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Олександр ПОХИЛИЙ, 
голова Тернопільської  

райдержадміністрації

Андрій ГАЛАЙКО, 
голова Тернопільської 

районної ради

28 вересня в актовій залі Тернопільсько-
го національного педагогічного універ-
ситету ім. В. Гнатюка зібралися педагоги 
нашого району, щоб відзначити своє про-
фесійне свято. Дійство благословив о. Ігор. 
Священик помолився за здоров’я всіх, хто на-
вчає та виховує, на кого покладено великий 
обов’язок допомогти молодій людині знайти 
себе у цьому непростому, часом буремному 
житті. Студенти Вищої духовної семінарії ім. 
Патріарха Йосифа Сліпого виконали для педа-
гогів району духовні твори. Начальник відді-
лу освіти Тернопільської РДА Василь Цаль 
та методист відділу Ірина Руцька отримали 
грамоти за вклад у християнське вихован-
ня учнів Тернопільського району.

Молоді вчителі району поклали живі квіти до 
пам’ятника Тарасові Шевченку, Івану Франку та 
пам’ятного знака Героям Небесної сотні у Терно-
полі. Присутні урочистого зібрання пом’янули 
усіх, хто загинув, захищаючи суверенітет Украї-
ни на Майдані та в АТО, а також тих учителів, які 
не дожили до сьогоднішніх урочистостей.  

Голова Тернопільської РДА Олександр 
Похилий, вітаючи велику освітянську спіль-
ноту району з професійним святом, зокрема, 
сказав: «Нині схиляю голову перед кожним вчи-
телем, дякую за вашу невтомну працю. Профе-
сію вчитель вважаю однією з найважливіших, 
вашу працю можна прирівняти до передової на 
мирному фронті, адже саме ви сієте в душі дітей 
зерна віри, правди, патріотизму, любові, поваги 
до батьків, Вітчизни. Саме з вас починаються всі 
позитивні зміни, які є в державі. Адже ви вихо-
вуєте її майбутнє, а воно, вірю, прекрасне! Ба-
жаю вам мирної праці на ниві освіти, здоров’я, 
талановитих і вдячних учнів, добробуту та спо-
кою у ваших родинах…»

Голова Тернопільської районної ради Ан-
дрій Галайко зауважив, що у День вчителя, 
у свята Першого чи Останнього дзвоника він, 
як і, напевно, кожен із нас, подумки поринає у 
повне радощів та безтурботності дитинство, 
золоту юність, коли навчався у школі, мав мож-
ливість щодня спілкуватися з улюбленими вчи-
телями, слухати їх мудрі настанови. «Дякую за 
кожен день, кожну хвилину, кожен урок, — ска-
зав Андрій Васильович. —  Це і моє свято, адже 
тривалий час працював вчителем, навчав і ви-
ховував. 

Продовження на стор. 10

Міжнародне свято вчителя було засновано ЮНЕС-
КО в 1994 році. В Україні День працівників освіти 
згідно з Указом Президента від 11 вересня 1994 року 
відзначається в першу неділю жовтня. 

Уперше день вчителя відсвяткували у 1947 році 
в невеликій школі міста Сен-Пауло (Бразилія). Однак 
це було неофіційне свято, а ініціатива керівництва та 
батьків навчального закладу. На державному рівні 
День вчителя почали святкувати в Бразилії тільки в 
1963 році. 

У США це свято має цікаву історію. Почалося все 
з того, що звичайна вчителька Матті Віт Вудрідж з 
Арканзасу у 1944 році написала листа урядовцям. 
Їй здалося несправедливим, що вчителі, які стільки 
докладають зусиль, і без яких держава не могла б 
існувати, не мають свого професійного свята. Біль-
шості адресатів, як не дивно, проблема видалася 
дріб’язковою і взагалі не вартою уваги. Але лист 
випадково потрапив до рук Елеонори Рузвельт, яка 
активно цікавилася справами свого чоловіка. Перша 
леді погодилася з усім, що написала вчителька, тож 
узялася просувати закон про затвердження свята. У 
Тиждень вдячності вчителям, як називають це свято 
американці, і відбувається воно у травні, практично 
всі заклади і торгівельні центри дарують педагогам 
США величезні знижки.

У Китаї професійне свято вчителів відзначають 
8 листопада. Воно входить в трійку найважливіших 
свят, а самі вчителі — одні з найшановніших людей 
у цій країні. Особливістю святкування в Китаї є дав-
ня традиція — учні миють своїм учителям ноги на 
знак пошани. Нині це дійство дуже врочисте, ноги 
вчителям миють лише найкращі учні. А відбувається 
ця процедура на сцені під час святкових концертів, 
перед об’єктивами телекамер та під спалахами фото-
апаратів.

Українці так само люблять це свято, бо з повагою 
ставляться до вчителів, шануючи їх працю та нео-
ціненний вклад у виховання та навчання молодих 
громадян держави. У День вчителя до школи з бу-
кетами квітів, різнокольоровими кульками, іншими 
подарунками  поспішають не лише учні, а й їх батьки, 
дідусі та бабусі. У навчальних закладах відбуваються 
офіційні урочини з нагоди професійного свята вчите-
лів, концерти.

Тема тижня  |  День працівників освіти

Дорогі освітяни!
Щиро вітаємо вас із професійним святом — Днем працівників осві-
ти, яке об'єднує всіх, хто своєю щоденною працею плекаєте майбут-
нє нашої держави. Бо якими виростуть наші діти, яке суспільство 
вони будуватимуть, які моральні цінності сповідуватимуть, зна-
чною мірою залежить саме від вас!

Щиро дякуємо вам за добросовісне служіння обраній 
справі, невтомний творчий пошук, самовідданість, 
високий професіоналізм та життєву мудрість.
Бажаємо вам у цей святковий день гарного на-
строю! Нехай теплі слова і добрі почуття ваших 
учнів зігрівають ваші серця. Міцного вам здоров'я, 
щастя, благополуччя, радості, нових успіхів! Нехай 
Господь дарує вам людську повагу, багато радісних 
днів і довгих щасливих років життя!

Уклін вам до землі, наші любі вчителі!

Захистимо  
дітей від кору 5
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Податкова консультує

Вітаємо! Акценти

До осінньо-зимового 
періоду готові

Колегія

26 вересня відбулася колегія Тернопільської райдержадміністрації за участю сільських, 
селищних голів, керівників загальноосвітніх навчальних, медичних закладів та закладів 
культури, відділів, управлінь, структурних підрозділів райдержадміністрації, районної 
ради, представників ЗМІ. Провів засідання голова РДА Олександр Похилий. У роботі 
колегії взяв участь голова Тернопільської районної ради Андрій Галайко.
Йшлося про підготовку гос-

подарського комплексу та соці-
альної інфраструктури району 
до роботи в осінньо-зимовий пе-
ріод 2017-2018 років; про рівень 
оплати праці на  підприємствах, 
установах, організаціях усіх форм 
власності   району; про підсумки 
зовнішнього незалежного оціню-
вання — 2017.

Як наголосив начальник відді-
лу розвитку інфраструктури та 
з питань цивільного захисту на-
селення РДА Андрій Кучерак, у 
районі  проведено значну роботу 
щодо підготовки господарсько-
го комплексу та соціальної інф-
раструктури в осінньо-зимовий 
період 2017-2018 років. Відремон-
товано та утеплено приміщення, 
проводять пусконалагоджувальні 
роботи в котельнях, герметизацію 
вводів інженерних комунікацій.

 Значний обсяг робіт з підго-
товки до нового навчального року 
та осінньо-зимового періоду ви-
конано у закладах освіти. У всіх 
школах проведено ремонти клас-
них кімнат, коридорів, їдалень, 
інших приміщень. Виконано за-
плановані заходи щодо підготов-
ки до зими в закладах культури та 
охорони здоров’я. Про це інфор-
мували у співдоповіді начальник 
відділу освіти РДА Василь Цаль, 
начальник відділу культури РДА 
Віктор Навольський та заступ-
ник головного лікаря ТРТМО з 
технічних питань Ігор Кирик.

Зачитуючи розпоряджен-
ня з цього питання, голова РДА 
Олександр Похилий зауважив, 
що підготовка до зими продо-
вжується, зокрема, комунальні 
підприємства району завершу-
ють підготовку житлового фон-
ду та інженерних комунікацій; 
Тернопільський сільський район 
електромереж закінчує планово-
профілактичні роботи з обслу-
говування ліній електропередач, 
трансформаторних підстанцій 
для забезпечення безперебійного 
постачання району електричною 
енергією; філія «Тернопільський 

райавтодор» завершує підготов-
ку техніки, заготовку достатньої 
кількості матеріалів для підсипки 
доріг (нині є лише 45% до потре-
би), створення страхового запасу 
паливно-мастильних матеріалів. 
Рекомендовано виконкомам сіль-
ських та селищних рад укласти 
договори з власниками техніки, 
яку можна використати для роз-
чищення вулиць і доріг населених 
пунктів від снігових заметів.

«Середньомісячна заробітна 
плата на одного штатного праців-
ника району в січні-червні 2017 
року становила 6437 гривень», — 
повідомив начальник управління 
соціального захисту населення 
РДА Сергій Мандзюк, висвітлю-
ючи питання рівня оплати праці 
на підприємствах, установах ор-
ганізаціях усіх форм власності 
району. У сільськогосподарській 
сфері найбільше  заробляють  у 
ПП «Агрон» та ПП «Агропродсер-
віс» — 9 тисяч гривень і більше. У 
промисловості – на ТзОВ «Березо-
вицький комбінат «Будіндустрія» 
(більше 12 тисяч гривень) та ТзОВ 
«Се Бортнеце-Україна» (більше 9 
тисяч гривень). Станом на 25 ве-
ресня 2017 року заборгованість із 
виплат заробітної плати на еконо-
мічно активних підприємствах ра-
йону відсутня. Ліквідовано також 
заборгованість на підприємствах-
банкрутах та тих, які тимчасово 
припинили діяльність.

За сприяння Тернопільського 

міськрайонного центру зайня-
тості  за період від січня до серп-
ня поточного року  на вільні та 
новостворені місця влаштовано 
681 особу. Станом на 1 вересня 
у центрі зайнятості на обліку 
перебуває 351 незайнятий гро-
мадянин, статус безробітного 
мають 182 особи. На особливо-
му обліку — військовослужбов-
ці, які брали участь в АТО, та 
інваліди.

Начальник відділу освіти РДА 
Василь Цаль, висвітлюючи під-
сумки зовнішнього незалежного 
оцінювання — 2017, констатував, 
що загалом у школах Тернопіль-
ського району в пошані гумані-
тарні науки. Зі 130 цьогорічних  
випускників  усі обрали для дер-
жавної підсумкової атестації  
українську мову та літературу, 111 
– історію України і лише 9 – фі-
зику, 28 – математику, 3 — хімію. 
Англійську мову склали лише 17 
випускників.

Ще один цікавий факт. Цього 
року кількість претендентів на 
нагородження золотими та сріб-
ними медалями становила 12 осіб 
(7 — золотих, 5 — срібних). Після 
проходження зовнішнього неза-
лежного оцінювання було нагоро-
джено лише 7 випускників, з них 
2 підтвердили золоту медаль, 1 
— срібну, 4 претенденти на золоту 
медаль отримали срібну.

Галина ЮРСА – ТРР «Джерело».
Фото автора.

Чи звільняється від земельного 
податку власник паю, який 
передав його в оренду фермеру?
У Тернопільській ОДПІ нагадали, що від сплати земельного 
податку звільняються власники земельних ділянок, земель-
них часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі 
земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду 
платнику єдиного податку четвертої групи.

Податковим кодексом визначено, що до четвертої групи єдиного 
податку належать сільгосптоваровиробники, у яких частка сільсько-
господарського товаровиробництва за попередній податковий (звіт-
ний)  рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.

Об’єктом оподаткування для платників єдиного податку четвер-
тої групи є площа сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, 
пасовищ і багаторічних насаджень) чи земель водного фонду (вну-
трішніх водойм, озер, ставків, водосховищ), що перебуває у влас-
ності сільськогосподарського товаровиробника або надана йому у 
користування, у тому числі на умовах оренди.

Кодексом передбачено, що підставою для нарахування єдиного 
податку платникам четвертої групи є дані державного земельного 
кадастру чи дані з державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно. 

Згідно із Земельним кодексом, право власності на земельну ділян-
ку, а також право постійного користування та право оренди земель-
ної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав.

Платником орендної плати є орендар земельної ділянки, а 
об’єктом оподаткування  є земельна ділянка, надана в оренду.

Тому, фізична особа — власник земельних ділянок, земельних 
часток (паїв) звільняється від сплати земельного податку за земельні 
частки (паї), що передані в оренду платникам єдиного податку чет-
вертої групи на підставі договору оренди — на період дії єдиного 
податку.

Шановні бібліотекарі району!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди Всеукраїнського дня бі-

бліотек. Зі святом, яке символізує глибоку повагу народу до своєї 
духовної спадщини, освіти, науки і культури!

 Бажаємо бібліотечним працівникам невичерпної енергії, опти-
мізму, міцного здоров'я, щасливої долі, родинного тепла, багато-
багато вдумливих, допитливих, розумних, талановитих і добрих 
серцем читачів, а також процвітання вашим бібліотекам.
З повагою — працівники відділу культури Тернопільської РДА, район-

ного будинку культури, районна організація працівників культури.

Шановні педагоги!
Районна організація Товариства Червоного Хреста України ві-

тає вас із професійним святом. В умовах сьогодення ви взяли на 
себе відповідальність за майбутнє України. Цю нелегку місію ви 
виконуєте з честю, гідністю і пошаною.

Учитель для підростаючого покоління є наставником, вихова-
телем. Обираючи професію вчителя, ви оволоділи багатогранним 
мистецтвом, отже, як ковалі, допомагаєте дітям кувати свої долі, 
як сівачі, сієте в дитячих серцях знання, мудрість, доброту, чес-
ність, доброзичливість, правдивість і наполегливість.

Бажаємо вам міцного здоров’я, довгих років життя, родинного 
щастя, мирного голубого неба, невичерпної наснаги, Господнього 
благословення.  

Ольга НижНик, голова Тернопільської районної 
організації Товариства Червоного Хреста України.

Шановні пенсіонери, ветерани!
1 жовтня відзначають Міжнародний день людей похилого віку, 

День ветерана. Цей день є символом єдності і спадкоємності по-
колінь.

Літній вік людини — це мудрість років, практичний життєвий 
досвід та спадок всього найціннішого, накопиченого за все життя.

Нехай осіння пора, в яку ви увійшли, буде сповнена душевним 
теплом, увагою і турботою близьких!

Довголіття вам у здоров’ї та добробуті!
З повагою — начальник Тернопільського об’єднаного управління 

Пенсійного фонду України Тернопільської області Тетяна Глух.

Щиро вітаю усіх вчителів, які працюють та працювали у 
Великоглибочецькій школі І-ІІІ ст. ім. Ярослава Стецька, з на-
шим професійним святом! Здоров’я вам міцного, щастя, тепла у 
душах, добробуту в родинах.

З повагою — директор Великоглибочецької 
ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Я. Стецька Надія ТищУк.         

Тернопільський район лідирує  
за показниками соціально-економічного розвитку
Виїзна колегія Тернопільської обласної адміністрації за участю голів райдержадмі-
ністрацій відбулася в четвер, 28 вересня, в м. Гусятині. Зібрання проходило в рамках 
робочої поїздки керівництва Тернопільської ОДА у район.

Першим питанням поряд-
ку денного розглядався звіт 
«Про результати моніторингу 
соціально-економічного розви-
тку Тернопільщини та оцінку 
діяльності районних державних 
адміністрацій за перше півріч-
чя 2017 року». За результатами 
моніторингу перше місце вже 

третій рік поспіль посів Терно-
пільський район.

«Соціально-економічний роз-
виток районів визначається за 81 
показником у сфері освіти, ме-
дицини, економічного розвитку, 
фінансової самодостатності. До 
уваги беруться кількість створе-
них робочих місць, розмір заро-
бітної плати, кількість послуг, які 
надають органи державної влади. 
Багато показників є динамічни-
ми, визначаються темпами розви-
тку Тож лідируючі позиції, які ми 
здобули в 2015-2016 роках і втри-
мали в першому півріччі 2017-
го, — спільна заслуга бюджетної 
сфери, бізнесу, підприємців, орга-
нів державної влади та місцевого 
самоврядування», — зазначив 
голова Тернопільської районної 
державної адміністрації Олек-
сандр Похилий. 

Він подякував усім, хто своєю 
повсякденною працею долучився 
до досягнення таких хороших по-
казників соціально-економічного 
розвитку району та висловив 
щирі сподівання на подальші 
спільні досягнення.
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На часіАктуально

Соборне та Чернелів-Руський 
увійдуть до Байковецької ОТГ

Час місцевий

У нашому краї продовжується процес децентралізації. 25 вересня у селах Соборне та Чернелів-
Руський відбулися громадські слухання з приводу об’єднання у територіальні громади.

На зібрання запросили голову Байковецької 
об’єднаної територіальної громади Анатолія Ку-
лика, його заступників — Віктора Пульку та Ми-
колу Думу, селищного голову Великих Бірок Ро-
мана Мацелюха.

Громада Соборного та Чернелева-Руського піс-
ля відповідного обговорення одноголосно про-
голосувала за входження до Байковецької ОТГ. 
Анатолій Кулик, зокрема, повідомив, що на сесії 
Байковецької ОТГ, яка відбулась у квітні цього 
року, депутати майже одноголосно підтримали 
рішення входження сіл Соборне та Чернелів-
Руський до складу Байковецької ОТГ.

Галина ЮРСА – ТРР «Джерело».
Фото Володимира ПеРІГА.

Як зміниться карта Тернопілля
На Тернопільщині після завершення адміністративно-територіальної реформи залишить-
ся лише 3-4 райони. Їх межі орієнтовно збігатимуться із межами госпітальних округів. Про 
це повідомив експерт з питань реформування місцевого самоврядування, директор ГО 
«Інститут розвитку територій» Юрій Ганущак.

Про зміни  
в призначенні субсидій

Буде створено 3 райони з 
центрами у Тернополі, Кре-
менці та Чорткові. Ще, можли-
во, буде четвертий — довкола 
Бережан. Хоча в майбутньому 
людині навіть не буде потреби 
знати, де центр району, бо всі 
адміністративні послуги вона 
отримуватиме у своїй громаді.

Наразі РДА виконують 
функції, які перебрали на себе 
ОТГ. Але є ще функції РДА як 
органу державної влади, зо-
крема, координація діяльності 
територіальних органів, скажі-
мо, поліції. Однак ефективніше 
система працювати, якщо цю 
координацію здійснюватимуть 
у рамках утворення, територія 
якого більша, ніж теперішніх 
районів.

«Ми шукаємо той рівень, 
який забезпечить краще ви-
конання функції державного 
контролю. Оптимальною є ве-
личина території госпітального 
округу, яка охоплює мінімум 
150 тис. населення.

Кожна РДА має перелік 
функцій, а відповідно до них 
— штат. При цьому є райони, 
в яких менше населення, але 
кількість чиновників однакова, 
бо вона залежить від кількос-
ті функцій. В таких РДА мен-
ше навантаження, отже, вони 
менш ефективні. Потужності 
і перспективи у Бережанщини 
є. Якщо облдержадміністрація 
запропонує варіант із чотирма 
районами, то в Києві не буде 
якихось особливих аргументів, 
щоб цьому заперечити», — ска-
зав Юрій Ганущак.

Відтепер під час перерахун-
ку субсидій на опалювальний 
період будуть враховувати до-
ходи громадян за два останні 
квартали попереднього року, 
тобто третій і четвертий кварта-
ли. Раніше брали до уваги дохо-
ди за попередні 4 квартали, які 
передували місяцю звернення. 
Про це повідомив директор 
департаменту соціального 
захисту населення Тернопіль-
ської ОДА Вадим Боярський 
під час брифінгу щодо тлума-
чення змін у програмі житлових 
субсидій.

Громадяни, які стали пенсі-
онерами, наприклад, у травні 
цього року, або пенсіонери, які 
припинили працювати, скажімо, 
у червні цього року, і не мають 
інших доходів, ніж пенсія, ма-
ють змогу оформити субсидію, 
виходячи лише з одного доходу 
— пенсії.

Це стосується лише тих укра-
їнців, які донедавна працювали 
й отримували заробітну плату, 
або, скажімо, зарплату і пенсію, 

а віднедавна – минулого чи цьо-
го року (І та ІІ квартали) з тих чи 
інших причин залишили роботу 
і отримують єдиний вид доходу 
– пенсію.

Щоб скористатися таким 
правом, громадянам необхідно 
звернутися до управління со-
ціального захисту населення 
лише з Декларацією про дохо-
ди, в якій зазначити вид доходу 
— пенсію, наприклад, з 1 черв-
ня 2017 року. Тоді з 1 жовтня 
2017 року таким українцям не 
враховуватиметься дохід за I і II 
квартал 2017 року, а братиметь-
ся до уваги лише розмір щомі-
сячної пенсії.

Якщо ж людина стала пенсіо-
нером, скажімо, з вересня, вона 
має змогу у грудні звернутися 
до управління соцзахисту з Де-
кларацією про доходи і субси-
дію перерахують.

Суттєвим, як наголосив Ва-
дим Боярський, є також, що 
субсидію не будуть призначати 
одночасно за місцем реєстра-
ції та фактичного проживання. 
«Створення єдиної бази дасть 
змогу не допустити, аби особа, 
яка зареєстрована за однією 
адресою, а проживає за іншою, 
отримувала субсидію у двох 
місцях одночасно», — зазначив 
Вадим Боярський. 

Також змінами передбачено 
продовження терміну прийому 
заяв щодо монетизації субсидій 
до 1 листопада, але з поважних 
причин. Термін прийому таких 
заяв, нагадаємо, було встанов-
лено до 1 вересня.

З 1 січня 2018 року 
посадові оклади 
військовослужбовців 
збільшаться у 4,5 раза
 Кабінет Міністрів України затвердив нову схему гро-
шового забезпечення військовослужбовців, прийняв-
ши 30 серпня 2017 року відповідну постанову «Про 
грошове забезпечення військовослужбовців, осіб 
рядового і начальницького складу та деяких інших 
осіб». У чому ж полягатимуть зміни?
По-перше, з 1 січня 2018 року посадовий оклад військових зале-

жатиме від прожиткового мінімуму. Це забезпечить щорічне зрос-
тання розміру грошового забезпечення військовослужбовців залеж-
но від підвищення соціальних стандартів у державі.

По-друге, посадові оклади збільшаться у середньому в 4,5 раза. 
Наприклад, посадовий оклад водія збільшиться з 530 до 2700 гри-
вень. Оклад інспектора прикордонної служби І категорії сьогодні 
становить 760, а планується 3350 гривень, а начальника відділення 
прикордонного загону зросте з 1135 до 5810 гривень.

Крім того, зростуть оклади за військові звання. Зокрема, за зван-
ня «солдат» платитимуть не 30, а 560 гривень, а за «майора» — не 
125, а 1420 гривень.

Зазначимо, що новою постановою збережено основні виплати 
військовослужбовцям. А саме: залишається надбавка за особливості 
проходження служби військовослужбовцями в розмірі до 100% по-
садового окладу з урахуванням окладу за військове звання та над-
бавки за вислугу років.  Зберігаються надбавки за службу в умовах 
режимних обмежень та за кваліфікацію. Здійснюватиметься і надалі 
преміювання військовослужбовців.

Також збережено виплату матеріальної допомоги для оздоров-
лення в розмірі місячного грошового забезпечення та матеріальної 
допомоги для вирішення соціально-побутових питань у розмірі, що 
не перевищує їх місячного грошового забезпечення.

Крім того, прийнятою постановою передбачено виплату однора-
зової грошової допомоги військовослужбовцям, які підписали свій 
перший контракт. А це — від 8 до 10 розмірів прожиткового мініму-
му для працездатних осіб.

