиським «ЗбручемАгробізнесом».
Натомість іще один представник
Тернопільського району у вищій лізі
Тернопільщини, чинний володар
Кубка Тернопільської області «ДСОПоділля» зазнав поразки 0:2 на виїзді проти ФК «Бережани». Спершу
Тарас Стирчак перекинув м’яч зі штрафного через стінку, точно поціливши
в нижню «шістку» — 1:0. «Подоляни»
кинулися відіграватися, але бережанці спіймали їх на контратаці. Андрій
Засєдко та Олександр Грінько вийшли
вдвох на одного оборонця. Останній
пробив у дальній кут повз голкіпера
Владислава Бритковського — 2:0. Це
вже друга поспіль поразка футболістів
«ДСО-Поділля» в цьогорічній першості, яка опустила їх на дно турнірної
таблиці. Наступного туру, 6-го травня,
вони поміряються силами на полі у
Великій Березовиці з ФК «Вишнівець».
Інші результати другого туру вищої ліги
Тернопільщини: «Дністер» (Заліщики) –
«Збруч-Агробізнес» (Підволочиськ) 4:3,
ФК «Вишнівець» – ФК «Козова» 2:3.
Тернопільська «Нива» поступилася
на виїзді у 24-му турі другої ліги України другій команді північно-західної
групи — івано-франківському «Прикарпаттю» 0:2. Долю протистояння вирішив дубль одного з найкращих бомбардирів 3-го за рангом футбольного
дивізіону нашої країни Ігоря Худоб’яка.
Спершу він забив прямим ударом зі
штрафного за 10 хвилин до свистка
на перерву, вразивши ближній кут, а
на доданих до основного часу хвилинах головою встановив остаточний
рахунок у матчі. В суботу, 5-го травня,
«нивівці» прийматимуть на стадіоні у
Вишнівці Збаразького району лідера —
волочиський «Агробізнес». Нагадаємо,
в першому колі Тернопіль несподівано
завдав колективу з Волочиська першої
поразки в чемпіонаті (0:1). До того ж, це
єдиний матч першості цього сезону, в
якому представникам Хмельниччини
не вдалося забити.
Нападник тернопільської «Ниви»
Ігор Гатала вдруге поспіль отримав
виклик на навчально-тренувальний
збір студентської збірної України з
футболу, що відбувається з 2-го до
7-го травня в Івано-Франківську.
Відповідне звернення надійшло від
Всеукраїнської футбольної асоціації
студентів. У програмі збору — участь
студентської команди у Міжнародному кубку з футболу «Карпатський простір». Нагадаємо, взимку Ігор Гатала
вже отримував виклик до студентської
збірної України, взявши участь у традиційному Меморіалі Олега Макарова.
Підготував Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.
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Все буде смачно

Стартує сезон… шашликів
Головний атрибут відпочинку на свіжому повітрі — смажене м’ясо. Зі
свинини, баранини, птиці. Рецептів — безліч. Та є деякі секрети, які
допоможуть приготувати шашлик соковитим і м’яким.

Маринад «бульбашковий»
На 1 кг м’яса потрібно: 1 пляшка сильногазованої мінеральної води, 2 цибулини,
1 ч. л. солі, 1 ч. л. чорного перцю горошком,
свіжа зелень.
Приготування. Цибулю нарізати кубиками, перемішати з м’ясом, викласти
в каструлю, перекласти гілочками зелені,
кільцями цибулі, сіллю і перцем. Залити
водою.
Маринувати 4 години.
Маринад кефірний

На 1 кг м’яса потрібно: 0,5 л кефіру,
0,5 кг цибулі, 10 горошин чорного перцю, 1
ч. л. хмелі-сунелі.
Приготування. Цибулю порізати кубиками, трішки прим’яти, змішати з
хмелі-сунелі та сіллю. Перетерти м’ясо
з цибулевою сумішшю, залити кефіром,
вимішати так, щоб кефір покрив кожен
шматочок м’яса.
Маринувати 2 години.

Маринад з цибулею

На 1 кг м’яса потрібно: 700 г цибулі, 2
ч. л. чорного меленого перцю, сіль.
Приготування. Цибулю натерти на
дрібній тертці, додати перець і сіль, перемішати з порізаним м’ясом.
Залишити для маринування на 2 години.
Якщо м’ясо жорсткувате — на 3-4 години.

Маринад винний

На 1 кг м’яса потрібно: 0,5 л червоного
сухого вина, 2 цибулини, 1 ч. л. солі, 0,5 ч. л.
чорного меленого перцю.
Приготування. Цибулю порізати кубиками. М’ясо ретельно розтерти з перцем та
цибулею, залити вином і залишити на ніч.

