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З любов’ю  
до вас!

50 років

ТОВ ЕКК “Роміс” 
Проводить експертну оцінку нерухомого майна:
будинків, квартир, земельних ділянок тощо.

Роботи із землеустрою:
приватизація землі; геодезичні роботи;
нормативна оцінка земельних ділянок.

м.Тернопіль, вул. Крушельницької, 18, 7-й пов., 
тел./факс 43-50-27, 067 797-93-04 Тернопільський об'єднаний  

міський військовий комісаріат
м. Тернопіль, вул. Тролейбусна, 5, 

тел.: (0352) 43-58-19, 066 086-83-24
Грошове забезпечення від 7000 грн.,  
одноразова грошова допомога 10000 грн.
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Фотоархів. 
Стежки тріум-
фів та небезпек 
у житті простого 
українця

«І мене в сім’ї 
великій,  
в сім’ї вольній, 
новій...  

9 маловідомих 
місць Захід-
ної України, 
які варто 
відвідати
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Весна надії  
та сподівань
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Дата була обрана не випадково. Саме у бе-
резні 2014 року  війська Російської Федерації 
анексували Кримський півострів. Водночас, 
на південно-східних територіях активно про-
водилися проросійські мітинги із закликами 
приєднання до РФ, захопленням адміністра-
тивних будівель і підняттям російських пра-
порів.

Тоді з лав «Самооборони Майдану» був 
сформований Перший добровольчий баталь-
йон Національної гвардії. 14 березня 2014 року 
більше п’яти сотень бійців прибули на полігон 
у Нові Петрівці Київської області.

За постанову, яка узаконює нове свято для 
українців, проголосував 231 народний депу-
тат. Верховна Рада України установила відзна-
чення Дня українського добровольця «з метою 
вшанування мужності та героїзму захисників 
незалежності, суверенітету та територіальної 
цілісності України, сприяння подальшому 
зміцненню патріотичного духу в суспільстві, 
посиленню суспільної уваги та турботи до 
учасників добровольчих формувань та на під-
тримку ініціативи громадськості».

Історичний екскурс свідчить, що феномен 
добровольства здавна притаманний україн-
цям. Одним із перших таких прикладів можна 
назвати Запорізьку Січ — воєнізовану струк-
туру з добровольчих батальйонів, які століття-
ми боронили Україну.

Інший яскравий приклад, але вже з нової 
історії України, — легіон Українських січових 
стрільців, що теж формувався винятково на 
добровольчих засадах. Події Першої світової 
війни українці вирішили використати задля 
втілення заповітної мрії про незалежність. До 
лав УСС записалося майже 20 тисяч добро-
вольців. Згодом австрійська влада дозволила 
лише 2500 воякам прийняти присягу й утво-
рити легіон УСС.

Як і тоді, в далекому 1914 році, у 2014 укра-
їнські добровольці нічого не мали: ані від-

повідного озброєння, ані одягу, ані взуття. 
Попри це, безстрашні бійці зажили слави най-
відважніших вояків. «З нами йшли в наступ 
українські добровольці. Це, мабуть, найкра-
щий відділ із усієї австро-угорської армії», — 
йшлося в німецькому повідомленні з фронту 
до командування Південної армії. Саме тоді 
на західноукраїнських землях розпочався по-
тужний волонтерський рух. По суті, місцеве 
населення одягало й годувало українських 
добровольців, надсилало на фронт так звані 
«любистки» — спеціальні посилки-пакунки.

Потім було полум’я Другої світової — і зно-
ву добровольці першими стали на захист Бать-
ківщини.

Але найяскравішим прикладом феноме-
на українського добровольства, безсумнівно, 
стала Революція Гідності. Тоді тисячі грома-
дян вийшли на майдани країни, висловлюючи 
протест проти антидержавної політики тодіш-
нього керівництва країни, а потім зі зброєю 
в руках першими вступили в протистояння з 
озброєними «до зубів» російськими найман-
цями.

Рекордна явка у військкомати країни була 
зафіксована навесні 2014 року. Люди прихо-
дили самі, не чекаючи на повістки. Інші само-
організовувалися в батальйони й вирушали 
на схід. Саме завдяки добровольцям — їхній 
мужності, відданості національним інтересам 
і щирому патріотизму — вдалося зупинити 
агресора, мобілізувати сили в тилу й озброїти 
армію.

Українські добровольці стали гордістю 
українського народу та водночас головним 
болем Кремля. Згідно з даними статистики, у 
воєнному конфлікті в зоні АТО взяли участь 
майже 40 добровольчих батальйонів. Пере-
важна більшість із них перетворилася на вій-
ськові частини силових структур. Втім, є серед 
них і такі, що продовжують залишатися ціл-
ком незалежними формуваннями та не підпо-

рядковуються жодному силовому відомству 
(ДУК, ОУН тощо).

Загалом з початку російської агресії на Дон-
басі до лав Збройних сил України долучилися  
понад 100 тис. добровольців, багато з них вже 
поклали голови у боях на сході України. Про 
це повідомив спікер Міноборони Дмитро Гу-
цуляк. Поряд із тим, переважна більшість сьо-
годні перебуває в оперативному резерві ЗСУ 
першої черги та вже у формі української армії 
продовжує захищати рідний край від загарб-
ників.

«Традиції добровольців були закладені у 
новітню українську армію, яка за останні роки 
значно змінилася, — інші умови, зброя, ви-
шкіл, медичне забезпечення, техніка. Єдине, 
що залишилося незмінним, — любов до Укра-
їни, віра у перемогу і підтримка людей! Дякую 
всім воїнам-добровольцям — тим, хто працює 
в Національній поліції, служить в Національ-
ній гвардії, перевівся до лав Збройних Сил, 
або займає активну громадянську позицію в 
цивільному житті. Ваша єдність і рішучість 
нині дуже потрібні Україні! Своєю самовідда-
ною службою і героїчними вчинками ви вко-
тре доводите, що неможливо перемогти тих, 
хто готовий за Батьківщину віддати своє жит-
тя», — зауважив під час нещодавньої зустрічі 
з добровольцями Президент України Петро 
Порошенко.

З нагоди відзначення цього свята на 
Театральному майдані Тернополя від-
бувся урочистий захід. Тернополяни та 
гості міста вшанували учасників АТО, 
які загинули за єдність України. Також 
бійцям-добровольцям вручили відзна-
ки, у тому числі й посмертно. Державні 
нагороди отримали члени їх сімей.

Продовження на сторінці 6. 

14 березня на державному рівні Україна вперше відзначила День добровольця та вшанувала тих, хто у 2014 році кинувся 
рятувати країну від агресії Кремля. Це — свято людей, які за покликом власного серця стали на захист Батьківщини.

Тема тижня

Україна відзначила День добровольця
День українського добровольця, 
Тернопіль, 2017. 
Світлина Миколи Василечка



Подільське слово | №11 (5218)
п'ятниця,  17 березня 2017 2 Подільське

На часі

Податкові новини

Офіційне

Актуально

Майже 30 мільйонів – у бюджеті району
Про надходження податкових платежів 

до бюджету Тернопільського району інфор-
мувала заступник начальника Тернопіль-
ської ОДПІ Лариса Березюк. Вона зазначи-
ла, що впродовж січня — лютого цього року 
казна району (разом із територіальними гро-
мадами)  отримала 29,5 млн. грн. таких над-
ходжень. А це майже на 11 мільйонів більше, 
ніж за такий же період минулого року.

Більшість надходжень — податок на до-
ходи фізичних осіб, якого надійшло 16,5 млн. 
грн. Ще 6,6 млн. грн. — єдиний податок, 2,9 
млн. грн. — акцизний податок. Землекорис-

тувачі району внесли до бюджету 2,8 млн.
грн. плати за землю. Також, Лариса Березюк, 
інформувала, що Тернопільська ОДПІ за-
прошує жителів району  до 1 травня  подати 
податкові декларації та сплатити податки з 
неоподаткованих у 2016 році доходів. 

Консультації, тренінги та надання прак-
тичної допомоги у заповненні декларації 
можна отримати у Центрі обслуговування 
платників за адресою: вул. Білецька, 1 та за 
телефонами: 43 46-10, 43-46-46.

Відділ організації роботи  
Тернопільської ОДПІ.

Час місцевий

Витяг із наказу військового комісара
Тернопільського об’єднаного міського військового комісаріату
03.03.2017    м. Тернопіль    № 44 агд

Про призов громадян України чоловічої статі  
м. Тернополя та Тернопільського району  
на строкову військову службу  
в квітні–травні 2017 року
На підставі Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” та Указу 

Президента України від 24 лютого 2017 року № 44/2017 з 03 квітня по 31 травня 2017 року 
проводиться призов громадян на строкову військову службу.

З метою організованого проведення чергового призову громадян на строкову військо-
ву службу

НАКАЗУЮ:
1. Усім громадянам міста Тернопіль та Тернопільського району, 1999 року народження, 

яким в період чергового призову виповниться 18 років, а також громадянам, які народи-
лися в 1990-1998 роках і втратили право на відстрочку від призову, або не були призвані 
раніше на строкову військову службу з різних обставин, з’явитися на призовну дільницю 
Тернопільського об’єднаного міського військового комісаріату для призову на строкову 
військову службу за адресою: м. Тернопіль, вул. Тролейбусна, 5 у зазначений час і з до-
кументами, які зазначені в особистих повістках. Громадянам, які не отримали особистих 
повісток для призову на строкову військову службу, також прибути в Тернопільський 
об’єднаний міський військовий комісаріат 10 квітня 2017 року і мати при собі документи, 
які засвідчують особу.

2. Усім особам призовного віку, які підлягають призову на строкову військову службу 
і тимчасово перебувають за межами міста Тернопіль та Тернопільського району, негайно 
повернутися до місць постійного проживання і з’явитися у районний військовий коміса-
ріат за місцем військового обліку для проходження призовної комісії.

3. Громадяни, які ухиляються від призову і не з’являються за повісткою до військового 
комісаріату, несуть відповідальність згідно з законодавством.

4. На підставі Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" керів-
ники підприємств, установ, організацій кооперативів та навчально-виховних закладів, 
незалежно від підпорядкування і форм власності, зобов’язані відкликати призовників з 
відряджень і забезпечити їх своєчасне прибуття на призовну дільницю.

Військовий комісар Тернопільського об’єднаного міського військового комісаріату  
підполковник М.П.БОЙКО.

РНБО вирішила припинити 
переміщення вантажів  
через лінію зіткнення
У середу вранці Президент Петро Порошенко, відкриваючи засідання РНБО, запро-
понував прийняти рішення про повну зупинку транспортного сполучення з окупова-
ними територіями.

Коментуючи результати 
засідання, секретар РНБО 
України Олександр Турчинов 
заявив: "Усвідомлюючи заго-
стрення загроз економічній і 
енергетичній безпеці України, 
спровоковане свідомими діями 
терористів, та враховуючи те, 
що РФ почала на державному 
рівні визнавати "документи" 
самопроголошених республік, 
з метою захисту прав і свобод 
громадян України та забезпе-
чення національної безпеки 
України РНБО вирішила: тим-

часово, до реалізації пунктів 
1-2 Комплексу заходів з вико-
нання Мінських домовленос-
тей від 12 лютого 2015 року, а 
також до повернення під укра-
їнську юрисдикцію захоплених 
підприємств, припинити пере-
міщення вантажів через лінію 
зіткнення". Виняток щодо пе-
реміщення вантажів буде зро-
блено лише для гуманітарних 
вантажів українських та між-
народних гуманітарних орга-
нізацій, ООН, Міжнародного 
комітету Червоного Хреста.

За його словами, Кабінету 
Міністрів доручено невідкладно 
розробити і запровадити план 
заходів із забезпечення безпеч-
ного і надійного функціону-
вання паливно-енергетичного і 
металургійного комплексу Укра-
їни, проаналізувати негативний 
вплив на  економіку та бюджет 
країни і вжити заходів щодо їх 
мінімізації.

"Міністерству внутрішніх 
справ України, Національній по-
ліції України, Національній гвар-
дії України за участю Служби 
безпеки України доручено невід-
кладно припинити переміщення 
вантажів через лінію зіткнення 
залізничними й автомобільними 
шляхами та створити умови для 
залучення громадського контр-
олю щодо виконання цього рі-
шення", — додав секретар РНБО 
України.

Турчинов також зазначив, що 
керівництво антитерористичної 
операції у Донецькій та Луган-
ській областях повинно вжити 
вичерпних заходів з нейтралі-
зації можливих збройних про-
вокацій.

Час здавати зброю
Згідно зі статтею 263 Кримінального кодексу України, носіння, 

зберігання, придбання, виготовлення, ремонт, передача та збут вог-
непальної зброї, боєприпасів і вибухових речовин або вибухових 
пристроїв без передбаченого законом дозволу караються позбавлен-
ням волі на строк від 3 до 7 років.

Громадяни, які добровільно здали вогнепальну зброю всіх зраз-
ків, холодну зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові 
пристрої, що зберігалися в них без дозволу органів внутрішніх справ, 
звільняються від кримінальної та адміністративної відповідальності.

Якщо ж мисливська зброя та спецзасоби не значаться серед викра-
деного чи серед того, що розшукується, їх дозволяється зареєструва-
ти на особу, яка їх добровільно здала.

Основна мета місячника — ознайомлення громадян України з іс-
нуючими нормами чинного законодавства щодо звільнення їх від 
кримінальної відповідальності за умови добровільної здачі зброї та 
вибухових матеріалів і надання можливості позбутися зазначених 
предметів і матеріалів, які вони незаконно зберігають.

Стосовно добровільної здачі зброї, боєприпасів, вибухових ре-
човин звертайтеся до Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Терно-
пільській області, адреса: м. Тернопіль, вул. Степова, 45.

Візьміть до уваги

Індекс демократичного розвитку областей України

Тернопільська область — друга  
в рейтингу демократичного розвитку
Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень і Асоціація регіональних 

аналітичних центрів реалізували проект «Сприяння реформам та розвиток підзвітності 
в регіонах України», в рамках якого було здійснено дослідження індексу демократичного 
розвитку областей України. І Тернопільщина тут — серед кращих.

Дослідження провели за підтримки National Endowment for Democracy (NED). Згідно з 
результатами, Тернопілля — на другому місці в рейтингу з індексом демократичності 
3,42. Кращий показник тільки в Івано-Франківської області — 3,45. У ТОП-3 також 
Хмельниччина —3,40.

А от найгірші результати мають Одеська, Миколаївська та Житомирська області.

Степан Барна:  
"Порядок має бути всюди, а ми 
повинні зберігати єдність"
Голова Тернопільської обласної державної адміністрації 
прокоментував події, що відбулися в ніч на 14 березня під 
стінами адмінбудівлі обласної ради.
«По-перше, ніколи не боявся спілкуватися з людьми. Поважаю право 

кожного громадянина на мирний протест. Категорично відкидаю будь-які 
форми силового протистояння, які можуть мати місце на території області 
та України. Стою на позиції територіальної цілісності нашої держави і не-
ухильного виконання норм Конституції», — наголосив Степан Барна.

Щодо нічних подій під будівлею на вул. Грушевського голова ОДА зазна-
чив, що мав спілкування з громадськими активістами, представниками різ-
них депутатських фракцій Тернопільської обласної ради. 

«Стою на тій позиції, що ми сьогодні маємо зберігати єдність, робити 
все для того, щоб не відбувалося розхитування ситуації в країні», — за-
уважив Степан Барна.

Також він повідомив, що мав розмову з представниками Адміністрації 
Президента, і усі учасники блокування звільнені, отже, причин для хвилю-
вання немає.

«Водночас хочу повідомити, що було виявлено більше шести власників 
одиниць зброї. Сьогодні навіть у зоні, де триває антитерористична опера-
ція, забороняється носіння зброї. Тим більше на мирних територіях і там, 
де є скупчення людей. Тому порядок має бути всюди, незалежно від того, 
де відбувається подія», — додав Степан Барна.

 
Нагадаємо, в ніч з 13 на 
14 березня громадські 
активісти під керівни-
цтвом ВО «Автомай-
дан» палили шини на 
вул. Грушевського під 
стінами приміщення 
облради. 
Голова Тернопільської 
обласної адміністрації 
Степан Барна прийшов 
до протестувальників.
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Президент Петро Порошенко заявив, що пробні ешелони 
з українським вугіллям з окупованих територій вже пішли 
в Російську Федерацію. Про це він розповів під час виступу на 
засіданні Ради національної безпеки та оборони. "Через сотні не-
контрольованих Україною кілометрів українсько-російського кор-
дону вони легко можуть отримати все, що їм треба - із Російської 
Федерації. І так само продати туди все, що їм треба", — сказав По-
рошенко. Глава держави також висловив думку, що за півтора міся-
ці блокадники не наблизили, а віддалили перспективу повернення 
цих районів, послабили вплив України по той бік лінії зіткнення. 
У вівторок ватажок так званої "ДНР" Олександр Захарченко також 
заявив про відправку "пробної" партії вугілля в РФ.

Тернопільська облрада закликала звільнити з посад міністра 
внутрішніх справ Арсена Авакова та заступника начальника 
Національної поліції В’ячеслава Аброськіна через застосу-
вання сили до учасників блокади на Донбасі. У своєму зверненні 
депутатський корпус висловив стурбованість фактом силового 
розгону учасників блокади. Про це йдеться у зверненні до Пре-
зидента України Петра Порошенка, Прем’єр-міністра Володимира 
Гройсмана та Голови Верховної Ради Андрія Парубія, прийнятому 
на позачерговій сесії обласної ради, що відбулася 14 березня. За 
це звернення депутатський корпус проголосував одноголосно, 
проект підтримали всі 47 зареєстрованих депутатів. Попередньо 
в залі виступили представники всіх фракцій, а також представники 
громадських організацій та воїни АТО і засудили силовий розгін 
учасників блокади та торгівлю з окупованими територіями.

У рамках програми «Турбота» з обласного бюджету в період з 
2017 по 2020 роки спрямують понад 10 млн. грн. на підтримку 
учасників АТО та бойових дій. «Наше завдання — щоб кожен до-
броволець, захисник нашої держави, був максимально забезпечений 
щодо соціального захисту. Ми повинні кожному надати можливість 
отримати земельну ділянку, а також оздоровлення у санаторних за-
кладах Тернопільської області», — наголосив голова Тернопільської 
обласної державної адміністрації Степан Барна. Він також додав, що 
68 військовослужбовців-добровольців у Тернопільській області вже 
отримали відповідний статус учасника бойових дій.

За сприяння служби зайнятості Тернопілля впродовж січня-
лютого 2017 року працевлаштовано 3,8 тис. осіб. Цьогоріч на-
мітилася позитивна динаміка щодо збільшення кількості робото-
давців, які подали вакансії у центри зайнятості області. Загалом за 
цьогорічні місяці кількість вакансій у базі обласної служби зайня-
тості зросла на 52% до 8700 одиниць. На 1 березня 2017 року акту-
альними були 2342 вакансії, у т.ч. для робітників – 1429, для служ-
бовців – 759, для осіб, які не потребують спеціальної підготовки, 
– 154. На одне вільне робоче місце в середньому по області пре-
тендувало 5 безробітних. Серед службовців роботодавці області 
найбільше мали потребу у менеджерах, бухгалтерах, інженерах, 
касирах, адміністраторах, серед робітничих професій – шукали 
продавців, водіїв автотранспортних засобів, кухарів, трактористів, 
перукарів, слюсарів з ремонту автомобілів, офіціантів, швачок, а 
без кваліфікації – були потрібні підсобні робітники, прибиральни-
ки приміщень та територій, вантажники.

У січні-лютому 2017 року до бюджету від платників податків 
із Тернопільщини надійшло 24,2 млн. грн. військового збору. 
В обласному управлінні Державної фіскальної служби кажуть, що 
прогнозований показник було перевищено на 3,7 млн. гривень. 
Порівняно з минулим роком,  військовий збір зріс на 37,5% або на 
6,6 млн. гривень. «Серед основних чинників позитивної динаміки 
сплати військового збору – зростання фонду оплати праці, резуль-
тати заходів щодо легалізації найманих працівників, адже, як відо-
мо, військовий збір сплачується з легальних доходів», — поясню-
ють податківці.

