
Церковний  
календар  
УГКЦ 2018

Родина Бандери: 
під своїм та чу-
жим прізвищем

8-9

5

Як відпо-
чивають  
футболісти

15

Реклама

Тема тижня

ПодільськеГазета Тернопільської районної ради

№1 (5260)    П'ятниця, 5 січня 2018 року 16 сторінок

facebook.com/ 
PodilskeSlovo

Соціальне забезпечення
З 1 січня розмір мінімальної зарплати ста-

новитиме 3723 грн на місяць. Прожитковий 
мінімум встановлено: на рівні 1700 грн — з 1 січ-
ня 2018 року, 1777 грн — з 1 липня, 1853 грн — з 
1 грудня 2018 р.

Значно зросте і зарплата вчителів — на 
25%. Тепер педагоги отримуватимуть до 6500 
грн, а в разі успішного проходження атестації — 
ще 20% надбавки до зарплати.

Щодо мінімальної пенсії, то її розмір з 1 
липня збільшиться до 1435 гривень, а з 1 грудня 
— до 1497 гривень. Також відбудеться перера-
хунок пенсій військовослужбовців. Їх підвищать 
в середньому на 1500 грн. А грошові виплати 
військовослужбовцям збільшать у 4,5 раза.

Запроваджено встановлення пенсії овдові-
лому подружжю чорнобильців, незалежно від 
зв’язку смерті з катастрофою.

 
Медицина
Запроваджується національна страхова 

система, яка буде покривати лікування кожного 
українця. Люди матимуть можливість самостій-
но вибирати собі лікаря, незалежно від місця 
проживання. Безкоштовною буде первинна і 
екстрена допомога, а також базові аналізи, а ось 
стоматологія, навпаки, буде платною. Заробітна 
плата лікарів залежатиме від кількості пацієнтів. 
Очікується, що конкуренція між лікарями буде 
високою, що забезпечить кращу якість надання 
послуг.

Крім того, заклади охорони здоров’я 
зобов’язані звітувати за зібрані благодійні вне-
ски з фізичних та юридичних осіб. А кількість 
безкоштовних препаратів, передбачених 
програмою «Доступні ліки», збільшиться 
щонайменше на 10 торгових назв і на дві діючі 
речовини для лікування серцево-судинних за-
хворювань, а також діабету 2 типу.

Ціни
Подорожчають сигарети. Якщо сьогодні пач-

ка сигарет кoштує в середньoму 23-24 гривні, то 
тепер курцям доведеться платити на 6 грн більше.

Підвищиться ціна на горілку приблизно на 
1 грн за пляшку 0,5 літра, у зв’язку зі зростанням 
на 91 коп. собівартості її виробництва. 

Зникне молоко другого ґатунку. Переробні 
підприємства більше не зможуть купувати про-
дукт у селян, а тільки в спеціалізованих фермер-
ських господарствах.

Збільшаться граничні тарифи на фіксова-
ну телефонію приблизно на 8,3%. «Укрпошта» 
підвищить тарифи на пересилання поштових 
відправлень в середньому на 16%, а міжнарод-
них — на третину.

Зате подешевшають автомобілі, оскільки 
знизяться ставки ввізного мита для нових лег-
кових автомобілів із країн Євросоюзу. Зокрема, 
електрокари можна буде придбати без ПДВ (20% 
вартості), акцизу (109 євро) та ввізного мита. 

Нижчими будуть ціни на послуги з переве-
зення пасажирів на електротаксі.

Комунальна сфера
Зросте ціна на електроенергію. Вже від 1 

січня вона подорожчає на 9,5%, а до кінця року 
— ще на 6%. Також запрацює реєстр власників 
субсидій і розпочнеться монетизація субсидій.

Крім того, в Україні заборонено утилізувати 
сміття без переробки та сортування, тож від-
тепер громадяни зобов’язані відокремлювати 
харчові відходи, пластик, скло, а також розділя-
ти сміття на можливе для повторного викорис-
тання, для поховання і небезпечне.

Освіта
У школи повернеться 12-річне навчання. 

Це стосується тих, хто піде до  школи першого 
вересня цього року. 

Повну загальну середню освіту поділять на 
три рівні: початковий, базовий і профільний. 
Головний фокус змін буде спрямований на по-
чаткову освіту. Йдеться про перші-четверті кла-
си. Це той фундамент, на якому будуватиметься 
Нова українська школа. 

Згідно з новими правилами, учні здавати-
муть ЗНО не тільки після 12-го класу, а й піс-
ля 9-го. 

Суд
Українці зможуть подати до суду, не виходя-

чи з дому. Через свій комп'ютер можна брати 
участь у судовому процесі. Для цього створять 
електронний суд.

Реформи для водіїв
Зокрема, йдеться про фото- і відеофіксацію 

порушень ПДР, обмеження швидкості руху 
в населених пунктах до 50 км/год. Штраф за 
перевищення швидкості становитиме 3400 грн, 
збільшиться штраф за керування транспорт-
ним засобом без прав у 20 разів. Збільшили 
відповідальність за керування автомобілем у 
нетверезому стані. Тепер водії знову отримува-
тимуть «листи щастя». А термін дії водійського 
посвідчення, отриманого вперше, становитиме 
2 роки. 