Збережено окрему щомісячну винагороду військовослужбовцям 
за безпосередню участь у зоні проведення АТО. З нового року вій-
ськовослужбовцям, які виконують завдання на лінії бойового зі-
ткнення, винагорода буде виплачуватися у розмірі не меншому, ніж 
10 000 гривень, а військовослужбовцям, які виконують завдання в 
інших місцях проведення АТО, — не меншому, ніж 4 500 гривень.

Ця постанова значно спрощує систему нарахування грошового 
забезпечення військовослужбовцям. Загалом скасовано 20 додатко-
вих надбавок та винагород з 36, які існують нині. З нового року роз-
мір додаткових виплат становитиме до 40%, у той час як сьогодні він 
складає до 85% від загального грошового забезпечення.
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Правова допомога

Глава держави звернувся до керівників Генеральної 
прокуратури, СБУ, Національної поліції з вимогою зна-
йти і притягнути до відповідальності винних у трагедії в 
Калинівці. «Ми маємо навчитися захищати наші стратегічні 
об’єкти від диверсійних груп. Є інші версії? Значить, будемо 
притягати до відповідальності тих, хто буде (винен — ред.) 
за іншими версіями», — наголосив Президент. Петро По-
рошенко повідомив, що дав наказ посилити оборону й охо-
рону стратегічних об’єктів силами Збройних сил. «Ми далі 
миритися з цими подіями не можемо», — зауважив Прези-
дент.

Кабінет Міністрів України спрямовує 100 млн грн з ре-
зервного фонду державного бюджету на подолання на-
слідків пожежі, яка сталася напередодні на військовому 
складі поблизу м. Калинівка Вінницької області. Відповідне 
рішення прийнято під час засідання уряду. Ситуація в Кали-
нівці перебуває на особистому контролі Прем’єр-міністра 
України Володимира Гройсмана. Коментуючи рішення, він 
зауважив, що досвід подолання наслідків пожежі є. "І ми 
спрямували сьогодні 100 млн грн на ліквідацію наслідків, а 
далі будемо дивитися по потребах», - сказав Глава уряду.

Президент України підписав указ, який затверджує Кон-
цепцію реформування та подальшого розвитку системи 
управління державою в умовах надзвичайного стану і в 
особливий період, про це повідомляє прес-служба АП.
В указі зазначено, що відповідальним за виконання є се-
кретар Ради національної безпеки і оборони України Олек-
сандр Турчинов.

Новий закон про освіту набув чинності 28 вересня. У за-
конопроекті йдеться про введення 12-річного навчання в 
школах, запровадження посади омбудсмена, встановлення 
зарплати вчителям, порядок здачі ЗНО.
Він визначає, що мовою освітнього процесу в навчальних 
закладах є державна, але відповідно до освітньої програ-
ми можуть викладатися одна або кілька дисциплін двома і 
більше мовами: державною, англійською, іншими офіційни-
ми мовами Європейського Союзу. На ці нововведення уряд 
передбачив 1 млрд грн.
Зазначимо, цей закон Верховна Рада ухвалила ще 5 вересня 
цього року.

Україна покращила результат у щорічному рейтин-
гу глобальної конкурентоспроможності GCI Global 
Competitiveness Index, посівши 81-ше місце. Про це 
йдеться на сайті Всесвітнього економічного форуму. По-
рівняно з 2016, Україна піднялася в рейтингу на 4 позиції. 
Цьогоріч "сусідами" України стали Бразилія і Бутан, які по-
сіли відповідно 80 і 82 місця. Як і в попередні роки, рейтинг 
очолила Швейцарія. Друге місце за США, на третьому - Сін-
гапур. У топ-5 потрапили Нідерланди і Німеччина. Загалом у 
рейтингу 137 країн.

З 1 жовтня на заміських дорогах необхідно вмикати 
денні ходові вогні або ближнє світло фар. Відповідно до 
пункту 9.8 Правил дорожнього руху, з 1 жовтня по 1 травня 
це положення є обов'язковим для виконання і покликане 
підвищити безпеку дорожнього руху на затемнених ділян-
ках дороги як в світлий час доби, так і в темний. Саме в за-
значений період, у зв'язку зі скороченням світлового дня і 
погодними умовами, виникає необхідність у підвищенні ви-
димості автомобіля для пішоходів та інших учасників руху. 
За ігнорування цієї норми передбачений штраф у розмірі 
425 гривень.

Близько тисячі людей відвідали екскурсії підземеллями 
Тернопільського замку та катедри. ГО «City Project» разом 
з туристично-інформаційним центром Тернополя сподіва-
ються, що розкопки у місті проводитимуть надалі. А екскур-
сії стануть цікавішими.
—  Ми, власне, хочемо сполучили катедру із замком або  з 
Надставною церквою.  Буде круто, якщо людина спустить-
ся в одному місці, а вийде в іншому, – розповідає голова ГО 
«City Project» Андрій Кір.
У планах — розміщувати у підземеллях музейні експонати, 
застосовувати сучасні інформаційні технології, зокрема, 
віртуальну реальність.

Спеціальний автомобіль для людей з особливими по-
требами придбають у Тернополі. Авто допоможе тернопо-
лянам, які пересуваються за допомогою інвалідних колясок, 
дістатися у будь-яку точку міста. Автор проекту «Соціальне 
таксі» Сергій Кічула.
— Зазвичай, люди, які не можуть самостійно пересуватися, 
більшість часу проводять вдома. Поїздка до стоматолога  
чи поліклініки викликає труднощі. Добре, якщо є батьки, 
рідні, які допомагають. У Тернополі близько сімсот людей 
потребують спеціального транспорту для перевезення. З 
них п’ятсот — з інвалідністю та двісті — пристарілі, — каже 
Сергій Кічула.
Коштує таксі сімнадцять тисяч євро, назбирали вже сто ти-
сяч гривень.
Кошти на соціальне таксі у Тернополі збирають готівкою, 
або на картку «ПриватБанку» 5168742021645670.
Контактна особа — Кічула Сергій, номер телефону — 
0982151195.

Новини | Коротко про головне

Запуск онлайн платформи  
«Я МАЮ ПРАВО!» 

Права споживачів 

Функціонування офіційного веб-сайту загальнонаціонального правопросвітницького 
проекту Мін’юсту «Я МАЮ ПРАВО!» розширить коло громадян, які зможуть отримати 
інформацію про свої права та інструкції для їх захисту. 

«Захист прав грома-
дян є одним з ключових 
завдань Мін’юсту. За 3 
роки ми створили одну 
з найкращих систем на-
дання безоплатної пра-
вової допомоги. Цього 
року дали старт проек-
ту «Я МАЮ ПРАВО!», в 
рамках якого доносимо 
українцям інформацію про їхні 
права і вчимо ці права захища-
ти. Це – важливий крок, адже 
кожен може скористатись порта-
лом http://pravo.minjust.gov.ua/ та 
отримати необхідну інформацію 
щодо захисту своїх прав у різних 
життєвих ситуаціях», — зазначив 
міністр юстиції Павло Петренко.

На сайті можна отримати акту-
альну інформацію про проект, сві-
жі новини та контакти, куди звер-
нутись у разі порушення прав.

На порталі можна дізнатися, як 
правильно поводитись, коли хтось 

намагається відібрати майно чи 
бізнес; що робити, якщо за на-
вчання чи складення іспиту вима-
гають хабара; як можна вирішити 
спір без звернення до суду тощо. 
Регулярно на сайті з’являтимуться 
нові матеріали, які навчатимуть, 
як не допустити порушення сво-
їх прав, зокрема, як правильно 
укласти договір оренди землі, як 
оформити нарахування субсидій 
та які наслідки виникають у разі 
несплати аліментів.

Нагадаємо, загальнонаціо-
нальний правопросвітницький 

проект «Я МАЮ 
ПРАВО!» реалізує 
Міністерство юс-
тиції по всій Укра-
їні у співпраці з 
системою надання 
безоплатної пра-
вової допомоги та 
територіальними 
органами юстиції 

за підтримки програми USAID 
«Нове правосуддя», БФ «Відро-
дження» та інших міжнародних 
партнерів та донорів.

Метою проекту є формування 
нової правової свідомості шляхом 
інформування громадян про їхні 
права та надання механізмів щодо 
їх захисту. Важливим елементом 
проекту є створення на базі Ка-
бінету Міністрів України моніто-
рингової групи для системного 
періодичного розгляду ключових 
справ щодо порушення прав гро-
мадян.

На що має право покупець у разі придбання то-
вару неналежної якості?

Покупець має право вимагати пропорційного змен-
шення ціни або безоплатного усунення недоліків това-
ру в розумний строк або відшкодування витрат на усу-
нення недоліків товару. Товар неналежної якості може 
підлягати обміну протягом гарантійного строку, який 
зазначений в документах. У разі виявлення недоліків 
товару з вини виробника протягом встановленого га-
рантійного терміну покупець має право: розірвати уго-
ду і повернути кошти, які були витрачені на покупку, 
замінити товар на такий самий або аналогічний, якщо 
він є в наявності у продавця.

Наявність недоліків або факт фальсифікації підтвер-
джується висновком експертизи, яку має організувати 
продавець у 3-денний строк з дня одержання від спо-
живача письмової згоди на цю дію.

Експертиза проводиться за рахунок продавця. 
Якщо у висновках експертизи буде доведено, що не-
доліки виникли внаслідок порушення споживачем 
встановлених правил використання, зберігання чи 
транспортування, вимоги споживача не підлягають 
задоволенню, а споживач зобов'язаний відшкодувати 
продавцю витрати на проведення експертизи.

Протягом якого часу можуть замінити товар?
За його наявності – негайно. У разі перевірки якос-

ті — у 14-денний термін. У разі відсутності товару — у 
2-місячний строк з моменту подання заяви.

Скільки часу може тривати усунення недоліків 
товару?

Недоліки товару мають бути усунені протягом 14 
днів  або за згодою сторін в інший строк.

Чи має право споживач отримати у користу-
вання інший прилад на час ремонту?

На письмову вимогу споживача на час ремонту 
йому надається (з доставкою) товар аналогічної марки 
(моделі, артикулу, модифікації). 

За кожний день затримки виконання вимоги спо-
живача сплачується неустойка у розмірі 1% вартості 
товару. 

При усуненні недоліків шляхом заміни комплектую-
чого виробу або складової частини товару, на які вста-
новлено гарантійні строки, гарантійний строк на новий 
комплектуючий виріб і складову частину вираховують 
з дня видачі споживачеві товару після ремонту.

Які документи треба мати?
Розрахунковий документ з позначкою про дату про-

дажу товару, гарантійні зобов'язання, зміст договору з 
виконавцем робіт (послуг), опис виявлених недоліків, 
висунуті вимоги (прохання) з документальним підтвер-
дженням факту їх отримання продавцем (виконавцем), 
отримані заявником відповіді, висновки тощо.

Куди звертатися, якщо продавець порушує пра-
ва? 

Якщо ви хочете уникнути судового розгляду, то — 
до Державної служби України з питань безпечності 
харчових продуктів та захисту споживачів у відповід-
ному регіоні. Контакти територіальних органів мож-
на знайти за посиланням http://www.consumer.gov.ua/
ContentPages/Kontakti_Terorganiv/139/ 

У разі порушення продавцем прав споживача 
останній має право звернутися до уповноваженого 
органу з усним, електронним або письмовим звернен-
ням (скаргою).

До письмового звернення (скарги) додаються на-
ступні документи: копія звернення до суб'єкта госпо-
дарювання (продавець); копія документа, який засвід-
чує факт придбання товару; копія технічного паспорта 
з позначкою про дату продажу; інші документи, які 
стосуються розгляду звернення.

У які строки буде розглянуто таке звернення?
У термін не більше 1 місяця від дня надходження. 

Якщо в місячний термін вирішити порушені у звернен-
ні питання неможливо, продавець встановлює необ-
хідний термін для його розгляду, про що повідомляє 
подавачу. При цьому загальний термін вирішення 
питань не може перевищувати 45 днів. Звернення гро-
мадян, які мають встановлені законодавством пільги, 
розглядають у першочерговому порядку.

Чи можу я звернутися до суду?
Споживач для захисту своїх прав має право звер-

нутися до суду за місцем проживання, місцем запо-
діяння шкоди чи виконання договору. До позовної 
заяви додаються докази, що обґрунтовують позовні 
вимоги, тобто відмову покупця обміняти товар, зо-
крема: копія звернення до продавця; висновок екс-
пертизи про невідповідність товару встановленим 
вимогам якості; копія документа, який засвідчує факт 
придбання товару; копія технічного паспорта чи ін-
шого документа, що його замінює, з позначкою про 
дату продажу; інші документи, які стосуються розгля-
ду звернення.

Суд одночасно вирішує питання щодо відшкодуван-
ня моральної  шкоди.

Скільки це коштуватиме?
Споживачі звільняються від сплати судового збору 

за позовами, які пов'язані з порушенням їх прав (час-
тина 3 статті 22 Закону України "Про захист прав спо-
живачів").

Які строки розгляду питання судом?
Цивільна справа в порядку позовного проваджен-

ня розглядається судом протягом розумного строку, 
але не більше 2 місяців з дня відкриття провадження 
у справі. 

Куди звертатися, щоб отримати детальну 
консультацію?

Додаткову консультацію з цих питань можна 
отримати у Головному територіальному управлінні 
юстиції у Тернопільській області за адресою: м. Терно-
піль, вул. Грушевського, 8, тел.: 52-22-92, 25-49-38.
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Будьте здорові!

Захистимо дітей 
від кору

«МРІЯ» спрямувала 4 млн грн на розвиток  
кооперативного руху на Тернопільщині
Агрохолдинг «МРІЯ» – активний прихильник розвитку кооперативного руху на селі. Упродовж двох років компанія здійснює практичну допомогу зі ство-
рення і підтримки роботи кооперативів. Зокрема, за підтримки «МРІЇ» запрацювали 10 кооперативів. Агрокомпанія допомагає організаційно ініціативним 
групам людей створити кооператив, надає фінансову допомогу, а також сприяє, щоб учасники кооперативного руху мали можливість підвищувати рівень 
знань про особливості ведення бізнесу. Днями «МРІЯ» провела вже другий форум «Створюємо кооперативи – розвиваємо село». Захід відбувся на Козівщи-
ні. Адже саме тут функціонує перший кооператив, який допомогла створити «МРІЯ» — «Файна поляна». У цьому районі діють ще два кооперативи — «Ста-
рий млин», «Добре молоко» (з 6 на Тернопільщині), які розпочали роботу за організаційного і фінансового сприяння агрохолдингу.
Сприяння створенню 
кооперативів – соціаль-
на програма «МРІЇ»
«Для компанії «МРІЯ» підтрим-

ка кооперативного руху – це один 
із основних напрямків соціальної 
програми. Бо ми віримо, що саме 
кооперація є тим інструментом, 
який допоможе родинам наших 
пайовиків стати заможними,  згур-
туватися і зробити заможною нашу 
Україну. Тому на підтримку коопе-
ративного руху ми спрямовуємо 
значні кошти. Для «МРІЇ» це є суто 
соціальний проект, ми не заробля-
ємо жодної копійки, ми допомага-
ємо. Допомагаємо знайти ринки 
збуту, розповідаємо, де взяти до-
брива, де закупити саджанці», — 
зауважує заступник генерального 
директора агрохолдингу «МРІЯ» 
Нонна Шмідік. 

«Кооперативу «Файна поляна» 
– два роки. Створений він  у жов-
тні 2015 року. 23 його учасники ви-
рощують малину на площі 16 гек-
тарів. Також до нього долучилися 
сім’ї, які садять невеликі ділянки 
по 50, по 200-300 кущів малини. А 
стартувало все із чотирьох гектарів, 
— пригадує керівник СОК «Файна 
поляна» Василь Вега. — У нас коо-
перація відбулася завдяки тому, що 
знайшлися потрібні люди – учасни-
ки кооперативу, які прагнули його 
створити. Агрохолдинг «МРІЯ» 
допоміг закупити саджанці, на-
дав техніку для обробітку ґрунту. 
Кожен учасник сам вирішує, коли 

робити прополку, в які дні  збирати 
ягоди, а вже всі разом думаємо, як 
реалізувати продукцію, де закупи-
ти засоби захисту, добрива».

 Василь Вега наголошує: «Пере-
ваги кооперативу в тому, що фор-
мується більша партія продукції й 
отримання кращої ціни, а також у 
логістиці. Кооператив має можли-
вість брати участь у програмах під-
тримки від обласного бюджету (ми 
вже два роки поспіль є учасниками 
цієї програми) чи від якихось між-
народних фондів». 

Цього року «МРІЯ» оголосили 
конкурс проектів із загальним при-
зовим фондом 4 мільйони гривень, 
які будуть спрямовані на підтримку 
і розвиток вже існуючих коопера-
тивів та створення нових. 

«Для кооперативу, який тільки 
створюється, ми надаємо 100 тисяч 
гривень на безповоротній основі. 
Якщо цих коштів буде мало, то ми го-
тові надати ще 200 тисяч гривень на 
поворотній основі. Але варто зазна-
чити, що ці кошти надаємо без жод-
них відсотків, терміном на два роки. 
Ми запроваджуємо співфінансуван-
ня, тому що це загальна практика, а 
також люди краще цінують кожну 
гривню, яку їм дали. Кооперативам, 
які показали ефективні результати  
у попередній період і використову-
вали кошти за призначенням, ми 
готові надати півмільйона гривень 
на поворотній основі терміном на 
два роки», — розповідає директор 
благодійного фонду агрохолдингу 
«МРІЯ» Василь Мартюк.

На створення нового коопе-
ративу Орися Михайлишин 15 
вересня отримала від «МРІЇ» 
сертифікат на 200 тисяч гривень.  
«Уже рік ми успішно реалізовуємо 
чотири види сиру, з яких молоді 
сири, в тому числі моцарела, ви-
готовлені за італійською техно-
логією. Проблем зі збутом немає. 
Три роки тому ми з чоловіком 
переїхали з Тернополя в село і за-
вели кози. Тоді й постало питан-
ня переробки молока. Очікуємо, 
що зможемо отримати 200 тисяч 
гривень від «МРІЇ» на поворотній 
основі й безвідсотково. Ці кошти 
підуть на обладнання. Купимо 
пастеризатор, аналізатор молока і 
ще одну сироварню».

Кооперативи —
вирішення проблеми 
зайнятості на селі
Голова Козівської райдер-

жадміністрації Василь Вітро-
вий сподівається, що коопе-
ративи частково допоможуть 
вирішити проблему зайнятості 
на селі. «Нині ми працюємо над 
ефективним розширення  робо-
ти кооперативів. Вони мають ще 
займатися глибокою перероб-
кою, щоб була додаткова вар-
тість, і члени кооперативу одер-
жували більші доходи. «МРІЯ» є 
основним фінансовим донором. 
Вона допомагає в організації 
співпраці з органами місцевого 
самоврядування, також із залу-
ченням коштів з місцевих бю-
джетів. «МРІЯ» велику кількість 
землі обробляє в нашому районі, 
тому вона хоче створити хороші 
умови для селян в тих населених 
пунктах, де орендує землю. У 
трьох кооперативах задіяно при-
близно 100 осіб». 

У пріоритеті програми коопе-
ративного руху ті населені пунк-
ти, в яких  компанія «МРІЯ» має 
більший земельний банк. «Ми 
розуміємо, що люди нам довіря-
ють, і хочемо їм віддячити, – за-
значає Василь Мартюк. – Через 
кооперативи ми створюємо ро-
бочі місця і таким чином збіль-
шуємо сімейний бюджет наших 
пайовиків». 

Тамта ГУГУШВІЛІ.

Учасник форуму на полях  
кооперативу "Файна поляна".

Орися Михайлишин 15 вересня отримала від “МРІЇ” сертифікат на 200 ти-
сяч гривень для розвитку молочного кооперативу.

Агробізнес

У зв’язку із загрозою епідемії кору Мініс-
терство охорони здоров’я України видало 
наказ від 11.09.2017 р. № 1082 «Про про-
ведення заходів щодо імунізації населення 
проти кору в Україні».

Для вироблення імунітету 
від кору кожну дитину необ-
хідно щепити в 1 рік і 6 років. 
Але у зв’язку із недостатнім 
надходженням вакцини в по-
передні роки та негативним 
ставленням населення до вак-
цинації з’явилася велика кіль-
кість дітей від 1-го до 9 років, 
які незахищені від кору.

Діти 2008-2011 років народження мали б мати 
два щеплення. Якщо дитина в категорії невакцинова-
них дітей цих вікових груп, то вона має отримати одну 
дозу вакцини і не раніше, ніж через один місяць після 
попередньої — другу.

Діти 2012-2016 років мають мати одне щеплення. 
В районній лікарні отримано вакцину проти кору. 

Виробник — фірма «Глаксо Сміт Кляйн», Бельгія.
Захистіть своїх дітей від трьох захворювань, оскіль-

ки вакцина є трикомпонентною (кір, паротит, красну-
ха). Отримати щеплення набагато безпечніше, ніж за-
хворіти цими трьома хворобами.

Ускладнення після вакцинації незначні, з’являються 
на 7-12-й день після щеплення.

 Це можуть бути: підвищення температури (1 випа-
док із 6), легкі висипання (1 випадок із 20), припухлість 
шийних лімфовузлів.

Більш важкі алергічні реакції бувають дуже рідко (1 
випадок на 1 млн), вони з’являються відразу після ще-
плення, через 1-2 год.

Запрошуємо всіх батьків з дітьми вікових категорій  
2008-2016 років народження на щеплення від кору. 
Звертайтесь, будь ласка, до своїх сімейних лікарів, 
фельдшерів медичних закладів з метою уточнення, чи 
підлягає щепленню ваша дитина. Здоров’я дітей – най-
цінніше надбання сім’ї і суспільства.

Вакцинація розпочинається з 25.09.2017 року.
Ганна ПиНДУС,

завідувач педіатричного відділення ТРТМО.

Відмовлятися від вакцинації  — небезпечно
Часто батьки відмовляються від вакцинації, бо бояться реакції на щеплення — температури. Але вона 
мине. Реакція на вакцину — це як подряпати машину, яку занесло на гірській дорозі, об обмежувальні 
стовпчики. Пом’яли трохи бампер, зате не опинися у прірві.
На демократичному Заході, до речі, став-

лення до щеплень зовсім недемократичне. 
У деяких країнах небажання вакцинува-
тися — це привід відмовити в медичній 
страховці. У США незгода батьків щепити 
дитину може призвести до позбавлення 
батьківських прав. Із тим, що без масової 
вакцинації інфекції повертаються — ра-
зом із летальними випадками, зіткнулися 
абсолютно успішні країни: Японія, Велика 
Британія, Швеція. Це змусило їх відновити 
масові вакцинації.

До речі. Міфи про вакцинацію 
з’явилися від самої її появи. Щеплення 
проти натуральної віспи застосовували  
наприкінці XVIII століття, й оскільки в 
ті часи матеріал брали від корів, які хво-
ріли на віспу, вакцинаторів цілком сер-
йозно звинувачували в тому, що в людей 
від щеплень з’являтимуться роги, ратиці 
й хвости.

У 60-х роках минулого сторіччя кір був 
однією з найбільш поширених хвороб в 
Європі і не рідко ставав причиною дитя-
чої смертності. В світі щорічно помирало 
від кору 400 тисяч дітей. Причиною смер-
ті найчастіше було ускладнення у вигляді 
пневмонії.

Виготовлення із сироватки крові пре-
парату гамма-глобуліну дало змогу вря-
тувати життя багатьом дітям. Необхідно 
зауважити, що кір характеризується дуже 
швидким та легким розповсюдженням. 
Щоб заразитися кором, досить лише на 
декілька хвилин зайти до кімнати, де пе-
ребуває хворий. Тривалий час основними 
заходами запобігання кору були карантин 
і застосування гамма-глобуліну. Але вони 
не могли глобально вирішити питання 
боротьби з цим захворюванням. Потрібна 
була вакцина. Вчені в усьому світі працю-
вали над її створенням.

З початку застосування вакцинації 
проти кору в Україні минуло вже біль-

ше 50 років, за цей час відбулися значні 
зрушення. Захворюваність на кір змен-
шилась більш ніж у 100 разів. Якщо до 
вакцинації на початку 60-х років в Укра-
їні на кір хворіло в середньому близько 
300 тис. осіб, то в 2000 році цей показник 
становив 1,7 на 100 тис. Та недоліки в 
організації проведення щеплень і навіть 
припущення, що їх можна не проводити 
призвели до того, що в 2001 році захво-
рюваність на кір зросла в 20 разів.