У Тернополі збирають кошти на виготовлення меморіальної 
дошки поету та громадському активісту Георгію Петруку-
Попику. Відкриття дошки, загальною вартістю 143 000 грн., пла-
нують присвятити  85-річчю від дня народження поета та політи-
ка, яке припадає  на 18 квітня 2017 року. Реквізити для переказу 
коштів: отримувач: Петрук-Попик Ганна Василівна; установа банку: 
Тернопільське відділення №770 ПАТ «УКРСОЦБАНК»; МФО: 300023; 
код отримувача: 1635910380; рахунок: 26204012091844; призна-
чення платежу: для виготовлення меморіальної дошки пам’яті 
Георгія Петрука-Попика.

При Тернопільській регіональної філії державного підприємства 
«Центр державного підприємства земельного кадастру» 
створено відділ державної реєстрації, який здійснює державну ре-
єстрацію речових прав на нерухоме майно і державну реєстрацію 
юридичних осіб і фізичних осіб–підприємців.

Місцезнаходження:
46008, вул. Живова, 32а, м. Тернопіль, Терно-

пільська обл.
тел/факс (0352) 52-09-92
e-mail: dzk_drrp@te.ukr.net
Графік роботи:
Понеділок - четвер - з 9 год. по 18 год.
П’ятниця - з 9 год. по 16:45 год.
Обідня перерва - з 13 год. по 13:45 год.
Вихідні дні: субота, неділя.

Індекси споживчих цін у лютому
За даними Державної служби статистики України, індекс споживчих 

цін по Тернопільській області в лютому 2017 року по відношенню до 
січня 2017 року становив 101,4%, з початку року – 102,7%, по Україні – 
101,0% та 102,1% відповідно. Дані по Україні – без урахування тимчасо-
во окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя 
та частини зони проведення антитерористичної операції.

Головне управління статистики у Тернопільській області.

Офіційне

Агробізнес

Весна надії та сподівань
Тернопільський район, який у грудні відсвяткував своє 50-річчя, є аграрно-
промисловим. Вагома частка грошових надходжень від господарської та виробни-
чої діяльності сільгоспвиробників і фермерів, приватних підприємців становить 
майже 70 відсотків. 

Ремонт багатостраждальної траси  
"Тернопіль – Львів" завершать уже цьогоріч

Торік, незважаючи на погодні катаклізми, сер-
йозне зміщення температурного режиму, раптову 
снігову аномалію на початку листопада, зібрали 
ввесь урожай пізніх культур, виорали, засіяли ози-
мі культури. 

Наразі 8920 гектарів озимих перебувають у 
задовільному стані. Подають надію на високий 
урожай 3,2 тис. га озимого ріпаку, 1250 гектарів 
озимого ячменю. Більше половини озимого кли-
ну вже підживили. Бурякосіюючі господарства 
району вчасно завершили й зяблеву оранку. Ті 
аграрії, які не досіяли озимину, збільшать площі 
під посів кукурудзи, сої, гречки, гороху, овочів і 
картоплі, кормових культур. Під ранні зернові та 
зернобобові культури буде відведено понад 16,4 
тис. гектарів. 

До початку весняних робіт майже стовідсотково 
готова ґрунтообробна й посівна техніка, трактори, 
автотранспорт. Однак нижче від потреби аграрії 
забезпечені пальним, мінеральними добривами. 
Дещо важче буде з придбанням усього арсеналу 
засобів та препаратів захисту й обробітку рослин 
проти бур’янів і шкідників.

Чого очікувати від посівної кампанії 
2017 р., які настрої панують сред хлібо-
робів на початку сезону польових робіт, 
про проблеми сільськогосподарського 
виробництва розповідають знані аграрії 
Тернопільського району. 

Ігор Олійник, керівник ФГ «Олійник»,  
депутат Тернопільської районної ради
«Як фермер із досвідом вже нічого доброго ні від 

держави, ні від погоди не чекаю. Як Бог дасть, так 
і буде. Польовий асортимент залишився сталим — 
пшениця, кукурудза, соя, зернобобові, гречка».

Володимир Крупніцький, директор  
ПП «Агрофірма «Медобори»,  
депутат Тернопільської районної ради
«Якщо говорити про те, як на посівній 2017 року 

(а вона обійдеться на 30 відсотків дорожче, ніж торік) 
позначиться перехід на загальну систему оподатку-
вання, то, насамперед, нам доведеться змінити графі-
ки закупівель і продажів. Імовірне додаткове знижен-
ня рентабельності, порівняно з попередніми роками. 
Найбільшого удару зазнає тваринницька галузь, адже 
де тонко, там і рветься. Розраховуємо на дотацію на 
молочне тваринництво, інакше воно залишиться 
збитковим. Така думка й моїх колег, керівників мо-
лочних господарств району — ТОВ «Дружба», ТОВ 

«Стегниківці», ТОВ «Агрокомплекс», тернопільської 
філії ПрАТ «Райз-Максимко». Хочеться зберігати 
оптимізм, та й в агрофірмі люди налаштовані на ро-
боту. Будемо живі — все буде гаразд. Озимину піджи-
вили, грейдеруємо польові дороги».

Юрій Федорчак, директор тернопільської філії 
ПрАТ «Райз-Максимко», с. Забойки
«Я не помилюся, якщо висловлю думку бага-

тьох аграріїв України: настрій у нас песимістич-
ний. Після ухвалення низки популістських законів 
і оподаткувань, ми опинилися на межі виживання. 
Стосовно підняття мінімальної зарплати, то вона 
у нас була вищою за встановлену норму, проте по-
тихеньку збільшуємо — люди на селі мають жити 
достойно».

Анатолій Бучинський, керівник ФГ «Бучинський», 
депутат Тернопільської районної ради, с. Застав’є
«Завершуємо підживлювати озимі культури. На-

сіння маємо, техніка — і ґрунтообробна, і посів-
на — на лінійці готовності, люди також. Дизельне 
пальне, витратні матеріали, іноземне насіння, засо-
би захисту рослин дорожчають, бо ціна залежить 
від курсу валют. Вартість ремонту техніки за остан-
ні два роки зросла в півтора-два рази. Адже посіяти 
насіння мало, треба працювати за новітньою техно-
логією, а це — великі витрати».

Володимир Новосад, головний агроном  
ПП «Агрон», ФГ «Березовський»
«До весняних робіт готувалися заздалегідь, як 

кажуть у народі: «Готуй сани влітку, а воза взимку». 
Увесь озимий клин підживлено, прогрейдеровуємо 
всі польові дороги та під’їзди до ланів. Весняний 
хліборобський загін готовий хоч сьогодні виїхати 
в поле. Турбують розмови навколо відкриття рин-
ку продажу земель, податкового та цінового тиску 
на аграріїв. У складних умовах війни, коли святу 
земельку треба збіжжям засівати, а не осколками 
мін і снарядів, важко щось передбачити. Ми стали 
обережні, зайве не ризикуємо. У зв’язку зі значним 
зменшенням посівів цукрових буряків, формуємо 
остаточні плани щодо сівозміни, проте якихось 
великих змін та перекосів у вирощуванні сільгосп-
культур я не прогнозую. Це моя 24-та  хліборобська 
весна у цьому уславленому працею колективі, як і в 
наших керівників — Юрія та Наталії Березовських. 
Усім нам бажаю хліба смачного, здоров’я міцного й 
мирного неба над головою!»

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ,  
спеціально для «Подільського слова»

На часі

Торік на ремонт дороги на-
ціонального значення, яка спо-
лучає два західноукраїнські 
обласні центри, було передба-
чено майже 47 мільйонів гри-
вень. Тим часом радник голови 
«Укравтодору» Олександр Кава 
заявив, що у 2017 році трасу 
буде оновлено.

«Цього року буде завершено 
ремонт дороги «Львів – Луцьк», 
і, можливо, траси «Львів – Терно-
піль». Нині цю 120-кілометрову ма-

гістраль транспорт долає за 3-3,5 
години, тоді як якісними дорогами 
в Європі таку ж відстань можна 
проїхати за 1,15-1,20 години», — за-
значив Олександр Кава.

«Укравтодор» розпочав ремон-
тувати дороги за принципом марш-
рутів. Варто додати, що в Україні 
цього року на ямковий ремонт до-
ріг планують витратити приблизно 
2,5–3 млрд. грн.

Вікторія КОРОЛЬ.
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Проблема

Кримінал | Обережно: шахраї! Новації

Ще трохи — і будинок може обвалитися!

Зареєструвати шлюб за добу 
можна буде навіть у віддалених 
райцентрах Тернопільщини

У Тернополі молоді пари активно ко-
ристуються послугою «Шлюб за добу». 
Проект почав діяти 20 лютого. В Укра-
їнському домі «Перемога» вже про-
вели церемонії для 15-ти пар. Надалі 
реєстрацію одруження за добу мають 
намір поширити і на райцентри нашого 
краю.

— Окрім того, що послуга є зручною і 
користується попитом у населення, вона 
є вигідною для бюджету. Адже майже 50% 
коштів залишається в місцевій скарбниці. 
Тому вважаю, що територію надання по-
слуги «Шлюб за добу» треба розширюва-
ти, — зазначив очільник області Степан 
Барна.

Відповідно до задуму, укласти такий 
шлюб можна незалежно від місця про-
писки. Ініціатива була розрахована, на-
самперед, на військовослужбовців, які не 
мають можливості чекати місяць для ре-
єстрації шлюбу, як це відбувається згідно 
зі звичайною процедурою. Проте послуга 
виявилася популярною та затребуваною 
і серед інших категорій населення, які хо-
чуть створити сім’ю негайно.

Вікторія КОРОЛЬ.

Грошова реформа 
від аферистів
Сто тисяч гривень втратила ста-
ренька мешканка села Долина на 
Теребовлянщині. Двоє незнайом-
ців обміняли гроші на сувенірні 
купюри.
Шахраї, що завітали до 84-річної жінки, 

назвалися працівниками банку та запев-
нили, що у зв’язку з грошовою реформою 
гроші слід обміняти. Мешканка району 
повірила і винесла усі заощадження — сто 
тисяч. Пройдисвіти швиденько обміняли 
гривні на долари, сіли в автомобіль і по-
їхали, а жертва, перераховуючи гроші, за-
підозрила обман. Повідомила про пригоду 
дочці, а та звернулася в поліцію.

Вкотре застерігаємо: не довіряйте не-
знайомим людям. Зняти пороби, обміняти 
гроші, продати непотрібний товар за ви-
гідну ціну — в усі ці шахрайські махінації 
не слід вірити. В жодному разі не впускай-
те невідомих до хати та не показуйте, де 
лежать гроші.

Застережіть своїх стареньких батьків та 
інших родичів від подібних афер. Саме лю-
дей літнього віку найчастіше ошукують.

Долари потрапи-
ли до рук шахраїв
Спритні шахраї виманили у 72-
річного мешканця райцентру 
Ланівці понад 4 тисячі доларів.

Схема стара: невідома іномарка зупи-
нилася на вулиці, водій запитав у пенсіо-

нера дорогу до місцевої лікарні. Той почав 
пояснювати, як дістатися до медзакладу, 
а пасажир авто попросив сісти до маши-
ни та показати.

Вже в салоні старенький дізнався, що 
в лікарні перебуває товариш одного з не-
знайомців і необхідно заплатити гроші за 
операцію.

Зловмисники попросили обміняти євро 
на долари. Додали, що вже ввечері повер-
нуть готівку, а операцію слід оплачувати 
негайно. Жертва шахрайства повірив і 
вже вдома просто в руки віддав 400 дола-
рів пройдисвітам. На його біду, ті підгле-
діли, звідки господар брав готівку, і поки 
один забалакав старого, інший витяг ре-
шту зі сховку.

Діду залишили кілька купюр євро та 
різані папірці. Про обман пенсіонер  розпо-
вів поліцейським. За фактом шахрайства 
відкрито кримінальне провадження.

Краяни, не довіряйте незнайомим! 
Шахраї віртуозно вміють маніпулювати 
психікою людей. Вони завжди ретель-
но готуються до злочину й наперед 
продумують усі нюанси, щоб заво-
лодіти вашими грошима чи юве-
лірними виробами. Тож не вірте 
невідомим, які пропонують обмі-
няти гроші, просять позичити їх 
під заставу цінного майна 
чи пропонують ви-
гідно придбати 
товар. Краще 
одразу пові-
домляти про 
таких людей 
працівникам полі-
ції! Будьте пильними!

Жителі краю 
віддають власні 
заощадження 
аферистам
Чергове шахрайство задокумен-
тували працівники поліції. У 48-
річного жителя обласного центру 
аферист зняв з картки понад 9 
тисяч гривень.

Зі слів потерпілого, на його мобільний 
зателефонував невідомий і відрекомен-
дувався співробітником служби безпеки 
одного з банків. Повідомив, що є загроза 
втрати грошей, а тому заради їх збере-
ження фінустанова мусить здійснити 
деякі операції. Для цього потрібно вказа-
ти реквізити банківської картки. Чоловік 
повірив. І позбувся усієї суми на банківській 
картці.

Правоохоронці вкотре звертаються до 
громадян із проханням бути обачними 
та не довіряти особам, які намагаються 

дізнатися реквізити ваших банківських 
карток.

Пам’ятайте, що працівники фінан-
сових установ не телефонують до 

клієнтів, аби дізнатися номер 
рахунку чи пін-код. Якщо 

ви сумніваєтеся, чи дійсно 
вам телефонує справжній 
співробітник, запитайте, 
коли і в яке відділення 
ви можете підійти, щоб 
вирішити проблему осо-
бисто, а не  по телефону.

Під’їзд був у незадовільному 
стані. На стелі виднілись сліди 
підтікань, підлога ще не встигла 
висохнути від недавніх калюж. 
Пан Степан, який живе на верх-
ньому поверсі, запросив нас у 
квартиру. Одразу впали в очі ве-
ликі розводи на стелі.

«Це все накоїли ті води! Ре-
монт недавно робив. Сил нема, 
— не вгавав чоловік. — Скільки 
сварилися, просили — нічого не 
допомагає».

Пан Степан показав нам і дах. 
Від побаченого дух перехопило. 
На диво, більше ніхто із сусідів 
не захотів нічого розповісти чи 
поскаржитися.

«Ось так і живемо. Спочатку 
— всі герої, готові писати скарги. 
А як дійде до діла, то — моя хата 
скраю…» 

Виходячи з під’їзду, натрапи-
ла на старшого чоловіка, котрий 
також проживає у цьому під’їзді. 
Він додав: «Це все наш ЖЕК. За 
той час, відколи я тут живу, жод-
ного разу не проводили робо-
ти з підготовки приміщення до 
опалювального сезону. З вікон 
дме, на площадках двері не зачи-
няються або їх немає. Словом, ті 
мільйони кубів, що ми спалює-
мо, йдуть на вулицю. А рахунки 
надсилають щомісяця! Надто за 
обслуговування будинку. А яке 
воно? Всюди безлад, дах тече. 
Хочу наголосити, що сходова 
клітка сконструйована із залізо-
бетонних конструкцій і стоїть на 
так званій цегляній подушці, яка 
від постійної вологи розм’якла. В 

будь-який момент котрась із стін 
будинку може просісти. Це ж не-
безпечно! Ми розповідаємо про 
свої проблеми, скаржимось. А 
нам у відповідь: «А ви заплатили 
за квартиру?» Та ми платимо, але 
ж і ви щось робіть. Підвали заха-
ращені, сходова клітка завалена 
сміттям. Дім довели до аварійно-
го стану. Буде та ж ситуація, що 
й у Чернігові…»  Чоловік розвів 
руками і пішов.

На дитячому майданчику си-
діли молоді матусі з дітьми. Після 
спілкування з ними стало страш-
но за їхні життя. Одразу ж руши-
ла до голови селищної ради Іллі 
Костюка за поясненням, хто і 
чому довів цей будинок до такого 
стану.

Ілля Ігорович радо погодився 
на спілкування і сказав, що, мож-
ливо, хоча б через нашу газету до-
несе до людей те, що вони чомусь 
навідріз відмовляються чути.

«Минулого року ухвалили 
програму, аналогічну державній 
Програмі «70/30», згідно з якою 
проводимо капітальні та поточ-
ні ремонти у багатоквартирних 
будинках. Із сільського бюджету 
спрямовуємо 70% від суми, зазна-
ченої в кошторисі, а жителі бу-
динку — 30%. За цією програмою 
в одному будинку вже провели 
ремонтні роботи. На черзі були 
ще два. Проте через аномальні 
снігопади у листопаді не змогли 
нічого зробити. Люди на зібрані 
кошти закупили матеріали і  від-
клали ремонтні роботи до весни. 

Із деякими жителями будинку 
на провулку Микулинецькому, 
4 я неодноразово спілкувався і 
розповідав їм про цю програму. 
Пояснював, що у домі є 60 квар-

тир. Мовляв, збирайте збори, я 
прийду і поясню, що це за про-
грама, як її втілити і що вона 
дасть. Усі прагнуть, аби було кра-
ще, а докласти зусиль ніхто не 
хоче. Я розумію, що ті будинки у 
жахливому стані і ремонт треба 
там проводити набагато часті-
ше. Але ж у селищної ради є ще 
безліч інших проблем. Зокрема, 
люди просять зробити дороги, а 
я не маю права їм відмовити. 

Тих 30% є вагомою сумою для 
селищного бюджету. Хоча нині 
ми робимо усе можливе, щоб від-
ремонтувати дахи. Бо комуналь-
не підприємство не може нічого 
вдіяти… Та й у тарифі не закла-
дені кошти на поточний ремонт 
покрівель. 

Я спілкувався із деякими жи-
телями під’їзду, де ви були, і по-
яснював, що є черга на виконання 
ремонтних робіт ще з минулого 
року. Перші у ній — два будинки, 
жителі котрих швидше зібрали 
кошти, закупили матеріали. По-
тім ще один. А вже їхній буде 
відремонтований після них. Ми 
не відмовляємось від своїх на-
мірів… Я розумію, що наболіло. 
Але і мене зрозумійте: за півтора 
року неможливо одним порухом 
зрушити глибу, яку роками ніхто 
не чіпав. Крім того, це не остан-
ній будинок із такими проблема-
ми. Як тільки сніг почав танути, 
із схожими скаргами звернулися 
кілька чоловік. 

Я готовий усім допомогти, 
але і жителі будинку мають піти 
назустріч. Бо, бачите, людям на 
верхньому поверсі капає на го-
лову, тече зі стелі, а мешканцям 
нижніх поверхів — байдуже, і 
вони не збираються жодних ко-
штів здавати. Люди мусять усві-

домити, що це не вибір кожного, 
до цього мають докластися усі. 
Адже, якщо ми нині не зробимо 
дах, то дім може обвалитися.

Щодо захаращення підвалів 
чи інших приміщень. Їх же не 
працівники ЖЕКу засмітили. У 
нас, напевне, такий менталітет. 
Наприклад, вирішив заміни-
ти двері. Старі поніс у підсобне 
приміщення на даху. Для чого? 
Кому вони там потрібні? Так 
зробив один, другий третій — і 
маєте безлад. Те ж стосується і 
підвалів. Так рік за роком, річ за 
річчю і захаращується. А хто ви-
нен? ЖЕК, селищна рада — всі, 
тільки не жителі.

І так в усьому. До прикладу, 
у нас в селі 75 квартир мають 
централізоване опалення. Я на 
зборах звернувся до їх власників 
із пропозицією перейти на авто-
номне. Люди наробили крику, 
мовляв, голова хоче нас від газу 
від’єднати…  Зате у січні-лютому 
платили по три-чотири тисячі 
грн. за газ. Нещодавно вийшла 
постанова, що від централізова-
ного опалення можна відключа-
тись не поквартирно, а будинком. 
Жителі трьох будинків погоди-
лися, а одного ні, бо там четверо 
людей навідріз відмовилися.

Наголошую, що готовий піти 
назустріч, допомогти. Але, пе-
редусім, змін на краще мають 
хотіти самі люди і теж вживати 
заходи з вирішення тих чи інших 
проблем. Інакше діла не буде…»

Що ж, вислухали усіх... Гадаю, 
досить шукати винних і вказу-
вати один на одного пальцем. 
Треба закочувати рукави і разом 
ставати до роботи.

Зоряна ДЕРКАЧ.