Маринад пивний

На 1 кг м’яса потрібно: 250 мл світлого
пива, 2 середні цибулини, 100 мл олії, сік половини лимона, 1 ст. л. гірчиці в зернах, по
0,5 ч. л. червоного і чорного меленого перцю.
Приготування. М’ясо порізати на шматочки, залити пивом і витримати 2 години.
Потім пиво злити, м’ясо приправити прянощами, перекласти порізаною півкільцями цибулею та залити сумішшю олії з лимонним соком.
Маринувати 10 годин.

Маринад коньячний

На 1 кг м’яса потрібно: 70 мл коньяку,
100 мл соєвого соусу, 1 стручок гострого
перцю (можна замінити червоним меленим), 1 ч. л. чорного перцю горошком, 1 велика цибулина, 2 ст. л. рафінованої олії.
Приготування. Цибулю і червоний гострий перець порізати півкільцями. М’ясо
скласти у каструлю, перекласти цибулею
і перцем. Коньяк, соєвий соус і олію змішати, залити цим маринадом м’ясо. Стру-

сити каструлю, щоб в маринаді опинився
кожен шматочок. Маринувати не менше 2
годин, періодично струшуючи каструлю.

Маринад аджичний

На 1 кг м’яса потрібно: 1 півлітрова
баночка аджики, 10 горошин чорного перцю, 1 ч. л. солі, 0,5 скл. яблучного оцту.
Приготування. М’ясо пересипати перцем, додати аджику й оцет, добре перемішати. Маринувати 2 години.

Маринад лимоннооливковий

Маринад гранатовий

На 1 кг м’яса потрібно: 2 скл. гранатового соку, 0,5 скл. горілки, пучок кінзи, пучок
м’яти, 1 ч. л. чорного меленого перцю, 1 ч. л.
солі, 1 цибулина.
Приготування. Зелень і цибулю крупно
посікти, з’єднати з сіллю та перцем, натерти
цією сумішшю порізане м’ясо. Викласти його
в глибоку посудину, пересипати цибулею із
зеленню. Залити гранатовим соком з горілкою. Маринувати 8-10 годин.

Маринад томатний

На 1 кг м’яса потрібно: 0,5 скл. оливкової олії, сік половини лимона, 3 зубці часнику, 1 ч. л. солі, 1 ч. л. червоного меленого
перцю, базилік.
Приготування. Часник пропустити
через прес, додати до порізаного м’яса,
посолити, поперчити, добре перемішати,
втираючи спеції в кожен шматочок. Залити олією. Лимон розрізати навпіл і видушити сік, ще раз добре вимішати. Маринувати 3 години.

На 1 кг м’яса потрібно: 500 мл томатного
соку, 3 цибулини, 100 мл яблучного оцту (можна замінити білим сухим вином, але не столовим оцтом), по 0,5 ч. л. меленого мускатного
горіха, коріандру і чорного перцю.
Приготування. М’ясо порізати на шматочки і добре натерти сумішшю мускату,
перцю й коріандру. Цибулю порізати кільцями. Скласти м’ясо у каструлю, перекласти
цибулею. Залити сумішшю томатного соку і
яблучного оцту. Маринувати 8-10 годин.
Смачного!

Реклама

Дитячий майданчик
Соромно перед соловейком
Оля й Ліда, маленькі першокласниці,
пішли до лісу. Після втомливого шляху вони
сіли на траві відпочити й пообідати.
Витягли з сумки хліб, масло, яєчка. Коли
дівчата вже закінчили обідати, недалеко від
них сів на дерево соловейко й заспівав.
Зачаровані
прекрасною піснею Оля й Ліда
сиділи, боячись
поворухнутись.
Соловейко перестав співати.
Оля
зібрала недоїдки й
шматки
газети, кинула під
кущ.
Ліда зібрала недоїдки в газету, загорнула
й поклала в сумку.
— Навіщо ти зібрала сміття? — запитала
Оля. — Це ж у лісі... Ніхто не бачить...
— Соромно перед соловейком, — тихо відповіла Ліда.
Василь СУХОМЛИНСЬКИЙ

Загадки

Як щось гарно заблищить,
То вона туди й летить…
У гніздо несе оздоби,
Все красуні до вподоби! (Cорока)
Сіра пташка на лужку
Нам кує : «Ку-ку, ку-ку-ку».
Та погану звичку має — яйця в гнізда підкладає.
Ця матуся-вередуля називається… (зозуля).

Знайди відмінності

Цікаво про пташок

Пташині гнізда бувають дуже різноманітними.
Наприклад,
у синички гніздо — як
рукавичка, в зяблика і
стрижа — схоже на кульку, у вивільги — нагадує
мініатюрну колиску, підвішену до гілки. Жайворонки в’ють гнізда у невеличких ямках у землі, а дятли влаштовуються
в дуплах. Не будує гнізда тільки зозуля, бо вона
підкидає яйця до чужих гнізд. Зозуленя, зазвичай, вилуплюється першим і відразу виштовхує
з гнізда яйця чи пташенят господаря.

Лабіринт