Візьмемо ще до прикладу захворюван-
ня на поліомієліт, що мало місце в 70 краї-
нах світу. В Україні за період 1954-1958 рр. 
захворіло близько 15 тис. дітей, багато з 
них на все життя залишилась інвалідами. 
Значне зниження захворюваності спосте-
рігалось, починаючи з 1959 року, і було 
обумовлене застосуванням вакцини.

21 червня 2002 року Україна отримала 
статус території, вільної від поліомієліту. 
Відбулося це виключно завдяки спочатку 

масовій, а потім плановій імунізації. 
Шановні батьки, не вірте непрофесі-

оналами,  які агітують вас проти вакци-
нації.

Вони не усвідомлюють, яке лихо може 
спіткати людей внаслідок не тільки по-
вної, а навіть часткової відміни проведен-
ня щеплень. Діти і дорослі знову почнуть 
масово хворіти на небезпечні інфекційні 
захворювання... епідпаротит (свинка) 
може призвести до безпліддя у хлопчиків, 
коклюш - до ураження нервової системи, 
гепатит В - до цирозу печінки,  дифтерія 
- паралічу серця, інфекційно-токсичного 
шоку. Варто зауважити, що дорослі важче 
переносять будь-які хвороби, особливо 
інфекційні, у них частіше розвиваються 
ускладнення. Пам’ятайте, що в Україні 
використовують лише безпечні та ефек-
тивні вакцини. Робіть щеплення собі і 
своїм дітям, бо тільки так  можна запобіг-
ти інфекційним захворюванням.

Думка експерта 
Євген КОМАРОВСЬКИЙ, педіатр:
— Реакція на щеплення залежить від способу життя 

дитини, а це — природне вигодовування, загартовування, 
уникнення контактів із джерелами алергії.

Після будь-якого щеплення може бути підвищення 
температури тіла, млявість. Це нормально: організм 
виробляє імунітет до конкретної хвороби. Одні вакцини 
організм переносить легко, наприклад, проти поліомієлі-

ту. Щеплення іншими препаратами, навпаки, часто супроводжуються вира-
женим підвищенням температури й істотним порушенням загального стану 
дитини (коклюшний компонент вакцини АКДС).

Батькам важливо усвідомлювати принципову різницю між реакцією на ще-
плення й ускладненням після нього. Ускладнення - це те, чого бути не повинно й 
що буває вкрай рідко. Не повинно бути ні судом, ні непритомності, ні темпера-
тури тіла понад 40°С.

Відмова від щеплень, безперечно, спричинить нову хвилю потенційно смер-
тельних інфекцій. Вакцинація — це благо цивілізації, свідчення науково-
технічного прогресу, відмовлятися від неї безглуздо і небезпечно.
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21 вересня, на свято  
Різдва Пресвятої Бого-
родиці, ця мрія стала ре-
альністю — у Скоморохах 
урочисто освятили фігуру 
Божої Матері. 
Священиків, запрошених на 

дійство, щиро вітали наймолод-
ші жителі Скоморох, а саме ра-
йону Грузія, як люди з повагою до 
дружнього народу його назвали. 
Потім відбувся молебень до Пре-
святої Богородиці та освячення 
новозбудованої фігури. 

«Нам вдалося відтворити її 
майже такою, якою її пам’ятають 
старожили, — ділиться сільська 
активістка Галина Палюшкевич. 
— Люди кажуть, що нова навіть 
краща за ту, що зруйнували. Але, 
гадаю, не це головне. Віднині до 
нас знову повернулась втрачена 
святиня, а з нею, надіємось, віра 
в добро, справедливість, Божі за-
ступництво та опіку».

З духовною проповіддю до ві-
рян звернувся отець-декан Васи-
лій Брегін. Священик висловив, 
зокрема, сподівання, що тут діти 
хоч на хвилинку, поспішаючи до 
школи, не забудуть віддатися під 
опіку Матері Божої, а старші люди 
відмовлятимуть Вервиці, адже 
молитва нині особливо потрібна 

для багатостраждального україн-
ського народу.

Парох сіл Скоморохи та Смо-
лянка о. Ігор назвав поіменно 
усіх, хто вніс благодійні пожертви 
на побудову фігури й обладнання 
святого місця навколо неї. «Як ба-
чите, у цьому великому списку — 
люди, які жертвували від 26 тисяч 
до шести гривень, — почав о. Ігор, 
— але лише Бог знає, чия жертва 
більша, адже грошима не можна 
виміряти того ентузіазму та ба-
жання людей відновити втрачену 
духовну святиню. Щиро вдячний 
за кошти, а ще більше — молит-
ви…»

Нагороди отримали директор 
ПАП «Агрофірма «Медобори» 
Володимир Крупніцький та жи-
телька села Скоморохи Галина 
Палюшкевич. Згадали також та 
подякували тим, хто працював на 
будові та встановленні фігури – 
Володимиру Вітровому, Андрію 
Павлюку, Івану Палюшкевичу, 
Олегу Гупенталю, Віктору По-
требку, Василю Романюку, Ігорю 
Юзві, Ігорю Ворку, Ірині Анто-
нюк та усім іншим, хто доклався 
до цієї святої справи.

Галина ЮРСА – ТРР «Джерело». 
Фото автора.    

Ювілеї

Духовне

«ГлоріяБай» означає «здобуваючий славу»!

Духовна святиня у СкоморохахГурт "Легка доріжка" 
будинку культури села 
Мишковичі, керівник 
Сцібайло-Яра Соломія, 
на ІІІ Міжнародному 
екуменічному фести-
валі паралітургічної 
пісні, який відбувся 23-24 
вересня 2017 року в пра-
вославній церкві міста 
Сянока в Польщі.

Вони всі дуже гарні на вроду, 
впевнені в собі, працьовиті, веселі, 
дисципліновані,  дуже комуніка-
бельні молоді  люди. А ще вирізня-
ються якоюсь особливою шляхет-
ністю й водночас простотою.  Дуже 
люблю спілкуватися з цими творчи-
ми людьми. Маю на увазі учасників  
народного аматорського ансамблю 
танцю «ГлоріяБай» БК села Байків-
ці, виступи яких, направду, є окра-
сою усіх концертів, де вони беруть 
участь.

Історія створення колективу 
бере початок з 25 вересня 2007 
року. З перших занять і до сьогодні 
молодих людей та дітей вчить мис-
тецтву танцю балетмейстер Лілія 
Вельган. Про неї кажуть: талано-
вита, творча і, водночас, дуже  ви-
моглива, одразу поставила перед 
вихованцями високу мету, знаючи, 
як її досягти. 

Коли у селі стало відомо, що 
створюється танцювальний ко-
лектив, було дуже багато бажаю-
чих. Лілія Вельган згадує: «Початок 
становлення нового колективу 
був нелегким. Перш за все, треба 
було відібрати з великої кількості 
бажаючих найбільш обдарованих 
юнаків і дівчат, щоб створити осно-
вну групу танцюристів, правильно 
налагодити свою  роботу та  вирі-
шити багато інших організаційних 
питань. Надійну підтримку ми тоді 
мали від дирекції будинку куль-
тури, яким на той час керувала 
Надія Чупило. Багато допомогла  
Байковецька сільська рада на чолі 
з Анатолієм Романовичем Кули-
ком, який морально і матеріально 
підтримує колектив  від першого 
дня створення і до сьогодні. У пер-
шому складі ансамблю були Зо-

ряна Стефанюк, Марія Томащук, 
Ірина Рассамахіна, Анна Мозіль, 
Надія Муха, Назар Чорний, Ві-
талій Гончарик, Василь Ленько, 
Назар Магаляс, Андрій Лемещак, 
Микола Гордій та Леся Довгунь. 
Почались перші репетиції. Було 

непросто, проте ми разом помалу, 
але цілеспрямовано оволодівали 
одним з найпрекрасніших у світі 
мистецтвом — танцем…»

Перший гучний успіх ансамбль 
«ГлоріяБай» отримав у Тернопіль-
ському районному будинку куль-

тури під час огляду конкурсу «Тер-
нопільська танцювальна весна 
– 2008», де посів першу сходинку 
п’єдесталу. Наступним вагомим  
здобутком став став перший соль-
ний концерт, який відбувся 29 черв-
ня того ж року, та участь у звітному 
концерті Тернопільського району в 
палаці культури «Березіль».

Отримавши визнання земля-
ків, колектив почав гастролювати 
Україною та Європою. Першою та-
кою поїздкою стала подорож у село 
Летава Хмельницької області. По-
тім танцюристи побували у Сербії, 
де взяли участь у концерті «Калина 
збирає українців» (червень 2010 
року). Того ж року колективу було 
присвоєно звання «Народний». 
Відтоді щорічними стали виступи 
«ГлоріїБай»  у місті Монастирись-
ка на Всеукраїнському фестивалі 
«Дзвони Лемківщини». Побували 
юні артисти і на «Лемківській ватрі» 
в Польщі.

Незабутніми були виступи в 
Польщі на фестивалі «Українська 
весна в Познані», у селі Верхній Ясе-
нів Верховинського району на фес-
тивалі «Полонинське літо – 2013», 
на великому мистецькому дійстві 
«Art Kolkhi» у Грузії та інших.

Нині у репертуарі народного 
аматорського ансамблю танцю 
«ГлоріяБай» будинку культури села 
Байківці — українські народні та 
класичні танці, танці народів світу,  
хореографічні композиції. Але де б 
не були самодіяльні артисти, свій 
виступ вони починають композиці-
єю «Вітання з Байківців», віддаючи 
шану маленькому, але найкращому 
у світі селу, де народились, та лю-
дям, серед яких зростали.

У неділю, 24 вересня, в 
селі Байківці відбувся ве-
ликий святковий концерт 
з нагоди 10-річного юві-
лею створення народного 
аматорського ансамблю 
танцю «ГлоріяБай». 

Винуватців торжества та їх мис-
тецького керівника Лілію Вельган 
щиро вітали перший заступник го-
лови Тернопільської районної ради 
Микола Михальчишин, начальник 
відділу культури РДА Віктор Наволь-
ський та головний спеціаліст відділу 
культури Любов Шарган, директор 
обласного методичного центру на-
родної творчості Володимир Сушко, 
викладач Теребовлянського вищо-
го училища культури, заслужений 
працівник культури України Ігор Ни-
колишин, мистецтвознавець Олег 
Якимів, директор Тернопільської 
обласної філармонії, народний ар-
тист України Ярослав Лемішка, гості 
зі Львова й Хмельницького. З пісен-
ними вітаннями виступили солістка 
БК села Байківці Ірина Лужицька, 
заслужений артист України Василь 
Хлистун, артист Андрій Оленин, 
який до того ж був ведучим святко-
вого концерту.

Голова Байковецької об’єднаної 
територіальної громади Анатолій 
Кулик побажав юним артистам та 
їх керівникові Лілії Вельган подаль-
ших успіхів і слави для рідного села 
й усієї України, адже з латинської 
мови «глорія-бай» перекладаєть-
ся як  «здобуваючий славу». Окрім 
цього, «ГлоріяБай» означає «слава 
Байківців».

Підготувала Галина ЮРСА –  
ТРР «Джерело». 

Ніщо у цьому світі не піддається забуттю. Можна не пам’ятати образи чи кривди, але забути місце, 
куди линула душа людей впродовж століть чи навіть десятиліть, неможливо.

 До цього часу у селі Скоморохи передавались розповіді про давню, дуже гарну фігуру Божої Матері з Ди-
тятком, до якої зносили молитви віряни з цього села та усі, хто сюди приїжджав у гості. У часи більшовиць-
кого безбожжя фігуру знищили. Людям вдалося знайти її рештки. Багато з них мріяли, щоб на цьому самому 
місці вона, оновлена, постала знову. 

Фестиваль квітів
2017 проголошений Роком УПА. 
В Соборненській ЗОШ І-ІІ ст. ім. 
В. Гарматія фестиваль осінніх 
квітів вирішили приурочити 75-й 
річниці створення Української 
повстанської армії. Активну 
участь взяли всі класи: учні за 
підтримки батьків та вчителів 
здивували своєю фантазією, 
різнобарв’ям щедрих дарів осені 
та назвою композицій. Дякує-
мо усім за піднесений настрій! 
Пам’ять про подвиг наших борців 
за волю України живе у серцях. 
Слава Україні! Героям слава! 

Горобець ДІАНА,  учениця  
8 класу,  представник  

учнівської  ради школи.
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Славетні земляки

Соломія Крушельницька народилася 23 
вересня 1872 року в селі Білявинці, нині 
Бучацького району Тернопільської облас-
ті, у сім’ї священика, де, крім неї, зростали 
ще семеро дітей. Сім’я Крушельницьких 
походить із шляхетного й старовинного 
українського роду. Батько Амвросій — зять 
письменника, уродженця села Дуплись-
ка, нині Заліщицького району, Григорія 
Савчинського. Провадив хори, аматорські 
театри, грав на скрипці та фортепіано, на 
ювілейних концертах диригував хором 
товариства «Руська бесіда» у Тернополі. У 
1873 році сім’я кілька разів переїжджала: 
спочатку в Осівці, потім Петликівці (оби-
два нині — Бучацького району), деякий час 
жила у передгір’ях Східних Бескид — у селі 
Тисова на Станіславщині (нині — Івано-
Франківщина). 1878 року вони перебралися 
у село Біла недалеко від Тернополя. Де нині 
подвір’я школи та меморіальний музей її 
славного імені, минули дитячі та юнацькі 
роки майбутньої Оперної Діви початку ХХ 
століття.

Саме тут 22 вересня провели пер-
ші урочистості з нагоди святку-
вання 145-ї річниці з дня наро-
дження Соломії Крушельницької 
«Пісню світові дала, серце вам 
лишаю». Через рясний дощ зі-
брання та святковий концерт від-
булися не на подвір’ї,  де ступали 
ніжки Соломії, а у Народному 
домі. Але від цього свято стало 
ще теплішим, ще родиннішим, як, 
зрештою, у селі Біла буває кожно-
го року на Соломіїні уродини.
Традиційно перед початком святкувань 

люди мали змогу почути живий голос Со-
ломії Крушельницької у запису. Диктор 
сказав велично: «Моя краянко із землі По-
дільської, через безсмертя й велич світову 
до мене голос твій доноситься зі сцени, і 
слухаю тебе, немов живу». Самодіяльні 
артисти народного хору та аматорського 
хору «Просвіта» клубу села Біла виконали 
твори з репертуару своєї славної землячки. 
Дійство благословив парох церкви святого 
Миколая села Біла о. Роман Гриджук. Свя-
щеник розповів про священничу родину 
Амбросія Крушельницького, яка залишила 
помітний слід в українській культурі, зо-
крема про життєвий та творчий шлях Со-
ломії Крушельницької. 

Багато праці щодо популяризації імені 
нашої славної землячки вклали директор 
обласного меморіального музею Соломії 
Крушельницької у селі Біла, депутат Терно-

пільської районної ради Надія Зюбровська 
та науковий співробітник музею Марія Фе-
дун, які виступили на святі. 

Урочисте зібрання вітали голова Терно-
пільської районної ради Андрій Галайко 
та перший заступник голови РДА Володи-
мир Осядач, в.о директора Тернопільсько-
го обласного державного музичного учи-
лища ім. Соломії Крушельницької Лариса 
Римар, директор обласного літературно-
меморіального музею Богдана Лепкого 

(Бережани) Ірина Ухман, краєзнавець, 
громадський діяч з Чернігова Станіслав 
Журавель, перший директор музею Со-
ломії Крушельницької у селі Біла Ярослав 
Буяк, Білецький сільський голова Надія 
Мотика.

На святкуванні 145-ї річниці з дня на-
родження Соломії Крушельницької зву-
чали українські мелодії та твори світової 
класики у виконанні народного аматор-
ського жіночого ансамблю «Соломія» РБК, 
лауреата всеукраїнських конкурсів та фес-
тивалів Діани Тетерин, учнів Білецької 
школи І-ІІ ст., лауреата всеукраїнських 
конкурсів Марії Іваніцької, зразкового 
ансамблю бандуристів «Дивоструни», жі-
ночого вокального тріо «Рутенія», аматор-
ського фольклорно-обрядового ансамблю 
«Білівчанка», співачки Людмили Червін-
ської, дитячого вокального ансамблю БК 
села Біла, аматорського духового оркестру 
«Доля» та соліста Ігоря Вовчака. Урочисту 
атмосферу свята забезпечили ведучі Павло 
Шкляр та Наталія Порада.

Урочистості з нагоди 145-річчя з дня на-
родження Соломії Крушельницької продо-
вжились у Тернополі біля пам’ятника співач-
ці та в обласному державному музичному 
училищі ім. Соломії Крушельницької.  

Галина ЮРСА – ТРР «Джерело». 
Фото автора.

 

«Лиш би пісня моя жила»
22 вересня 2017 року в Острівській ЗОШ І-ІІІст. відбув-
ся вечір «Лиш би пісня моя жила», приурочений пам'яті 
поета-земляка Василя Ільковича Ярмуша. 

Гостями були викладачі Тернопільського 
національного педагогічного університету 
імені Володимира Гнатюка Олег Смоляк, 
Наталія Овод, Анатолій Баньковський, Ва-

лентина Семеняк — пись-
менниця, журналіст газети 
«Свобода», дочка поета — 
пані Мирослава. 

У програмі звучали по-
езії Василя Ярмуша, во-
кальні твори українськиx 
композиторів, обробки 
народниx пісень у виконанні викладачів фа-
культету мистецтв та учнів школи. Шкільна 
бібліотека поповнилася власними доробка-
ми Олега Смоляка, Валентини Семеняк та 
обкладинкою майбутнього альбому пісень 
на слова Василя Ярмуша «Стільки літ». Ми 
щиро вдячні усім!

День народження Соломії

Соломія Крушельницька за своє довге жит-
тя пізнала світову славу, забуття і навіть 
приниження гідності.

Після приєднання в листопаді 1939 року 
Західної України до СРСР нова влада націоналі-
зувала будинок артистки у Львові, залишив-
ши їй тільки квартиру, в якій вона жила зі 
сестрою Ганною. Під час німецької окупації 
міста Соломія Крушельницька дуже бідувала, 
тому давала приватні уроки вокалу.

У післявоєнний період С. Крушельницька 
почала працювати у Львівській державній 
консерваторії ім. М. В. Лисенка. Однак її ви-
кладацька діяльність, щойно почавшись, мало 
не завершилася. Під час «чищення кадрів від 
націоналістичних елементів» їй інкримінува-
ли відсутність консерваторського диплома. 
Згодом його знайшли у фондах міського 
історичного музею.

Проживаючи й викладаючи в СРСР, Со-
ломія Амвросіївна, незважаючи на численні 
звернення, протягом тривалого часу не могла 
отримати радянського громадянства, зали-
шаючись підданою Італії. Нарешті, написавши 
заяву про передачу своєї італійської вілли 
й усього майна радянській державі, Соломія 
Крушельницька стала громадянкою СРСР. Віллу 
відразу ж продали, компенсувавши власниці 
мізерну частину від її вартості.

Тільки у 1951 роцi Соломії Крушельницькій 
присвоїли звання заслуженого діяча мистецтв 
УРСР, а в жовтні 1952-го, за місяць до смерті, 
Соломія Крушельницька  нарешті  отримала 
звання професора. Суттєвий штрих: у її репер-
туарі (у Львові вона продовжувала викону-
вати українські пісні), незважаючи на прозорі 
натяки спецслужб, не було жодного твору про 
партію, Леніна чи Сталіна.

16 листопада 1952 року перестало битися 
серце великої співачки. Поховали Соломію 
Крушельницьку у Львові на Личаківському 
цвинтарі. Ще за життя вона була визнана 
найвидатнішою співачкою світу. Серед її 
численних нагород та відзнак, зокрема, звання 
«Ваґнерівська примадонна ХХ століття». 
Співати з нею на одній сцені вважали за честь 
Енріко Карузо, Тітта Руффо, Федір Шаляпін. 
Італійський композитор Джакомо Пуччіні 
подарував співачці свій портрет із написом 
«Найпрекраснішій і найчарівнішій Батерф-
ляй». Успіхи Соломії Крушельницької на оперних 
сценах світу були визнанням української 
музики й мистецтва.

Нині на могилі співачки встановлено пре-
красний надмогильний пам’ятник «Співочий 
орфей». 

1983 рік. Львів. Вісімнадцятирічною дівчиною у складі делегації бібліотекарів Львівської області я брала участь у запланованому 
заході. Після засідань ми з гідом їздили Львовом та його околицями. Екскурсія на міський цвинтар була напівлегальною. Відчувши, 
що наша мила екскурсовод, яка так натхненно розповідала про давню історію славного Львова, не забуваючи, правда, робити 
вставки про Леніна, Комуністичну партію, Брежнєва та рішення якогось там з’їзду партії (так у 80-ті роки ХХ століття було 
заведено), є людина шляхетна, високоосвічена, ерудована, а основне — «наша» (бандерівка), як зауважили старші бібліотекарі, 
впросили її поїхати на Личаківське кладовище відвідати могилу Володимира Івасюка. Поплакавши на доверху всипаному квітами 
місці вічного спочинку легеня української пісні, ми прийшли ще на одну могилу. На потрісканому від часу, більш ніж скромному 
надгробку було написано: «Соломія Крушельницька». Усі присутні були дуже подивовані, навіть обурені: чому українська співачка 
зі світовою славою не заслужила гідного пам’ятника? Лише потім багато хто з нас, в тому числі і я, зрозуміли, що з часу, коли 
Україна втратила державність, на теренах царської Росії, а потім більшовицького Радянського Союзу, було переслідуване все укра-
їнське, національне, патріотичне. Соломія Крушельницька була саме такою: сягнувши вершин слави, ніколи не забувала про своє 
українське походження, була вдячна землі, що породила її, звідки вона полетіла у світ визнання та світової  слави. 
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Радіємо здобуткам: власним і своїх вихованців

Тема тижня  |  День працівників освіти

Шановні колеги!
Вітаю вас із професійним святом — Днем  
працівників освіти! У цей святковий день прийміть 
щиру вдячність за вашу невтомну працю, за високе 
служіння обраній професії, за ваші терпіння і  
талант, що так щиро і щедро передаєте учням. 
Сучасна школа ставить до вчителя високі вимоги, адже якість 

освіти не може бути вищою за якість вчителів, які у ній працюють. 
Вчитель XXI століття — це, насамперед,  ідеальний психолог, який 
вміє знаходити спільну мову зі своїми учнями. Це — професіонал-
ерудит, який знає не лише свій предмет, обов'язково мусить володіти 
новими технологіями. 

Нову школу збудує новий вчитель. Тож ми не маємо права стояти 
на місці, мусимо рости, розвиватися, вчитися разом зі своїми учнями, 
переймати чужий досвід і ділитися власним. 

Я вірю, що нам це під силу. І в цьому контексті минулий навчальний 
рік був плідний для освітян нашого району.

Футбольна команда НВК «Мишковиць-
ка ЗОШ І–ІІІ ст. – ДНЗ» — переможець 
районних змагань з футболу.

Учениця 7 класу Великоберезовицької ЗОШ І-ІІІ ст., 
призер Х Всеукраїнської олімпіади "Юні знавці Біблії" 
Вікторія Сушко з науковим співробітником С. Б. Вла-
совою, професором В. М. Жуковським та учителем 
основ християнської етики Л. С. Венетою.

Команда «Джура» Почапинської ЗОШ І-ІІІ ст., переможець районного етапу 
військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), виборола ІІ місце на обласно-
му етапі  гри «Сокіл («Джура»). Керівники команди — вчителі Почапинської 
ЗОШ І-ІІІ ст. Фандалюк Василь Іванович та Чернецький Андрій Іванович.

Команда педагогічних працівників району — перемо-
жець XLVІІ обласного Кубка зі спортивного туризму, 
присвяченого українському кібернетику, математи-
ку Ігорю Вітеньку. 