«Дах протікає. На сходовій  клітці калюжі. А що коїться в квартирах на верхньому по-
версі, страшно уявити», — розповідала мені знайома про будинок, що розташований на 
провулку Микулинецькому, 4 у Великій Березовиці, де проживають її родичі. Словом, 
куди тільки сусіди не звертались,  ніхто не в змозі їм допомогти.  Я одразу ж вирушила 
за вказаною адресою, щоб на власні очі подивитися на масштаб критичної ситуації...
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Любов матері — всесильна
«Народився я у мальовничому 

селі Заруддя, де босими ногами 
стоптав трав’яні стежки берегів 
тихоплинної річки Стрипи. Вони 
манять мене й досі. Кожна поїздка 
у село не обходиться без відвідин 
пам’ятних місць дитинства та юнос-
ті. Першим моїм учителем була 
мама, яка виховувалась у духо-
вній культурно-просвітянській 
родині. Її батько і брати були голо-
вами читальні «Просвіта», співали в 
церковному хорі, організовували 
концерти і вистави. 

Рідні розповідали, що коли мені 
виповнився рік, я захворів на тиф 
Лікували дітей знахарки-повитухи. 
Таким лікарем була наша сусідка на 
прізвисько Буксиха. Вона, збираю-
чись у церкву на Великдень, зава-
рила нові трави, промовляючи мо-
литви, які знала, і дала мені випити. 
Сама ж пішла до церкви і попро-
сила настоятеля місцевого храму 
помолитись разом із прихожанами 
за моє життя. Коли у церкві забили 
дзвони, мама вийшла на подвір’я, 
в розпачі звела руки до неба і ви-
гукнула: «Ісусе Христе, прошу, во-
скреси мою дитину!» Умиваючись 
сльозами, зайшла до хати і в сінях 
втратила свідомість. Повертаючись 
із церкви, люди зайшли до нас і по-
бачили її лежачою на землі, а я сто-
яв у колисці. Про цю подію довго в 
селі розповідали старожили.

На знак подяки Богові за своє 
оздоровлення я написав, ілю-
стрував і видав першу повоєнну 
історію про святиню в Зарваниці. 
Малими крупинками збирав спо-
гади, перекази, пісні, історичні до-
кументи. Книжка вийшла тиражем 
30 тисяч примірників і розійшла-
ся по всьому світу, оголошуючи 
людям про святе місце з’явлення 
Матері Божої. Як вдячність жите-
лям сіл Заруддя, Озерянки, Лаври-
ковець і Травотолок, які молилися 
під опікою о. Павла Коваля за моє 
здоров’я того Великодня, я підготу-
вав до друку у видавництві «Джу-
ра» ілюстровану книгу про згадані 
села під назвою «Село моє – столи-
ця серця мого».

Під Божим захистом 
упродовж життя 
Рік тому, 21 лютого 2016 року, я 

важко захворів. Надії на одужан-
ня було дуже мало. Пам’ятаю, що 
лежав усю ніч у реанімаційному 
відділенні тернопільської лікарні і 
бачив лише темряву… Лікарі сказа-
ли, що залишилася тільки одна на-
дія на порятунок — це сила Божа. 
І Господь зглянувся наді мною, дав  

сон-видіння, в якому я нібито пе-
ребуваю у Марійському духовно-
му центрі в Зарваниці. Зійшовши 
з Хресної дороги, сів на траві від-
почивати через біль у ногах, а по-
ряд присіла й мама. Чую її голос: 
«Вставай, сину, бо до тебе знайомі 
йдуть». Плачучи, намагається вона 
підняти мене, просить встати, аж 
тут підходять на допомогу Слава 
і Ярослав Стецьки і кажуть: «Зараз 
побачиш Ісуса, який до нас набли-
жається з небес». Я звівся на ноги та 
побачив образ Ісуса і Його Матері. 
Здригнувся і прокинувся, думаючи, 
що перебуваю у Зарваниці… Це 
було о 8 годині 22 лютого. 

Лікарі жартували, коли я роз-
повів їм про цей сон: «Видно, ви 
не все зробили на землі, і Господь 
повернув вас до життя, бо треба 
викінчити музей Ярослава Стецька, 
написати книгу про історію Вели-
кого Глибочка, про яку ви марили в 
машині «швидкої». 

Через рік, 22 лютого 2017 року, 
мав щастя побачити Нерукотвор-
ний образ Ісуса в катедральному 
соборі Тернополя також о вось-
мій ранку. Скептики вважають це 
збігом, але я категорично запере-
чую такі припущення, бо той сон-
видіння став для мене пророчим. 

Згадаю ще одну подію, яка закар-
бувалася в моїй пам’яті навік. У 1948 
році якийсь п’яний офіцер НКВС дав 
мені тримати на грудях портрет Та-
раса Шевченка, а сам прицілився 
з автомата і крикнув: «Прощавай, 
бандерівський поет». Це побачила у 
вікно сусідка Буксиха, миттю вибігла 
з хати і під час вистрілу прикрила 
мене своїм тілом. Бог милував — на 
ній тільки згоріла хустка. 

Той портрет я розмістив у 
етнографічно-меморіальному му-
зеї Петра Медведика. З цим на-
уковцем, етнографом, краєзнавцем 
мене пов’язувала дружба впродовж 
30 років. На знак поваги до цієї ле-
гендарної людини я відкрив його 
музей у Великому Глибочку.

Кіно як хобі
На фотографії, опублікованій у 

«Подільському слові», я ще зовсім 
молодий — із камерою в руках 
та нестримним бажанням робити 
свою справу, яка стала для мене чи 
не найважливішою віхою у профе-
сійній діяльності. Разом із дружи-
ною (Євгенією Ящук), починаючи 
з 1967 року ми працювали в кі-
нотеатрі с. Великий Глибочок. Це 
була улюблена робота, адже сам 
почав знімати фільми камерою, 
яку мені подарував фронтовий 
кінооператор. Завжди перед ці-
кавим фільмом ми демонстрували 
ролик про життя рідного села. Час-

то проводили дні кіно, на які запро-
шували відомих акторів. Дружили 
з кіностудіями «Мосфільм» та імені 
О. Довженка. Бувало, що з тих кіно-
студій режисери привозили свої 
кінофільми для попереднього пе-
регляду.

Визнання та забуття
Зрештою, про нашу роботу до-

відався заступник комітету кіно 
Міністерства культури України Кос-
тянтин Партенович Кухалашвілі. 
Після того, як він відвідав Великий 
Глибочок і перевірив роботу кіно-
установки, її стали кваліфікувати 
як показово-методичну. Про неї 
випустили всеукраїнський плакат, 
а мене як кращого з кращих деле-
гували в Москву на з’їзд кінемато-
графістів із правом виступу. Саме 
там я отримав Почесний диплом 
Центрального комітету профспілок 
і подарунок. Та найціннішим пре-
зентом для мене стала найсучас-
ніша кіноапаратура «23 КПК», вар-
тість якої в ті часи дорівнювала ціні 
двох зернових комбайнів. Серед 
численних нагород — Почесна гра-
мота Міністерства культури Украї-
ни і Почесна грамота до 100-річчя 
світового кіно, а також медаль «Бу-
дівничий України».

На жаль, тріумфальна хода в 
галузі кіно закінчилася, бо нове 

начальство дізналося, що я не є 
членом партії. Тож апаратура заір-
жавіла, кіно ліквідували. Сільська 
рада забрала в мене і кіноапарат, 
яким я знімав фільми про село і 
район. Та я був не з тих, хто па-
дає духом, тому пішов працювати 
сумісником на кіностудію Терно-
пільського комбайнового заводу, 
а у Великоглибочецькому будинку 
технічної творчості школяра про-
довжував працювати керівником 
кінофотогуртка. Зняв із дітьми 
багато фільмів, які отримува-
ли дипломи і грамоти навіть на 
міжнародних фестивалях ама-
торського кіно. Особисто знімав 

фільми на майданах Помаранчевої 
революції і Революції Гідності.

Не кіном єдиним…
Історія рідного краю мене ма-

нила завжди. Після закінчення 10 
класу працював у Зарудянській 
середній школі на посаді вчителя 
фізики й фізвиховання. Разом зі 
своїм наставником, учителем іс-
торії Ярославом Михайловичем 
Холявою, започаткував історико-
археологічний гурток, із членами 
якого проводили розкопки давньо-
го городища на території школи. На 
жаль, мені так і не вдалося закінчи-
ти історичний факультет, про який 
мріяв, бо в армії серйозно підірвав 
здоров’я. 

Велика дружба з відомим ар-
хеологом і істориком Ігорем Ге-
ретою та доктором історичних 
наук, професором і археологом 
Олександром Ситником надихну-
ла мене на створення музейної 
кімнати історії села Великий Гли-
бочок. Вона буде початком екс-
позиції вже створеного раніше 
історико-меморіального музею 
Ярослава і Слави Стецьків. Завдя-
ки цьому музею весь світ дізна-
вся про село Великий Глибочок. 
Кошти на його відкриття та вста-
новлення пам’ятника Ярославові 
Стецьку збирала діаспора. Згодом 

сюди почали з’їжджатися гості з 
різних країн та континентів.  

Коштів, звісно, бракувало. Їх 
ледь вистачало на купівлю матері-
алів, а от наймати майстрів вже не 
було за що, тож музей робили свої-
ми силами. Одного з таких робочих 
днів я навіть упав із даху будинку, з 
висоти 12 метрів, отримав компре-
сійний перелом хребта. Та Господь 
допоміг одужати. 

Час минає, і ось уже 20 років як я 
борюся з владою, щоб дала подвір’я 
в оренду для обслуговування музе-
їв, але, мабуть, цей ласий шматок 
землі комусь припав до душі і його 
таки хочуть привласнити.

Митець у всіх значеннях 
слова
Писати картини я любив завжди. 

У 1961 році до 100-ліття з дня смер-
ті Тараса Шевченка намалював по-
лотно «Шевченко серед кріпаків», 
за яке на конкурсі у Києві отримав 
диплом. І сьогодні не розлучаюся 
з фарбами і пензлем — створив 
безліч етюдів із зображенням 
природи Великого Глибочка, За-
руддя, музеїв архітектури і по-
буту України в Києві, Львові. У 
творчому доробку є місце і худож-
нім творам на релігійну та етногра-
фічну тематику. До слова, 12 хоругв 
для церкви Різдва Пресвятої Діви 
Марії, що в селі Великий Глибочок, 
— мого авторства, як і зображення 
у весь зріст святих Володимира і 
Ольги, а також Покрови Матері Бо-
жої, які прикрашають церкву. Дуже 
вдалими вийшли і два портрети ар-
тистки Катерини Рубчакової. Один 
із них є окрасою залу бібліотеки ім. 
В. Стефаника у Львові, а другий ви-
ставлений у музеї Петра Медведи-
ка у Великому Глибочку», — пише 
нам пан Мирон.

Зрештою, талановита людина — талановита 
в усьому. І яскравим підтвердженням цьому 
є життєвий і творчий шлях нашого земляка 
Мирона Сагайдака. Додамо, що його фото-
графії та статті опубліковані в сотнях газет і 
в десятках журналів і енциклопедій. Мирон 
Іванович є автором і співавтором перших 
у світі повних біографій Ярослава і Слави 
Стецьків, виданих окремими книгами. Досі 
пам’ятає він і про те, що був робсількором 
районної газети, свого часу брав участь у 
наповненні літературно-мистецької рубрики 
«Розмай» і донині пише статті для газети 
«Подільське слово».
До слова, Мирон Іванович є ще й най-
старішим депутатом сільської ради, однак, 
зізнається, що подав заяву про зняття з 
нього повноважень депутата, бо, на жаль, не 
знаходить підтримки серед колег-депутатів.
Літератор, історик, краєзнавець, журналіст, 
фотограф, кінооператор, політик, худож-
ник…Скільки граней він у собі відкрив! 
Яке цікаве життя прожив! За 74 роки Мирон 
Іванович Сагайдак пройшов тернистими і 
навіть небезпечними стежками життя, не 
зрадивши ні Бога, ні Батьківщину, і досі 
прагне залишити добрий слід для майбутніх 
поколінь.

50 років — дуже поважна дата! Щиро вітаю колектив  
газети і бажаю гострого пера, цікавих матеріалів, вдяч-
них читачів. Усій команді міцного здоров’я, щастя та 
благополуччя! Ви — справжні і дуже приємні люди.  
А ще — креативні й сучасні.  
Добра вам і теплого слова від усіх людей!  
Хай процвітає газета "Подільське слово"!

Стежки тріумфів та небезпек  
у житті простого українця
Мирон Іванович Сагайдак – один із героїв нової рубрики «Фотоархів», яку ми започаткували у ювілейному випуску газети 
«Подільське слово». Його, молодого й усміхненого, багато років тому зазнимкував фотограф нашої районки (світлина №14). 
Сьогодні ми познайомимо читачів із ним ближче, адже у своєму листі в редакцію він не просто розповів нам про теплі спо-
гади своїх буремних років, а й пригадав цікаві історії з власного життя. І вони, без сумніву, захоплюючі…
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50 літ — скажіть, чи це багато?
Це — перетин кордону буття.
Працює колектив завзято,
Пише про Тернопіль і життя...

50 — поважна для газети дата!
Хтось зовсім юним ще сюди прийшов.
Хтось вперше вчився інтерв’ю писати.
І кожен шлях цікавий тут пройшов...

Галина БУТЕНИЦ.

Газета — наче міні-книжка,
Читаючи її, дізнаєшся про все.
"Подільське слово" — ви до серця близько.
Нехай перо в руках у вас цвіте.

Гортаємо з цікавістю сторінки,
Де бачимо обличчя нам знайомі.
Удачі вам і творчої наснаги!
Нехай "Подільське слово" буде в кожнім домі!

Лілія КУЛЕНИЧ

Мирон Сагайдак у колі сім'ї
Із в'єтнамськими дітьми  
у школі м. Хайной

Мирон Сагайдак

50 років з любов’ю до вас!
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Тема тижня

Одвічне

Русанівське надвечір’я
Найкращий відпочинок для моєї душі — спілкування з гарними людьми. Люблю їх, незалежно від того, рідні вони мені чи чужі, далеко живуть чи 
поряд. Дехто може запитати, як потрапити у категорію тих гарних людей, багато їх, і чи є вони у нашому часом жорстокому й несправедливому світі? 
Гарних людей навіть більше, ніж дехто може уявити. Передусім, діти — щирі, нічим не заплямовані душі, особливо новонароджені. Поглядом святого 
болю, доброти і водночас невідворотності дотику до Вічності сяють очі стареньких людей. Годину спілкування з ними можна порівняти з читанням 
дуже мудрої книжки. Багато гарних людей серед художників, письменників, поетів, працівників культури — натур творчих, про яких іноді кажуть, 
що вони не від світу цього. Люблю їх також…

Високодуховна та  
реалістична Леся Олійник
На хутір Русанівка, який належить до 

Байківців, прийшла весна. Особливо тут 
людно у вихідні, адже приїжджає до бать-
ків молодь — діти й онуки. А у будні по-
раються старші люди по господарству, роз-
чищають подвір’я, дають лад у саду.

Колишнього депутата Тернопільської 
районної ради, завідуючу відділом мис-
тецтв Тернопільської обласної бібліотеки 
для молоді Лесю Олійник застала за при-
ємними домашніми клопотами. Багато 
років життя віддала пані Леся, щоб сіяти в 
душах людей вічне, те, що не минає. Ніколи 
не забуду її заходів, приурочених пам’яті 
українських письменників, композиторів, 
співаків. Як часто любила повторювати  
Леся Юхимівна, митців можна побачити 
не лише на портретах, а й зустрітися на 
вулиці, у транспорті. Тому в бібліотеку до 
мистецької вітальні запрошувала і визна-
них творчих людей нашого краю, і тих, хто 
робить перші, але впевненні кроки у цари-
ні мистецтва. 

Народжена у суворих умовах Воркути, 
куди були виселені батьки за націоналіс-
тичну діяльність, Леся Олійник зростала в 
атмосфері великої поваги до свого знедоле-
ного народу, віри у його особливу історич-
ну місію. «Ми почнемо краще жити лише 
тоді, коли усвідомимо, хто ми є насправді, і 
що ми — українці. Щоб зрозуміти це, тре-
ба забути про телевізор, комп’ютер, який 
нищить (це довели вчені) ауру людини, а 
багато читати, особливо дітям і молоді, — 
каже пані Леся. — Зазомбованим народом 
легше керувати. Він перетворюється у 
німе стадо, яке спрямовують туди, де ви-
гідно комусь. Прочитайте для початку хоча 
б такі книжки, як «Призначення України» 
Юрія Липи,  «Від Яйця-райця до ідеї Спаси-
теля» Миколи Чмихова, твори Івана Огієнка 
про Тараса Шевченка та українські народні 
традиції, Олени Теліги про геополітичну 
значимість України. Попросіть у бібліотеці 
книги про дохристиянську історію України. 
Ви по-іншому поглянете на світ, на себе, на 
Україну. Вас не заведуть на манівці, ви отри-
маєте імунітет від хвороби, яка зветься  по-
різному, але симптоми у неї однакові – раб-
ство та меншовартість…»

Скільки нині чути лайливих слів, про-
довжує думку Леся Юхимівна. Летить не-

цензурна лексика не лише з уст молодих. 
«Гарний» приклад подають і деякі старші 
люди. Це, на думку пані Лесі, страшна 
хвороба, якої потрібно якнайшвидше по-
збуватися. Погані слова отруюють душу, 
віддаляють людину від Бога. Так само, 
вважає жінка, треба відучитися плюва-
ти на землю. «Плювок — це осквернення 
святої землі! – каже пані Леся. — Не буде 
здоровою ні фізично, ні морально людина, 
яка це робить». 

Може, у читача склалася думка, що пані 
Леся Олійник — сувора людина, яка вміє 
лише повчати? Зовсім ні. Вона дуже жіноч-
на, щиросердна. Любить жарти й веселощі. 
Напрочуд молода. До безтями шанує гос-
тей. Варить пресмачний український борщ, 
огірки й помідори лише квасить, томатний 
сік готує неймовірний! Вважає, що кава 
(обов’язково мелена, а не розчинна!) дуже 
помічна і нікому зашкодити не може.

Дай Боже вам, пані Лесю, всього, що 
зветься щастям!

Михайло Николайчук:  
погляд зсередини
Мистецькі полотна тернопільського 

живописця-монументаліста, члена На-
ціональної спілки художників України, 
уродженця села Лисівці Заліщицького 
району Михайла Николайчука експону-
ють у багатьох художніх музеях Украї-
ни, а також у Канаді, Франції, Польщі, 
Німеччині, прикрашають приватні ко-
лекціії. Руками художника розписано не 
одну українську церкву. У декого, можли-
во, складеться враження, що Михайло Ни-
колайчук — дуже забезпечена матеріально 
та майже недоступна для простого смерт-
ного людина. Зовсім ні! Живе митець ра-
зом із дружиною Марією у скромному по-
мешканні в Русанівці. З допомогою дітей та 
онуків обробляє 25 сотих городу біля хати, 
тримає невеличку пасіку. Як усі, економить 
електроенергію. Але основне призначення 
цієї людини — творчість. Народився  для 

того, щоб, за його ж словами, трансформу-
вати і переосмислити реальний світ у пев-
ну образну систему. Вдивляюсь у полотна 
художника, які є в його сільському помеш-
канні, відчуваю щось особливе, притягую-
че. Господар пропонує: «Підійдіть ближче 
до полотна та доторкніться до нього». Не-
сміливо проводжу по картині пальцями й 
відчуваю, що вона об’ємна. Хоча й недо-
свідчена в цій справі, та розумію: не від 
багатьох шарів накладеної фарби. Але від 
чого? «Чого там лише немає під фарбою, — 
усміхається художник, — нитки, ганчір’я, 
листя, квіти, вже і не пригадаю. Є художни-
ки, які навіть павутиння використовують. 
Чому б ні?» Нині багато обдарованих мит-
ців можуть  у стилі натуралістичного реа-
лізму майстерно відобразити все, що є на 
поверхні. На такі полотна можна дивитися, 
навіть захоплюватися, але вдивлятися чо-
мусь не хочеться. Немає бажання ні пірну-
ти, ні потонути в них. Коли вперше бачиш 
полотна Михайла Николайчука, ніби не 
розумієш їх зміст спочатку, але потім хо-
четься їх вивчати, повертатися до них зно-
ву й знову. У простому бачиш велике, але 
тільки після погляду зсередини. Митець 
вважає, що наше зло — у нас самих. 