Також дороги місцевого значення пере-
йдуть в управління місцевій владі. Розпочне 
роботу Дорожній фонд.

Кордон
З 1 січня 2018 року на українському кордо-

ні запрацює система біометричного контр-
олю для іноземців і для осіб без громадянства. 
Якщо особа вперше в’їжджає в Україну, то вона 
зобов’язана залишити відбитки 5 пальців.

Змінено і процедуру виїзду автомашин 
з України до країн-членів ЄС. Власники 
зобов’язані мати відповідний талон про про-
ходження технічного огляду транспортного 
засобу.

Також з 1 січня для українців спрощено візо-
вий режим з Японією і набув чинності безвізо-
вий режим між Україною та Об’єднаними Араб-
ськими Еміратами.

Календар
Кабінет Міністрів вніс зміни до календаря 

святкових та вихідних днів. Уже в грудні 2017-го 
на католицьке Різдво, 25 грудня, українці отри-
мали вихідний день. Натомість тепер 2 травня 
— робочий день.

Підготувала Лілія КУЛЕНИЧ.

Із 1 січня 2018 року в Україні набуває чинності низка за-
конів, указів і постанов. Які з них найсуттєвіше вплинуть на 
життя українців? Про це читайте у нашому матеріалі.

Які зміни принесе краянам рік 2018?

Відчиняйте двері ясенові!
Вже Різдво ступає на поріг —

Знак добра й Господньої любові
В світлі Віфлеємської зорі.

Хай це світло лине в кожну хату, 
В кожнім серці свій залишить слід!

Будьте дужі, щирі і багаті,
Щастя вам і довгих многих літ!

Початок 
 о 14 год.

Епідемія  
XXI століття 4
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74 військовополонених, серед 
яких було й троє наших земляків, 
звільнили 27 грудня. Тернопіль-
щина зустріла своїх героїв над 
ранок 30 грудня. «Емоції радості, 
щастя, хвилювання та безмеж-
ної любові, — зазначив Степан 
Барна, — сьогодні відчувають не 
тільки родини, які зустрічають 
своїх синів, чоловіків, братів… Я 
також переймався цією пробле-
мою, відчував її протягом остан-
ніх двох років, бо часто бачився 
з родинами, спілкувався з ними, 
чув багато прохань, клопотань, 
молитов щодо повернення хлоп-
ців з полону. І найважливіше те, 
що всі троє — Олексій, Василь та 

Володимир  —  повернулися до-
дому. Це сталося завдяки спіль-
ній роботі Президента України 
Петра Порошенка та команди, 
яка вболівала за визволення по-
лонених».

Степан Барна наголосив: «Троє 
наших хлопців повернулися з 
полону, а це означає, що одна зі 
страшних для нас сторінок війни 
перегорнута. Тепер наше завдан-
ня — зробити все, щоб хлопці по-
вернулися до життя, створити їм 
умови для їхньої самореалізації». 

Голова ОДА також нагадав, що 
обласна державна адміністрація 
підтримує бійців та їхні родини. 
Зокрема, цього року розпочали 

фінансувати програму підтрим-
ки родин військовополонених. 
Також за рахунок обласного 
бюджету забезпечують оздо-
ровлення в санаторіях області 
військових, демобілізованих та 
членів їхніх сімей.

 А вже 1 січня, після того, як 
хлопці насолодилися домашнім 
затишком, голова Тернопільської 
ОДА Степан Барна та обласної 
ради Віктор Овчарук повечеряли 
з ними та обговорили подальші 
плани на майбутнє.  

На часі

Кримінал

Героям слава!

Вифлеємський Вогонь Миру 
тернопільські пластуни передали 
Олександру Похилому
Урочиста передача відбулася 3 січня, напередодні Різдвяних свят. 

Поширення символічного вогню, запаленого на місці народження 
Ісуса Христа, це —міжнародна щорічна скаутська акція до святку-
вань Різдва Христового. 

Вифлеємський Вогонь Миру як світло тепла, злагоди і сподівання 
мандрує світом, долаючи кордони і єднаючи християн. Світло свічки 
є символом добра, душевного спокою, любові до людей і до світу. 
Водночас  цей промінчик є проявом солідарності з усіма, хто пере-
буває далеко. Традиційно Вогонь Миру привозять на українсько-
польський кордон, звідки розвозять у різні куточки України — май-
же до кожної домівки.

На Тернопільщині вшанували пам'ять  
Андрія Дрьоміна
3 січня, у день народження загиблого під час українсько-російської війни героя 
Андрія Дрьоміна («Світляк»), вшанували його пам'ять. Відбулося це біля мемо-
ріальної дошки, яку встановили у 2016 році на будинку (вул. С. Крушельницької, 
51), де Андрій проживав. Помолився з усіма за упокій душі загиблого бійця і 
голова Тернопільської ОДА Степан Барна.