Майстер-клас переможця об-
ласного туру Всеукраїнського 
конкурсу «Учитель року-
2017» у номінації «Інформа-
тика», вчителя інформати-
ки НВК «Великобірківська ЗОШ 
І-ІІІ ст.-гімназія ім. С.Балея» 
Воловнік Зоряни Петрівни у 
м. Хмельницький.

Лауреати обласного туру Всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року-2017» Яремко Оксана Романівна — вчи-
тель біології Довжанківської ЗОШ І-ІІІ ст., Дідух Оксана 
Іванівна — вчитель музичного мистецтва Ангелівської 
ЗОШ І-ІІІ ст., Крижанівська Оксана Ігорівна — вчитель по-
чаткових класів Буцнівської ЗОШ І-ІІІ ст., Воловнік Зоряна 
Петрівна — вчитель інформатики НВК «Великобірків-
ська ЗОШ І-ІІІ ст. – гімназія ім. С.Балея».

Фестиваль обдарованих дітей 2017 — свято для 
найрозумніших, найталановитіших, найспритніших 
та найвинахідливіших школярів нашого району.

Із вдячністю і повагою до вас — 
Василь ЦАЛь, начальник відділу 

освіти Тернопільської РДА.

 Бажаю вам міцного здоров’я, любові і поваги ваших учнів, родинного щастя! 
Нехай освітянська нива поповнюється новими вагомими здобутками.

Яскраві моменти 2016   2017 навчального року
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Навчаємо, навчаємося й обмінюємося досвідом

Відкритий урок з природознавства  
проводить вчитель-методист Г. З. Івах.

На обласному семінарі методистів інформатики «Підвищен-
ня рівня професійного розвитку педагогів засобами сучасних 
ІКТ» педагоги Тернопільського району В.В. Михайленко, О.З. 
Сівінська, З. П. Воловнік,  А. В. Белейчик, О. М. Комарницька 
презентували проекти дистанційної освіти.

Семінар-практикум для практичних 
психологів ДНЗ району "Розвиток 
креативних здібностей дошкіль-
ників за допомогою інноваційних 
технологій" на  базі Великоберезо-
вицького ДНЗ "Кобзарик".

Районний семінар-практикум для практичних психологів та 
соціальних педагогів "Робота з педагогами щодо усвідомлення 
причин девіантної поведінки"  на базі Почапинської ЗОШ І-ІІІ ст.

Учасники освітнього проекту з обміну досвідом між 
педагогами Тернопільської та Луганської областей 
Світлана Птушка (учитель англійської мови, Луган-
ська обл.) та Світлана Гоч (директор Чернелево-
Руської ЗОШ І ст.) з начальником відділу освіти 
Тернопільської РДА Василем Цалем, завідувачем 
районного методичного кабінету Ганною Кубелко 
та вчителем початкових класів Чернелево-Руської 
ЗОШ І ст. – ДС Людмилою Сибірцевою. 

Обласний семінар з питань військово-патріотичного 
виховання учнівської молоді для методистів районних 
методичних кабінетів з фізичної культури та «Захисту 
Вітчизни» на базі НВК «Мишковицька ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ».

Урочиста академія, присвячена 
пам'яті видатного вченого Степана 
Балея у НВК «Великобірківська ЗОШ 
І-ІІІ ст.-гімназія ім.С.Балея».

Урочисте зібрання лідерів району та представ-
ників законодавчої і виконавчої влади з нагоди 
10-річчя Ради старшокласників "Діти сучасності".

Засідання обласної творчої групи 
на базі Мишковицької ЗОШ І-ІІІ ст.

12 учнівських колективів загальноосвіт-
ніх шкіл району взяли участь у районному 
фестивалі англійської культури, на яко-
му представляли традиції, мистецтво 
та культуру англомовних країн. 

Вихованці пришкільного оздоровчого табору на базі НВК «Великобірківська 
ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія ім.С.Балея», їх ровесники з Ангелівської та Малоходачків-
ської ЗОШ І-ІІІ ст. під час Олімпійського дня.

Вчителі зарубіжної літератури та 
художньо-естетичного циклу на виїзному 
семінарі у музеї-садибі Леся Курбаса в селі 
Старий Скалат Підволочиського району.

Семінар-тренінг «Основи 3D-моделювання 
та 3D-друку» для вчителів інформатики 
Тернопільського району, Великогаївської та 
Байковецької ОТГ у STEM-центрі «Цифрові 
ерудити».

Вчителі української мови і літератури Тернопільсько-
го району на виїзному семінарі «Іван Франко — інтелек-
туальний геній нації» на базі Львівського національно-
го літературно-меморіального музею Івана Франка.

Яскраві моменти 2016   2017 навчального року
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Уклін вам до землі, наші любі вчителі!
Тема тижня  |  День працівників освіти

Продовження, початок на стор. 1
Нині моїх дітей навчають мудрі педагоги, 

за що їм щиро вдячний та схиляю у пошані 
голову. У Тернопільському районі працює 
майже 600 вчителів. Це високопрофесійні 
спеціалісти, віддані своїй справі люди, які 
виховують та навчають гідних учнів, котрі на 
олімпіадах різного рівня показують високі 
результати. Тож корабель освіти Тернопіль-
ського району на плаву та впевнено йде оке-
анами мудрості…»

Своїх колег щиро привітав і начальник 
відділу освіти Тернопільської РДА Василь 
Цаль: «У нас в районі працівники шкільних 
навчальних і позашкільних виховних закла-
дів — це єдина дружня спільнота, де досяг-
нення і проблеми спільні. Вірю, що ми разом 
зуміємо відстояти такий закон про освіту, 

який започаткує школу майбутнього, про яку 
мріємо ми всі. У цій школі на першому місці 

буде дитина як особистість, а не оцінки, рей-
тинги, бали. Школи ці мають бути оснащені 
найновішою апаратурою, щоб іти в ногу з 
інформаційним поколінням. Бажаю всім вчи-
телям, зокрема, щоб вони влітку займалися 
лише власним відпочинком та дозвіллям…»

На урочистостях з нагоди професійного 
свята вчителів виступив голова профспілки 
педагогічних працівників Тернопільсько-
го району Ігор Ракочий, який побажав пе-
дагогам здоров’я, добробуту, Божого благо-
словення.

Багато педагогів Тернопільського району 
було нагороджено грамотами Тернопільської 
районної ради та Тернопільської райдер-

жадміністрації, відділу освіти РДА, подяками 
та грошовими преміями, подарунками від 
профспілки педагогічних працівників Тер-
нопільського району. Серед нагороджених 
— досвідчені педагоги з великим стажем та 
зовсім молоді. Гучними аплодисментами 
вітали, зокрема, Миколу Табачука — пе-
дагога з півстолітнім стажем, який і нині 
викладає фізику в Ігровицькій ЗОШ І-ІІ ст. 

Педагогів району піснями й танцювальни-
ми композиціями привітали учасники шкіль-
них і дошкільних аматорських колективів 
Тернопільського району.

Галина ЮРСА – ТРР «Джерело».
Фото автора.

Дорогі мої вчителі...

У Біблійній притчі сказано, що 
Бог, коли творив світ, взяв собі в 
помічники дидаскала, що в пере-
кладі з грецької означає «учитель». 
Це благородне звання обдарував 
Творець талантом, мудрістю, до-
бротою, терпінням. 

Так і виникла професія вчите-
ля, завдання якого — допомагати 
Творцю, щоб діти, як промінчики, 
зігрівали, краплинками людянос-
ті поливали, кольорами веселки 
радували, добрими справами го-
дували, мудрості навчали, милу-
вали чеснотами. І ця справа є до-
вічною. 

Саме такими вічними твор-
цями, сіячами людських чеснот у 
дитячих душах були мої вчителі. 
Здебільшого — вихідці із простих 
селянських і робітничих сімей, які 
пережили голодомори, репресії, 
воєнні і повоєнні лихоліття, за-
знали нужди і голоду, страху біль-
шовицьких переслідувань. Однак 
їхні серця і вчинки були наповнені 
добротою, співчуттям, людяністю 
і доброзичливістю, прагенням до-
помогти. 

Вони надзвичайно відпо-
відально ставилися до своїх 
обов’язків: давали учням міцні 
знання, виховували їх справ-

жніми людьми. Незважаючи на 
мізерну зарплату, майже щодня 
проводили з учнями додаткові 
заняття. Якщо учень захворів 
чи з інших причин не прийшов у 
школу, то класний керівник від-
відував його вдома, цікавився, 
якої допомоги він потребує. 

На все життя запам’яталися 
такі відвідини мене, учня дру-
гого класу, хворого на кір, моєю 
дорогою вчителькою Франкою 
Андріївною Миськів. Я, як і 
більшість тоді сільських дітей, 
жив у сім’ї, яка потерпала від по-
стійних матеріальних нестатків. 
Батько повернувся з війни важ-
кохворий, більше семи років пе-
ребував у лікарнях. Більшовики 
у 1950 році забрали з дому все: 
коней, реманент, землю, зерно, 
ще й силою вимагали підписати 
позику. Пам’ятаю, як місцевий 
«яничар» кричав до мами: «Ти — 
американська шпіонка, бо не хо-
чеш підписувати позику». Мама 
виправдовувалася, що важко 
прогодувати четверо малих ді-
тей і хворого чоловіка. Але біль-

шовицькі активісти на це уваги 
не звертали. 

А жити нам було дуже важко. 
Хліб у хаті був тільки на свята, 

перебивались на паляницях із 
муки, змеленої на жорнах, кар-
топлі, овочах з власного городу. 
Найважче було навесні і в пере-
дновок (червень–липень), коли в 
коморі вже не було зерна, а в льо-
сі — картоплі. Їли ранні бур’яни, 
гриби, залишки зерна. У нас в ко-
морі стояли жорна, і довгими ве-
чорами односельці зі всієї вулиці 
мололи на них зерно на муку. Мої 
старші брати Володимир, Ярос-
лав, Євген або сусідські дівчата, 
перемелюючи на жорнах зерно 
приспівували: 

Наші жорна добре мелють, та й 
добре мелють — гей-гей! 

Порох йде гет попід стелю, та 
попід стелю — гей-гей! 

Жорнівками вправо-вліво, та й 
вправо-вліво — гей-гей! 

Щоб їсти ся не хтіло, тай ся не 
хтіло — гей-гей! 

Нам ще допомагала вижити 
тітка Маринка, батькова рідна 
сестра, яка мала крупарку вдома 
і нам час від часу приносила від-
ходи з круп — покруп’янку. З неї 
мама раз на день варила лемішку, і 
ми хоча не наїдалися досхочу, але 
голод перебивали. 

Більшість сільських сімей жили 
у невеликих глиняних хатах, по-

критих соломою, а замість підлоги 
— глиною мазана долівка. 

Саме в такій хаті на батьків-
ському ліжку лежав я, хворий. 
Мені давали пити гарячий чай з 
малини, калини, липового цвіту, 
натирали горілкою, часником, да-
вали дихати парою гарячої карто-
плі. І так лікували. 

Я лежав у напівтемній хаті, 
трохи читав книжку, трохи мріяв і 
задрімав... Пробудився, відчувши 
дотик теплої ніжної руки до мого 
чола. Розплющив очі і від здиву-
вання й хвилювання мені віді-
брало мову. Наді мною схилилася 
моя улюблена вчителька — Фран-
ка Андріївна, яку ми полюбили з 
перших днів навчання за її добро-
ту, чуйність, намагання заохотити 
до навчання. «Ти розумний хлоп-
чик, — казала вона, — в тебе все 
вийде, ти обов’язково досягнеш 
своєї мети». Ми всім класом зу-
стрічали її перед уроками, прово-
джали після уроків, допомагали 
нести речі. 

Франка Андріївна підбадьори-
ла мене: «Ти, Казимире, не хви-
люйся, скоро обов’язково оду-
жаєш, наберешся сил і підеш в 

школу. А я тобі допоможу наздо-
гнати пропущений матеріал. Ти 
— здібний хлопчик, маєш талант 
до математики, музики, читаєш 
багато книжок, обов’язково ви-
вчишся, здобудеш хорошу профе-
сію і допоможеш батькам». 

Незабаром вона переїхала 
працювати у рідне село. Ми всім 
класом проводжали її, плакали, 

дівчата навіть цілували воза. В 
моїй пам’яті на все життя зберігся 
образ Франки Андріївни. 

Кошик (Шамрай) Марія Іва-
нівна, родом із м. Умань, була 
більш суворою і вимогливою. Її 
чоловік був міліціонером, тому ми 
боялися на уроці навіть поворх-
нутися. Але вона також любила 
нас. В холодну зимову пору ми 
вчилися у класі, в якому зовсім не 
було підлоги. Маленька грубка не 
нагрівала кімнату. То Марія Іва-
нівна кожному розтирала руки, 
ноги, кілька разів протягом уроку 
проводила руханку. 

Незабутні спогади залишили 
в моєму серці класний керівник, 
вчителька української мови Бу-
дзанівська Станіслава Петрівна, 
яка вчила нас любити рідну мову, 
Україну, а також директор школи 
Будзанівський Богдан Михайло-
вич, який прищепив мені інтерес 
до історії, до минулого, що й спри-
яло тому, що я став істориком. 

Також низько схиляю голо-
ву перед пам’яттю вчителів Йо-
сипівської школи Слободянюк 
Олександрою Іванівною, Крамар 
Марією Тихонівною, Крамарем 
Адамом Йосиповичем, Байдачен-
ко Наталією Сергіївною, Кушніру-
ком Володимиром Васильовичем, 
Кушнірук Іриною Адольфівною, 
Домінською Ганною Гнатівною, 
Мандзій Марією Євгенівною, 
Благою Лідою Миронівною, які 
своєю педагогічною працею дали 
мені міцні знання з основ наук, 
підготували до життя.

Низько схиляю голову і пе-
ред пам’яттю вчителів Настасів-
ської середньої школи, виклада-
чів Чортківського педучилища і 
Львівського державного універ-
ситету ім. І. Франка, котрі по-
батьківськи ставилися до нас, 
студентів, справедливо оцінюва-
ли наші знання, розуміли життєві 
труднощі, завжди йшли назустріч 
студентові і не вимагали ніяких 
хабарів і винагород. 

Усіх учителів вітаю з профе-
сійним святом, бажаю міцного 
здоров'я, щастя, успіхів у пра-
ці, поваги від колег, батьків та 
учнів. 

казимир ЯРеМА, вчитель-
пенсіонер, голова Тернопільського 

районного відділення Всеукраїн-
ського товариства «Просвіта»  

ім. Т. Шевченка.

Святі і незабутні спогади дитинства є опорою та життєдайним джерелом у дорослому 
житті. Батьки дарують нам життя, а вчителі дають можливість розуміти його і готують 
до нього. Вони виводять нас у широкий непізнаний світ, у якому ми маємо бути не гля-
дачами, а творцями. 

Зустріч випускників 1964 р. Настасівської ЗОШ І-ІІІ ст. через 50 років 
(зліва направо): Фічак Я., Лисий Б., Дудяк С., Маленький Є., Ярема К., 
Сас Я., Островський В.

Учні Чортківського педучилища у 1966 р. (зліва направо): 
Безкоровайний Ю., Ліберний С., Ярема К., Гринчишин Я., Лобунець В.



Подільське слово | №39 (5246)
п'ятниця, 29 вересня 2017 11слово

Шановні освітяни!
Прийміть щирі вітання з вашим про-

фесійним святом!
Сьогодні освітянська родина Великогаївської 

ОТГ об’єднує педагогів загальноосвітніх та  до-
шкільних закладів, шкільних бібліотекарів, 
технічних та медичних працівників — усіх, хто 
любов’ю і плідною працею сприяє розвитку, на-
вчанню і вихованню підростаючого покоління. 

Переконаний, що спільними зусиллями ми по-
вною мірою реалізуємо нашу мету — забезпечи-
мо доступну та якісну освіту кожному громадя-
нину, створимо належні умови для самореалізації 
особистості. Нас згуртовує прагнення допомог-
ти молоді пізнати навколишній світ, здобути 
необхідні знання, а найголовніше — проявити 
таланти, набути моральні й духовні цінності та 
обрати вірний життєвий шлях.

Глибока вам повага та шана, дорогі колеги, 
за високий професіоналізм, працелюбність, кре-
ативність, компетентність, невтомний твор-
чий пошук, самовідданість і прагнення вирос-
тити яскраві особистості, соціально активних 
громадян, порядних людей, які люблять рідний 
край і є справжніми патріотами.

Тож нехай засіяна невтомною працею осві-
тянська нива врожаїться новими талантами, 
визначними перемогами й здобутками в житті. 
Нехай над вами завжди сяє зірка людської вдячнос-
ті тих, кого ви вивели в самостійне життя, кому 
дали найнеобхідніше — знання, кому подарували 
частинку свого серця.

Бажаю міцного здоров’я, щастя, дов-
голіття, благополуччя, відчуття повно-
ти і неповторності життя, невичерпних 
творчих сил, натхнення та великих успіхів 
у шляхетній і почесній праці під мирним не-
бом України.

З повагою – М. В. Дишкант, начальник 
відділу освіти виконавчого комітету 

Великогаївської сільської ради. 

Дорогі освітяни 
Великогаївської ОТГ!
Щиросердечно вітаю вас із професійним 

святом — Днем працівників освіти, яке 
об'єднує всіх, хто відчиняє двері у квітучий 
сад пізнання, науки, мудрості.

Діти — майбутнє держави. І саме ви невтом-
но і наполегливо плекаєте це майбутнє — моло-
де покоління свідомих, талановитих громадян 
нашої країни. Завдяки вашій повсякденній праці 
діти долучаються до тих невичерпних скарбниць 
знань, які допомагають їм обрати життєвий 
шлях, стати справжніми фахівцями своєї справи, 
вміти сміливо вирішувати проблеми, критично 
переосмислювати величезний потік інформації у 
сучасному інформаційному суспільстві.

Найщиріші слова подяки вам за добросовісне 
служіння обраній справі, невтомний творчий 
пошук, самовідданість, високий професіоналізм 
та життєву мудрість, безкорисливе добро, яке 
повсякчас ви даруєте своїм вихованцям. 

Бажаю вам, дорогі вчителі і вихователі, успі-
хів у вашій благородній педагогічній діяльності, 
нових творчих знахідок, міцного здоров’я, незга-
саючої енергії та людської поваги. 

Також дякую молодшому обслуговуючому 
персоналу, людям, які дбайливими руками ство-
рюють атмосферу домашнього затишку та 
комфорту для дітей.

Хай же щедрою буде до вас доля, обми-
нають життєві негаразди, а ваші серця 
зігріває довіра, любов і вдячність учнів, ви-
хованців, їх батьків. Божого благословення 
вам на вашому життєвому шляху. І нехай 
кожен ваш день повниться новою радістю 
та перемогою, здійснюються ваші плани в 
ім'я щасливого майбутнього нашої громади 
і України.

З повагою – Олег Кохман,  
сільський голова.

У новому колі відзначають профе-
сійне свято педагоги Великогаївської 
об’єднаної територіальної громади, адже 
освітянська родина тут ще доволі юна — у 
липні виповнився один рік з часу створення 
відділу освіти, який здійснює керівництво і 
методичний супровід шкіл та дитячих садоч-
ків громади. До відділу освіти належить апа-
рат, централізована бухгалтерія, методичний 
кабінет та господарська група. Керує відді-
лом освіти Мирослав Дишкант. Методичний 
кабінет діє під керівництвом Тетяни Лазути, 
у ньому працюють десять методистів — до-
свідчених педагогів, які поєднують методич-
ну діяльність із педагогічною у навчальних 
закладах громади. Перший рік роботи у гро-
маді виявився нелегким, оскільки довелося 
здобувати новий досвід, експериментувати, 
бути першопрохідцями. Незважаючи на не-
великий проміжок часу спільної роботи, 
успіхів є чимало, адже у навчальних закладах 
громади працюють креативні й талановиті 
педагоги. 

Завдяки наполегливій праці вчителів гро-
мади наші вихованці стали переможцями III 
етапу всеукраїнських учнівських предметних 
олімпіад, а саме: дипломи III ступеня здобули 
учні комунального закладу «Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів с. Баворів» Великогаївської 
сільської ради Тернопільської області Оксана 
Гевко (німецька мова та історія), Оксана 
Пелешок (правознавство) та учень кому-
нального закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів с. Великі Гаї» Віталій Лащ (історія).

Чимало здобутків вибороли учні у кон-
курсах. Учениця комунального закла-
ду «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
с.Товстолуг» Катерина Поврознік стала 
призером Всеукраїнського конкурсу 
учнівської творчості, присвяченого Шев-
ченківським дням, «Об’єднаймося ж, 
брати мої» у номінації «Історія України та 
державотворення». А учениця комуналь-
ного закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів с. Баворів» Христина Шайнюк здо-
була диплом III ступеня фінального етапу 
VII Міжнародного  мовно-літературного 
конкурсу учнівської та студентської мо-
лоді імені Тараса Шевченка.

Учнівська молодь Великогаївської гро-
мади є успішною не лише у навчанні та різ-
номанітних конкурсах, а й активною у житті 
громади та в спорті. Юні спортсмени пред-
ставляли громаду в обласних змаганнях 
із баскетболу (комунальний заклад «Загаль-
ноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Великі Гаї») 
та у чемпіонаті України зі стрітболу (кому-
нальний заклад навчально-виховний комп-
лекс «Загальноосвітня школа I-II ступенів – 
дошкільний навчальний заклад с. Дичків»). 
Багаторазовими призерами районних і 
обласних змагань з легкої атлетики та лег-
коатлетичного кросу стали учні загально-
освітніх шкіл сіл Товстолуг, Скоморохи, 
Дичків та Прошова.

Цьогоріч відбулася зустріч учнів громади 
з зірками мадридського «Реалу», під час якої 
відомі футболісти Іван Перес та Франсіско 
Павон провели майстер-клас для юних фут-
болістів.

Щороку на стадіоні села Великі Гаї відбува-
ються Сільські спортивні ігри, в яких 2017-го 
взяли участь усі команди сіл Великогаївської 
громади та команди Тернопільського райо-
ну. Особливо захоплюючими були змагання 
спортивних сімей.

Видовищне спортивне свято відбулося на 
День Незалежності у селі Товстолуг, де най-
молодші жителі громади мали змогу позма-
гатися у веселих естафетах, які проводила 
чемпіонка світу з пауерліфтингу Ліля Проць. 
Кремезні та сильні чоловіки взяли участь у 
козацьких розвагах, де продемонстрували 
неабияку силу, спритність, мужність і витри-
валість.

Для активної молоді громади проводять 
різноманітні заходи та організовують по-
їздки. Найбільш захоплюючими стали екс-
курсія у Верховну Раду та відвідини школи 
майбутнього у селі Путрівка Київського ра-
йону.

Виховання активних громадян починаєть-
ся вже з дитячого садка. Педагоги дошкіль-
них закладів використовують для цього 
різноманітні методи, прийоми, а деякі здій-
снюють навіть дослідно-експериментальну 
діяльність. 

Так, вихователі дошкільного навчаль-
ного закладу «Ясла-садок «Країна дитин-
ства» с. Великі Гаї» застосовують парціальну 
програму «Дошкільнятам про cталий розви-
ток», авторами якої є Н. Гавриш, О. Саприкіна, 
О. Пометун. Використання такої програми 
допомагає дитині адаптуватися у сучасному 
мінливому світі та служить для її повноцінного 
фізичного, інтелектуального, духовного роз-
витку. 

«Головне, що треба донести до свідомос-
ті дітей, це те, що у сучасному світі мірилом 
добробуту стають не речі, а духовні ціннос-
ті: відданість своїй державі, знання людини, 
вміння людства співіснувати з природою, не 
знищуючи її, а всіляко допомагаючи, уміння 
розуміти та чути один одного, — розпові-
дає методист відділу освіти по дошкіллю 
Оксана Королюк. — Тому необхідно через 
будь-які активні форми діяльності дітей доно-
сити головну ідею: для чого це потрібно тобі 
та твоїй Батьківщині, а загалом і усій планеті, 
як усе навколо пов’язане, як безвідповідаль-
ність одних несе загрозу іншим».