Багато корисного почерпнула від дру-
жини Михайла Николайчука Марії. Жінка 
пече особливий гороховий хліб із грубих 
зерен. Основна його цінність — очищати 
шлунок та кишківник. Радить господиням 
під час посту готувати більше салатів із 
сирих буряків, моркви, капусти й редьки. 
Вони також, як мітла, вичищають людську 
середину до блиску. А чистка — це основа 
здоров’я. Господиня влітку збирає трави, 
з яких готує для сім’ї та гостей цілющі й 
смачні чаї. Джерело вітамінів – заморожені 
чорна смородина та дикі суниці. Все своє 
— від городу та лісу, тому цінне.

«Частіше потрібно людям збиратися 
разом, — каже Михайло Николайчук, - 
спілкуватися, ділитися тим, що на серці. 
Тоді й власні негаразди та біди ніби дріб-
нішають…»

Хоча березневі дні вже значно довші, про-
те Русанівське надвечір’я плавно переходить 
у сутінки й вечір. Добре з цими людьми, за-
тишно, та треба поспішати додому… 

Галина ЮРСА – ТРР «Джерело».
Фото автора та Матвія НИКОЛАЙЧУКА.

Початок на сторінці 1. 
Зокрема, Указом Президента 

України «Про відзначення дер-
жавними нагородами України» 
за особисту мужність і високий 
професіоналізм, виявлені у захис-
ті державного суверенітету та те-
риторіальної цілісності України, 

вірність військовій присязі, орде-
ном Богдана Хмельницького ІІІ 
ступеня (посмертно) нагородже-
ний рядовий Голембйовський 
Руслан Михайлович. Боєць був 
сапером 128-ої окремої гірсько-
піхотної бригади. Загинув 28 лис-
топада 2014 року поблизу населе-
ного пункту Червоний Жовтень, 
що на Луганщині. Орден вручили 
батькові солдата — Михайлу Ми-
хайловичу. На врученні також 

була присутня сестра загиблого.
Нагрудний знак (посмерт-

но) отримав солдат Магльона 
Володимир Петрович, навідник 
зенітно-артилерійського взво-
ду 57-ої окремої механізованої 
бригади. Він загинув поблизу 
Зайцевого Донецької області 12 
листопада 2015 року. Орден  "За 
мужність" ІІІ ступеня (посмертно) 
вручили матері солдата — Оксані 
Володимирівні.

Окрім того, згідно з розпоря-
дження голови Тернопільської 
обласної державної адміністрації 
Степана Барни, з нагоди відзна-
чення Дня українського добро-
вольця та за відмінне виконання 
службових обов’язків, самовідда-
ність, професіоналізм і бездоганну 
військову дисципліну, медалями 
«За службу Україні» нагородже-
но бійців-добровольців:

Гурняка Віктора Петровича 
(посмертно);

Стефановича Віктора 
Володимировича 
(посмертно);

Андрійчука Олексія 
Володимировича;

Антонюка Ярослава 
Ярославовича;

Башту Олександра 
Олександровича;

Гринчука Миколу 
Васильовича;

Дідух Марію Василівну;
Колодій Наталю Романівну;
Лизуна Ярослава 

Валерійовича;
Онишка Юрія Михайловича;

Починка Олександра 
Ігоровича;

Харольського Назара 
Івановича;

Чирнописького Романа 
Павловича.

Цього дня на Микулинецько-
му кладовищі відбулося також 
покладання квітів до могил заги-
блих учасників АТО,  представ-
ники духовенства відслужили 
панахиду. Вшанувати пам’ять за-
гиблих прийшли їхні рідні, бойові 
побратими, а також представники 
громадськості.

На превеликий жаль, у чинно-
му українському законодавстві 
відсутнє визначення поняття «до-
броволець», зрештою, як і  від-
сутнє тлумачення такого поняття, 
як «добровольче формування». 
Та будемо сподіватися, що цю не-
справедливість у скорому часі ви-
правлять, адже завдяки тим геро-
їчним патріотам так і не вдалося 
терористам захопити багато міст 
на сході країни.

Лілія КУЛЕНИЧ

Україна відзначила День добровольця
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Шевченківські дні

Кобзарева струна не вмирає

«Ти у нашому серці, Україно, думами Шевченка гомониш»
Все минає… А Шевченка пам’ятає й шанує і Україна, й увесь світ! І недарма, адже український 
пророк присвятив життя служінню народу. Великий Кобзар — втілення чесності, правди і без-
страшності, а головне — великої любові до людини.

Щороку в перші дні березня у Мишковицькій 
ЗОШ І-ІІІ ст. вшановують творчість Тараса Шевченка. 
Цьогоріч учителі-словесники І. Б. Звір та Н. С. Архітка 
разом із учнями 7-го класу К. Чурою, К. Карапулькою, 
учнями 8-го класу Н. Покорчак, С. Оленин, Х. Ількевич, 
Т. Наджогою й учнями 11-го класу Н. Гвоздик, М. Познан-
ською та Т. Греськів провели радіогазету: «Шевченко і 
ми». Вчителі української мови та літератури О. Б. Безпа-
льок і О. І. Лазута у співпраці з учителем образотворчого 
мистецтва М. М. Оленюх і бібліотекарем М. М. Міль ор-
ганізували виставку літератури, а також творчих робіт 
учнів школи на тему «Шевченко — це народ і, як народ, 
він вічно буде жити!»

9 березня, у день народження поета, відбувся перший 
етап конкурсу читців поетичних і прозових творів Т. Шев-
ченка й творів, присвячених Кобзареві. У конкурсі взя-
ли участь учні 4-11 класів, яких підготували класоводи, 
класні керівники разом з учителями-предметниками.

Завершальним акордом стала літературно-музична 
композиція «Ти у нашому серці, Україно, думами Шев-
ченка гомониш», яку підготувала і провела педагог-

організатор Г. Р. Драбик. Учні декламували поезії, ви-
конували пісні на слова Тараса Шевченка. Своїм співом 
полонив присутніх гурт «Співаночка» (учні 6-го класу 
Я.Бойко, М. Николин, Д. Боднарчук, А. Костик, К. Вібла, 
Я. Войціховська). Зворушливо звучали поезії Кобзаря у 
виконанні учнів 3-го класу Л. Будай та К. Дудар. Ведучі 
свята, учні 7-го класу, С. Погода та Х. Головата розпові-
ли про цікаві сторінки з життя поета, а учні 7-8 класів 
О. Сисак, І.  Сисак, М. Пилипів майстерно інсценізували 
епізоди із дитинства Шевченка. Емоційно читали поезії 
Кобзаря учні 7-го класу Г. Брикайло, У. Сливяна, Л. Ба-
лицька, С. Пилипів. Пісні, виконані учнями 4-го класу І. 
Хмілевською та А. Биковською, схвилювали присутніх. 

Найбільше вразило гостей свята спільне виконання 
невмирущих творів генія нашого народу «Реве та стогне 
Дніпр широкий» і «Заповіт».

Запам’ятався присутнім виступ учителя української 
мови і літератури І. Б. Звір, яка присвятила Кобзареві 
свою поезію.

Г. З. БИЧКОВСЬКА, практичний психолог,
 класний керівник 5-А класу.

Відкритий лист до батька та пророка  
нашого народу Тараса Шевченка
Наш Тарасе! Славний батьку вільного народу!
Прийми шану від нащадків вкраїнського роду!
Оспівав ти нашу землю від краю й до краю,
І дитина, і дорослий — усі про це знають.
У віршах твоїх, Кобзарю, 
Квітне «садок вишневий коло хати,
Хрущі над вишнями гудуть»,
А матері з малими дітьми у поле працювати йдуть.
Усе ти бачив, наш Тарасе, усе в душі переживав,
Картини радості та смутку з життя народу малював.Умів народ з колін підняти, 
Умів, Кобзарю, здивувати —
Славою козацьких ватажків, 
Геройськими вмінням і хистом
Простих та вольних козаків!
У твоїх віршах, наш Тарасе, народ — це сила вікова!
А Україна — ненька-мати, «...як тая мати молода».
Ти вірив в свій народ, Тарасе! Пророчив вільне майбуття,Коли «не буде супостата», а буде мати і дитя.
А «супостат», наш батьку, знову прийшов у рідну нашу хату,Приніс нам горе і біду, приніс смертей нам так багато...А ми не хочемо, Кобзарю, ні з ким воювати,
А прагнемо лише одного — батьківську землю захищати!У своїй державі творити і любити.
За Божими законами для України жити!
І нині, як ніколи, наш Тарасе,
Твоє пророче, віще слово, звучить, як «Заповіт»:
«Свою Україну любіть,
Любіть її...во время люте, за неї Господа моліть».
Тарасе, великий батьку великого народу!
З тобою я! З тобою ми від роду і до роду!
Бо в нас усіх одна мета — щоб жила Україна-ненька,
Щоб квітла мова золота,
Щоб за народ наш повсякчас билось велике і мале серденько!

І.Б. ЗВІР. 

Уже вкотре Шевченківська весна 
ступила на нашу землю. Традиційно 
цими днями відбуваються літера-
турні заходи, присвячені творчості 
поета.

Так, 9 березня у бібліотеку-
філію с. Довжанка завітали шану-
вальники творчості Тараса Шев-
ченка на літературну імпрезу, яку 
підготували завідуюча бібліотекою 
Ольга Нацюк та завклубом Галина 
Михайлишин разом із учнями місце-
вої школи. Прозвучали проникливі і 
такі актуальні твори Шевченка.

У рамках заходу оформили  книж-
кову виставку «Літопис Шевченко-
вої долі» та провели вікторину «Як 
ми знаємо Шевченка».

Ольга Нацюк зазначила, що мис-
тецька спадщина українського ге-
нія для нас не менш цінна, ніж його 

поезія. Вже за життя Шевченко мав 
заслужену славу видатного портре-
тиста. Він виконав також великі серії 
пейзажів, архітектурних замальо-
вок, книжкових ілюстрацій. Першим 
із українців опанувавши техніку 
офорта, створив низку композицій.

На завершення учасники вико-
нали пісню «Реве та стогне Дніпр 
широкий».

Ольга НАЦЮК, завідуюча 
бібліотекою-філією с. Довжанка.

«Вклоняюся тобі, Тарасе!»
Мудра, світла книга — то «Кобзар» Тараса,
На столі, як свято, білий коровай.
І пішло повір'я з дідівського часу,
Як «Кобзар» у хаті — буде щастя, знай.

Цього року людство святкує 203-ю річницю з дня народження Коб-
заря, славного сина нашого народу — Тараса Шевченка. Відзначення 
Шевченківських днів у Великоберезовицькій школі розпочали ін-
формаційними хвилинками, які провели учні 11-го класу для всіх шко-
лярів. Продовженням був бінарний урок української літератури (С. Б. 
Пришляк) та історії України (Н. І. Хабло) у 6-х класах. 

Завершився день літературно-мистецькою вітальнею «Вклоняюся 
тобі, Тарасе!» Учні 6-11 класів читали поезії, інсценізували літературні 
твори, співали пісні на слова поета. Ведучі розповіли про дитинство 
та юність письменника, про його вдачу, таланти й оточення. Розказали 
про те, що в Україні Шевченко мав таку велику популярність, що помі-
щики наввипередки запрошували його в гості. 

Кріпак із кріпаків, геній із геніїв  дочасно віддав своє життя, аби не-
правда і сваволя, кривда і глум над чесною людиною не приходили на 
нашу землю. На завершення свята учням запропонували літературну 
вікторину, із запитань якої всі дізналися про цікаві віхи життя та твор-
чості великого українця.

А в п’ятницю, 10-го березня, у школі відбувся конкурс читців, де най-
молодші школярі — учні 1-4-х класів читали свої улюблені поетичні 
твори великого Кобзаря. 

Світлана ПРИШЛЯК,  учитель української мови  та літератури 
Великоберезовицької ЗОШ І-ІІІ  ст.

Учасники свята та вчителі-філологи  
Світлана Пришляк і Наталія Федик. 

Шануємо тебе, наш Кобзарю!
11 березня у клубі села Тов-

столуг відбувся вечір, присвя-
чений 203-й річниці з дня на-
родження Тараса Шевченка. 
Вшанувати світлу пам'ять Кобзаря 
прийшли жителі села та гості із 
Застінки. Розпочалося дійство з 
молитви, яку разом з вірянами мо-
вив о. Василь Собчук. Присутні на 
вечорі заступник голови Велико-
гаївської об’єднаної територіаль-
ної громади Петро Бонзюх, старо-
ста сіл Товстолуг та Застінка Юрій 
Присяжний, сільський активіст 
Михайло Миколенко повідали про 
українського пророка, чий світоч 
зігрів та допоміг нашому народу у 
боротьбі за вільне майбутнє. Діти 
й молодь читали уривки з творів 
безсмертного Кобзаря, показали 
інсценізації з його драм, виконали 

пісні та хореографічні композиції. 
Вечір підготували завідуюча клу-

бом села Товстолуг Галина Депутат, 
художній керівник Мар’яна Щур, 

мистецький керівник Мар’яна Ко-
ролюк, завідуюча бібліотекою села 
Товстолуг Ольга Сопільник. 

Галина ЮРСА – ТРР «Джерело».

«І мене в сім’ї великій, в сім’ї вольній, новій,  
не забудьте пом’янути незлим тихим словом…»

Учасники заходу у бібліотеці-
філії с. Довжанка
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ПРОДАМ
* пшеницю, ячмінь насіннєвий першої репродукції. 

Тел.: (097) 317-15-23, (097) 440-06-04, (068) 606-70-67.
* мотоблоки нові (потужністю від 4 до 15 к. с.), 

трактори (від 12 к. с.), мототрактори, двигуни 
різних потужностей, навісне обладнання. Гаран-
тія, з/ч, безкоштовна доставка. Знайдете дешев-
ше — віддамо ще дешевше. Тел.: (098) 598-94-84, 
(0352)49-30-00, (098) 259-19-58, (066) 665-36-06.  
Сайт: www.tractor_c.com ua

ПОСЛУГИ
* СТО “Спектр” (м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, 44) 

ремонтує двигуни, коробки передач, ходову частину, 
гальмівну систему, систему охолодження, паливну і 
вихлопну системи, здійснює копм’ютерну діагностику 

автомобілів, чистку фурсунок, ремонт інжекторів, ре-
монт електрообладнання, зварювальні роботи.  Тел.: 
(067) 700-55-02, 51-00-97. 

* лікування на бджолиних вуликах, бджолоужа-
лення, інгаляція, пилок, перга, прополіс, мед, воскова 
міль, мертві бджоли. с. Чернелів-Руський Тернопіль-
ського району. Тел.: (067) 945-51-86, (068) 539-25-33, 
(097) 207-65-23 (Орест Михайлович Лук’янець).

* копм’ютерна діагностика автомобілів, усунення 
помилок, чистка фурсунок.  Тел.: (097) 435-19-18.

* здам в оренду кімнату під офіс, 20 м. кв. (м. Терно-
піль, вул. 15 Квітня).  Тел.: (067) 700-55-02, 51-00-97.

РОБОТА
* на роботу в СТО потрібний автоелектрик,  

автослюсар. Тел.: 51-00-97, (067) 700-55-02.

Справи приватні

Вітаємо! Оголошення

17 березня святкує 50-річчя на-
чальник відділу культури Терно-
пільської  РДА  Віктор Михайлович  
НАВОЛЬСЬКИЙ.

Щиро вітаємо шановного ювіляра. 
Бажаємо міцного здоров’я, особистого 
щастя, невичерпної енергії та наснаги. 
Нехай у вашому домі завжди панують 
мир і злагода, у серці – доброта, а у 
справах – мудрість і виваженість. Хай 
доля дарує радість, везіння, вірних і на-
дійних друзів.

З повагою — працівники культури 
Тернопільського району.

Кафедра початкових класів та  
педагогічний колектив Великоглибо-
чецької ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Я. Стецька  вітає 
з 55-річчям учителя початкових класів 
Ганну Павлівну ПроКоПиК.

Хай радість буде на роботі й удома,
Хай серце не знає ні смутку, ні втоми.
Здоров'я вам, щастя і добра
На довгі-довгі літа!

Колектив ПП «Агрон» вітає із 30- річ-
чям начальника відділу збуту Сергія 
Бориславовича НАВОЙСЬКОГО, 
тракториста Романа Володимировича 
КАРПА.

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 Територіального центру 
соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) Тернопільського 
району щиро вітає з ювілеєм соціаль-
ного робітника с. Біла Ганну Євгенівну 
УХМАН, з днем народженням соціаль-
ного робітника с. Романівка Ірину Бог-
данівну ХАНАС.

Здоров’я, щастя зичим не на рік —
На все життя бажаєм щиро,
Щоб радісним і довгим був ваш вік,
З добром, любов’ю, спокоєм і миром!

Працівники відділу освіти  Терно-
пільської РДА та районного методично-
го кабінету  вітають із днем народжен-
ня методиста  з навчальних дисциплін 
РМК Оксану Марківну РОМАНЮК.

Хай щастя вікує у вашому домі
І радість хай з вами буде завжди,
Здоров’я міцного, щасливої долі
Нехай Господь Бог дасть на довгі роки.

Вітаємо з днем народження члена 
виконкому Ігровицької сільської ради, 
директора ПОП "Золотий колос" Ярос-
лава Володимировича СИМАКА.

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!

З повагою — колектив Ігровицької 
сільської ради, члени виконкому, 

депутатський корпус. 

Відділ культури Тернопільської 
РДА, районна організація профспіл-
ки, бібліотечні працівники району  
щиро вітають із 30-річчям завід-
уючу бібліотекою-філією с. Драганівка  
Оксану Володимирівну БОРУХ.

Зичимо вам щастя і здоров’я, успіхів 
у роботі, тепла і злагоди, родинного за-
тишку і любові ваших рідних, близьких 
та друзів. Нехай здійсняться ваші твор-
чі задуми і плани, минають негаразди і 
непорозуміння, а всі починання супро-
воджують надія та успіх. Хай доля зба-
гачує вас життєвою мудрістю, енергією, 
натхненням і радістю.

Колектив Великоглибочецької 
ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Я. Стецька  вітає із  
70-річчям колишнього бібліотекаря 
школи Гаврилишин Марію МИХАЙ-
ЛІВНУ.

Хай Бог вам пошле літа щасливі 
І рівну стрічку сонячних доріг.
Нехай удача на життєвій ниві,
Неначе килим, стелиться до ніг.

Найщиріші вітання з днем наро-
дження надсилаємо завідуючій клу-
бом с. Почапинці Оксані Ярославівні 
ІГРАС. 

У цей святковий день бажаємо 
вам, щоб щастя завжди панувало у 
вашому домі, щоб всі негаразди та 
проблеми проходили повз, а в житті 
вас супроводжували тільки удача і 
гарний настрій!

З повагою — працівники
 відділу культури Тернопільської РДА, 

районного будинку культури, 
районна організація профспілки

працівників культури.

Колектив НВК «Дичківська  
ЗОШ І-ІІ ст. ДНЗ» щиросердечно вітає 
з 25-річчям педагога-організатора, 
вчителя природознавства Ольгу  
Андріївну ТОПОЛЬНИЦЬКУ.

Бажаєм щастя і достатку,
Ясного неба і тепла,
В житті вам згоди й порядку,
Щоб доля світлою була.
В роботі – успіхів, везіння,
У справах – вічного горіння!
Від душі любові вам бажаєм
І хай вам Господь Бог допомагає.

Колектив комунального закладу 
І-ІІ ст. с. Скоморохи надсилає щирі 
вітання з днем народження вчите-
лю математики Марії Романівні  
КОМАНДІРСЬКІЙ.

В цей дорогий для серця день 
Бажаєм квітів і пісень! 
Від друзів — щирих привітань, 
Від зірки — здійснення бажань! 
Від сонця — світла і тепла, 
Щоб доля щедрою була! 

Вітаємо з днем народження  
депутата Великоберезовицької  
селищної ради Олега Романовича 
КИРИЛІВА.

З днем народження вітаємо!
Здоров'я, щастя, удачі бажаємо.
Хай кожна днина буде гожа,
Нехай благословить вас Мати Божа,
Нехай Ангел Божий поруч вас крокує,
А Господь многая літ дарує!

З повагою — колектив Великоберезовиць-
ка селищної ради, депутатський корпус, 

члени виконавчого комітету.

Вітаємо з днем народження де-
путатів Ігровицької сільської ради  
Любов Ярославівну БУРМАКУ, Юрія 
Івановича ШУМАНСЬКОГО.

Хай доля дарує вам років багато, 
Відпустить здоров’я міцного й добра, 
Хай повниться ласкою рідна вам хата, 
Й багато в ній буде любові й тепла. 

З повагою — колектив Ігровицької 
сільської ради, члени виконкому, депутат-

ський корпус.

Вітаємо з днем народження вчи-
теля математики Острівської ЗОШ 
І-ІІІ ст. Ольгу Василівну ПЕЛЕХА-
ТУ та з 40-річчям учителя трудо-
вого навчання й образотворчого 
мистецтва Надію Володимирівну  
КРАМАР.

Хай доля дарує вам років багато, 
Відпустить здоров’я міцного й добра, 
Хай повниться ласкою рідна вам хата, 
Й багато в ній буде любові й тепла.

Тернопільський об’єднаний міський військовий комісаріат 
проводить відбір осіб, які виявили бажання вступити до вищих 
військових навчальних закладів або військових навчальних 
підрозділів вищих навчальних закладів
Перелік вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозді-

лів вищих навчальних закладів України
Харківський університет Повітряних сил імені •	
Івана Кожедуба (ХУПС)
Інститут BMC НУ «Одеська морська академія»•	
Національна академія Сухопутних військ імені •	
гетьмана Петра Сагайдачного
Військова академія ( м. Одеса);•	
КВП Національного університету біоресурсів і •	
природокористування України
Військовий інститут телекомунікацій та інфор-•	
матизації
Військовий інститут Київського національного •	
університету імені Тараса Шевченка

ФВП Національного технічного університету •	
Харківський політехнічний інститут
Житомирський військовий інститут імені С.П. •	
Корольова Державного університету телекому-
нікацій (ЖВІ ДУТ)
Кафедра військової підготовки Національного •	
авіаційного університету (КВ11 НАУ)
Кафедра військової підготовки Одеського дер-•	
жавного екологічного університету
Для детальної інформації звертайтесь у Тер-

нопільський об’єднаний міський військовий ко-
місаріат: м. Тернопіль, вул. Тролейбусна, 5.

Висловлюємо щире співчуття депутату Білець-
кої сільської ради Тернопільського району, голові 
Білецького осередку Всеукраїнського товариства 
«Просвіта»  ім. Т. Шевченка 2007-2014 рр., автору 
книги «Білецькій «Просвіті» — 120 звитяжних ве-
сен!» Богдану Йосиповичу Палуб’яку у зв’язку з не-
поправною втратою, — смертю брата Палуб’яка 
Ореста Йосиповича, який проживав у  
с. Дарахові Теребовлянського району. 

Розділяємо сум і горе з рідними та близькими 
покійного. 

Скорботні друзі.

Із 6 по 27 березня 2017 року в Головному управлінні Національної поліції в 
Тернопільській області розпочинається набір у поліцію на посади поліцейських 
роти патрульної служби поліції особливого призначення «Тернопіль»

Основні службові обов'язки 
поліцейського:

— охорона публічної безпе-
ки та порядку в межах території 
України;

— несення служби та вико-
нання поставлених завдань в зоні 
проведення антитерористичної 
операції;

— участь у розкритті злочинів, 
огляд місця події, виявлення слідів 
злочину та інших речових доказів;

— своєчасне реагування на за-
яви та звернення громадян.

Вимоги до кандидатів:
— громадянство України;
— вік від 18 років;
— середня освіта;
— знання Конституції України, 

ЗУ «Про Національну поліцію», 
ЗУ «Про запобігання корупції»;

— вільне володіння україн-
ською мовою.

Необхідні якості та навички:
— висока мотивація та орієн-

тація на якісні зміни в державі;
— аналітичні здібності, здат-

ність систематизувати, узагаль-
нювати інформацію;

— неупередженість і поряд-
ність;

— самостійність, організова-
ність, відповідальність;

— наполегливість, рішучість, 
стриманість, здатність швидко 
приймати рішення в умовах об-
меженого часу;

— стійкість до стресу, емоцій-
них і фізичних навантажень;

— вміння аргументовано ви-
словлювати свою думку;

— прагнення до розвитку та 
самовдосконалення.

Ми пропонуємо:
— зарплату від 8000 до 9000 

грн.;

— одержання статусу учас-
ника бойових дій та соціальне 
забезпечення згідно з діючим за-
конодавством;

— перспективу кар'єрного 
росту.

Прийом анкет триває з 
06.03.2017 по 27.03.2017 року.

Для економії вашого часу та 
уникнення черг ви можете за-
повнити анкету онлайн на сайті 
ГУНП в Тернопільській області, а 
також зареєструватися за телефо-
нами: (0352) 27-15-40, (0352) 27-
15-42, (067) 653-77-28, і вам буде 
призначено час для попередньої 
бесіди. Детальнішу інформацію 
ви можете отримати на офіційно-
му веб-сайті ГУНП у Тернопіль-
ській області tp.npu.gov.uа.

Управління кадрового
 забезпечення.

Петриківська  сільська рада  оголошує конкурс на визначення суб’єкта оціночної діяльності для про-
ведення незалежної оцінки об’єкта управління Петриківської сільської ради.

Назва об’єкта оцінки: вулична мережа с. Петриків загальною протяжністю 30273 м. Адреса об’єкта:  
с. Петриків Тернопільського району. Балансоутримувач: не визначений.

 Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою взяття на баланс Петриківською  
сільською радою та достовірності бухгалтерського обліку.

Для участі у конкурсі претенденти надсилають: заяву на участь у конкурсі, копії установчих доку-
ментів, копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде за-
лучено до проведення оцінки та підписання звіту, копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які бу-
дуть додатково залучені та їх письмову згоду, копії сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого 
Фондом державного майна України; інформацію про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації 
та особистого досвіду роботи оцінювачів з незалежної оцінки державного майна; конкурсні пропозиції 
претендента щодо вартості виконання робіт відповідно до калькуляції витрат та терміну виконання робіт 
(подається в запечатаному конверті).

Конкурсну документацію приймають за адресою: с. Петриків, вул. Шептицького, 118 Б, 47720, при-
міщення Петриківської сільської ради. Конкурс відбудеться  о 10 год. 31 березня 2017 року в приміщенні 
сільської ради. За додатковою інформацією звертатися за тел. 49-56-65.

Петриківський сільський голова В. М. КОРОЛЬ.

Байковецька сільська рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста  
відділу юридичної та кадрової роботи. 

Вимоги до кандидатів: повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста за на-
прямом підготовки у галузі знань «Право»; стаж роботи в  органах місцевого самоврядування (на державній 
службі) на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управлін-
ня не менше 3 років; вільне володіння державною мовою; вміння працювати з персональним комп’ютером.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи: заяву про участь у конкурсі; запо-
внену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками; дві фотокартки розміром 4х6; копії докумен-
тів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня; копію 
документа, що посвідчує особу; копію військового квитка для військовозобов’язаних; декларацію особи, упо-
вноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом 
України «Про запобігання корупції». 

Документи приймають протягом 30 календарних днів із дня опублікування оголошення про проведен-
ня конкурсу за адресою: с. Байківці, вул. Січових Стрільців 43, Байковецька сільська рада;  телефон 29-62-55.  
Додаткову інформацію щодо основних функціональних обов’язків, розмірів та умов оплати праці надає  
кадрова служба Байковецької сільської ради.

Байковецький сільський голова А. Р. КУЛИК.
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ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ
20 ÁÅÐÅÇÍß

Â²ÂÒÎÐÎÊ
21 ÁÅÐÅÇÍß

ÑÅÐÅÄÀ
22 ÁÅÐÅÇÍß

×ÅÒÂÅÐ
23 ÁÅÐÅÇÍß

Ï’ßÒÍÈÖß
24 ÁÅÐÅÇÍß

ÑÓÁÎÒÀ
25 ÁÅÐÅÇÍß

ÍÅÄ²Ëß
26 ÁÅÐÅÇÍß

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00, 

21.00, 05.10 Íîâèíè

06.10, 07.10, 08.10 Ñïîðò

06.15, 08.15 ÀãðîÅðà

06.20, 07.15, 08.20, 11.50, 16.45, 

23.30, 00.15 Ïîãîäà

06.25, 23.00 Çîëîòèé ãóñàê

06.45, 07.45, 08.25 Ñìàêîòà

07.20, 23.35 Íà ñëóõó

08.35 Ïàñïîðòíèé ñåðâiñ

08.45, 00.20 Òåëåìàãàçèí

09.00 Áiàòëîí. Êóáîê ñâiòó. IÕ åòàï. 

Ìàñ-ñòàðò 12,5êì. (æiíêè)

09.55 Áiàòëîí. Êóáîê ñâiòó. IÕ åòàï. 

Ìàñ-ñòàðò 15êì. (÷îëîâiêè)

11.00 Ä/ô “Ïðèâàòíèé ëèñò ñâiòîâi”

12.00 Îðåãîíñüêèé ïóòiâíèê

12.30 Ñóñïiëüíèé óíiâåðñèòåò

13.15 Áîðõåñ

13.55 Ä/ô “Ñåêðåòè Âiëüíþñà”

15.20 Ôîëüê-musiñ

16.30 Òâié äiì-2

16.50 Ä/ñ “Íàöiîíàëüíi ïàðêè Àìåðèêè”

17.50, 04.20 Âiêíî â Àìåðèêó

18.15, 01.20 Íîâèííèé áëîê

19.00, 01.55 Íîâèíè. Êóëüòóðà

19.20 Ïåðøà øïàëüòà

19.55 Âåðåñåíü

20.20 Ïðî ãîëîâíå

21.30, 05.35 Íîâèíè. Ñïîðò

21.50 Ò/ñ “Íà ìåæi. Ãðóïà “Àíòèòåðîð”
22.50 Ç ïåðøèõ âóñò

22.55, 05.50 Âi÷íå

23.15 Ïiäñóìêè

02.10 Ä/ô “Âîñêîâi êðèëà Iêàðà”

02.40 ×îëîâi÷èé êëóá. Ñïîðò

03.45 ×îëîâi÷èé êëóá

04.40 Ïðî ãîëîâíå

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 01.10 ÒÑÍ

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê 

ç 1+1”

12.50, 13.50 “Ìîëüôàð”

14.45, 15.45 “Ñiìåéíi ìåëîäðàìè”

17.15 Ò/ñ “Êîõàííÿ ïðîòè äîëi”
20.30 “Ñåêðåòíi ìàòåðiàëè”

21.00 Ò/ñ “Æèòòÿ ïiñëÿ æèòòÿ”
22.00 “Ãðîøi”

23.15, 01.25 Õ/ô “Öåíòóðiîí”
04.25 “Åñêiìîñêà - 2: ïðèãîäè â Àðêòèöi”

06.00 “Ì/ô”
06.20, 13.40 “Ñëiäñòâî âåëè... ç 

Ëåîíiäîì Êàíåâñüêèì”

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Íîâèíè

07.10, 08.10 “Ðàíîê ç IÍÒÅÐîì”

09.20 Õ/ô “Áiäíà Liz”
11.10, 12.25 Õ/ô “Íàâìèñíî íå 

êîæíîãî”

20.00, 01.35, 05.10 “Ïîäðîáèöi”

21.00 Ò/ñ “Çàðàäè êîõàííÿ ÿ âñå 
çìîæó!”

00.00 Ò/ñ “Òåðèòîðiÿ êðàñè”
02.20 Õ/ô “Äèòèíà íà ëèñòîïàä”

ICTV
05.00, 04.50 Äèâèòèñü óñiì!

05.50, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 

Îêñàíîþ Ñîêîëîâîþ

08.45 Ôàêòè. Ðàíîê

09.15 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè. Ïiäñóìêè 

10.10 Àíòèçîìái

11.05 Ñåêðåòíèé ôðîíò. Äàéäæåñò

12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü

13.10 Õ/ô “Îñòàííié êiíîãåðîé”
16.10 Õ/ô “Ôîðñàæ6”
18.45, 21.00 Ôàêòè. Âå÷ið

20.20 Áiëüøå íiæ ïðàâäà

21.20 Ò/ñ “Ìàéîð i ìàãiÿ”
22.20 Ñâîáîäà ñëîâà

00.25 Õ/ô “Ìåðçåííà âiñiìêà”
03.15 Ñòîï-10

04.30 Ôàêòè

06.50, 16.00 “Âñå áóäå äîáðå!”

08.50 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”

10.45, 18.30 “Çà æèâå!”

12.05 Õ/ô “Àâàðiÿ  äî÷êà ìåíòà”
14.00 “Áèòâà åêñòðàñåíñiâ 16”

18.00, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”

19.55, 22.35 “Ñëiäñòâî âåäóòü 

åêñòðàñåíñè”

23.35 “Äàâàé ïîãîâîðèìî ïðî ñåêñ 3”

01.30 “Ñëiäñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè”

03.00 Çîíà íî÷i

05.05, 18.00 Àáçàö

06.03, 07.19 Kids Time

06.05 Ì/ñ “Õàé æèâå êîðîëü 
Äæóëiàí”

07.20 Ò/ñ “Áiáëiîòåêàði 3”
11.50 Õ/ô “Äóæå ïîãàíi ìàòóñi”
13.50 Õ/ô “Ìè  Ìiëëåðè”
16.00, 19.00 Ðåâiçîð Ñïåøë

00.00 Õ/ô “Ïðèíöåñà â çëèäàð”
02.00 Õ/ô “ßìà”

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 01.40 Ñüîãîäíi

10.50, 05.20 Ðåàëüíà ìiñòèêà

11.50 Õ/ô “Ñðiáëÿñòèé äçâií ñòðóìêà” 

18.00 Ò/ñ “Ðàéñüêå ìiñöå” 

21.00 Ò/ñ “Àíæåëiêà”
23.30 Õ/ô “Êîíòðàáàíäà” 

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00, 

21.00, 05.10 Íîâèíè

06.10, 07.10, 08.10 Åðà áiçíåñó

06.15, 07.15, 08.15 Ñïîðò

06.20, 08.20 ÀãðîÅðà

06.30, 23.00 Çîëîòèé ãóñàê

06.45, 07.45, 08.30 Ñìàêîòà

07.25, 23.35 Íà ñëóõó

08.35 Ïàñïîðò.Ua

09.25 Ëàéôõàê

09.35 Ò/ñ “Àðèñòîêðàòè”
10.30, 16.30 Ò/ñ “Ëiíiÿ çàõèñòó”
11.15 Ä/ô “Áóòè ñàìà ñîái öiëëþ. 

11.45 Îðåãîíñüêèé ïóòiâíèê

12.15 Ñóñïiëüíèé óíiâåðñèòåò

12.40, 21.30, 05.35 Íîâèíè. Ñïîðò

14.00 Êíèãà.ua

14.30 Âåðåñåíü

15.20 Òåàòðàëüíi ñåçîíè

15.45 Ñïîãàäè

17.40 Ì/ñ “Ãîí” 8,9ñ
18.15, 01.20 Íîâèííèé áëîê

19.00, 01.55 Íîâèíè. Êóëüòóðà

19.20 Ä/ô “Áîðèñ Ìîçîëåâñüêèé. 

19.55 Íàøi ãðîøi

20.20, 04.40 Ïðî ãîëîâíå

21.50 Ò/ñ “Íà ìåæi. Ãðóïà “Àíòèòåðîð”
22.50 Ç ïåðøèõ âóñò

22.55, 05.50 Âi÷íå

23.15 Ïiäñóìêè

03.00 Ä/ô “Ñåêðåòè Âiëüíþñà”

Îëåêñàíäðà Ïàëëàäiíà”

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 01.40 ÒÑÍ

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê 

ç 1+1”

12.50, 13.50 “Ìîëüôàð”

14.45, 15.45 “Ñiìåéíi ìåëîäðàìè”

17.15 Ò/ñ “Êîõàííÿ ïðîòè äîëi”
20.30 “Ñåêðåòíi ìàòåðiàëè”

21.00 Ò/ñ “Æèòòÿ ïiñëÿ æèòòÿ”
22.00 “Íà íîæàõ”

05.05 “Åñêiìîñêà - 2: ïðèãîäè â Àðêòèöi”

06.00 “Ì/ô”
06.20, 14.15 “Ñëiäñòâî âåëè... ç 

Ëåîíiäîì Êàíåâñüêèì”

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Íîâèíè

07.10, 08.10 “Ðàíîê ç IÍÒÅÐîì”

11.00, 12.25, 21.00 Ò/ñ “Çàðàäè 
êîõàííÿ ÿ âñå çìîæó!”

15.50, 16.45 “Ðå÷äîê”

êîæíîãî”

20.00, 01.35, 05.10 “Ïîäðîáèöi”

00.00 Ò/ñ “Òåðèòîðiÿ êðàñè”

ICTV

06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi

08.45 Ôàêòè. Ðàíîê

09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 

09.55 Áiëüøå íiæ ïðàâäà

11.40, 17.45 Ò/ñ “Ñïåöçàãií “Øòîðì”
12.35, 13.10 Õ/ô “Îñòàííié 

êiíîãåðîé”
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü

15.30, 16.10 Ò/ñ “Ìàéîð i ìàãiÿ”
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið

21.25 Ò/ñ “Ìàéîð i ìàãiÿ”
23.20 Õ/ô “Ëþäèíà, ùî áiæèòü”
01.15 Ò/ñ “Ëàñ-Âåãàñ-3”
02.40 Ñòîï;10

04.25 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé

04.35 Ôàêòè

04.55 Äèâèòèñü óñiì!

07.10, 16.00 “Âñå áóäå äîáðå!”

09.10 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”

10.10, 18.30 “Çà æèâå!”

11.25 “ÌàñòåðØåô - 3”

18.00, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”

20.00, 22.45 “ÌàñòåðØåô Äiòè - 2”

23.25 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà”
01.00 “Ñëiäñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè”

03.55 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé

04.00 Çîíà íî÷i

05.15, 08.00 Ò/ñ “Äðóçi”
05.45, 18.00 Àáçàö

06.40, 07.55 Kids Time

10.50 Ò/ñ “Ùàñëèâi ðàçîì”

20.50 Õ/ô “Ñóòiíêè” 
23.10 Õ/ô “Iäåàëüíèé íåçíàéîìåöü”
01.20 Õ/ô “Ïðèíöåñà â çëèäàð”

06.10, 04.30 Ðåàëüíà ìiñòèêà

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 03.30 Ñüîãîäíi

11.30 Ðåàëüíà ìiñòèêà. Íîâèé ñåçîí

13.30 Ò/ñ “×åðãîâèé ëiêàð 2” 
15.30 Ò/ñ “×åðãîâèé ëiêàð”
16.10, 05.20 Ò/ñ “Àäâîêàò” 
18.00 Ò/ñ “Ðàéñüêå ìiñöå” 

21.00, 23.30 Ò/ñ “Àíæåëiêà”
00.20 Ò/ñ “Çàêîí i ïîðÿäîê: Çëî÷èííi 

íàìiðè”
01.50 Õ/ô “Êîíòðàáàíäà” 

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00, 

21.00, 05.10 Íîâèíè

06.10, 07.10, 08.10 Ñïîðò

06.15, 08.15 ÀãðîÅðà

06.25, 23.00 Çîëîòèé ãóñàê

06.45, 07.45, 08.25 Ñìàêîòà

07.20, 23.35 Íà ñëóõó

08.35 Ïàñïîðò.Ua

08.45, 00.20 Òåëåìàãàçèí

09.25 Ëàéôõàê

09.35 Ò/ñ “Àðèñòîêðàòè”
10.30 Ä/ô “Áîðèñ Ìîçîëåâñüêèé. 