Педагоги Великогаївської громади дба-
ють не лише про успіхи своїх вихованців, 
а й постійно працюють над самовдоско-
наленням, відвідують різноманітні семінари, 
тренінги, майстер-класи. Минулого року ме-
тодичний кабінет відділу освіти започаткував 
традицію — проведення Ярмарку педагогіч-
них ідей «Розвиток компетентностей учнів». 

Вчителі Великогаївської громади презен-
тували свій досвід, ділилися напрацювання-
ми та креативними ідеями щодо розвитку 
компетентностей учнів ХХІ століття.

У сучасному складному світі дитині недо-
статньо дати лише знання, необхідно навчи-
ти користуватися ними для успішної саморе-
алізації у житті, навчанні та праці. 

Цьогоріч до нашої освітянської родини 
приймаємо молодих педагогів: Володими-
ра Назарка (комунальний заклад навчально-
виховний комплекс «Загальноосвітня школа 
I-II ступенів – дошкільний навчальний заклад 
с. Дичків»), Людмилу Захарук (комуналь-
ний заклад навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа I-II ступенів – до-
шкільний навчальний заклад с. Грабовець»), 
Михайла Гнатовича (комунальний заклад 
навчально-виховний комплекс «Загально-
освітня школа I-II ступенів – дошкільний на-
вчальний заклад с. Грабовець») та Галину 
Кофтанюк (комунальний заклад «Загально-
освітня школа І-ІІІ ступенів с. Великі Гаї»). Ві-
таємо, бажаємо легкого старту у педагогічній 
діяльності, успіхів та натхнення!

Теплим дотиком бабиного літа приходить у першу неділю жовтня світле та зворушливе свято — День працівників освіти. 
Цього дня лунають вірші, пісні, щирі вітання та слова вдячності за нелегку працю.

З професійним святом, освітянська родино!
Великогаївська об’єднана територіальна громада

Зустріч О. Кохмана з учнівським парламен-
том та учительським колективом

Майстер-клас з відомими футболістами  
мадридського «Реалу»

Спортивна естафета учнів Великогаївської 
ОТГ на День Незалежності України, с. Товстолуг

Екскурсія учнів 
Великогаївської 
ОТГ до  школи 
майбутнього,  
с. Путрівка,  
Київська обл.

Педагоги Великогаївської громади під час 
Ярмарку педагогічних ідей

Заняття на відкритому повітрі з вихован-
цями комунального дошкільного навчально-
го закладу «Ясла-садок «Країна дитинства» 
с. Великі Гаї»
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Оголошуємо набір до  
патрульної поліції м. Тернопіль! 

Приєднуйся до команди!
Подати анкету http://80.91.161.100
Дізнатися більше http://patrol.police.gov.ua/jobs
Патрульна поліція — це:
- робота, що допомагає зробити життя людей безпечнішим;
- дружня команда, що стане сім'єю;
- можливості кар'єрного зростання та розвитку;
- заробітна плата від 8000 грн.

Вітаємо!

Продам
Нерухомість

Продам 3-кімн. квартиру в центрі  
Тернополя, 79 кв.м, і/о, є/р, 6/9, цегл. 
0352420342

Iнше
Перший виробник жалюзі в Тернополі

РОЛЕТИ ТКАНИНИ 
РИМСЬКІ ШТОРИ

Сприятливі 
умови для дилерівПП "ВІКТОР"

м. Тернопіль, 
вул. Микулинецька, 46-Б
т./ф. (0352) 25-48-97, 
         (098) 620-82-24

ЖАЛЮЗІ
Водоочищувачі для питної води 
(фільтри) гурт, роздріб, картриджі 
432676, 0673491313
ГБО на авто для всіх типів бензино-
вих двигунів 428220, 0673517555, 
0673510352, www.gaz.te.ua
Ворота, огорожі, перила, ковані ви-
роби. Від простих до дорогих елітних 
зразків 0971322950, www.fk.te.ua

Трактори, мототрактори, мотоблоки, 
двигуни різних потужностей, обладнан-
ня до них. Гарантія, з/ч, безкоштовна 
доставка. Знайдете дешевше — від-
дамо ще дешевше 0985989484, 
493000, 0982591958, 0666653606, www.
tractor_c.com.ua
На запчастини пральну машинку та 
холодильник 0673661569
Саджанці та живці високопродуктивної 
чорної смородини. Під час посадки 
надаємо консультації 0973944257

КуПлю

Дорого 
землю, городи від 1 га.

Допомагаємо 
в оформленні 

документів на землю:
спадщина, сертифікати.

(068) 862-24-29

Закуповуємо мед 
 0991426622, 0983098787

ПослуГи
Лікування на бджолиних вуликах, бджо-
лоужалення, інгаляція, пилок, перга, про-
поліс, мед, воскова міль, мертві бджоли. 
Село Чернелів-Руський Тернопільського 
району 0679455186, 0685392533, 
0972076523 (Орест Лук’янець)

рIЗне
Анонімні алкоголіки ® — це співтова-
риство чоловіків та жінок, які діляться 
один з одним своїм досвідом, силою та 
надією з метою вирішити їхню спільну 
проблему та допомогти іншим одужати 
від алкоголізму. Єдиною вимогою для 
членства є бажання кинути пити. Член-
ство в АА не передбачає вступних або 
обов’язкових внесків; співтовариство 
утримується завдяки нашим власним 
добровільним пожертвуванням. АА не 
пов’язане з будь-якою сектою, релігією, 
політикою, організацією чи установою; 
не бажає брати участь в будь-яких 
суперечках, не підтримує та не виступає 
проти будь-яких справ. Наша осно-
вна мета — залишатися тверезими та 
допомагати іншим алкоголікам досягти 
тверезості. Бажаєш припинити пити? 
Звертайся у наше співтовариство 
0683663538

Справи приватні

Оголошення
29.10.2017 року у приміщенні Білецької сільської ради за адресою: Тернопільська область, Тернопіль-

ський район, с. Біла, вул. Г. Мазепи, №27 відбудуться громадські обговорення містобудівної документації 
«Детальний план на земельну ділянку під будівництво індивідуального житлового будинку, господарських 
будівель та споруд в межах населеного пункту с. Біла Тернопільського району Тернопільської області, влас-
ник ділянки Мороз Олександр Олександрович».

Виконавчий комітет Чистилівської сільської ради повідомляє, що громадські слухання з обгово-
рення "Детального плану території земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 
будинку на вул. Медова, 13 в селі Чистилів Тернопільського району Тернопільської області» відбу-
дуться 30 жовтня 2017 року о 16 годині в приміщенні сільської ради за адресою: с. Чистилів, вул. 
Галицька, 52.

Детальний план території земельної ділянки розроблений СПД ФО Огоньок B. C. на підставі рішен-
ня XXIX сесії сільської ради VII скликання №452 від 14.08.2017 р. «Про надання дозволу на розробку 
детального плану території для будівництва і обслуговування житлового будинку на вул. Медова, 13 
гр. Андрушківу Т. І.» З текстовою та графічною частинами зазначеного проекту можна ознайомитись 
в Чистилівській сільській раді за адресою: Чистилів, вул. Галицька, 52. Тел. 29-67-48 у понеділок та 
четвер з 14 до 17 год. до 30 жовтня 2017 року. Зауваження та пропозиції до проекту приймає секретар 
виконавчого комітету Чистилівської сільської ради до 30 жовтня 2017 року. Відповідальний за органі-
зацію розгляду пропозицій — секретар Чистилівської сільської ради Мельник Ольга Ярославівна.

Найтепліші ві-
тання, найщиріші 
побажання даруємо 
дорогому синочку 
і брату, люблячо-
му чоловіку, татові 
та дідусеві Богда-
ну Ярославовичу  
МОКРІЮ із с. Буцнів Тернопільського 
району з нагоди 55-річчя, яке він від-
значатиме 30 вересня.

Бажаємо удачі та любові,
І сонячної повені в душі,
А ще - безмежний океан здоров’я,
Аби до ста топтати спориші.
Аби до ста весняно-молодим
Кружляти в танці на балу життя.
І вимолити дітям добру долю,
Й благословити внуків до вінця.
Хай все приємне й радісне здійсниться,
Сумне минає досвітковим сном,
І кожний день хай колоситься
Благополуччям, щастям і добром.

З любов’ю — мама, дружина Руслана, дочки 
Анастасія та Ірина з родинами, онуки, син 

Ростислав, сестра Марія з родиною.

Колектив Острівської ЗОШ І-ІІІ 
ст. щиро вітає з Днем працівни-
ків освіти колег-пенсіонерів, а та-
кож з днем народження вчителя-
пенсіонера Любов Григорівну  
ФеДОРОНЧУК.

Нехай здоров’я завжди добрим буде,
Хай у роботі ладиться усе,
За справи добрі хай шанують люди,
В сім’ю хай доля затишок несе.

Виконком Ігровицької сільської 
ради вітає з днем народження завідую-
чу дитсадком «Світ малечі» с. Ігровиця 
Світлану Степанівну МІСТеРМАН.

Хай Вам щасливо стеляться дороги,
Життя, неначе щедрий сад, цвіте,
Хай обминають прикрощі й тривоги, 
А в долю світить сонце золоте!

Колектив Територіального центру 
соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) Тернопільського 
району щиро вітає з днем народжен-
ням психолога Христину Петрівну 
ІВАСЮК.

Нехай завжди всміхається доля,
Несуть тільки радість з собою роки.
Хай щастя й здоров'я не зрадять ніколи,
Хай збудуться мрії, бажання й думки!

Виконком Ігровицької сільської 
ради вітає з днем народження техніч-
ного працівника сільської ради Ольгу 
Іванівну МІЗЬОЛИК.

Бажаємо Вам, щоб надії збувались,
Щоб друзі хороші в житті зустрічались,
Щоб стіл був багатий і затишно в хаті,
Хай дні Ваші будуть веселі, як свято.

Учні 7-А класу Великоглибочецької  
ЗОШ I-III ст. ім. Я. Стецька вітають клас-
ного керівника Наталю Богданівну 
МУЗИКУ, першу вчительку Лесю 
Ярославівну БІЛИК і весь педагогіч-
ний колектив з днем вчителя. 

Хай ладиться скрізь: на роботі, в родині,
Щоб радісний настрій у серці не згас,
Все світле, гарне, що треба людині,
Нехай неодмінно приходить до Вас!
Хай щастя приходить і ллється рікою,
Хай горе обходить завжди стороною,
Хай доля дарує Вам довгі літа,
А в серці завжди хай живе доброта!

Найщиріші вітання з днем на-
родження надсилаємо директору 
будинку культури смт Великі Бірки 
Зіновію Васильовичу ПРУСУ.     

В день Вашого свята бажаємо 
Вам міцного здоров’я, світлого 
оптимістичного настрою. Нехай 
Ваше життя буде світлим і соняч-
ним, дарує лише приємні події – 
успіхи в роботі, душевний комфорт, 
шану і авторитет.

З повагою — працівники відділу куль-
тури Тернопільської РДА, районного 

будинку культури, районна організація 
профспілки працівників культури.

Щирі вітання з нагоди дня на-
родження надсилаємо Андрію  
Васильовичу КАПЦЮ з села Лозова 
Тернопільського району.

Бажаємо добра і довголіття,
У кожній справі хай щастить,
Вік щедрий, як калинове суцвіття,
У злагоді і радості прожить.

З повагою та любов’ю — родина.

З днем народження вітаємо  
Миколу Федоровича ШУЛЯ з села 
Лозова Тернопільського району.

Бажаємо здоров’я багато-багато,
Хай щастя і мир залишаються в хаті,
Хай горе обходить завжди стороною,
А радість ллється рікою.

З повагою — родина та сусіди.

Колектив  Великоберезовицької 
селищної ради, депутатський  кор-
пус, члени  виконавчого  комітету  ві-
тають з днем народження секретаря 
Олександру Петрівну ЧУРУ.

Бажаємо здоров’я міцного,
Щастя без краю,
Всього найкращого щиро бажаємо.
Щоб серце ваше зігрівало тепло,
Щоб завжди в душі панувало добро,
Краси і наснаги, здоров’я без ліку,
І довгого-довгого щедрого віку.

Колектив ПП «Агрон»  вітає з днем 
народження сторожа Володимира 
Ігоровича ГАХА, працівницю їдальні 
Богдану Володимирівну НАЗАРКО, 
начальника пожежно-сторожової 
охорони Богдана Зіновійовича 
ГУЛЯ, головного інженера Володи-
мира Степановича ЧМІЛЯ.

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.

Іменники Тернопільського район-
ного територіального медичного 
об’єднання —  технік зубний Леонід 
Васильович КУТНИЙ, кухар Ірина 
Степанівна ПОДОЛЯНЧУК, медсе-
стра Ольга Ярославівна ШАРАН, 
сестра медична Руслана Василівна 
ГРеЛЯ.

З днем народження вітаєм,
Багато щастя побажаєм,
Щоб в домі все було гаразд,
Приходить радість хай не раз.
Розквітне хай в душі весна,
Вам мрію хай несе вона.
Нехай приходять знов і знов
Надія, віра і любов.

З повагою — колектив ТРТМО.

Колектив працівників Тернопіль-
ської районної ради щиро вітає з 
днем народження головного спе-
ціаліста  з питань кадрової роботи  
Валентину Миколаївну ВІТРУК.

Нехай кожна мить буде повна надії, 
і нехай пощастить здійснити усі свої мрії! 
Удачі, натхнення й духовного росту, 
Хай буде в житті усе легко та просто!

Педагогічний колектив Мишко-
вицької ЗОШ І-ІІІ ступенів щиро вітає 
з днем народження заступника ди-
ректора з методичної роботи Аллу 
Павлівну ОЗеРЯНСЬКУ.

Хай дороги стеляться крилато,
Будуть чисті, рівні, як струна,
А добро не оминає хату,
Як не обминає цвіт весна.
Хай здоров’я, радість і достаток
Стеляться для вас, як вишні цвіт,
Хай малює доля з буднів свято,
І Господь дарує Вам багато літ.

Педагогічний колектив Мишко-
вицької ЗОШ І-ІІІ ступенів щиро ві-
тає з днем народження техпраців-
ника Ганну Йосипівну РОПИЦЬКУ  
та сторожа Богдана Орестовича 
КЛОШНИКА.

Хай квітнуть дні яскравим цвітом
І будуть в них сердечність і тепло.
Щоб у житті було чому радіти, 
А смутку у душі ніколи не було!

Обережно: отруйні гриби!
Інформує служба 101

Гриби — це дарунок лісу, але водночас вони є небезпечним продуктом харчування, який 
може призвести до отруєння, втрати здоров’я, а іноді й до смерті. Мабуть, чи не кожен гриб-
ник вважає, що він найбільший професіонал у «тихому полюванні» й небезпека може чату-
вати на будь кого, лише не на нього. Але це не так. Небезпека чатує на кожного, хто збирає 
чи споживає гриби. Отруєння організму спричиняють токсини, алкалоїди та сполуки важких 
металів, які містяться в грибах. 

Основні причини отруєнь:
• вживання отруйних грибів;
• неправильне приготування 

умовно їстівних грибів;
• вживання старих або зіпсова-

них їстівних грибів;
• вживання грибів, що мають 

двійників або змінилися внаслі-
док мутації (навіть білі гриби й 
підберезники мають своїх небез-
печних двійників).

Симптоми отруєння: нудота, 
блювота, біль у животі, посилене 
потовиділення, зниження артері-
ального тиску, судоми, мимовіль-
не сечовиділення, проноси, розви-
ток симптомів серцево-судинної 
недостатності.

Застерігаємо!
• Купуйте гриби тільки у від-

ведених для їх продажу місцях 
(магазинах, теплицях, спеціалізо-
ваних кіосках).

• Збирайте і купуйте лише ті 
гриби, про які вам достеменно ві-
домо, що вони — їстівні.

Не збирайте гриби:
• якщо не впевнені, що зна-

єте їх, якими апетитними вони не 
здавалися б;

• поблизу транспортних ма-
гістралей, на промислових пус-
тирях, колишніх смітниках, в хі-
мічно та радіаційно небезпечних 
зонах;

• з ушкодженою ніжкою, старі, 
в'ялі, червиві або ослизлі;

• пластинчаті (найбільш отруй-
ні гриби – пластинчаті).

• Не порівнюйте зібрані чи при-
дбані гриби із зображеннями в різ-
них довідниках – вони не завжди 
відповідають дійсності.

• Не куштуйте сирі гриби на 
смак.

• Ще раз перевірте вдома гриби, 
особливо ті, які збирали діти. Усі 
сумнівні викидайте.

• Гриби підлягають кулінарній 
обробці в день збору, інакше в них 
утворюється трупна отрута.

• Варіть гриби 7-10 хвилин, піс-
ля чого відвар злийте. Лише тоді 
гриби можна варити до готовності 
або смажити.

• Обов'язково вимочіть або від-
варіть умовно їстівні гриби, які ви-
користовують для соління.

• В жодному разі не пригощайте 
грибами дітей, літніх людей та ва-
гітних жінок.

• Поєднання алкоголю з будь-
якими грибами – недопустиме. 
У взаємодії із алкоголем отрута 
розчиняється та викликає сильне 
отруєння.

• Значна кількість грибів, яких 
досі вважали їстівними, містять мі-
кродози отруйних речовин. Якщо 
вживати їх кілька днів поспіль, та-
кож може бути отруєння.

• Суворо дотримуйтеся правил 
консервування грибів. Неправиль-
но приготовані консервовані гри-

би можуть викликати отруєння і 
дуже тяжкі захворювання.

• Гриби, які довго зберігалися, 
обов'язково прокип'ятіть впро-
довж 10-15 хвилин.

Перша допомога у разі 
отруєння грибами
1. Негайно, за перших симпто-

мів, викличте "швидку".
2. Відразу, не очікуючи її при-

буття, промийте шлунок (випий-
те 5-6 склянок кип'яченої води 
або блідо-рожевого розчину мар-
ганцівки, натисніть пальцями на 
корінь язика, щоб викликати блю-
воту. Прийміть активоване вугіл-
ля (4-5 пігулок), коли промивні 
води стануть чистими.

3. Після надання первинної до-
помоги: дайте випити потерпілому 
міцний чай, каву, або злегка під-
солену воду, відновіть тим самим 
водно-сольовий баланс; покладіть 
на живіт і до ніг потерпілого гріл-
ки для полегшення його стану.

4. З'ясуйте, хто вживав разом 
із постраждалим гриби, проведіть 
профілактичні заходи.

Пам’ятайте: ваше життя, на-
самперед, залежить від вибору 
правильної поведінки. Не нехтуй-
те встановленими правилами. 
Будьте обережні!

Тернопільський РВ У ДСНС України у 
Тернопільській області.
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UA:ÏÅÐØÈÉ 
06.00 Ä/ñ “Ñàäîâi ñêàðáè”

12.25, 22.15 Ä/ñ “Ñóïåðâiä÷óòòÿ”

13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 01.55 

Íîâèíè

13.10, 14.25 Ðàäiî. Äåíü

13.50 Ïåðøà øïàëüòà

14.50, 15.30, 17.35, 23.20 Ïîãîäà

15.35 Ä/ñ “Âàãàñi - ÿïîíñüêi 

ñìàêîëèêè”

17.15, 02.50 Âiêíî â Àìåðèêó

17.50, 01.10 Íîâèíè. Ñâiò

18.20, 21.30, 01.25, 02.20 Òåìà äíÿ

18.35, 01.40 Íîâèíè. Êóëüòóðà

19.00 Ä/ñ “Ìèñòåöüêèé ïóëüñ 

Àìåðèêè”

19.35 Ä/ô “Ñðiáíà Çåìëÿ. Õðîíiêà 

21.50, 02.35 Íîâèíè. Ñïîðò

23.30 Ä/ô “Áëþç. Ìàðòií Ñêîðñåçå 

03.15 Êíèãà ÞÀ

03.45 Ò/ñ “×îðíà Ðàäà”
05.30 Ä/ñ “Îðåãîíñüêèé ïóòiâíèê”

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

16.45, 19.30, 00.00 ÒÑÍ

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê 

ç 1+1”

09.30 “×îòèðè âåñiëëÿ”

10.55, 12.20 “Ìiíÿþ æiíêó”

13.45, 14.45 Ò/ñ “Ñâàòè - 4”
15.45 Ò/ñ “Âåëè÷íå ñòîëiòòÿ. 

Ðîêñîëàíà”
17.10 Ò/ñ “Íåñêií÷åííå êîõàííÿ” 
20.30 “Ñåêðåòíi ìàòåðiàëè”

21.00 Ò/ñ “Ñóáîòà” 
22.00 “Ãðîøi”

23.15, 00.10 “Òàíöi ç çiðêàìè”

01.50 Ò/ñ “Ïîí÷èê Ëþñÿ” 
04.35 “Ìîëüôàð”

05.30, 20.00, 02.05 “Ïîäðîáèöi”

06.00 Ì/ô
06.20, 14.00, 22.40 “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 “×îãî õî÷óòü ÷îëîâiêè”

16.10 “×åêàé ìåíå”

êîæíîãî”

20.40 Ò/ñ “ß - îõîðîíåöü” 
00.35 Ò/ñ “Êîõàííÿ çà çàêîíîì” 
02.45 “Ñêåïòèê”

03.10 “óÄà÷íèé ïðîåêò”

ICTV
05.40, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 

06.25 Ôàêòè òèæíÿ. 100 õâèëèí ç 

Îêñàíîþ Ñîêîëîâîþ

08.45 Ôàêòè. Ðàíîê

09.10 Ñïîðò

09.15 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè. Ïiäñóìêè 

10.05 Àíòèçîìái

11.05, 13.20, 16.10 Ò/ñ “Ïåñ”
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü

18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið

20.20 Áiëüøå íiæ ïðàâäà

21.25 Ò/ñ “Ïåñ-3”
22.30 Ñâîáîäà ñëîâà

00.55 Ò/ñ “Äèíîòîïiÿ. Íîâi ïðèãîäè”
02.30, 04.40 Äèâèòèñü óñiì!

03.15 Ïðîâîêàòîð

04.20 Ôàêòè

06.30, 15.25 “Âñå áóäå äîáðå!”

08.30 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”

09.25 Õ/ô “Ñåñòðîíüêà”
11.20 Õ/ô “Ëàáiðèíòè êîõàííÿ”
13.00 “Áèòâà åêñòðàñåíñiâ 17”

17.30, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”

18.00 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà. Íîâà 
iñòîðiÿ”

20.00, 22.45 “Õàòà íà òàòà”

03.10 “Íàéêðàùå íà ÒÁ”

03.00, 01.55 Çîíà íî÷i

04.00 Àáçàö

05.49, 07.39 Kids Time

05.50 Ì/ñ “Ïðèãîäè êîòà â ÷îáîòÿõ”
07.40 Õ/ô “Ìàêñ Ïåéí” 
09.50 Õ/ô “Çàëiçíà ëþäèíà 2”
12.20 Õ/ô “Çàëiçíà ëþäèíà 3”
15.15 Ò/ñ “Íå ðîäèñü âðîäëèâà”
19.00 Ðåâiçîð

21.50 Õ/ô “ßêîñü ó Âåãàñi”
23.50 Õ/ô “Êîäåêñ çëîäiÿ”
01.50 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé

06.00, 10.00, 18.00 Ò/ñ ”Àðèñòîêðàòè”
06.45, 09.15, 10.45 Áàäüîðèé ðàíîê

07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 

03.30 Ïðîâiíöiéíi âiñòi

07.45, 15.50, 18.50 Îãîëîøåííÿ. 

Áþðî çíàõiäîê

08.00 Âiêíî â Àìåðèêó

09.00, 00.15 ×àñ-Tàéì

09.30 Ñïðàâæíÿ öiíà

09.45 Ïðî êiíî

11.00, 16.10 Äèòÿ÷à ãîäèíà

13.10, 02.30 Õiò-ïàðàä

14.00, 01.00 Õ/ô “Ìié äèêèé Çàõiä” 

17.30 Ïðî íàñ

19.30, 21.00 Íàøi âiòàííÿ

20.40 Äiì êíèãè

21.25, 22.30, 00.55 Îãîëîøåííÿ.