13.15 Íàøi ãðîøi

14.00 Âiéíà i ìèð

15.20 Ñâiòëî

16.30 Ò/ñ “Ëiíiÿ çàõèñòó”
17.20 Õî÷ó áóòè

17.40 Ì/ñ “Ãîí”
18.15, 01.20 Íîâèííèé áëîê

19.00, 01.55 Íîâèíè. Êóëüòóðà

Ëèñåíêî”

19.55 Ñëiäñòâî. Iíôî

20.20, 04.40 Ïðî ãîëîâíå

21.30, 05.35 Íîâèíè. Ñïîðò

21.50 Ò/ñ “Íà ìåæi. Ãðóïà 
“Àíòèòåðîð”

22.40 Ìåãàëîò

22.55, 05.50 Âi÷íå

23.15 Ïiäñóìêè

02.10 Ä/ô “Iâàí Äðà÷. Êðiçü ÷àñ i 

ñëîâî”

03.05 Ä/ñ “Íàöiîíàëüíi ïàðêè 

Àìåðèêè”

03.55 Ä/ô “Ïðèâàòíèé ëèñò ñâiòîâi”

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 02.00 ÒÑÍ

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê 

ç 1+1”

12.50, 13.50 “Ìîëüôàð”

14.45, 15.45 “Ñiìåéíi ìåëîäðàìè”

17.15 Ò/ñ “Êîõàííÿ ïðîòè äîëi”
20.30 “Ñåêðåòíi ìàòåðiàëè”

21.00 Ò/ñ “Æèòòÿ ïiñëÿ æèòòÿ” 

06.00 “Ì/ô”
06.20 “Ñëiäñòâî âåëè... ç Ëåîíiäîì 

Êàíåâñüêèì”

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Íîâèíè

07.10, 08.10 “Ðàíîê ç IÍÒÅÐîì”

11.00, 12.25 Ò/ñ “Çàðàäè êîõàííÿ ÿ 
âñå çìîæó!”

14.15 “Ñëiäñòâî âåëè... ç Ëåîíiäîì 

Êàíåâñüêèì”

15.50, 16.45 “Ðå÷äîê”

êîæíîãî”

20.00, 01.40, 05.10 “Ïîäðîáèöi”

21.00 Ò/ñ “Çàðàäè êîõàííÿ ÿ âñå 
çìîæó!”

00.00 Ò/ñ “Òåðèòîðiÿ êðàñè”
02.30 Õ/ô “Äiäüêà ëèñèãî” 

ICTV

06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi

08.45 Ôàêòè. Ðàíîê

09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 

11.05 Áiëüøå íiæ ïðàâäà

12.00, 17.45 Ò/ñ “Ñïåöçàãií “Øòîðì”
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü

13.20 Õ/ô “Ëþäèíà, ùî áiæèòü”
15.25, 16.10 Ò/ñ “Ìàéîð i ìàãiÿ”
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið

20.20 Ñåêðåòíèé ôðîíò

21.25 Ò/ñ “Ìàéîð i ìàãiÿ”
23.15 Õ/ô “Áåç êîìïðîìiñiâ”
01.20 Ò/ñ “Ëàñ-Âåãàñ-4”
02.40 Ñòîï-10

04.35 Ôàêòè

04.55 Äèâèòèñü óñiì!

06.55, 16.00 “Âñå áóäå äîáðå!”

08.55 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”

09.55 “Çà æèâå!”

11.10 “ÌàñòåðØåô - 3”

18.00, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”

18.30 “Çà æèâå!”

20.00, 22.45 “ÌàñòåðØåô Äiòè - 2”

23.15 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà”
00.50 “Ñëiäñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè”

03.15 Çîíà íî÷i

05.05, 07.55 Ò/ñ “Äðóçi”
05.40, 18.00 Àáçàö

06.35, 07.53 Kids Time

21.10 Õ/ô “Ñóòiíêè. Ñàãà. Íîâîëóííÿ”
23.45 Õ/ô “Ñïîêóñà” 
02.00 Õ/ô “Iäåàëüíèé íåçíàéîìåöü” 

06.10, 16.10, 05.20 Ò/ñ “Àäâîêàò”
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 02.40 Ñüîãîäíi

11.30 Ðåàëüíà ìiñòèêà. Íîâèé ñåçîí

13.30 Ò/ñ “×åðãîâèé ëiêàð 2”
15.30 Ò/ñ “×åðãîâèé ëiêàð”
18.00 Ò/ñ “Ðàéñüêå ìiñöå” 

21.00, 23.30 Ò/ñ “Àíæåëiêà”
00.20 Ò/ñ “Çàêîí i ïîðÿäîê: Çëî÷èííi 

íàìiðè” 
04.30 Ðåàëüíà ìiñòèêà

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00, 

21.00, 05.10 Íîâèíè

06.10, 07.10, 08.10 Åðà áiçíåñó

06.15, 07.15, 08.15 Ñïîðò

06.20, 08.20 ÀãðîÅðà

06.30, 23.00 Çîëîòèé ãóñàê

06.45, 07.45, 08.30 Ñìàêîòà

07.25, 23.35 Íà ñëóõó

08.35 Ïàñïîðò.Ua

09.25 Ëàéôõàê

09.35 Ò/ñ “Ïëîùà Áåðêëi”
10.30, 16.30 Ò/ñ “Ëiíiÿ çàõèñòó”

Ëèñåíêî”

11.45 Ìèñòåöüêèé ïóëüñ Àìåðèêè

12.15 Ñóñïiëüíèé óíiâåðñèòåò

12.40, 21.30, 05.35 Íîâèíè. Ñïîðò

13.15 Ñëiäñòâî. Iíôî

14.05 Ä/ô “Ñâiò Ìàêñèìà”

17.20 Êàçêè Ëiðíèêà Ñàøêà

17.40 Øêîëà Ìåði Ïîïïiíñ

18.05 Voxñheck

18.15, 01.20 Íîâèííèé áëîê

19.00, 01.55 Íîâèíè. Êóëüòóðà

19.20 Ä/ô “Êëîóí iäå íà ìàíåæ. 

Ì.ßêîâ÷åíêî”

19.55 “Ñõåìè” ç Í. Ñåäëåöüêîþ

20.20, 04.40 Ïðî ãîëîâíå

21.50 Ò/ñ “Íà ìåæi. Ãðóïà “Àíòèòåðîð”
22.50 Ç ïåðøèõ âóñò

22.55, 05.50 Âi÷íå

23.15 Ïiäñóìêè

02.10 Ä/ô “Ñåðãié Äàí÷åíêî i ñòî 

ëèöàðiâ íàâêîëî êðóãëîãî ñòîëó”

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 00.30 ÒÑÍ

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê 

ç 1+1”

12.50, 13.50 “Ìîëüôàð”

14.45, 15.45 “Ñiìåéíi ìåëîäðàìè”

17.15 Ò/ñ “Êîõàííÿ ïðîòè äîëi”
20.30 “Ñåêðåòíi ìàòåðiàëè”

21.00 Ò/ñ “Æèòòÿ ïiñëÿ æèòòÿ” 

23.00 “Ïðàâî íà âëàäó 2017”

00.45, 02.40 Õ/ô “Îäåðæèìiñòü”

06.00 “Ì/ô”
06.20, 14.20 “Ñëiäñòâî âåëè... ç 

Ëåîíiäîì Êàíåâñüêèì”

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Íîâèíè

07.10, 08.10 “Ðàíîê ç IÍÒÅÐîì”

11.05, 12.25 Ò/ñ “Çàðàäè êîõàííÿ ÿ 
âñå çìîæó!”

15.50, 16.45 “Ðå÷äîê”

êîæíîãî”

20.00, 01.35, 05.10 “Ïîäðîáèöi”

21.00 Ò/ñ “Çàðàäè êîõàííÿ ÿ âñå 
çìîæó!”

00.00 Ò/ñ “Òåðèòîðiÿ êðàñè”

ïîçíàéîìèòèñü...”

ICTV

06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi

08.45 Ôàêòè. Ðàíîê

09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 

10.10 Ñåêðåòíèé ôðîíò

11.05 Áiëüøå íiæ ïðàâäà

12.00, 17.50 Ò/ñ “Ñïåöçàãií “Øòîðì”
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü

13.20 Õ/ô “Áåç êîìïðîìiñiâ”
15.30, 16.10 Ò/ñ “Ìàéîð i ìàãiÿ”
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið

20.20 Iíñàéäåð

21.25 Ò/ñ “Ìàéîð i ìàãiÿ”

01.20 Ò/ñ “Ëàñ-Âåãàñ-4”
02.40 Ñòîï-10

04.30 Ôàêòè

04.50 Äèâèòèñü óñiì!

06.55, 16.00 “Âñå áóäå äîáðå!”

08.55 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”

09.50, 18.30 “Çà æèâå!”

11.10 “ÌàñòåðØåô - 3”

18.00, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”

20.00, 22.45 “ß ñîðîìëþñü ñâîãî 

òiëà 4”

00.00 “Îäèí çà âñiõ”

01.10 “Ñëiäñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè”

04.00 Çîíà íî÷i

05.10, 08.00 Ò/ñ “Äðóçi”
05.40, 18.00 Àáçàö

06.39, 07.55 Kids Time

10.50 Ò/ñ “Ùàñëèâi ðàçîì”

21.00 Õ/ô “Ñóòiíêè. Ñàãà. 
Çàòåìíåííÿ”

23.10 Õ/ô “Âîâêè”
01.00 Õ/ô “Ñïîêóñà”

06.10, 16.10, 05.20 Ò/ñ “Àäâîêàò” 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 02.40 Ñüîãîäíi

11.30 Ðåàëüíà ìiñòèêà. Íîâèé ñåçîí

13.30 Ò/ñ “×åðãîâèé ëiêàð 2” 
15.30 Ò/ñ “×åðãîâèé ëiêàð”
18.00 Ò/ñ “Ðàéñüêå ìiñöå” 

21.00, 23.30 Ò/ñ “Àíæåëiêà”
00.20 Ò/ñ “Çàêîí i ïîðÿäîê: Çëî÷èííi 

íàìiðè” 
04.30 Ðåàëüíà ìiñòèêà

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00, 

21.00, 05.10 Íîâèíè

06.10, 07.10, 08.10 Ñïîðò

06.15, 08.15 ÀãðîÅðà

06.45, 07.45, 08.25 Ñìàêîòà

07.20, 23.35 Íà ñëóõó

08.40 Ïàñïîðò.Ua

08.45, 00.20 Òåëåìàãàçèí

09.00 Ä/ô Ñâiò íà ñìàê. “Ñóøi íà 

åêñïîðò”

09.35 Ò/ñ “Ïëîùà Áåðêëi”
10.30, 16.30 Ò/ñ “Ëiíiÿ çàõèñòó”
11.15 Ä/ô “Êëîóí iäå íà ìàíåæ. 

Ì.ßêîâ÷åíêî”

11.45 Ìèñòåöüêèé ïóëüñ Àìåðèêè

12.15 Ñóñïiëüíèé óíiâåðñèòåò

12.40, 21.30, 05.35 Íîâèíè. Ñïîðò

12.55 Voxñheck

13.15 Ñõåìè

14.05 Ä/ô “Âèííè÷åíêî áåç áðîìó”

17.20 Êàçêè Ëiðíèêà Ñàøêà

17.40 Ì/ñ “Ãîí”
18.15, 01.20 Íîâèííèé áëîê

19.00, 01.55 Íîâèíè. Êóëüòóðà

19.25 Âiéíà i ìèð

20.20, 04.35 Ïðî ãîëîâíå

21.50 Áîãàòèðñüêi iãðè

22.40 Ç ïåðøèõ âóñò

22.55, 05.50 Âi÷íå

23.00 Çîëîòèé ãóñàê

23.15 Ïiäñóìêè

02.10 Ìóçè÷íå òóðíå

04.00 Ä/ô “Ùåäðèê, ùåäðèê...”1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 

16.45, 19.30 ÒÑÍ

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê 

ç 1+1”

12.50, 13.50 “Ìîëüôàð”

14.45, 15.45 “Ñiìåéíi ìåëîäðàìè”

17.15 Ò/ñ “Êîõàííÿ ïðîòè äîëi”
20.15, 01.50 “Ðîçñìiøè êîìiêà. 

Äiòè 2”

21.45 “Âå÷iðíié êâàðòàë”

23.45 Õ/ô “Çàêîíè ïðèâàáëèâîñòi”
03.10 “Ñåêðåòíi ìàòåðiàëè”

06.00 “Ì/ô”
06.20, 14.20 “Ñëiäñòâî âåëè... ç 

Ëåîíiäîì Êàíåâñüêèì”

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Íîâèíè

07.10, 08.10 “Ðàíîê ç IÍÒÅÐîì”

11.00 Ò/ñ “Çàðàäè êîõàííÿ ÿ âñå 
çìîæó!”

12.25 Ò/ñ “Çàðàäè êîõàííÿ ÿ âñå 
çìîæó!”

15.50, 16.45 “Ðå÷äîê”

20.00 “Ïîäðîáèöi”

21.00 “×îðíå äçåðêàëî”

00.50 Õ/ô “Æiíêà äëÿ âñiõ”
02.15 “Ïîäðîáèöi”

03.05 Õ/ô “Áåç ðîêó òèæäåíü”

ICTV

06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi

08.45 Ôàêòè. Ðàíîê

09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 

10.10 Iíñàéäåð

11.05 Áiëüøå íiæ ïðàâäà

11.55, 17.45 Ò/ñ “Ñïåöçàãií “Øòîðì”
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü

15.30, 16.10 Ò/ñ “Ìàéîð i ìàãiÿ”
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið

20.20 Àíòèçîìái

21.25 Äèçåëü;øîó

23.35 Õ/ô “Ñàáîòàæ”
01.40 Ò/ñ “Ëàñ-Âåãàñ-4”
03.00 Ñòîï-10

04.30 Ôàêòè

04.50 Õ/ô ÁÎÍÄIÀÍÀ: “Òiëüêè äëÿ 

08.45 Õ/ô “Åêiïàæ”
11.15 Õ/ô “Ìàòè é ìà÷óõà”
18.00, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”

18.30 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà”

01.00 “Ñëiäñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè”

03.10 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé

03.15 Çîíà íî÷i

04.55, 08.05 Ò/ñ “Äðóçi”
05.45, 18.00 Àáçàö

06.43, 08.03 Kids Time

16.10 Õ/ô “Âîâêè” 
19.00 Õ/ô “Ñóòiíêè. Ñàãà. Ñâiòàíîê 1”
21.00 Õ/ô “Ñóòiíêè. Ñàãà. Ñâiòàíîê 2”
23.10 Õ/ô “ßìà” 
01.10 Õ/ô “Òðèêóòíèê”

06.10 Ò/ñ “Àäâîêàò” 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

23.50, 03.00 Ñüîãîäíi

11.30 Ðåàëüíà ìiñòèêà. Íîâèé ñåçîí

13.30 Ò/ñ “×åðãîâèé ëiêàð 2”
15.30 Ò/ñ “×åðãîâèé ëiêàð”
16.10 Ò/ñ “Àäâîêàò”
18.00 Ò/ñ “Ðàéñüêå ìiñöå” 

00.10 Ò/ñ “Çàêîí i ïîðÿäîê: Çëî÷èííi 
íàìiðè” 

03.50, 04.00 Ðåàëüíà ìiñòèêà

06.30, 07.00, 08.00, 14.25, 22.45, 

23.20, 00.15 Ïîãîäà

06.35 Ïiäñóìêè

07.05 ÀãðîÅðà. Ïiäñóìêè

08.05 Ñìàêîòà

08.30 Çîëîòèé ãóñàê

08.45, 00.20 Òåëåìàãàçèí

09.00 Ì/ñ “Êíèãà äæóíãëiâ”

10.15 Õî÷ó áóòè

11.00 Ôîëüê-musiñ

12.30 Ò/ñ “Ïëîùà Áåðêëi”
14.35 Êíèãà.ua

15.35 ×îëîâi÷èé êëóá

16.15 ×îëîâi÷èé êëóá. Ñïîðò

17.50 Áîãàòèðñüêi iãðè

18.45 Õ/ô “Øîïåí. Áàæàííÿ ëþáîâi”
21.00 Íîâèíè

21.30 Êîíöåðòíà ïðîãðàìà

22.40 Ìåãàëîò

23.00 Ñâiò on line

00.00 Çîëîòèé ãóñàê

01.20 Ìóçè÷íå òóðíå

02.00 ÏÅÐÅÕIÄ ÍÀ ËIÒÍIÉ ×ÀÑ

02.20 Ñâiòëî

04.00 Õ/ô “Íàòàëêà  Ïîëòàâêà”
05.35 Íîâèíè

1+1
06.00, 19.30 ÒÑÍ

06.45 “Ãðîøi”

08.00 “Ñíiäàíîê. Âèõiäíèé”

16.30 “Âå÷iðíié êâàðòàë”

18.30 “Ðîçñìiøè êîìiêà 2017”

21.15 “Âå÷iðíié êâàðòàë 2017”

02.15 ÒÑÍ

05.15 Õ/ô “Çàêîíè ïðèâàáëèâîñòi”

06.00, 20.00 “Ïîäðîáèöi”

06.55 Ì/ô

ãðîìàäÿíêà Íèêàíîðîâà”

ïiäiðâàëè ñâiò”

10.45 Õ/ô “Âîêçàë äëÿ äâîõ”
13.50, 20.30 Ò/ñ “Îäíó òåáå êîõàþ” 
22.30 Õ/ô “Êîõàòè íå ìîæíà çàáóòè” 
00.20 Õ/ô “Ïîëþâàííÿ Õàíòà”

ïiäiðâàëè ñâiò”

05.20 “Ïîäðîáèöi”

ICTV
07.00 Äèâèòèñü óñiì!