Áþðî çíàõiäîê

21.30 Ïîãëÿä çáëèçüêà

22.40, 04.00 Õ/ô “Âáèòè ïðåçèäåíòà” 

UA:ÏÅÐØÈÉ 
06.00 Ä/ñ “Ñàäîâi ñêàðáè”

06.30 Ä/ñ “Áîã â Àìåðèöi”

07.30 Åðà áiçíåñó

07.35 Àãðîåðà

08.25 Ì/ñ “×îðíèé ïiðàò”
09.00, 22.45 Ä/ñ “Ñóïåðâiä÷óòòÿ”

09.30 Ä/ô “Ñðiáíà Çåìëÿ. Õðîíiêà 

11.15 Ò/ñ “Åïîõà ÷åñòi”
13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 01.55 

Íîâèíè

13.10, 14.25 Ðàäiî. Äåíü

13.50 Ä/ñ “Îðåãîíñüêèé ïóòiâíèê”

15.15 Ôîëüê-musiñ

16.40 Ì/ñ “Êíèãà äæóíãëiâ”
17.10, 00.30 Ä/ñ “Ïîðÿòóíîê ôåðìè”

17.50, 01.10 Íîâèíè. Ñâiò

18.20, 21.30, 01.25, 02.20 Òåìà äíÿ

18.35, 01.40 Íîâèíè. Êóëüòóðà

19.00 Ïåðøèé íà ñåëi

19.25 Ä/ñ “Òðàäèöiéíi ñâÿòà Ìàöóði”

20.25 Íàøi ãðîøi

21.50, 02.35 Íîâèíè. Ñïîðò

22.15 Ñêëàäíà Ðîçìîâà

23.30 Ä/ñ “Ëàòèíîàìåðèêàíñüêà ìóçèêà”

02.55 Ä/ô “Ñåêðåòè Âiëüíþñà”

03.55 Ò/ñ “×îðíà Ðàäà”
04.55 Ò/ñ “Ðîêñîëàíà”

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

16.45, 19.30, 00.00 ÒÑÍ

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê 

ç 1+1”

09.30, 10.50 “×îòèðè âåñiëëÿ”

12.20, 13.45 “Ìiíÿþ æiíêó”

15.00 Ò/ñ “Ñâàòè - 4”
16.00 Ò/ñ “Âåëè÷íå ñòîëiòòÿ. 

Ðîêñîëàíà”
17.10 Ò/ñ “Íåñêií÷åííå êîõàííÿ” 
20.30 “Ñåêðåòíi ìàòåðiàëè”

21.00 Ò/ñ “Ñóáîòà” 
22.00 “Æèòòÿ áåç îáìàíó 2017”

ñòàâêè!”
01.25 Ò/ñ “Ïîí÷èê Ëþñÿ” 
02.25 “Ìîëüôàð”

05.10, 20.00, 02.05 “Ïîäðîáèöi”

05.50 Ì/ô
06.20, 13.30, 22.40 “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 “Äàâàé îäðóæèìîñÿ”

11.10, 12.25, 20.40 Ò/ñ “ß - îõîðîíåöü”
15.50, 16.45 “Ðå÷äîê”

êîæíîãî”

00.35 Ò/ñ “Êîõàííÿ çà çàêîíîì” 
02.45 “Ñêåïòèê”

03.10 “óÄà÷íèé ïðîåêò”

ICTV
05.30, 20.20 Ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà

06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi

08.45 Ôàêòè. Ðàíîê

09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 

10.10 Áiëüøå íiæ ïðàâäà

11.10, 13.20 Õ/ô “Ïðèäóðêè”
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü

13.35 Ñêåò÷-øîó “Íà òðüîõ”

14.15, 16.10 Ò/ñ “Ñïåöçàãií “Øòîðì” 
16.40, 22.30 Ò/ñ “Áàëàäà ïðî áîìáåðà” 
17.30 Ò/ñ “Ïåñ-3”
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið

21.25 Ò/ñ “Ïåñ-3”
23.35 Õ/ô “Òðåìòiííÿ çåìëi 4. 

01.45 Ò/ñ “Äèíîòîïiÿ. Íîâi ïðèãîäè”
03.10, 04.40 Äèâèòèñü óñiì!

04.15 Ñòóäiÿ Âàøèíãòîí

04.20 Ôàêòè

06.50, 15.25 “Âñå áóäå äîáðå!”

08.50 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”

10.45 “ÌàñòåðØåô - 5”

17.30, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”

18.00 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà. Íîâà 
iñòîðiÿ”

20.00, 22.45 “ÌàñòåðØåô - 7”

00.05 “Îäèí çà âñiõ”

03.00, 02.20 Çîíà íî÷i

03.50 Àáçàö

05.39, 06.55 Kids Time

05.40 Ì/ñ “Ïðèãîäè êîòà â ÷îáîòÿõ”
07.00 Ò/ñ “Ùàñëèâi ðàçîì”

12.10 Ò/ñ “Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíüêà”
15.20 Ò/ñ “Íå ðîäèñü âðîäëèâà”
19.00 Ïîëîâèíêè

22.10 Çiðêè ïiä ãiïíîçîì

06.00, 10.00 Ò/ñ ”Àðèñòîêðàòè”
06.45, 09.15, 10.45 Áàäüîðèé ðàíîê

07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 

03.30 Ïðîâiíöiéíi âiñòi

07.35 Ïîãëÿä çáëèçüêà

08.05 Åòèêåòêà

08.30 Íåçâè÷àéíi êóëüòóðè

09.00, 00.15 ×àñ-Tàéì

11.00, 16.10 Äèòÿ÷à ãîäèíà

11.45 Ä/ï “×àðiâíèé êëþ÷èê”

12.15 Ïðî êiíî

13.00, 02.30 Õiò-ïàðàä

14.00, 01.00 Õ/ô “Ðîæåâà áàíäà”
17.30 Ìàéñòåð-êëàñ iç Í. Ôiöè÷

18.00 Ò/ñ “Íåçíàéîìêà ç Óàéëäôåëë-
Õîëëó” 

19.30, 21.00 Íàøi âiòàííÿ

20.00 Ìåæà ïðàâäè

21.30 “Ãàë-êëiï”

22.35, 04.00 Õ/ô “Ìiðàíäà ç êðèãîþ” 

UA:ÏÅÐØÈÉ 
06.00, 09.05 Ä/ñ “Ñàäîâi ñêàðáè”

06.30 Ä/ñ “Áîã â Àìåðèöi”

07.30 Åðà áiçíåñó

07.35 Àãðîåðà

07.40 Ñïîðò

08.20 Ì/ñ “×îðíèé ïiðàò”
09.30 Ò/ñ “Ãðàíä ãîòåëü”
11.15 Ò/ñ “Åïîõà ÷åñòi”
13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 01.55 

Íîâèíè

13.10, 14.25 Ðàäiî. Äåíü

13.50 Íàøi ãðîøi

15.15 Ä/ñ “Íüþ-Éîðê”

16.40 Ì/ñ “Êíèãà äæóíãëiâ”
17.10, 00.30 Ä/ñ “Ïîðÿòóíîê ôåðìè”

17.50, 01.10 Íîâèíè. Ñâiò

18.20, 21.30, 01.25, 02.20 Òåìà äíÿ

18.35, 01.40 Íîâèíè. Êóëüòóðà

ëþäèíè

19.25 Ä/ñ “Òðàäèöiéíi ñâÿòà Ìàöóði”

20.25 Ñëiäñòâî. Iíôî

21.50, 02.35 Íîâèíè. Ñïîðò

22.15 Ñâiòëî

23.25 Ìåãàëîò

23.30, 02.55 Ä/ñ 

“Ëàòèíîàìåðèêàíñüêà ìóçèêà”

03.55 Ò/ñ “Ðîêñîëàíà”

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

16.45, 19.30, 00.00 ÒÑÍ

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê 

ç 1+1”

09.30, 10.55 “×îòèðè âåñiëëÿ”

12.20, 13.50 “Ìiíÿþ æiíêó”

15.00 Ò/ñ “Ñâàòè - 4”
16.00 Ò/ñ “Âåëè÷íå ñòîëiòòÿ. 

Ðîêñîëàíà”
17.10 Ò/ñ “Íåñêií÷åííå êîõàííÿ”
20.30 “Ñåêðåòíi ìàòåðiàëè”

21.00 Ò/ñ “Ñóáîòà” 
22.00, 23.30, 00.10 “Ìiíÿþ æiíêó - 12”

01.20 Ò/ñ “Ïîí÷èê Ëþñÿ” 
02.20 “Ìîëüôàð”

05.10, 20.00, 02.00 “Ïîäðîáèöi”

05.50 Ì/ô
06.20, 13.30, 22.40 “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 “Äàâàé îäðóæèìîñÿ”

11.10, 12.25, 20.40 Ò/ñ “ß - 
îõîðîíåöü” 

15.50, 16.45 “Ðå÷äîê”

êîæíîãî”

00.30 Ò/ñ “Êîõàííÿ çà çàêîíîì” 
02.45 “Ñêåïòèê”

03.10 “óÄà÷íèé ïðîåêò”

ICTV
05.30, 10.10 Ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà

06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi

08.45 Ôàêòè. Ðàíîê

09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 

11.10, 13.20 Õ/ô “Òðåìòiííÿ çåìëi 4. 

12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü

13.50 Ñêåò÷-øîó “Íà òðüîõ”

14.10, 16.10 Ò/ñ “Ñïåöçàãií “Øòîðì” 
16.35, 22.35 Ò/ñ “Áàëàäà ïðî 

áîìáåðà”
17.25, 21.25 Ò/ñ “Ïåñ-3”
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið

20.20 Ñåêðåòíèé ôðîíò

23.30 Õ/ô “Òðåìòiííÿ çåìëi 5. Êðîâíà 
ðiäíÿ” 

01.40 Ò/ñ “Äèíîòîïiÿ. Íîâi ïðèãîäè”
03.05, 04.45 Äèâèòèñü óñiì!

04.15 Ñòóäiÿ Âàøèíãòîí

04.20 Ôàêòè

06.50, 15.25 “Âñå áóäå äîáðå!”

08.50 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”

09.45 “ÌàñòåðØåô - 5”

17.30, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”

18.00 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà. Íîâà 
iñòîðiÿ”

20.00, 22.45 “ÌàñòåðØåô - 7”

00.05 “Îäèí çà âñiõ”

03.00, 01.45 Çîíà íî÷i

03.50 Àáçàö

05.39, 06.59 Kids Time

05.40 Ì/ñ “Ïðèãîäè êîòà â ÷îáîòÿõ”
07.00 Ò/ñ “Ùàñëèâi ðàçîì”

12.10 Ò/ñ “Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíüêà”
15.20 Ò/ñ “Íå ðîäèñü âðîäëèâà”
19.00 Çiðêè ïiä ãiïíîçîì

22.00 Çiðêîâi ÿéöÿ

06.00, 10.00, 18.00 Ò/ñ “Íåçíàéîìêà 
ç Óàéëäôåëë-Õîëëó”

06.45, 09.15, 10.45 Áàäüîðèé ðàíîê

07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 

03.30 Ïðîâiíöiéíi âiñòi

07.35 Ìåæà ïðàâäè

08.30 Íåçâè÷àéíi êóëüòóðè

09.00, 00.15 ×àñ-Tàéì

11.00, 16.10 Äèòÿ÷à ãîäèíà

12.10 “Ãàë-êëiï”

12.35, 21.30 Ìàéñòåð-êëàñ iç 

Íàòàëêîþ Ôiöè÷

13.00, 02.30 Õiò-ïàðàä

14.00, 01.00 Õ/ô “Ãîëîâîëîìêà”
16.40 Ä/ï “×àðiâíèé êëþ÷èê”

19.30, 21.00 Íàøi âiòàííÿ

22.40, 04.00 Õ/ô “Êðàùèé iç 
÷îëîâiêiâ”

UA:ÏÅÐØÈÉ
06.00, 09.05 Ä/ñ “Ñàäîâi ñêàðáè”

06.30 Ä/ñ “Áîã â Àìåðèöi”

07.30 Åðà áiçíåñó

07.35 Àãðîåðà

07.40 Ñïîðò

08.20 Ì/ñ “×îðíèé ïiðàò”
09.30 Ò/ñ “Ãðàíä ãîòåëü”
11.15 Ò/ñ “Åïîõà ÷åñòi”
13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 01.55 

Íîâèíè

13.10, 14.25 Ðàäiî. Äåíü

13.50 Ñëiäñòâî. Iíôî

15.15 Íàäâå÷ið’ÿ. Äîëi

16.40 Ì/ñ “Êíèãà äæóíãëiâ”
17.10, 00.30 Ä/ñ “Ïîðÿòóíîê ôåðìè”

17.50, 01.10 Íîâèíè. Ñâiò

18.20, 21.30, 01.25, 02.20 Òåìà äíÿ

18.35, 01.40 Íîâèíè. Êóëüòóðà

19.00 Ä/ô “Õðèñòèíà. Êðèìñüêå 

ñîëî”

19.25 Ä/ñ “Òðàäèöiéíi ñâÿòà Ìàöóði”

20.25 “Ñõåìè” ç Í. Ñåäëåöüêîþ

21.50, 02.35 Íîâèíè. Ñïîðò

22.15 Ä/ñ “Ñóïåðâiä÷óòòÿ”

23.30, 02.55 Ä/ñ 

“Ëàòèíîàìåðèêàíñüêà ìóçèêà”

03.55 Ò/ñ “Ðîêñîëàíà”

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

16.45, 19.30, 00.30 ÒÑÍ

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê 

ç 1+1”

09.30, 10.50 “×îòèðè âåñiëëÿ”

12.20, 13.45 “Ìiíÿþ æiíêó”

15.00 Ò/ñ “Âåëè÷íå ñòîëiòòÿ. 
Ðîêñîëàíà”

17.10 Ò/ñ “Íåñêií÷åííå êîõàííÿ” 
20.30 “Ñåêðåòíi ìàòåðiàëè”

21.00 Ò/ñ “Ñóáîòà” 
22.00 “Ñâiò íàâèâîðiò - 9”

23.00 “Ïðàâî íà âëàäó 2017”

00.40 “Ãðîøi”

02.05 Ò/ñ “Ïîí÷èê Ëþñÿ” 

05.10, 20.00, 02.05 “Ïîäðîáèöi”

05.50 Ì/ô
06.20, 13.30, 22.40 “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 “Äàâàé îäðóæèìîñÿ”

11.15, 12.25 Ò/ñ “ß - îõîðîíåöü” 
15.50, 16.45 “Ðå÷äîê”

êîæíîãî”

20.40 Ò/ñ “ß - îõîðîíåöü”
00.35 Ò/ñ “Êîõàííÿ çà çàêîíîì” 
02.45 “Ñêåïòèê”

03.10 “óÄà÷íèé ïðîåêò”

ICTV
05.30 Ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà

06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi

08.45 Ôàêòè. Ðàíîê

09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 

10.10 Ñåêðåòíèé ôðîíò

11.10, 13.20 Õ/ô “Òðåìòiííÿ çåìëi 5. 
Êðîâíà ðiäíÿ”

12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü

13.45 Ñêåò÷-øîó “Íà òðüîõ”

14.10, 16.10 Ò/ñ “Ñïåöçàãií “Øòîðì” 
16.35, 22.35 Ò/ñ “Áàëàäà ïðî 

áîìáåðà”
17.30, 21.25 Ò/ñ “Ïåñ-3”
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið

20.20 Iíñàéäåð

23.30 Õ/ô “Ãîðåöü” 
02.00 Ò/ñ “Äèíîòîïiÿ. Íîâi ïðèãîäè”
02.45, 04.40 Äèâèòèñü óñiì!

03.30 Ïðîâîêàòîð

04.15 Ñòóäiÿ Âàøèíãòîí

04.20 Ôàêòè

07.00, 15.25 “Âñå áóäå äîáðå!”

09.00 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”

10.00 “ÌàñòåðØåô - 6”

17.30, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”

18.00 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà. Íîâà 
iñòîðiÿ”

20.00, 22.45 “Çâàæåíi òà ùàñëèâi - 7”

23.45 “Îäèí çà âñiõ”

03.00, 01.45 Çîíà íî÷i

03.45 Àáçàö

05.39, 06.59 Kids Time

05.40 Ì/ñ “Ïðèãîäè êîòà â ÷îáîòÿõ”
07.00 Ò/ñ “Ùàñëèâi ðàçîì”

12.10 Ò/ñ “Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíüêà”
15.20 Ò/ñ “Íå ðîäèñü âðîäëèâà”
19.00 Çiðêîâi ÿéöÿ

06.00, 10.00, 18.00 Ò/ñ “Íåçíàéîìêà 
ç Óàéëäôåëë-Õîëëó” 

06.45, 09.15, 10.45 Áàäüîðèé ðàíîê

07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 

03.30 Ïðîâiíöiéíi âiñòi

07.30, 15.50, 18.50, 21.25, 22.30 

Îãîëîøåííÿ. Áþðî çíàõiäîê

08.30 Íåçâè÷àéíi êóëüòóðè

09.00, 00.15 ×àñ-Tàéì

11.00, 16.10 Äèòÿ÷à ãîäèíà

12.10 Ôîðìóëà çäîðîâ’ÿ

13.00, 02.30 Õiò-ïàðàä

14.00, 01.00 Õ/ô “Äðiáêà ïåðöþ”

17.30 “Ãàë-êëiï”

19.30, 21.00 Íàøi âiòàííÿ

20.00 Ñëiäñòâî. Iíôî

20.35 Ïðàâî íà óñïiõ

21.30 Ñìà÷íà ìàíäðiâêà

22.35, 04.00 Õ/ô “Ìàìàïðèâèä”
00.55 Îãîëîøåííÿ.Áþðî çíàõiäîê

UA:ÏÅÐØÈÉ
06.00, 09.05 Ä/ñ “Ñàäîâi ñêàðáè”

06.30 Ä/ñ “Áîã â Àìåðèöi”

07.30 Åðà áiçíåñó

07.35 Àãðîåðà

07.40 Ñïîðò

08.20 Ì/ñ “×îðíèé ïiðàò”
09.30 Ò/ñ “Ãðàíä ãîòåëü”
11.20 Ò/ñ “Åïîõà ÷åñòi”
13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 01.55 

Íîâèíè

13.10, 14.25 Ðàäiî. Äåíü

13.50 “Ñõåìè” ç Í. Ñåäëåöüêîþ

15.15 Ñâiòëî

16.40 Ì/ñ “Êíèãà äæóíãëiâ”
17.10 Ä/ñ “Ïîðÿòóíîê ôåðìè”

17.50, 01.10 Íîâèíè. Ñâiò

18.20, 21.30, 01.25, 02.20 Òåìà äíÿ

18.35, 01.40 Íîâèíè. Êóëüòóðà

19.00 Ä/ñ “Ñóïåðâiä÷óòòÿ”

20.25 Ïåðøà øïàëüòà

21.50, 02.35 Íîâèíè. Ñïîðò

22.15 Ä/ô “Ãåíi÷åñüê”

22.45 ßê äèâèòèñÿ êiíî

23.20 Ä/ô “Ðiäíi”

02.55 Ä/ñ “Ëàòèíîàìåðèêàíñüêà 

ìóçèêà”

03.55 Ò/ñ “Ðîêñîëàíà”

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

16.45, 19.30 ÒÑÍ

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê 

ç 1+1”

09.30, 11.00 “×îòèðè âåñiëëÿ”

12.20, 13.45 “Ìiíÿþ æiíêó”

15.00 Ò/ñ “Âåëè÷íå ñòîëiòòÿ. 
Ðîêñîëàíà”

17.10 Ò/ñ “Íåñêií÷åííå êîõàííÿ” 
20.15 “Ëiãà ñìiõó 3”

22.20 “Iãðè ïðèêîëiâ”

01.15 “Ëiãà ñìiõó”

05.30 “Ìóëüòèáàðáàðà”

05.10 “Ïîäðîáèöi”

05.50 Ì/ô
06.20, 13.30 “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 “Äàâàé îäðóæèìîñÿ”

11.10, 12.25 Ò/ñ “ß - îõîðîíåöü” 
15.50, 16.45 “Ðå÷äîê”

20.00, 03.00 “Ïîäðîáèöi òèæíÿ”

22.00 Õ/ô “Ç æèòòÿ íà÷àëüíèêà 

23.55 Õ/ô “Áåç îñîáëèâîãî ðèçèêó”
01.30 Õ/ô “Âàâiëîí ÕÕ”
04.40 “×åêàé ìåíå”

ICTV
05.30 Ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà

06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi

08.45 Ôàêòè. Ðàíîê

09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 

10.10 Iíñàéäåð

11.05, 13.20 Õ/ô “Ãîðåöü” 
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü

14.05 Ò/ñ “Ñïåöçàãií “Øòîðì”
15.00, 16.10 Ò/ñ “Íà áåçiìåííié 

âèñîòi” 
16.35 Ò/ñ “Áàëàäà ïðî áîìáåðà”
17.25 Ò/ñ “Ïåñ-3”
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið

20.20 Àíòèçîìái

21.30 Äèçåëü-øîó

00.00 Êîìiê íà ìiëüéîí

01.45 Ò/ñ “Ìîðñüêà ïîëiöiÿ. Ëîñ-
Àíäæåëåñ”

03.00 Ä/ô “Âiéíà íà íóëüîâîìó 

êiëîìåòði”

03.45 Ïðîâîêàòîð

05.40, 23.25 Õ/ô “Íiêîëè íå çàáóäó 
òåáå”

07.40 Õ/ô “Êîõàííÿ íà äâà ïîëþñè”
09.35 Õ/ô “Äóðíà êðîâ”
17.30, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”

18.00 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà. Íîâà 
iñòîðiÿ”

20.00, 22.45 “Ñþðïðèç, ñþðïðèç!”

03.00, 02.20 Çîíà íî÷i

03.10 Ò/ñ “Òàòóñåâi äî÷êè” 
04.00 Àáçàö

05.49, 07.44 Kids Time

05.50 Ì/ñ “Ïðèãîäè êîòà â ÷îáîòÿõ”
07.45, 22.40 Ïîëîâèíêè

02.15 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé

06.00, 10.00 Ò/ñ “Íåçíàéîìêà ç 
Óàéëäôåëë-Õîëëó”

06.45, 10.45 Áàäüîðèé ðàíîê

07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 

03.30 Ïðîâiíöiéíi âiñòi

07.30, 15.50, 18.50 Îãîëîøåííÿ. 