07.55 Ì i Æ

09.50 Äèçåëü;øîó. Äàéäæåñò

12.45 Ôàêòè. Äåíü

13.00 Ñêåò÷êîì “Íà òðüîõ”

13.25 Õ/ô “ßñîí òà àðãîíàâòè”
17.00 Õ/ô “Åîí Ôëàêñ”
18.45 Ôàêòè. Âå÷ið

19.15 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè. Ïiäñóìêè 

20.05 Õ/ô “Äæi Àé Äæî. Àòàêà êîáðè”
22.20 Õ/ô “Äæi Àé Äæî. Àòàêà êîáðè 

2”
00.20 Õ/ô “Ñàáîòàæ”
02.00 Ò/ñ “Ïðîêóðîðè”
04.40 Ôàêòè

05.50 “ÂóñîËàïîÕâiñò”

08.00 “Êàðàîêå íà Ìàéäàíi”

09.00 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”

13.25 “ÌàñòåðØåô Äiòè - 2”

22.05 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà”
23.40 “Äàâàé ïîãîâîðèìî ïðî ñåêñ 3”

01.35 “Ñëiäñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè”

03.05 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé

03.10, 01.15, 02.00 Çîíà íî÷i

05.49, 07.09 Kids Time

05.50 Ì/ñ “Õàé æèâå êîðîëü 
Äæóëiàí”

07.10 Ðåâiçîð Ñïåøë

16.20 Ì/ô “Øðåê íàçàâæäè”
18.00 Õ/ô “Äèâåðãåíò” 
21.00 Õ/ô “Iíñóðãåíò” 
23.10 Õ/ô “Ôiëîñîôè: Óðîê 

âèæèâàííÿ” 

07.00, 15.00, 19.00, 01.15 Ñüîãîäíi

09.30 Õ/ô “Ðóäà”
11.20, 15.20 Ò/ñ “Àíæåëiêà”
17.00, 19.40 Ò/ñ “Ùîá ïîáà÷èòè 

âåñåëêó” 

23.10 Ðåàëüíà ìiñòèêà

02.00 Ò/ñ “Çàêîí i ïîðÿäîê: Çëî÷èííi 
íàìiðè” 

05.25 Õ/ô “Áåç ñòðîêó äàâíèíè”
07.00 Õ/ô “Äâà êàïiòàíè”
11.30 “Ðå÷îâèé äîêàç”

13.50 “Ñêëàä çëî÷èíó”

15.20 Ò/ñ “Äåòåêòèâè” 
19.00, 02.30 “Ñâiäîê”

19.30 Õ/ô “Âèñîòà”
21.15 Õ/ô “Êëèí êëèíîì” 
23.00 Ò/ñ “×îðíi âiòðèëà” 

06.30, 07.00, 08.05, 20.15, 23.15, 

00.15 Ïîãîäà

06.35 Íà ñëóõó

07.05, 23.30 Çîëîòèé ãóñàê

08.10 Ñìàêîòà

08.35 Ïàñïîðòíèé ñåðâiñ

08.45, 00.20 Òåëåìàãàçèí

09.35 Õ/ô “Õî÷à çi ìíîþ íiõòî íå éäå”
11.35 Ñïîãàäè

12.00 Òåàòðàëüíi ñåçîíè

12.35 Õ/ô “Êîõàííÿ. Öå ñëîâî iç 
ñåìè áóêâ”

14.35 Ôîëüê;musiñ

15.40 Ïåðøèé íà ñåëi

16.05 Òâié äiì-2

16.30 Ò/ñ “Íà ìåæi. Ãðóïà “Àíòèòåðîð”
20.30 Ïåðøà øïàëüòà

21.00, 05.35 Íîâèíè

21.25 Ä/ñ “Ðîçïîâiäi ïðî Õàíñiê”

Òåàòðàëüíèé ðîìàí”

23.00 Ñâiò on line

01.20 Ìóçè÷íå òóðíå

Îðôåé”

03.30 Õ/ô “Ñóïåðíèê”

1+1

08.00 “Ñíiäàíîê. Âèõiäíèé”,

i âåäìiäü”
09.50 ÒÑÍ

10.50, 12.00 “Ñâiò íàâèâîðiò - 3: 

13.25, 14.30 “Ñâiò íàâèâîðiò - 4: 

15.35 Ò/ñ “Æèòòÿ ïiñëÿ æèòòÿ”
19.30, 05.00 “ÒÑÍ-Òèæäåíü”

23.30 “Viva! íàéêðàñèâiøi 2017”

01.25 “Àðãóìåíò êiíî”

05.50 “Ì/ô”

08.00 “óÄà÷íèé ïðîåêò”

10.00 “Îðåë i ðåøêà. Ðàé i ïåêëî”

12.00 Õ/ô “Êîõàòè íå ìîæíà çàáóòè”
13.50 Ò/ñ “Îäíó òåáå êîõàþ” 

21.30 Ò/ñ “Îäíó òåáå êîõàþ” 
23.40 Õ/ô “Âîêçàë äëÿ äâîõ”

ICTV
05.10 Õ/ô ÁÎÍÄIÀÍÀ: “Çàâòðà íå 

ïîìðå íiêîëè”
07.10 Ò/ñ “Âiääië 44”
09.55 Íüþçìåéêåð: Àíàòîëié Ìàòiîñ

10.50 Õ/ô “ßñîí òà àðãîíàâòè”
12.45 Ôàêòè. Äåíü

13.00 Õ/ô “ßñîí òà àðãîíàâòè”
14.25 Õ/ô “Äæi Àé Äæî. Àòàêà êîáðè”
16.45 Õ/ô “Äæi Àé Äæî. Àòàêà êîáðè 

2”

Îêñàíîþ Ñîêîëîâîþ

20.30 Õ/ô “Äæåê Ðè÷åð”
23.05 Õ/ô “Äæåê Ðàéàí. Òåîðiÿ 

õàîñó”
01.00 Õ/ô “Îïåðàöiÿ “Âiäïëàòà”
02.25 Ò/ñ “Ïðîêóðîðè”

05.50 “Âñå áóäå äîáðå!”

09.00 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”

09.55 “Êàðàîêå íà Ìàéäàíi”

14.20 Õ/ô “Çà äâîìà çàéöÿ ìè”
16.00, 23.15 “ß ñîðîìëþñü ñâîãî 

òiëà 4”

18.00, 22.15, 00.25 “Ñëiäñòâî âåäóòü 

åêñòðàñåíñè”

21.00 “Îäèí çà âñiõ”

05.00, 06.15 Kids Time

05.02 Ì/ñ “Õàé æèâå êîðîëü 
Äæóëiàí”

06.20 Õ/ô “Ñóòiíêè” 
08.50 Õ/ô “Ñóòiíêè. Ñàãà. Íîâîëóííÿ” 
11.15 Õ/ô “Ñóòiíêè. Ñàãà. Çàòåìíåííÿ”
13.40 Õ/ô “Äèâåðãåíò”
16.35 Õ/ô “Iíñóðãåíò” 
18.45 Õ/ô “Äèâåðãåíò, ÷àñòè íà 3: 

Âiääàíà”
21.00 Õ/ô “Ìàêñ Ñòië” 
22.50 Õ/ô “Òðèêóòíèê”
00.50 Õ/ô “Ôiëîñîôè: Óðîê 

âèæèâàííÿ”

06.50 Ñüîãîäíi

11.20 Ò/ñ “Àíæåëiêà”
16.45 Ò/ñ “Ñîíÿ÷íå çàòåìíåííÿ”

Ïàíþòîþ

20.00 Ò/ñ “Ñîíÿ÷íå çàòåìíåííÿ”
21.20 Ò/ñ “Ùîá ïîáà÷èòè âåñåëêó” 
01.00 Ðåàëüíà ìiñòèêà

01.50 Ò/ñ “Ðàéñüêå ìiñöå” 

05.50 Õ/ô “×åðåç Ãîái òà Õiíãàí”
08.55 Ò/ñ “Äiòè Àðáàòà” 
13.40 Õ/ô “Âèñîòà”
15.15 Õ/ô “Äîáðå ñèäèìî!”
16.45 “Ëåãåíäè êàðíîãî ðîçøóêó”

19.00 Ò/ñ “Îäíîãî ðàçó â Ðîñòîâi” 
22.40 Ò/ñ “×îðíi âiòðèëà” 
03.15 Õ/ô “Êëèí êëèíîì”
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9 місць Західної України, які варто відвідати

Однією з історично-культурних цін-
ностей Львівщини є Печерний монастир 
поблизу села Розгірче. Це унікальний 
зразок скельного сакрального будівни-
цтва XIII-XVI століть, яке не є типовим 
для Галичини.

Монастир розташований на пагорбі, 
звідки відкривається чудовий краєвид на 
всю навколишню місцевість і долину річки 
Опір. Скельні печери розміщені в два яру-
си. На нижньому були житлові приміщен-
ня, а на верхньому – церква, на місці якої 
тепер лише маленька ікона, встановлена у 
2003 році.

Неподалік Дубно збереглася перлина 
фортифікаційного мистецтва — Тарака-
нівський форт, збудований для укріплен-
ня західних кордонів Російської імперії. У  
ХІХ ст. він був цілком самостійною військо-
вою одиницею. Займаючи площу понад 4 га 
та маючи 7 підземних рівнів, уміщав на сво-
їй території хлібопекарню, пральню, церк-
ву, морг, телефонний зв’язок, 3 колодязі з 
водою та інші споруди, необхідні для жит-
тя гарнізону. Нині Тараканівський форт 
зустрічає відвідувачів складною системою 
підземних ходів, тунелів, приміщень, ДО-
Тів, сходів. До форту можна потрапити че-
рез входи у чотирьох ровах, які оточують 
будівлю.

Цього місця немає на карті. Тепер так 
називають територію вздовж берегів Дні-
стра поблизу залишків одного з найста-

ріших монастирів України. Тут над кри-
шталевою водою панує дух вікової історії. 
Бакота – село Колодіївської сільської ради 
Кам’янець-Подільського району. Але його 
ви не знайдете на карті України. Колишні 
мешканці не можуть повернутися, поблу-
кати між порожніми хатами, подивитися 
на закинуті садки. Бо там, де колись була 
Бакота, у зв’язку з будівництвом Дністров-
ського гідровузла, сьогодні тече Дністер. 
Тепер  тут частина національного природ-
ного парку «Подільські Товтри».

Джуринський  водоспад вважають най-
вищим рівнинним водоспадом, хоча про 
нього мало відомо за межами Тернопіль-
щини. Висота найвищого з трьох каскадів 
— аж 16 м. Джуринський каньйон, де і є 
Червоногородський водоспад, належить 
до десятки найкрасивіших місць України. 
За переказами водоспад штучно утворили 
турецько–татарські полчища, які в 1620 
році, після перемоги польських і козаць-
ких військ, усе руйнували на своєму шля-
ху від Кам’янця-Подільського до Львова 
й Перемишля. Справа в тому, що річка 
Джурин колись була доволі повноводною. 
Вона утворювала петлю завдовжки кілька 
кілометрів, омиваючи червоногородське 
поселення. Щоб здобути замок, від якого 
до сьогодні залишилася тільки одна башта 
(друга кілька років тому обвалилася), тур-
ки перегородили шлях річці. Нове русло й 
утворило водоспад. 

Це невеличке курортне містечко лежить 
у мальовничій долині на лівому березі 
Дністра, немов би на півострові. Дністер 
витанцьовує навколо цього райцентру на 
півдні Тернопільщини такі вихиляси, що, 
здається, от-от задушить невелике місто 
в своїх глибоких обіймах. А Заліщики і не 
пручаються, адже саме завдяки височен-
ним берегам Дністра це подільське місто 
може похвалитися середземноморським 
кліматом. Протилежний, буковинський, 

берег Дністра, що оточує Заліщики з трьох 
сторін, підноситься над рікою 70-120-
метровою стіною. Саме з цього боку від-
кривається запаморочливий краєвид міста 
та вигини Дністра. 

Це один із найвищих і найкрасивіших 
карпатських водоспадів. Розташований у 
мальовничій ущелині серед стрімких гір. 
Висота — приблизно 18 метрів. Нижче і 
вище за течією є кілька двометрових по-
рогів. Поблизу в лісі на скелі над річкою 
зберігся старовинний монастир-скит XVII 
в. Його заснував виходець із Афону, монах 
Йов Княгинецький. Колись цей монастир 
був обнесений кам’яною стіною, за якою 
жителі сіл ховалися під час нападів турків і 
татар. У минулому тут містилася бібліотека 
стародруків. За переказами, сюди неодно-
разово навідувався один із ватажків опри-
шківського руху Олекса Довбуш. Красива 
природа Карпат, чисті гірські річки й пові-
тря, цікаві маршрути для зеленого туризму, 
святі місця і спокій мають цілющий вплив 
на кожного, хто хоче відпочити від велико-
го міста. 

У ХІХ ст., відповідно до концепції безпе-
ки Австро-Угорської держави, Перемишль 
було обрано стратегічним пунктом, тому 
навколо міста, на пагорбах, що його ото-
чують, побудували 45-кілометровий пояс 
оборонних укріплень. Це була одна з най-
більших фортець Європи, яка складалася 
з 57 фортів, 6 із яких опинилися на при-
кордонній території України і доступні для 
огляду туристів. Найкраще збережений 
форт «Дзєвєнчиці». Він має багатоярусну 
будову, а від стежки, що поряд рову біля 

форту, пролягають багато відгалужень. 
Форти, розташовані північніше – «Лисіч-
ка», «Биків» і «Плешевичі» – збереглися 
гірше. Далі на північ — форт «Марушка 
Ліс». Кожен із них оточений ровом. Ці-
кавим є і те, що у цій місцевості щороку 
1-3 липня проводять фестиваль мистецтв 
«Fort.Missia».

Унікальне за своєю красою та історією 
урочище розкинулося за 2 км від м. Ми-
колаєва Львівської області. За словами ар-
хеологів, тут збереглися залишки давньо-
руського городища, зокрема його печери. 
Якщо ви любителі прадавнього минулого 
та історичних розкопок, вам буде цікаво 
відвідати й «житло» неандертальців, яке 
було знайде на території урочища. Та най-
цікавіше — це абсолютно фантастичний 
та нереальний зовнішній вигляд цього 
гроту-поселення.

Його утворили зарості дерев, кущів, 
які сплелися між собою у конструкцію 
арочної форми. Побачивши це вражаюче 
зелене диво вперше, важко повірити, що 
створила його природа, а не ландшаф-
тний дизайнер. У травні листя дерев і ку-
щів, а також квітучі рослини утворюють 
навколо залізничної колії наче вкритий 
шовковистим зеленим килимом тунель.

Одна з легенд стверджує, що таке диво 
природи з’явилося після трагічної смерті 
однієї місцевої пари закоханих. Проте, на-
певно, природа змогла створити Тунель 
кохання після того, як колію трохи зане-
дбали і припинили вчасно обрізати гіл-
ля. Дерева та кущі розрослися, товарний 
потяг, який ходив тут щодня, скеровував 
напрям їхнього росту — так і утворилася 
природна арка, котра тепер стала улюбле-
ним місцем туристів і молодят.

Підготувала Соломія ШАЛАЙ.

Незабаром — тепла пора року, час відпусток, подорожей вихідними днями. Пропонуємо відвідати цікаві місця, 
помилуватися красою рідного краю і поринути в його історію і світ легенд…

Розгірче (Львівська обл.)

Тараканівський форт (поблизу 
с. Тараканів, Рівненська обл.)

Бакота (поблизу смт Стара 
Ушиця, Хмельницька обл.)

Джуринський (Червоногород-
ський) водоспад (с. Нирків, 
Тернопільська обл.)

Заліщики (Тернопільська обл.)

Манявський водоспад (с. Ма-
нява, Івано-Франківська обл.)

Поповичі (Львівська обл.)

Урочище «Прийма» (поблизу 
м. Миколаїв, Львівська обл.)

Тунель кохання (поблизу  
с. Клевань, Рівненська обл.)

Будьте щасливі!
Життя як воно є Моя бабуся, яка дожила до 90 

(!) років, яку я, до речі, вважаю 
дуже по-житейськи мудрою жін-
кою, згадуючи свій непростий 
життєвий шлях, казала: «Люди 
колись жили бідніше, але були 
щасливіші. Не забивали собі 
голови багатством. Є дах над 
головою, хліб на столі і дитина 
в колисці — ото тобі і щастя, і 
багатство. А тепер? Понабудову-
вали хатів поверхових, їздять на 
машинах, шафи і комори забиті 
всіляким добром, а самі ходять, 
як хмари — задумані, незадо-
волені. Понапридумували собі 
якісь проблеми, депресії. Вийди 
на вулицю — почуєш десь пісню 
чи сміх? А колись бувало...»

Звичайно, життя не стоїть на 
місці. Змінився світ, змінилися 

ми і наші цілі, пріоритети, уяв-
лення про щасливе та гідне жит-
тя. Але... Спробуйте пройти та-
кий простенький тест. Назвіть:

п'ятьох найбагатших людей •	
світу;
п'ятьох переможниць «Міс •	
Всесвіт»;
десятьох володарів премії •	
«Оскар»;
десятьох лауреатів Нобелів-•	
ської премії.

Ну як, вдалося? Не переймай-
теся, ніхто не пам’ятає вчораш-
ніх переможців. І аплодисменти 
стихають, і нагороди припада-
ють пилом, і переможці йдуть у 
забуття.

А тепер спробуйте назвати:
трьох людей, яких ви вважає-•	
те своїми Вчителями;

трьох людей, які були поряд •	
із вами у скрутну хвилину;
двох людей, товариство яких •	
вам ніколи не набридає;
одну людину, заради якої ви •	
могли б віддати все, навіть 
життя.

Ну що? Якщо вам це вдало-
ся — ви вже щаслива людина. І 
зауважте, люди, які щось важать 
у вашому житті, не обов'язково 
знамениті, багаті чи успішні. Ці-
нуйте їх — вони і є ваше найбіль-
ше багатство!

Наше щастя, як і наше життя, 
залежить від нас самих! Воно за-
вжди поруч із нами, бо воно пе-
ребуває в нас. 

Наталія ЧАПРАК.

20 березня — Міжнародний день щастя. Люди спокон-
віку прагнуть бути щасливими і намагаються зрозуміти, 
як цього досягти. Проте уявлення про щастя у кожного з 
нас своє. Для одних — це достаток, успіх, кар’єрний ріст, 
визнання, для інших — кохання, злагода в родині. Зазви-
чай, це сукупність різних аспектів, які, на думку людини, 
мають зробити її щасливою. І відсутність хоча б одного 
призводить до невдоволення життям, розчарування та 
навіть депресії. 
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Наприкінці цього тижня після зимо-
вої перерви відновлюються матчі пер-
шої ліги України. Футбольний клуб «Тер-
нопіль» на власному полі 19 березня 
прийматиме ПФК «Суми». Початок мат-
чу о 16 год. Запрошуємо вболівальників 
підтримати команду рідного міста!

Київські «динамівці» в рамках 21-го 
туру Української прем’єр-ліги минули-
ми вихідними поступилися на виїзді 
кропивницькій «Зірці» з рахунком 2:0. 
Кияни пропустили по голу в кожному 
таймі. Таким чином, у турнірній таблиці 
між лідером національної першості до-
нецьким «Шахтарем», який обіграв луган-
ську «Зорю» (2:1), і «Динамо» утворилася 
справжня прірва — 16 очок.  Результати 
інших матчів звітного туру: «Карпати» - 
«Волинь» — 2:1, «Олександрія» - «Дніпро» 
— 0:0, «Чорноморець» - «Сталь» — 0:1, 
«Олімпік» - «Ворскла» — 3:2.

 Цього тижня визначилися всі 
чвертьфіналісти Ліги чемпіонів. Ними 
стали «Ювентус», який знову обіграв 
«Порту» (1:0), «Лестер Сіті» пробився в 
цю стадію вперше у своїй історії, сен-
саційно здолавши на власному полі 
минулорічного переможця Ліги Євро-
пи іспанську «Севілью» з рахунком 2:0, 
мадридський «Атлетіко» (0:0 з «Байє-
ром») і «Монако» (монегаски перемогли 
«Манчестер Сіті» 3:1). Нагадаємо, раніше 
право зіграти у чвертьфіналі ЛЧ вибо-
роли «Баварія», «Барселона», «Борусія» 
(Дортмунд) і мадридський «Реал». Же-
ребкування 1/4 фіналу ЛЧ відбудеться у 
п’ятницю, 17 березня.

Український півзахисник бельгій-
ського «Генка» Руслан Малиновський 
минулого тижня забив зі штрафного у 
ворота «Гента» в рамках 1/8 фіналу Ліги 
Європи. Крім цього, через кілька хвилин 
він віддав результативну передачу на сво-
го партнера. В результаті матч закінчився 
перемогою команди українця з рахунком 
2:5. До того ж у неділю, 12 березня, Руслан 
забив гол і допоміг відзначитися одноклуб-
нику в черговому турі бельгійського чемпі-
онату проти «Вестерло» (4:0).

За результатами голосування вболі-
вальників, українська тенісистка Еліна 
Світоліна стала найкращою в лютнево-
му турі Жіночої тенісної асоціації (WTA). За 
українку проголосували 63% користувачів. 
Вона набрала більше голосів, аніж францу-
женка Крістіна Младеновіч (27%) та чешка 
Кароліна Плішкова (10%). Нагадаємо, в лю-
тому 2017-го Світоліна виграла турніри в 
Тайбеї і Дубаях. Після цього наша тенісист-
ка вперше в історії українського жіночого 
тенісу піднялася в топ-10 рейтингу WTA.

Національна збірна України втра-
тила одну позицію і посіла 31-шу пози-
цію в березневому рейтингу Міжнародної 
федерації футбольних асоціацій (ФІФА). 
Українські збірники поступилася своїм по-
переднім місцем Сенегалу. Очолює список 
Аргентина. За нею розташувалися Бразилія 
та Німеччина. В першу десятку також вхо-
дять Чилі, Бельгія, Франція, Колумбія, Пор-
тугалія, Уругвай та Іспанія.

Підготував Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Спортивний калейдоскоп

Спорт | Ініціативи громади

Футбол | Єврокубки

Спортивні досягнення

Дякуємо за підтримку!

Неможливе можливо
У Лізі чемпіонів таке трапилося вперше. Іспанська «Барселона», програвши у першому матчі 1/8 фіналу ЛЧ 
французькому ПСЖ із рахунком 4:0, зуміла створити диво і відіграти відставання. Поки що жодна команда не 
може похвалитися таким досягненням у найпрестижнішому клубному турнірі Європи.
За три хвилини до закінчен-

ня основного часу гри каталон-
цям необхідно було забивати 
аж три голи — і вони виконали 
це надскладне завдання! Що-
правда, їм трохи допоміг арбітр, 
призначивши у ворота парижан 
«намальований» Луїсом Суаре-
сом пенальті. До слова, перед 
цим за подібне падіння в карно-
му майданчику рефері показав 
уругвайцю жовту картку. Після 
цього вболівальники почали 
жартувати: «Барса» не зможе 
— суддя допоможе». А фани, 
які вважають, що «Барса» неза-
служено пройшла в наступний 
раунд ЛЧ, почали підписувати 
петицію, щоб цей поєдинок пе-
реграли. Наразі вдалося зібрати 
понад двісті тисяч підписів.