Áþðî çíàõiäîê

07.35 Ñëiäñòâî. Iíôî

08.00 Ïðàâî íà óñïiõ

08.30 Ñìà÷íà ìàíäðiâêà

09.00, 00.15 ×àñ-Tàéì

09.15 Ðàíêîâèé ôiòíåñ

11.00, 16.10 Äèòÿ÷à ãîäèíà

11.45 Ä/ï “×àðiâíèé êëþ÷èê”

12.10 “Ãàë-êëiï”

13.00, 02.30 Õiò-ïàðàä

äåêëàðóâàòè”
17.30 Õ/ô “Âîëÿ àáî ñìåðòü”
19.30, 21.00 Íàøi âiòàííÿ

20.10 Ïîãëÿä çáëèçüêà

20.40 Ñëiä

22.35, 04.00 Õ/ô “Âiêòîðiÿ i Àëüáåðò”

UA:ÏÅÐØÈÉ
06.00, 09.05 Ä/ñ “Ñàäîâi ñêàðáè”

06.30, 02.30 Ä/ñ “Áîã â Àìåðèöi”

07.30, 07.55, 08.15, 09.30, 23.15 

Ïîãîäà

07.30 Íà ñëóõó

08.00 Ñâiò îí ëàéí

08.20 Ì/ñ “×îðíèé ïiðàò”
09.40 Ì/ñ “Ëåãåíäà ïðî Áiëîñíiæêó”
10.30 Ïîêîëiííÿ Z

11.00 Ôîëüê-musiñ. Äiòè

12.45 Õ/ô “ÌàðiÿÀíòóàíåòòà”
14.40 Ä/ñ “Òðàäèöiéíi ñâÿòà Ìàöóði” 

20.30 Ä/ô “Õðèñòèíà. Êðèìñüêå ñîëî”

21.00, 01.10 Íîâèíè

21.35 Ä/ñ “Ñêàðáè òà ñìåðòåëüíi 

23.25 Ìåãàëîò

23.30 Ä/ñ “Íüþ-Éîðê”

00.30 Ä/ñ “Ïîðÿòóíîê ôåðìè”

01.35 Ñâiòëî

05.30 Ä/ñ “Îðåãîíñüêèé ïóòiâíèê”

1+1
06.00, 19.30 ÒÑÍ

06.55 “Ãðîøi”

08.00 “Ñíiäàíîê. Âèõiäíèé”

09.45 “Æèòòÿ áåç îáìàíó 2017”

11.15, 23.10 “Ñâiòñüêå æèòòÿ”

12.15 Ò/ñ “Ñóáîòà” 
16.35, 21.15 “Âå÷iðíié êâàðòàë 2017”

18.30 “Ðîçñìiøè êîìiêà 2017”

00.10 “Ìóëüòèáàðáàðà”

05.45 Ì/ô
06.10 Õ/ô “Äâà Ôåäîðè”
08.00, 04.25 Õ/ô “Ïi÷êèëàâî÷êè”
10.00, 03.35 Äîê.ïðîåêò “Âàñèëü 

Øóêøèí. Ñàìîðîäîê”

11.00 Õ/ô “Êàëèíà ÷åðâîíà”
13.10 Õ/ô “Âîíè âîþâàëè çà 

Áàòüêiâùèíó”
16.20 Ò/ñ “Òiëüêè ïðî êîõàííÿ”
20.00, 03.05 “Ïîäðîáèöi”

20.30 Òâîð÷èé âå÷ið Âàëåðiÿ 

23.15 Õ/ô “Îñiííi òóðáîòè”
01.00 Õ/ô “Õàðâi Ìiëê” 

ICTV
05.00, 04.30 Ôàêòè

05.20 Ò/ñ “Âiääië 44” 
07.05 Äèâèòèñü óñiì!

08.05 Áåç ãàëüì

08.30 Êðàùå íå ïîâòîðþé!

09.05 Ì i Æ

09.30 Äèçåëü-øîó

ðîáîòè

ðîáîòè

12.45 Ôàêòè. Äåíü

13.00 Ñêåò÷-øîó “Íà òðüîõ”

14.50 Êîìiê íà ìiëüéîí

16.25 Õ/ô “Òåðìiíàòîð” 
18.45 Ôàêòè. Âå÷ið

19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè. Ïiäñóìêè 

20.05 Õ/ô “Òåðìiíàòîð 2. Ñóäíèé 
äåíü”

01.35 Ò/ñ “Ìîðñüêà ïîëiöiÿ. Ëîñ-
Àíäæåëåñ”

02.55 Ïðîâîêàòîð

04.55 Ò/ñ “Ñëiä÷i” 

06.05 Õ/ô “ß ïîäàðóþ ñîái äèâî”
08.00 “Êàðàîêå íà Ìàéäàíi”

09.00 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”

10.20 “Ñþðïðèç, ñþðïðèç!”

13.10 “Çâàæåíi òà ùàñëèâi - 7”

16.10 “Õàòà íà òàòà”

19.00 “Õ-Ôàêòîð - 8”

21.30 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà. Íîâà 
iñòîðiÿ”

03.00 Çîíà íî÷i

05.29, 06.59 Kids Time

05.30 Ì/ñ “Ïðèãîäè êîòà â ÷îáîòÿõ”
07.00 Ò/ñ “Òàòóñåâi äî÷êè” 
09.50 Ðåâiçîð

12.40 Çiðêè ïiä ãiïíîçîì

14.40 Çiðêîâi ÿéöÿ

16.40 Ì/ô “Óíiâåðñèòåò ìîíñòðiâ”
18.45 Õ/ô “Òîð” 
21.00 Õ/ô “Òîð 2: Öàðñòâî òåìðÿâè” 
23.10 Õ/ô “Êîäåêñ çëîäiÿ” 
01.10 Õ/ô “Õòî ÿ” 

06.00 Ïðî êiíî

06.15, 11.00 Ïðî íàñ

06.45, 09.15 Áàäüîðèé ðàíîê

07.00 Ïðîâiíöiéíi âiñòi

07.30, 11.50, 14.20, 16.50 

Îãîëîøåííÿ. Áþðî çíàõiäîê

07.35 Õ/ô “Ãàðÿ÷èé êèé” 

09.00 ×àñ-Tàéì

10.00 Ñëiäñòâî. Iíôî

10.30 Áëàãà çâiñòêà ç Ðiêîì Ðåííåðîì

11.30 Ìàéñòåð-êëàñ iç Í. Ôiöè÷

11.55, 14.25, 16.55, 20.05, 00.05 

Òåðíîïiëüñüêà ïîãîäà

12.00 Ñìà÷íà ìàíäðiâêà

14.30 Ì/ô
15.00 Õ/ô Äèòÿ÷å êiíî.”Ìàëåíüêà 

ïðèíöåñà”
16.30 Äiì êíèãè

17.00, 02.30 Õiò-ïàðàä

18.00 Íàøi âiòàííÿ

20.10 Õ/ô “Âîëÿ àáî ñìåðòü”
21.40, 04.00 Õ/ô “Çëî” 

00.10 ×àñ-Òàéì

06.00, 09.05 Ä/ñ “Ñàäîâi ñêàðáè”

06.30, 02.30 Ä/ñ “Áîã â Àìåðèöi”

07.30, 07.45, 08.15, 09.30, 16.20, 

20.45, 23.20 Ïîãîäà

07.30 Ñâiò îí ëàéí

07.50 Ñìàêîòà

08.20 Ä/ñ “Òðàäèöiéíi ñâÿòà Ìàöóði”

09.40 Ä/ñ “Ñêàðáè òà ñìåðòåëüíi 

10.55 Õ/ô “ÌàðiÿÀíòóàíåòòà”
13.00 ßê äèâèòèñÿ êiíî

13.30 Ôîëüê-musiñ. Äiòè

14.20 Ôîëüê-musiñ

15.30 Ïåðøèé íà ñåëi

16.25 Ò/ñ “Ãðàíä ãîòåëü”
21.00 Íîâèíè

22.15 Ä/ñ “Ñóïåðâiä÷óòòÿ”

22.45 Êíèãà ÞÀ

23.30 Ä/ñ “Âàãàñi - ÿïîíñüêi 

ñìàêîëèêè”

00.15, 05.30 Ä/ñ “Îðåãîíñüêèé 

ïóòiâíèê”

01.10 Íîâèíè

01.35 Íàäâå÷ið’ÿ. Äîëi

1+1
06.05 ÒÑÍ

08.00 “Ñíiäàíîê. Âèõiäíèé”

09.00 “Ëîòî-çàáàâà”

09.50 “Ðîçñìiøè êîìiêà 2017”

10.50 “Ñâiò íàâèâîðiò - 9”

11.55 “Ñâiò íàâèâîðiò - 3: Òàíçàíiÿ, 

Åôiîïiÿ”

13.00, 14.00, 15.00, 16.05 Ò/ñ 
“Ñâàòè - 4”

17.05 “Ëiãà ñìiõó 3”

19.30, 05.00 “ÒÑÍ-Òèæäåíü”

21.00 “Òàíöi ç çiðêàìè”

23.20 “Iãðè ïðèêîëiâ”

00.20, 04.10 “Ìóëüòèáàðáàðà”

01.20 “Àðãóìåíò êiíî”

06.00 Õ/ô “Êàëèíà ÷åðâîíà”
08.00 “óÄà÷íèé ïðîåêò”

10.00 “Îðåë i ðåøêà. Ðàé i ïåêëî”

11.00 “Îðåë i ðåøêà. 

Ïåðåçàâàíòàæåííÿ”

14.20 Ò/ñ “Òiëüêè ïðî êîõàííÿ”
18.30 “Êðóòiøå âñiõ”

20.00, 01.50, 05.05 “Ïîäðîáèöi”

20.30 Ò/ñ “Ëþáêà” 
00.05, 03.45 Õ/ô “Âií, âîíà i ÿ”
02.25 Õ/ô “Îñiííi òóðáîòè”

ICTV
07.30 Ò/ñ “Âiääië 44” 
10.25 Õ/ô “Òåðìiíàòîð” 
12.45 Ôàêòè. Äåíü

13.00 Õ/ô “Òåðìiíàòîð 2. Ñóäíèé 
äåíü” 

16.00 Äèçåëü-øîó

18.45 Ôàêòè òèæíÿ. 100 õâèëèí ç 

Îêñàíîþ Ñîêîëîâîþ

22.15 Õ/ô “Òåðìiíàòîð 3. Ïîâñòàííÿ 

00.30 Õ/ô “Õóëiãàíè” 
02.10 Ò/ñ “Ìîðñüêà ïîëiöiÿ. Ëîñ-

Àíäæåëåñ”
03.30 Ïðîâîêàòîð

06.55 “Õàòà íà òàòà”

08.55 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”

11.10 “Êàðàîêå íà Ìàéäàíi”

12.05 “ÌàñòåðØåô - 7”

19.00 “Áèòâà åêñòðàñåíñiâ 17”

21.30 “Îäèí çà âñiõ”

22.30 “Õ-Ôàêòîð - 8”

03.10, 01.50 Çîíà íî÷i

05.44, 06.59 Kids Time

05.45 Ì/ñ “Ïðèãîäè êîòà â ÷îáîòÿõ”

09.50 Ì/ô “Óíiâåðñèòåò ìîíñòðiâ”
11.50 Õ/ô “Ìàêñ Ïåéí” 
14.00 Õ/ô “Òîð” 
16.10 Õ/ô “Òîð 2: Öàðñòâî òåìðÿâè” 

âiéíà” 
23.50 Õ/ô “ßêîñü ó Âåãàñi”

06.00, 01.30 Õ/ô “Ãàðÿ÷èé êèé” 

07.45, 09.50 Áàäüîðèé ðàíîê

08.30, 11.55, 15.50, 19.55, 22.00, 

00.55 Îãîëîøåííÿ. Áþðî çíàõiäîê

08.35, 15.55, 22.05 Òåðíîïiëüñüêà 

ïîãîäà

08.40, 23.45 ×àñ-Òàéì

09.00 Ïîâíîòà ðàäîñòi æèòòÿ

09.30 Ñïðàâæíÿ öiíà

10.15 Ïðÿìà òðàíñëÿöiÿ 

ì.Òåðíîïîëÿ

11.40 Äiì êíèãè

12.00 Õ/ô Äèòÿ÷å êiíî.”Ìàëåíüêà 
ïðèíöåñà”

13.30 Ä/ï “×àðiâíèé êëþ÷èê”

14.00 Ñiëüñüêèé êàëåíäàð

14.30 Ìåæà ïðàâäè

15.30 Ñëiä

16.00 Ïðàâî íà óñïiõ

16.20 Ñëiäñòâî. Iíôî

17.00 Âiêíî â Àìåðèêó

17.30, 20.30 Ïðî íàñ

18.00 Íàøi âiòàííÿ

19.00, 00.00, 03.30 Ïðîâiíöiéíi âiñòi. 

Òèæäåíü

20.00, 01.00 Îãëÿä ñâiòîâèõ ïîäié

21.00, 03.00 “Ãàë-êëiï”

22.15, 04.15 Õ/ô “Àìóðíi ñïðàâè 
Îëåêñàíäðà”
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Сімейні цінності | Виховуємо власним прикладом

День пам’яті 
святих мучениць 
Віри, Надії, Любові та їх матері Софії 
— це одне з головних церковних свят, 
яке християни щорічно відзначають 
30 вересня, за Юліанським 
календарем. Не дивно, що з ним 
пов'язана величезна кількість різних 
історій, традицій і прикмет. Тому 
ми вирішили розповісти вам, чим 
особливе це свято.

Історія розповідає про жінку Софію і трьох її 
дочок: Віру, Надію, Любов. Вони жили у ІІ столітті 
в Римі, де в той час майже всі були язичниками. 
Софія виховувала дочок вірними християнка-
ми.

У 137 році в Римі почалося дуже жорстоке 
переслідування християн. І матір з доньками 
ув'язнили. Через деякий час їх відправили на 
суд, де їх долю мав вирішити король Адріан. 
Він спробував переконати Віру, Надію, Любов і 
їх матір Софію відректися від віри. Але йому не 
вдалося. Це не на жарт розлютило імператора. 
Тоді він вирішив використати катування, однак 
і це не дало ніякого результату. Дівчат замучи-
ли до смерті на очах у матері й поховали. Софія 
не відходила від могил три дні, там і померла. 
Християнська церква зарахувала їх до лику 
святих.

Звичайно, прикмети щодо цього дня є дав-
німи, але старожили все ще в них вірять. Так, 
якщо у свято Віри, Надії, Любові та їх матері Со-
фії побачити зграю журавлів, то 14 лютого буде 
дуже холодно. А якщо ж цього дня буде гроза 
то осінь буде дуже довгою, але теплою.

Вважається, що 30 вересня жінкам не мож-
на нічого робити по дому. Також на свято Віри, 
Надії, Любові та їх матері Софії не можна було 
влаштовувати ніяких гулянь. Особливо забо-
ронялося проводити вінчання і весілля – це 
було дуже поганою прикметою.

Варто зазначити, що, за традицією, в день 
Віри, Надії, Любові та їх матері Софії жінки по-
чинали ранок з голосного плачу, вшановуючи 
пам'ять загиблих святих. До того ж, цей плач 
вважали оберегом для сім'ї на цілий рік.

Трагедія Бабиного Яру

1. Перший обов’язок батька перед ді-
тьми — любити їхню маму

Родина — це система, яка тримається на 
любові. Не уявній, а справжній, дійсній. Без 
любові неможливо довго витримувати тяга-
рі родинного життя. Не можна бути батьком 
з відчуття обов’язку. Виховання — завжди 
командна гра. У подружній парі, де підрос-
тають діти, щира згода та глибока єдність 
наповнюють радістю й допомагають їм рос-
ти, будучи для них надійним фундаментом. 
Батько може захистити матір, підмінити її, 
надавши їй можливість відпочити, віднови-
тися та віднайти трішки часу для себе.

2. Батько, передусім, має бути
Його присутність означає: ви, моя роди-

на, — найголовніше у моєму житті. Статис-
тика стверджує, що в середньому батько 
присвячує вихованню дітей менше п’яти 
хвилин на день. Деякі дослідження до-
водять існування зв’язку між відсутністю 
батька та поганою успішністю дітей у шко-
лі, їхнім низьким коефіцієнтом розумового 
розвитку, злочинністю та агресивністю. Це 
питання стосується не часу, а справжньо-
го спілкування. Бути для батька означає 
спілкуватися з дітьми, обговорювати їхню 
працю та проблеми, залучати їх до участі в 
своєму житті, наскільки це можливо. Також 
навчитися зауважувати всі малі та великі 
знаки, які постійно посилають діти.

3. Батько є прикладом, 
хоче він того чи ні
Особа батька відіграє надзвичайно важли-

ву роль, оскільки дитина може покластися на 
нього, а в його силах — керувати дитиною. Пе-
редусім, батько є прикладом, він стимулює ви-
бір конкретних схем поведінки дитини, згідно 
з засадами коректності та вихованості. Батько 
— взірець чесності, порядності й доброзичли-
вості. Навіть якщо діти і не усвідомлюють цьо-
го, а іноді й заперечують, насправді ж, вони 
дивляться на те, що і як робить батько та чому 
він чинить так, а не інакше. Те, що ми назива-
ємо сумлінням, великою мірою залежить від 
постаті батька.

4. Батько забезпечує надійність
Батько — це охоронець. Уся родина чекає, 

що він захистить її. Батько оберігає також тоді, 
коли визначає певні правила, часові та про-

сторові обмеження, деколи забороняючи 
певні речі. Це — найкращий спосіб сказати: «Я 
піклуюсь про тебе».

5. Батько заохочує та додає сил
Батько доводить свою любов повагою, слу-

хаючи та приймаючи. Його любов справжня, 
як у тих, хто каже: «Що не трапилося б, я за-
вжди з тобою!» Завдяки цьому в дітей виникає 
самоповага. Батько завжди готовий допомог-
ти своїм чадам, компенсуючи їхні слабкості.

6. Батько пам’ятає та розповідає
Батьківство є островом спасіння для тих, 

хто зазнав краху протягом дня. Наприклад, 
вечерю батько перетворює на особливу ро-
динну зустріч, коли всі можуть спокійно по-
спілкуватися між собою. Добрий батько спро-
можний створити чарівну атмосферу спогадів. 
У минулому для того, щоб передати дітям ду-
ховні цінності, достатньо було їх промовити. 
Сьогодні їх треба демонструвати. А сучасне 
життя заважає цьому. Як можна щось показати 
дітям, якщо немає часу поговорити з ними, об-
мінятися думками, поділитися планами, свої-
ми надіями, радощами чи невдачами?

7. Батько вчить вирішувати проблеми
Батько — найкращий дороговказ у навко-

лишній світ. Він має великий вплив на дітей за-
вдяки своїй здатності керувати, ставленню до 
навколишньої дійсності. Цей аспект дуже важ-
ливий для виховання особистості дитини. Бать-
ко — це людина, яка дає дітям мапу життя.

8. Батько пробачає
Пробачення батька — це те, що дитина від-

чуває найкраще і на що очікує найбільше; це 

чи не найвеличніша ознака батька. Один із 
в’язнів дитячої колонії зізнався: «Мій батько 
завжди був суворим зі мною: ні любові, ні ро-
зуміння. Коли я був маленьким, він дуже мене 
любив. Якось я оступився, і з тих пір він не мав 
більше відваги підійти та поцілувати мене, як 
раніше… Його любов до мене зникла: я мав 
тоді тринадцять років… Він забрав у мене 
свою любов у той момент, коли вона була мені 
найбільше потрібна… Нікому було розповісти 
про свої проблеми. Якщо я опустився так низь-
ко, то в цьому є частка батьківської вини… 
На його місці я повівся б інакше. Не покинув 
би свого сина у скрутний момент. Справжнім 
батьківським розумінням я сприяв би тому, 
аби він повернувся на правильний шлях. А мій 
батько мені в цьому не допоміг».

9. Батько — завжди батько, навіть 
якщо він живе далеко

Кожна дитина має право на свого батька. 
Коли батько нехтує дітьми, забуває або поки-
дає їх, він тим самим наносить їм pану, котра 
ніколи не загоїться.

10. Батько — це образ Бога
Бути батьком — велике покликання, а не 

особистий вибір. У всіх дослідженнях із пси-
хології йдеться, що діти створюють для себе 
образ Бога на основі образу власного бать-
ка. Якщо мати молиться разом із дітьми, це 
— прекрасно, але звично. Якщо ж з дітьми 
молиться батько, вони ніколи про це не за-
будуть.

За книгою Бруно Ферреро «Ваші діти 
мають лише вас».

Пішов на смерть в ім’я любові

10 заповідей для батька 

Бабин Яр — одне з всесвітньо відомих місць трагедій, 
які стали символом Голокосту, урочище на північно-
західній околиці Києва. За два дні, 29 та 30 вересня 
1941-го, за офіційним історичними свідченнями, там 
розстріляли майже 34 тисячі євреїв. З інших дже-
рел, за 5 днів нацисти розстріляли майже 150 тисяч 
українських євреїв. Це були не лише жителі Києва, а 
й біженці з окупованих українських регіонів. Вони 
прибули до міста, надіючись на порятунок. 
Масові розстріли у Бабиному Яру та розташованому поруч із 

ним Сирецькому концтаборі проводили і пізніше, аж до звільнен-
ня Києва від окупації. Цей злочин тривав майже 103 тижні — що-
вівторка і щоп’ятниці. 

Під час німецької окупації Києва у 1941-1943 роках Бабин Яр 
став місцем масових розстрілів німецькими окупантами  євреїв та 
циган, мирного населення і радянських військовополонених, а та-
кож партійних та радянських активістів, підпільників, членів Ор-
ганізації Українських Націоналістів (переважно членів ОУН-м), 
заручників, психічно хворих, «саботажників», порушників ко-
мендантської години та тих, хто чимось не догодив владі "вищої 
раси", яка будувала свій "арійський світ". 

Ось декілька встановлених фактів: 10 січня 1942 року було 

страчено близько 100 матросів і командирів Дніпровського 
загону Пінської військової флотилії, а 18 лютого 1943 року — 
трьох футболістів київського «Динамо»: Миколу Трусевича, Іва-
на Кузьменка та Олексія Клименка (за деякими даними, частина 
футболістів була членами НКВС, що і стало причиною розстрі-
лу). Це створило підґрунтя для поширення після війни історії 
про так званий «матч смерті». У 1941—1943 роках у Бабиному 
Яру розстріляно 621 члена ОУН, серед них і відому українську 
поетесу Олену Телігу разом із чоловіком. 

У 1946 році на Нюрнберзькому процесі, згідно з висновка-
ми спеціальної державної комісії з розслідування нацистських 
злочинів під час окупації Києва, було наведено лише приблизне 
число розстріляних — 100 тисяч осіб. Різні публікації подають 
різні цифри кількості знищених у Бабиному Яру — від 70 тисяч 
до 200 тисяч осіб.

Олена Теліга – талановита поетеса, українська патріотка та людина трагічної долі.  Ця жінка мала дивовижну здат-
ність заворожувати мужчин лише своєю появою. У полон погляду її зеленкуватих очей потрапляли навіть невилі-
ковно байдужі чоловіки. Та взаємністю відповіла лише двом.

Дружина бандуриста 
Перебуваючи в Чехословаччи-

ні (сім’я емігрувала туди 1922 
року), Олена вподобала струн-
кого красеня-бандуриста, ро-
дом із Кубані, Михайла Телігу. 
Молоді люди стали нерозлуч-
ними. Найближче оточення 
вважало їх парою від Бога. 
Стосунки між закоханими ви-
різнялись повною довірою і 
взаємною відданістю. За рік до 
весілля Олена писала Михайлові: 
«Тільки така любов гарна, як у нас, 
коли вона не «каторга єгипетська», не 
обов’язок, а світле, радісне, вільне щастя! 
Любов неможлива без повного довір’я. А 
я вам вірю безмежно! Тільки будьте за-
вжди щирим, а я для вас — єдина».

1926 року вони повінчались у Празі. Та 
сімейне життя виявилося не таким вже й 
безхмарним. Із чоловіком Олена ділила 
радісні миті та важкі будні, останніх було 
чимало. Нестача грошей спонукала жінку 
змінювати місце роботи: вона і вчителю-
вала, і співала під акомпанемент чолові-
кової бандури у ресторанах, навіть про-
бувала бути манекенницею.

О.Теліга була відданою Михайлові. Вона 
піклувалася про нього, розділяла його за-

хоплення фотографією, хоча на 
це йшли останні гроші з сім’ї. 

Та її любов не була сліпою: 
Олена дозволяла собі флір-
тувати, захоплюватись ін-
шими мужчинами, та межу 
ніколи не переходила.

Муза ідеолога 
українського 

націоналізму
Через кілька років у її житті 

з’явився Дмитро Донцов, стар-
ший за неї на 23 роки. Він - один 

із яскравих діячів української історії, за-
сновник теорії інтегрального націоналізму. 
Попри відносну зовнішню непривабли-
вість - улюбленець жінок, як правило, непе-
ресічних. Його дружина, Марія Бачинська-
Донцова, була поетесою, журналісткою. У 
ньому приваблювала здатність цінувати 
жінку саме за хист та інтелект. 

О. Теліга писала про Д. Донцова подру-
зі: «…ти не уявляєш, який він мені доро-
гий … що це є: кохання, обожання, при-
язнь чи захоплення? … Мене мучає одне: 
при всій моїй великій любові до Михайла 
у мене нема до нього кохання. Життя є 
дуже тяжким для нас обидвох, а зокрема 
для мене, бо я з любови до Міші стараюся 

не показати йому брак кохання».
Стосунки Олени й Дмитра тривали та-

ємно до 1941-го, коли вона повернулася 
до окупованої німцями України. Д.Донцов 
пам’ятав О.Телігу довго, 1953 року написав 
про неї книгу «Поетка вогняних меж Олена 
Теліга».

Витримали перевірку і життям, і 
смертю...
У Києві поетеса організувала Спілку 

українських письменників і видавала тиж-
невик «Літаври». Дехто приносив вірші про 
Гітлера. Вона викидала їх у кошик. Хтось 
доніс. Німці арештували всіх членів Спіл-
ки. Михайло Теліга під час арешту назвався 
письменником, щоб бути разом із коханою.

За чотири місяці до цього Олена писала 
чоловікові: «Моє ти золотко рідне, мій най-
ліпший у світі Михайлику! Любий мій! Що 
буде в Києві? Як? Не знаю! І сумно мені, що 
ти не їдеш зі мною…»  Михайло приїхав 
до неї в Київ і вирушив у останню путь із 
дружиною. Це сталося у Бабиному Яру 
1942-го. За словами мистецтвознавця А. 
Горняткевича, він пішов із нею на смерть, 
як справжній лицар.

Подружні стосунки Олени та Михайла 
витримали перевірку і життям, і смертю...

Підготувала Олена ВАкОЛЮк.

Історії кохання видатних людей

Свята і празники 
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Паралімпійська збірна України 
стала чемпіоном світу з футболу в 
Аргентині. У вирішальному поєдин-
ку українці обіграли команду Ірану 
з рахунком 1:0. До фіналу світової 
першості «синьо-жовті» пробилися, 
здолавши Росію 4:2. Загалом на ЧС-
2017 наші збірники забили 25 голів 
та пропустили лише двічі. Це вже 
5-та перемога паралімпійської збір-
ної України на чемпіонаті світу — ра-
ніше українці перемагали на турнірі 
у 2001, 2003, 2009 та 2013 роках.

У 2-му турі групового раунду Ліги 
чемпіонів донецький «Шахтар» 
поступився на виїзді «Манчестер 
Сіті» 2:0, пропустивши після пере-
рви. Турнірне становище команд: 
«Манчестер Сіті» — 6 очок, «Наполі», 
«Шахтар» — по 3, «Фейєноорд» — 0. 
Наступну гру донеччани проведуть 
17 жовтня в Роттердамі з «Фейєно-
ордом».

Український борець греко-
римського стилю Жан Беленюк 
виборов золоту медаль Чемпі-
онату світу серед військовослуж-
бовців World Military Championship 
Wrestling-2017 у литовській Клай-
педі. Українець боровся у ваговій 
категорії до 85 кг. Здолавши борців 
з Вірменії та Азербайджану, у фіналі 
Беленюк переміг росіянина Євгена 
Салєєва. До слова, «золото» у вазі 80 
кг у цьому виді спорту в Литві вибо-
ров тернопільський борець Андрій 
Антонюк. Загалом на турнірі укра-
їнці завоювали 4 медалі — 2 золоті, 
срібну та бронзову. У загальному за-
ліку наша команда посіла 2-ге місце.

Київське «Динамо» на власному 
полі втратило очки в матчі з но-
вачком прем’єр-ліги — рівнен-
ським «Вересом» (0:0). Результати 
інших матчів 10-го туру УПЛ: «Зірка» 
– «Шахтар» – 2:4, «Сталь» – «Олімпік» 
– 1:1, «Маріуполь» – «Олександрія» 
– 1:1, «Карпати» – «Чорноморець» – 
1:1, «Ворскла» – «Зоря» – 1:1. Трійка 
лідерів: «Шахтар» — 25 очок, «Дина-
мо» — 23, «Ворскла» — 18.

Як і в першому колі чемпіонату 
серед команд другої ліги, терно-
пільська «Нива» у Вишнівці зіграла 
в «суху» нічию з чернівецькою «Бу-
ковиною». Четвірка лідерів: «Агро-
бізнес» — 30 балів, «Прикарпаття» 
(Івано-Франківськ) — 28, «Нива» 
(Тернопіль) — 19, «Львів» — 16.

У центральному поєдинку 12-
го туру вищої ліги чемпіонату 
Тернопільщини з футболу «ДСО-
Поділля» (Тернопільський р-н.) із ра-
хунком 2:1 здолало на власному полі 
лідера першості — великогаївський 
«Агрон-ОТГ» (Тернопільський р-н.). 
Таким чином «подоляни» включили-
ся в боротьбу за «бронзу». Четвірка 
лідерів вищої ліги: «Агрон-ОТГ» (12 
матчів) — 27 очок, «Бережани» (12 
ігор) — 25, чортківський «Кристал» 
(9), «ДСО-Поділля» (11) — по 21-му 
балу.

Представники Тернопільщини — 
теребовлянська «Нива» і «ДСО-
Поділля» (Тернопільський р-н.) 
вилетіли з розіграшу аматорського 
Кубка України за результатами по-
вторних матчів 1/16 фіналу. Перші 
поєдинки наші земляки заверши-
ли внічию – 2:2. Теребовлянці про-
грали чинному лідеру чемпіона-
ту Львівщини «Миколаєву» 0:1, а 
«ДСО-Поділля» зазнало поразки від 
«Факела» з Липовця Вінницької об-
ласті — 1:2.

Підготував Андрій ОМеЛЬНиЦЬкиЙ.

Спортивний калейдоскоп

Футбол | Чемпіонат Тернопільського району

Футбольні несподіванки

Воротарі-бомбардири
Кажуть, голкіпери не люблять виразу «стояти на воротах». Гравець цього амплуа Олександр Філімонов одно-
го разу зазначив: «Стоять слони в зоопарку, а воротарі грають». Справді, іноді голкіпери не лише тримають на 
замку власні володіння, а й забивають голи. Щоправда, трапляється таке нечасто.
Рожеріо Сені (на фото), Бразилія. За 

кар’єру бразилець забив 135 м’ячів. 2006-го 
Книга рекордів Гіннеса вручила йому сер-
тифікат найрезультативнішого голкіпера в 
історії. Сені належить ще один рекорд — 
590 перемог за один клуб. У 1992-у Рожеріо 
перейшов до «Сан-Паулу», з яким виграв 3 
чемпіонати Бразилії, 2 Кубки Лібертадорес 
і клубний чемпіонат світу. У дебютному 
матчі він парирував пенальті. Перший гол 
бразильський страж воріт забив 15 лютого 
1997-го. «Той день змінив усе моє футболь-
не життя. На телебаченні довго говорили 
про мій удар зі штрафного, до хрипоти 
сперечалися, чи повинен воротар узагалі їх 
пробивати», — розповідав Сені.

Він був справжнім лідером, капітаном 
команди, вселяючи впевненістю спокій в 
одноклубників. У складі національної збір-
ної Бразилії провів 17 ігор, але не забивав. 
Нині важко це уявити, але 2001-го Рожеріо 
хотів перебратися в лондонський «Арсе-
нал». Документи були готові, футболіст уже 
почав збирати речі, але президент «Сан-
Паулу» звинуватив голкіпера і його агента 
в підробці документів. У результаті замість 
трансферу в топовий європейський клуб 
Сені на місяць відсторонили від футболу. 
Ображений бразилець захотів негайно пе-
рейти куди-небудь, але згодом змінилося 
керівництво колективу, і він залишився. Як 
бачимо, недаремно.

У 2009-у під час тренувань 37-річний 
Рожеріо зламав ногу. Клуб розпочав пошук 
нового воротаря, який замінив би трав-
мовану легенду. Але він не звертав уваги 
на розмови про відправку його на пенсію. 
Працював над собою, чітко дотримувався 
вимог медиків і через півроку повернувся 
на поле, щоби провести ще декілька яскра-
вих сезонів. Наприкінці 2015-го, маючи 42 

роки, Сені повісив бутси на цвях.
Хосе Луїс Чілаверт, Парагвай. Друге 

місце в рейтингу воротарів-бомбардирів 
після Рожеріо Сені посідає цей легендар-
ний парагваєць. За 22 роки кар’єри на його 
рахунку 62 голи, забиті зі штрафних (17) 
і пенальті (45). 48 разів він відзначався у 
складі аргентинського «Велес Сарсфілда», 4 
— уругвайського «Пеньяроля» і по одному 
— іспанської «Сарагоси» та французького 
«Страсбурга». На відміну від свого бразиль-
ського колеги, Хосе забивав за національну 
збірну — 8 голів. Чілаверт — єдиний в істо-
рії світового футболу голкіпер, який зумів 
оформити хет-трик в офіційному матчі. В 
листопаді 1999-го, виступаючи в чемпіо-
наті Аргентини, футболіст Парагваю тричі 
розписався з пенальті у воротах «Ферока-
ріль Оесте».

У дитинстві щоразу, повертаючись до-
дому з футбольного майданчика, хлопчина 
плакав крокодилячими сльозами, адже, як 
інші хлопці, хотів забивати голи. Після чер-
гового такого випадку батько порадив сино-
ві: «Тобі ж ніхто не заважає бити штрафні і 
пенальті. Але тільки навчися робити це без-
доганно, щоби потім не доводилося стрім-
голов бігти до своїх воріт». Батькові слова 
надихнули Чілаверта. Завдяки щоденним 
багатогодинним тренуванням він оволодів 
навичками форварда. Забивав навіть із влас-
ної половини поля. Був справжнім бійцем, 
часто під час гри вдавався до бійки.

Тричі його визнавали найкращим гол-
кіпером світу. Про свої здобутки говорив 
скромно: «При моєму зрості 192 сантиме-
три в мене дуже маленька нога — 39-го роз-
міру, тому мені зручно та комфортно бити 
по шкіряному». Кар’єру гравця харизма-
тичний парагваєць завершив 2003-го у віці 
38 років. Деякий час працював футбольним 
експертом, телекоментатором на телебачен-
ні і несподівано пішов у велику політику, 
оголосивши про наміри стати президентом 
Парагваю. Хтозна, може колись ми дізна-
ємося про Чілаверта-політика.

Михайло Бурч, Україна. Цей багато-
гранний український голкіпер наводив жах 
на колег задовго до появи Чілаверта і Сені. 
В середині 1980-х років луцьку команду 
«Торпедо» з Бурчем у воротах прийняв тоді 
ще молодий тренер Мирон Маркевич. Не-
високий на зріст страж воріт вирізнявся не 
лише хорошою реакцією, а й нездоланною 
жагою до бомбардирських подвигів. Коли 
він почав забивати, тогочасна преса полю-
вала на нього, а вболівальники масово хо-
дили «на Бурча». Перші кроки на футболь-
ній ниві Михайло робив у 1977 році. Грав 
також за івано-франківський «Спартак», 

луцьку «Волинь», польський «Сточньовец» 
із Плоцька, варшавський «Гутнік», словаць-
кий «Гемлон», рівненський «Верес», золо-
чівський «Сокіл» і калуський «ЛУКОР».

Бомбардирські якості відкрив у собі у 
«Волині». «Нашій команді в кількох іграх 
не вдалося забити з 11-метрової позна-
чки. Після одного з тренувань я підходжу 
до Маркевича і кажу: «Навіщо ви хлопців 
мучите? Давайте я буду бити пенальті». 
«Давай. Але якщо не заб’єш — більше під-
ходити до «позначки» не будеш», — відпо-
вів Богданович. І от граємо з Вінницею — 
пенальті! Я підійшов і забив. З того часу так 
і повелося. Вболівальники кричали з три-
бун: «Міша, гол буде?!» Я їм махав рукою: 
«Так, буде, не хвилюйтеся». Новатором 
себе не відчував, адже в ті часи за Івано-
Франківськ грав Тарас Белей. Цей голкіпер 
також забивав неодноразово», — згадував 
в інтерв’ю Бурч.

Загалом у другій лізі СРСР Михайло за-
бив близько 15 м’ячів, найбільше (5) — у 
1987 році. Продовжив подвиги і за кордо-
ном. Повернувшись у вже незалежну Украї-
ну, одразу вписав своє ім’я в історію, ставши 
першим воротарем-бомбардиром україн-
ського чемпіонату. Цікаво, що за підсумка-
ми одного із сезонів луцький голкіпер із чо-
тирма забитими м’ячами розділив першість 
серед бомбардирів своєї команди разом із 
півзахисником Дмитром Топчієвим.

Закінчуючи кар’єру в командах нижчих 
дивізіонів, Бурч стабільно засмучував во-
ротарів суперника. Здебільшого намагався 
бити «по голкіперу», витримуючи мікро-
паузу і дивлячись, в який кут той збира-
ється стрибнути. Декілька разів виконував 
11-метровий у стилі Антоніна Панєнки. За 
такі дії його навіть оштрафували у словаць-
кому «Гемлоні». За власною оцінкою, забив 
близько півсотні голів.

Костянтин Стародубовський — колиш-
ній голкіпер овідіопольського «Дністра», 
який вперше зіграв 100 офіційних матчів на 
нуль. Він також є рекордсменом за кількістю 
воротарських голів за турнір — 6 у сезоні 
2006/07 другої ліги. 23 жовтня 2006-го йому 
вистачило 6 хвилин, щоби двічі вразити во-
рота «Оболоні-2». До того моменту кияни 
вигравали 2:1, але на 87-й і 90+3-й хвилинах 
воротар-бомбардир приніс своїй команді 
перемогу. Навряд чи хтось повторить найго-
ловніше досягнення Стародубовського того 
сезону: голкіпер пропустив стільки ж голів, 
скільки і забив — 6.

У наступному номері «Подільського сло-
ва» ви дізнаєтеся, які ще українські воро-
тарі відзначалися голами.

Андрій ОМеЛЬНиЦЬкиЙ.

Футболісти Підгороднього — найкращі!
Футбол | Юнацький турнір

Результати вищої ліги: Дубівці – Плотича – 1:3, Біла – Шляхтинці 
– 1:4, Озерна – Велика Березовиця – 1:5, Великий Глибочок – Острів 
– 0:4, Великі Бірки – Залізці  – 3:1, Великий Глибочок – Плотича – 0:6, 
Біла – Дубівці – 1:2. Команди з Плотичі і Великих Бірок сперечаються 
за чемпіонство, маючи по 44 очки. Результати першої ліги: Товсто-
луг – Білоскірка – 1:3, Прошова – «Динамо» (Тернопіль) – 7:3, Івачів 
– Малий Ходачків – 3:0 (+:–), Пронятин – Соборне – 1:1, Велика Лука 
– Забойки  – 1:0, Мишковичі – Байківці – 2:1. Турнірне становище 
пелотону лідерів за два тури до закінчення чемпіонату: Івачів — 53 

бали, «Динамо» — 47, Прошова — 43, Біло-
скірка — 38.

Друга ліга: Кутківці – Великі Гаї  v 5:3, 
Драганівка – Смиківці – 3:0 (+:–), Баворів – Козлів – 4:0, Дичків – До-
маморич –  3:0 (+:–), Дичків – Драганівка – 2:1. Дичків і Баворів на-
брали по 28 балів, у Кутківців 27 очок, 22 — у Великих Гаїв. Вони 
змагаються за право грати в першій лізі. Результати матчів між ко-
мандами, які борються за 9-16 місця: Гаї- Шевченківські – Лозова – 
1:5, Чистилів – Курники  – 7:2, Настасів – Острів-2  – 3:0 (+:–), Стегни-
ківці – Петриків – 6:3.

Юрій БУЧиНСЬкиЙ, заступник голови  
Тернопільської районної федерації футболу.

24 вересня в Підгородному Тернопільського району 
відбувся футбольний турнір «Шкіряний м’яч» серед 
юнаків до 16 років. 
У ньому взяли участь команди Драганівки (представник — Дми-

тро Піговський), Забойок (Андрій Чернецький) і Підгородного (Роман 
Монько). Зі вступним словом і привітаннями до учасників звернулися 
Підгороднянський сільський голова Сергій Чапрак, головний суддя 
турніру Андрій Івегеш та представник Забойок Андрій Чернецький.

За підсумками змагань, перемогу вибороли господарі, 2-ге місце 
здобула Драганівка, 3-тє — Забойки. Спортсменів нагороджено грамо-
тами, кубками і медалями. Команда-переможець отримала футболь-
ний м’яч. Окремі нагороди в номінаціях: кращий воротар — Сергій 
Матвіїшин; кращий захисник — Олександр Танасишин; кращий на-
падник — Владислав Швець; кращий бомбардир — Тарас Гуцуляк. 
Учасники змагань висловлюють щиру вдячність Сергієві Чапраку за 
підготовку турніру, а рефері — за справедливе суддівство.

Прямуємо до фінішу
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Оголошення

Все буде смачно

В теплий дощик народився і в тарілку попросився
Грибний сезон у розпалі, тому саме час готувати смачні й поживні страви з грибами. Ці дари лісу надають їстівним витворам господинь такий аромат, 
перед яким не встоїть жоден привереда-гурман. А велика кількість способів приготування цього продукту відкриває широкі можливості для кулінар-
ної творчості. Тож готуйте ситні й оригінальні страви з лісових грибів за поданими рецептами.

Різотто з білими 
грибами
Знадобиться: 500 г білих гри-

бів, по 100 г вершкового масла і 
сиру, 1 л бульйону, 3 зубки часнику, 
2 склянки білого сухого вина, 1,5 
склянки нешліфованого непропа-
реного рису, по 1 шт. моркви, ко-
реня петрушки і цибулі, запашний 
мелений перець, сіль.

Підготувати гриби, крупно на-
різати. З обрізків кореня петруш-
ки, моркви і грибів приготувати 
овочевий бульйон, процідити його 
через марлю. У глибокій сковоро-
ді розігріти невелику кількість 
оливкової олії, обсмажити сухий 
рис. Коли він вбере масло, влити 
вино, перемішати, поступово по-
рціями додавати бульйон, поки 
він покриє рис на 1-1,5 см вище, 
випарити його впродовж 15-20 хв. 
На 1 ст. л. масла в іншій сковороді 
обсмажити розчавлений часник 
протягом 1 хв. Вийняти його, а на 
сковороду викласти гриби, сма-
жити їх до рум’яності, додати нарі-
зану цибулю і смажити ще 2-3 хв., 
поперчити й посолити. Викласти 
гриби до рису, накрити кришкою 
і на найменшому вогні тушкувати 
5-10 хв. Посипати різотто сиром, 
кропом, додати решту масла, пе-
ремішати ретельно протягом 1-2 
хв., залишити під кришкою на 
плиті ще на 3 хв., вимкнувши во-
гонь. У правильно приготованому 
різотто рис має вийти м’яким зо-
вні і трохи твердим всередині.

Плов з лісовими
грибами
Для плову використовують білі 

гриби, підосичники, маслюки. 
Можна взяти і печериці.

Спочатку гриби відварюємо, 
потім у глибокій сковороді обсма-
жуємо разом з цибулею і натер-
тою морквою. Солимо за смаком, 
додаємо рис і доливаємо обереж-
но окропом так, щоб вода була на 
сантиметр вище рису.

Доводимо до кипіння і зменшу-
ємо вогонь до мінімуму, якщо пли-
та електрична, вимикаємо зовсім. 

Плов під кришкою повинен ще по-
мліти півгодини, а то й більше.

Перед подачею все добре пере-
мішуємо. Можна додати в такий 
плов шматочки шинки або копче-
ної курячої грудки, але і без цьо-
го виходить смачно. До речі, так 
само можна приготувати гриби з 
гречкою.

Хліб, фарширований 
грибною начинкою
Знадобиться: 1 буханка хліба, 

300 г грибів, 2 шт. болгарського 
перцю, 1 маленька цибулина, 150 г 
твердого сиру, сіль, перець.

Гриби й цибулю порізати, об-
смажити до золотистого кольо-
ру, посолити, поперчити. Перець 
порізати та злегка обсмажити до 
м’якості, посолити, поперчити. 
Змішати з грибами й цибулею. 
Сир натерти.

Із хліба зрізати верхівку та 
вибрати м’якушку. Наповнити 
його смаженими грибами з ово-
чами, зверху присипати сиром. 
Поставити в духовку під гриль 
на 5-7 хвилин, доки сир не роз-
плавиться.

Грибний паштет
Знадобиться: 1 кг підберезни-

ків, 1 цибулина, 1 морквина, 75 мл 
олії, сіль і чорний мелений перець.

Цибулю подрібнити, обсмажи-
ти в олії, потім додати до неї терту 
моркву. Тушкувати овочі на неве-
ликому вогні близько 6 хвилин.

Гриби варити 20 хвилин після 
закипання подрібнити в блендері. 
Приправити сіллю, перцем. Дода-
ти засмажку, перемішати. Паштет 
подавати з грінками.

Мачанка з грибів 
Знадобиться: 500 г свіжих лісо-

вих грибів (краще білих) або шам-
піньйонів 80 г вершкового масла, 1 
ст. ложка борошна, 100 г сметани, 
100 г вершків, 200 г молока, спеції.

Гриби помити і нарізати тон-
кими пластинами. Вершкове мас-
ло розігріти на сковороді, додати 
борошно і, постійно помішуючи, 

смажити до золотистого кольору. 
Потім невеликими порціями до-
ливати молоко, швидко розмішу-
ючи, і варити до утворення одно-
рідної маси (густої, як сметана). 
Додати вершки.

Гриби тушкувати на вершково-
му маслі до готовності, змішати із 
соусом і варити 5 хвилин. Напри-
кінці додати сметану. Заправити 
перцем, сіллю. Готову мачанку по-
дають гарячою з хлібом або кар-
топляним пюре. Смакує вона й з 
дерунами та картопляниками.

Курячі грудки 
в соусі з лисичок 
Знадобиться: 4 курячих філе 

(грудки), 5 варених яєчних жовт-
ків, 300 г лисичок, 2 головки цибулі, 
70-80 г вершкового масла, 250 мл 
курячого бульйону, панірувальні 
сухарі, петрушка. 

Дрібно нарізані лисички об-
смажити з цибулею в олії, додати 
петрушку і жовтки. Пропустити 
отриману суміш через м'ясорубку. 
Куряче філе відбити й намазати 
грибним фаршем, загорнути ру-
летом і обмотати ниткою. Рулети 
обкачати в панірувальних сухарях 
й обсмажити у вершковому маслі. 
Потім зняти нитки і викласти об-
смажені рулети у високу сковоро-
ду, залити курячим бульйоном і 
запікати в духовці 15 хвилин. По-
давати, посипавши петрушкою.

Смачного!

Гуси й черепаха
Жили-були два гусаки й черепаха, вони міцно 

дружили один з одним. Одного разу влітку їхнє озе-
ро пересохло, і друзі вирішили вирушити на пошуки 
нового. Оскільки черепаха не вміла літати, гуси за-
пропонували нести її. Кожний взяв у дзьоб проти-
лежний кінець палиці, а черепаха вчепилася зубами 
за її середину. Звичайно, єдине, чого не можна було 
робити черепасі, – це розмовляти під час польоту.

Нарешті всі троє злетіли. Звірі привітно кричали 
їм і махали услід. Раптом хтось засміявся і сказав: 
«Дивіться, дивіться, черепаха літає!» Вона розсерди-
лася й вигукнула: «Не бачу в цьому нічого смішного!» 
І тієї ж миті звалилася на землю. Тов-
стий панцир урятував її. Черепаха 
подумала: «Шкода, що я не три-
мала рот на замку». Зітхнувши, 
вирушила шукати нове озе-
ро, але вже пішки.

Мораль: не кажи зайвого, 
іноді варто промовчати.

Загадки
Лабіринт Я порою дощовою — 

Наче дах над головою.
При собі мене тримають,
А як дощ  пройде — складають. (Парасолька)

* * * * * * * * * * * * *
В полі жовті промінчата
Шелестять, немов зайчата,
А вусаті ж їхні віти!
Що це, друзі? 
Мабуть… (Жито)

* * * * * * * * * * * * *
У бабине літо
Легке срібне сито,
Не руками ткане,
Летить ось над нами.
Що ж це, дитинко?
Це — … (Павутинка)

* * * * * * * * * * * * *
Дуже я потрібна всім:
І великим, і малим.

Всіх я розуму учу,
А сама завжди мовчу. (Книга)

* * * * * * * * * * * * *
У лісі зростав,
У столяра побував,
В кімнаті оселився,
Полотном укрився. (Стіл)

Знайди відмінності

Дитячий майданчик