Але як би там не було, фут-
болісти «Барселони» показали 
неймовірний футбол, мотиву-
вали себе і досягли успіху. Сайт 
football.ua згадав поєдинки Ліги 
чемпіонів, в яких команди змо-
гли відігратися після провалу в 
першому матчі.

«Лінфілд» — «Копенгаген», 
сезон 1993-1994, 1/16 фіналу. 
Після поразки в першому матчі в 
Північній Ірландії (3:0) данці пе-
ремогли вдома. Третій м’яч Ларс 
Нільсен забив на другій компен-
сованій хвилині красивим уда-
ром зі штрафного. В овер-таймі 
Кім Мікельсен зробив рахунок 
4:0, вивівши «Копенгаген» у на-
ступну стадію фіналу головного 
клубного євротурніру.

«Динамо» — «Барселона», 
сезон 1993-1994, 1/16 фіналу. В 
Києві «динамівці» виграли (3:1), 
граючи з 28-ої хвилини в мен-
шості. Але в повторному матчі 
перевага іспанців була неймовір-
ною. За «Барсу» тоді виступали 
Хосеп Гвардіола, Рональд Куман, 
Ромаріо, Мікаель Лаудруп. 4:1 — 
далі пройшли «синьо-гранатові», 
які дійшли до фіналу цього розі-
грашу ЛЧ, де поступилися «Міла-
ну». За схожої ситуації на цьому 
етапі того сезону Ліги чемпіонів 
«Аустрія» пройшла норвезький 
«Русенборг».

«Стяуа» — ПСЖ, другий 
кваліфікаційний раунд, сезон 
1997-1998. У першому матчі 
«Стяуа» здолала ПСЖ із рахун-
ком 3:2, але парижанам зара-
хували технічну поразку (3:0), 
оскільки за них грав дискваліфі-
кований гравець. Але французи 
без проблем відіграли цей ган-
дикап (5:0).

ЦСКА — «Мольде», другий 
кваліфікаційний раунд, сезон 
1999-2000. Фаворитом цієї пари 
всі вважали срібного призера 
чемпіонату Росії — ЦСКА. Ар-
мійці були впевнені у своїх си-
лах, особливо після першої гри 
(2:0). У повторній зустрічі в пер-
шій сорокап’ятихвилинці раху-
нок залишався невідкритим, а 
норвежці не створили жодного 
гольового моменту. Проте після 
перерви оборона росіян розва-
лилася. В результаті — перемога 
«Мольде» (4:0).

«Челсі» — «Барселона», 
чвертьфінал, сезон 1999-2000. 
Гра «Челсі» того періоду на-
гадувала американські гірки. 
Спочатку лондонці обіграли 
«Барсу» (3:1). У матчі-відповіді 
основний час поєдинку закін-
чився з аналогічним рахунком, 
але вже на користь іспанців. В 
овер-таймі каталонці довели 
справу до 5:1.

«Мілан» — «Депортиво», 
чвертьфінал, сезон 1999-2000. 
«Мілан» був чинним чемпіоном 
ЛЧ із бойовим складом – Діда, 
Мальдіні, Костакурта, Кафу, 
Гаттузо, Пірло, Зеєдорф, Кака, 
Індзагі, Шевченко. Тому й не 
дивно, що в першій зустрічі мі-
ланці розгромили іспанський 
«Депортиво» (4:1). Проте згодом 
іспанці на зло скептикам ство-
рили одну з найгучніших сен-
сацій Ліги чемпіонів, обігравши 
суперника в матчі-відповіді з 
рахунком 4:0.

«Реал» — «Монако», чверть-
фінал, сезон 1999-2000. Інтри-
га цього протистояння поля-
гала насамперед у тому, що у 
складі «Монако» грав Фернан-
до Морієнтес, якого мадридці 

віддали в оренду цій команді. 
Саме він, як з’ясувалося, зіграв 
ключову роль в успіху монегас-
ків. У першій зустрічі Фернандо 
на останніх секундах скоротив 
відставання в рахунку (4:2), а 
в другій забив один із трьох 
м’ячів (3:1). Завдяки більшій 
кількості виїзних голів далі 
пройшло «Монако».

«Наполі» — «Челсі», 1/8 фі-
налу, сезон 2011-2012. У Неапо-
лі лондонці поступилися (3:1). 
Після цього в англійців змінив-
ся головний тренер (Роберто Ді 
Матео замість Андре Вілаша-
Боаша), який зміг налаштувати 
підопічних на повторну зустріч. 
4:1 — цього разу перемога «Чел-
сі», котрий того сезону виграв 
Лігу чемпіонів.

«Мілан» — «Барселона, 1/8 
фіналу, сезон 2012-2013. Фаво-
ритом цієї пари з самого початку 
вважали «Барсу», але «Мілан» у 
першому матчі надійно зіграв 
в обороні, не давши супернику 
жодного шансу (2:0). У повтор-
ному поєдинку все стало на свої 
місця — каталонці перемогли з 
рахунком 4:0.

«Шахтар» (Караганда) — 
«Селтік», плей-оф кваліфікації, 
сезон 2013-2014. Уже сам факт 
перемоги Караганди в першій грі 
(2:0) був дивним. Однак згодом 
шотландці здолали «гірників» 
із рахунком 3:0, забивши вирі-
шальний гол на останній хвили-

ні основного часу другого тайму.
«Олімпіакос» — «Манчес-

тер Юнайтед», 1/8 фіналу, сезон 
2013-2014. Несподівано для всіх 
греки виграли в домашньому 
матчі (2:0). «Манчестеру» в по-
вторній зустрічі допоміг хет-
трик Робіна Ван Персі (3:0).

«Легія» — «Селтік», третій 
раунд кваліфікації, сезон 2014-
2015. Варшавська «Легія» доволі 
легко обійшла «Селтік», переміг-
ши в обох матчах (4:1, 2:0). Проте 
у складі польської команди грав 
дискваліфікований футболіст, 
за що шотландцям зарахували 
технічну перемогу (3:0), що дало 
їм можливість пройти далі.

«Порту» — «Баварія», 
чвертьфінал, сезон 2014-2015. 
Особливість цього протистоян-
ня в тому, що «Баварія» після 
поразки на виїзді (3:1) упевне-
но розібралася з «Порту» у по-
вторній зустрічі (6:1) без своїх 
лідерів – Ар’єна Робена, Франка 
Рібері і Бастіана Шванштайгера, 
які були травмовані.

«Вольфсбург» — «Реал», 
чвертьфінал, сезон 2015-2016. 
Того сезону мадридці виграли 
Лігу чемпіонів, але все для них 
могло закінчитися ще у чвертьфі-
налі. В першій грі «королівський 
клуб» поступився німцям 2:0, але 
пройшов далі завдяки хет-трику 
Кріштіану Роналду (3:0).

Підготував 
Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Першого дня березня на базі Великогли-
бочецької ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Ярос-
лава Стецька відбулися змагання з баскет-
болу серед учениць загальноосвітніх шкіл 
Тернопільського району. Команда Товсто-
лузької школи, в якій я навчаюся, посіла 
перше місце. Нашими суперниками були 
дівчата з Великого Глибочка, Довжанки та 
Настасова.

Щиро дякуємо мудрому наставнику, 
вчителю фізичної культури Богдану Ми-
хайловичу Стечишину, завдяки старанням 
якого ми змогли перемогти. Висловлюємо 

також вдячність нашим спонсорам Юрію 
Романовичу та Наталії Григорівні Бере-
зовським. Їхня фінансова підтримка дала 
змогу тренуватися у просторому спортзалі 
в новенькій спортивній формі. Вочевидь, 
у цьому також секрет нашої перемоги. Дя-
куємо вчителям та учням, які вболівали 
за нас! Ми відчували вашу безмежну під-
тримку. Ця перемога для вас. Ця перемога 
для тебе, наша рідна школо!

Катерина ПОВРОЗНІК, 
учениця 11 класу 

Товстолузької ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Чарівники м’ячика і ракетки
Нещодавно в Байковецькій об’єднаній територіальній громаді від-

бувся перший чемпіонат із настільного тенісу. Змагання провели у 
спортивному залі Шляхтинецької загальноосвітньої школи І-ІІ ступе-
нів імені Олександра Барвінського. В тенісних баталіях узяли участь 
24 учасники з кожного населеного пункту громади. Їхню спортивну 
майстерність оцінювали компетентні судді — Руслан Касарда, Зеновій 
Могильський та Мар’ян Гарбуз.

За підсумками насиченого ігрового дня, призерами вікової групи 
до 18 років стали: І місце — Юрій Юрків (Дубівці), ІІ місце — Максим 
Касарда (Байківці), ІІІ місце — Віталій Лагіш (Шляхтинці); старші 18 
років: І місце — Мирослав Демковський (Курники), ІІ місце — Віталій 
Микитюк (Байківці), ІІІ місце — Іван Ясенко (Шляхтинці). Серед жі-
нок перемогу здобула Тетяна Хортик зі Шляхтинців, друге місце посіла 
Юлія Майловська з Курників, третє — Христина Юрків із Дубівців.
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Домашня аптечка

Дитячий майданчик
Історія про Надійку та гаманець

«Ох, – думала дівчинка, 
затримавшись біля магази-
ну, де продавали мобільні 
телефони, – коли вже мені 
куплять новеньку мобілку з 
фотокамерою?»

Така вже була в її найліп-
шої подружки Юлі. Надійка 
їй заздрила, проте батьки не 
поспішали придбати дорогу 
річ.

– От закінчиш рік із гарни-
ми оцінками, тоді й подарує-
мо, – пообіцяла доньці мати.

Дівчинка сумно зітхнула: 
«Це буде не скоро. Та ще й до-
ведеться постаратися».

Вона підійшла до зупинки 
й сіла на лавку. Очікуючи на 
автобус, безтурботно наспіву-
вала веселу пісеньку й крути-
ла на пальці зв’язку ключів із 
брелоком у вигляді метелика. 
Незграбний рух – і метелик 
разом із ключами полетів на 
землю. Надійка нахилилася, 
щоб їх підняти, й помітила 
під лавкою старенький ко-
ричневий гаманець. Взяла 
його й озирнулася: може, десь 
поруч є його власник. Але на 
зупинці нікого, крім неї, не 
було. Дівчинка розкрила га-
манець і побачила всередині 
купу грошей. Почала їх ра-
хувати. Це була величезна, 
навіть астрономічна для неї 
сума – майже півтори тисячі 
гривень. Таких грошей їй ще 
не доводилося тримати в ру-
ках.

Подумки Надійка вже по-
чала їх витрачати: спочатку 
купить морозиво, цукерки 
й тістечка. Багато – скільки 

захоче. А потім… «Вирішу 
пізніше», – подумала вона й 
стрімголов помчала до кафе. 
Сидячи за столиком й запиха-
ючи до рота вже четверте тіс-
течко, яке вона замовила піс-
ля двох порцій крем-брюле та 
пляшки  кока-коли, дівчинка 
почувалася кепсько. Від соло-
дощів її вже нудило.

«Що ж іще купити? — роз-
думувала маленька ласунка. 
– Мобілку — ось що я собі 
куплю! Придбаю такий теле-
фон, що Юлька від заздрощів 
лусне».

У магазині Надійка вибра-
ла гарний рожевий телефон. 
Такого ніхто з її класу не мав. 
Витративши майже всі гро-
ші, поклала решту в гаманець 
і поїхала додому.

У своїй кімнаті Надя діс-
тала покупку й узялася її 
розглядати. Двері раптово 
відчинилися. Мати кинула 
стривожений погляд на донь-
ку, яка ледве встигла сховати 
мобілку за спиною.

– Ти часом не захворіла? 
Чому не йдеш обідати?

– Уже йду, – неохоче відпо-
віла дівчинка.

Її досі нудило від тістечок, 
але вона змушена була їсти 
борщ і гречану кашу, аби 
мама нічого не запідозрила, 
бо ж могла відібрати телефон 
і насварити.

Зранку, як і завжди, мати 
зробила бутерброди, відкри-
ла портфель доньки, щоб по-
класти їх туди, аж раптом по-
бачила рожеву мобілку.

– Чий це телефон? – жінка 

розгублено покрутила в руках 
дорогу річ.

– Мені його Юля дала, 
– збрехала Надя, ховаючи 
очі від допитливого погляду 
мами.

– Треба негайно повернути, 
доки ти його не зламала. Я по-
дзвоню батькам Юлі й віддам 
їм телефон.

– Ні! Не дзвони! – з відчаєм 
у голосі заперечила дівчинка.

Мати допитливо подивила-
ся на неї, очікуючи пояснень.

Надійка почервоніла від 
сорому. Доведеться зізнатися 
мамі, що вона їй збрехала.

– Це моя мобілка, – тихо 
промовила вона.

– Ти її вкрала? – злякалася 
жінка.

– Ні! Купила.
Надя розповіла, як зна-

йшла на зупинці гаманець. 
Вона дістала з портфеля свою 
знахідку, щоб довести, що 
каже правду. Мати взяла до 
рук гаманець і уважно роз-
дивилася його вміст. Окрім 
грошей, у ньому було пенсій-
не посвідчення на ім’я Матвія 
Степановича Хоменка та ре-
цепт на ліки.

– Скільки грошей було в 
гаманці? – поцікавилася жін-
ка.

– Півтори тисячі гривень.
– Ти все витратила на теле-

фон?
– Так. А ще на тістечка й 

морозиво, – неохоче зізнала-
ся донька.

– Доведеться всі гроші по-
вернути власникові гаманця.

– Не хочу! Не поверну! – 

Надя сердито тупнула ніж-
кою, з очей бризнули сльози. 
– Я їх не вкрала, а знайшла. 
Отже, вони належать мені.

– Ні, вони належать хво-
рому дідусеві. Якщо ти не 
повернеш грошей, Матвієві 
Степановичу не буде за що 
купити ліки. Залишити мо-
більний собі – те саме, що 
обікрасти стару, немічну 
людину, – жінка обійняла 
засмучену доньку й витерла 
сльози, що текли щоками ма-
лої. – Надю, треба повернути 
гаманець. Ти ж не крадійка, 
а добра дитина. Доню, ніко-
ли не втрачай людяності. За-
вжди залишайся порядною 
та чесною людиною.

– Добре, я віддам гроші, 
– хоч як Надійці було шко-
да новенького телефона, але 
вона погодилася.

А після уроків разом із ма-
мою пішла до магазину, щоб 
повернути телефон. Дівчинка 
гірко зітхнула, востаннє по-
глянувши на омріяну мобіл-
ку. Вона почувалася нещас-
ною.

За півгодини жінка з дити-
ною вже стояли на порозі бу-
динку, де мешкав Матвій Сте-
панович. Двері їм відчинив 
сивий дідусь, який спирався 
на милиці. Мати Надійки по-
яснила йому, що вони при-
йшли повернути гаманець, 
який знайшла її донька. Ста-
ренький розчулився від щас-
тя, що всі гроші й документи 
на місці. Зі сльозами на очах 
він так щиро дякував дівчин-
ці, що жаль, який вона відчу-
вала, повернувши телефон до 
крамниці, безслідно минув. 
Тепер Надя знала, що вчини-
ла правильно. В очах матері 
вона бачила гордість за неї і 
почувалася щасливою. Адже 
робити добрі вчинки дуже 
приємно.

Ксенія ДЕРИЗЕМЛЯ.

Кориця і мед на допомогу здоров’ю
Кориця з медом — ідеальне поєднання: смачне, корисне й ароматне. Цілющі властивості і кориці, і меду вражають, їх 
суміш творить чудеса. У народній медицині її використовують для лікування багатьох хвороб, а також для різноманіт-
них процедур для краси й омолодження. На основі кориці з медом здавна готували поживні напої, лікувальні настої, 
оздоровчі чаї, додаючи лимон або імбир.

Профілактика інфаркту
Щодня їжте на сніданок хліб, намащений 

замість джему пастою з меду і меленої кори-
ці. Це знижує рівень холестерину і рятує від 
інфаркту. Навіть ті, хто його переніс, можуть 
уникнути повторного.

Підвищення життєвого тонусу
 Якщо постійно втомлюєтеся і відчуваєте 

слабкість, приготуйте такий енергетик: 1/2 
столової ложки меду розчиніть у склянці води, 
додайте корицю. Пийте зранку натщесерце і 
після полудня, приблизно о 15 год., відчуєте 
бадьорість і сили діяти.

Лікування артриту
Щодня вранці і ввечері  випивайте склянку 

теплої води з 2 чайними ложками меду і поло-
виною чайної ложки кориці. Регулярний при-
йом виліковує навіть хронічний артрит.

Зниження рівня холестерину
2 столові ложки меду і 3 чайні ложки кори-

ці, змішані з 2 склянками теплої води, змен-
шують рівень холестерину в крові на 10% 

протягом 2-х годин. Прийом суміші тричі на 
день нормалізує рівень холестерину навіть у 
хронічних хворих. 

Зміцнення імунітету
Щоденний прийом меду і кориці зміцнює 

захисні функції організму від бактерій і ві-
русів, підсилює здатність лейкоцитів боро-
тися з бактеріальними і вірусними захворю-
ваннями.

Допомога при циститі
2 столові ложки кориці і 1 чайну ложку 

меду розмішати в склянці злегка теплої води. 
Це допоможе знищити інфекції сечового мі-
хура.

Попередження випадання волосся
Перед миттям голови змащувати корін-

ня волосся пастою із розігрітої оливкової 
олії (1 столова ложка), 1 столової ложки 
меду, 1 чайної ложки кориці. Тримати 15 
хвилин. Потім промити волосся теплою 
водою. Навіть 5 хвилин досить, щоб був 
помітний ефект.

Усунення грибка шкіри й нігтів
Суміш меду і кориці (в однакових кіль-

костях), нанесена на уражені частини шкіри і 
нігтів, успішно виліковує грибок та інші види 
шкірних інфекцій.

очищення шкіри від вугрів 
Приготувати пасту з 3 столових ложок 

меду і 1 чайної ложки кориці. Змащувати при-
щики перед сном і змивати наступного ранку 
теплою водою. За 2 тижні прищики зникнуть 
повністю.

Позбавлення від відчуття важкості 
в шлунку
1/2 чайної ложки меленої кориці додати до 

2 столових ложок меду, приймати перед їдою 
для зниження кислотності, покращення трав-
лення й усунення метеоризму (здуття).

Надання подиху свіжості
Щоб зберегти приємний запах у роті впро-

довж усього дня, зранку полощуть горло і 
ротову порожнину гарячим розчином меду з 
корицею.

Полегшення перебігу застудних 
захворювань і грипу
Приймати 1 столову ложку теплого меду з 

1/4 чайної ложки кориці 3 рази на день. Вилі-
ковує кашель, очищає носові ходи.

Зменшення болю при 
остеохондрозі, забоях
1 чайну ложку кориці ретельно розміша-

ти з 1 столовою ложкою меду. Нанести лег-
кими масажними рухами на болюче місце, 
укутати. Знімати, якщо відчувається сильне 
печіння.

Подовження молодості
1 столову ложку кориці заварити в 3-х 

склянках води. Охолодити й змішати з 4 столо-
вими ложками меду. Пити по 1/4 склянки 3-4 
рази на день. Зберігає шкіру свіжою і м’якою, 
сповільнює процеси старіння.

Будьте здорові!
Підготувала Соломія ШАЛАЙ.

Теплого весняного дня Надійка поверталася після 
уроків додому. Дівчинка неквапливо йшла ву-
лицею, радіючи золотавому сонечку, що весело 
світило на лазуровому небі. Вона не поспішала до-
дому, а з цікавістю розглядала все, що траплялося 
на її шляху: рудого кота, веселу зграйку горобців, 
людей, котрі прямували назустріч. Особливо подо-
балося Надійці роздивлятися вітрини крамниць.

Знайди  відмінності

Лабіринт