Степан БАРНА: «Троє наших хлопців 
повернулися з полону, а це означає, 
що одна зі страшних для нас сторінок 
війни перегорнута» 
Сьогодні ми щасливі, що перегорнули одну зі страшних  для нас сторінок війни, і троє 
наших хлопців з Тернопільської області — Олексій Кодьман, Василь Гулька та Володи-
мир Бачинський —  повернулися з полону живими-здоровими. На цьому наголосив 
голова Тернопільської ОДА Степан Барна під час зустрічі бійців, які понад два роки 
перебували у полоні луганських та донецьких бойовиків. 

У Тернополі викрили 
чиновника–хабарника

Військовим,  
які були в полоні,  
дадуть по 100 тисяч 
Про це заявив міністр соці-

альної політики Андрій Рева.
Орієнтовно, хлопцям, за 

час їх полону, нарахують со-
ціальний стаж, до того ж 
виплатять по 100 тисяч 
гривень. Крім того, якщо вій-
ськовослужбовець потрапив 
у полон, цей термін йому за-
рахують як учаснику бойових 
дій — у потрійному варіанті.

До слова, сьогодні в регіо-
нальних управліннях соцполі-
тики збирають інформацію 
про бійців та їх потреби.

Він наголосив: «Наше завдання 
зробити так, щоб всі зрозуміли: 
смерть хлопців, які загинули під 
час російсько-української війни, 
не була даремною. Вони віддали 
свої життя, щоб бути прикладом 
для наслідування, прикладом, як 
потрібно любити рідну землю».

Степан Барна зауважив, що ра-
ніше ми зверталися до історії, до 
подвигу Січових стрільців, звитя-
ги козаків, вояків Української по-
встанської армії, а сьогодні маємо 
новітніх героїв, які загинули у бо-
ротьбі за незалежну державу.

«Очевидно те, що змінюєть-
ся не лише країна, а й свідомість 
кожного з нас. Сьогодні 
ми молимося за упо-
кій душ героїв та 
пам’ятаємо про них 
і на їхньому прикла-
ді будемо виховувати 
майбутні покоління. 
Минулого року  вста-
новили меморіальні 
дошки майже на всіх 
школах, де навчалися 
бійці, а це є елементом 
не тільки вшанування 
їх пам’яті, а й вихован-
ня дітей, які, йдучи до 
школи, бачитимуть їхні 
обличчя й усвідомлюва-
тимуть, хто подарував їм 
мир та дав можливість буду-
вати нову Україну», — зазна-
чив голова ОДА. 

Андрій Сергійович Дрьомін (народився 3 січня 1982 
р. у с. Великий Глибочок Тернопільського району, за-
гинув 10 серпня 2014 р. поблизу Іловайська Донецької 
області) — український військовий, рядовий міліції 
(Міністерство внутрішніх справ України), боєць-
гранатометник батальйону «Азов».

Єдиний син у батьків-вчителів, одружитися не встиг. 
Працював у кузні, займався художнім ковальством.

Загинув у ході зіткнення з терористами під час комп-
лексного обстрілу позицій українських військових. Тоді 
було вбито двох бійців, п'ятьох — поранено. Андрій за-
гинув разом із Миколою Березовим, який кинувся його ря-
тувати, але й сам потрапив під обстріл.

На знешкодження тваринного 
могильника під Тернополем 
потрібно 3,2 млн грн 
На будівництво споруд для 

утилізації відходів тваринного по-
ходження на території Тернопіль-
ської філії ДП «Укрветсанзавод» 
місцева влада планує виділити 3,2 
млн грн. Такі заходи передбачені 
програмою, яку в останні дні груд-
ня прийняли депутати Тернопіль-
ської облради, повідомляють в 
обласному управлінні Держпрод-
споживслужби.

«Внаслідок безгосподарної 
виробничої діяльності накопичи-
лося близько 5 тис. тонн відходів 
тваринного походження, які міс-
тяться на відкритому майданчику 
підприємства. Ці відходи гниють, 
забруднюють повітря та ґрунти, 
створюючи загрозливу ситуацію», 
— йдеться у повідомленні.

У споживслужбі прокоментува-
ли, що програма передбачає спо-
рудження траншеї для захоронен-
ня. Кошти мають бути виділені 
з обласного, Тернопільського 
районного та Острівського сіль-
ського бюджетів.

Після модернізації роботу за-
воду планують відновити.

«Станом на кінець 2017 року 
на території області діяло 64 
м’ясопереробних підприємства, 

154 свиногосподарства, у яких 
утримували 156 тисяч свиней, 46 
ферм ВРХ і 29 тисяч голів худоби, 
16 птахогосподарств. Кількість 
побічних продуктів тваринного 
походження становить близько 
5 тисяч тонн в рік. Закриття чи 
призупинення діяльності заводу 
може призвести до забруднен-
ня навколишнього середовища 
рештками, які не буде де утилізу-
вати», — йдеться у повідомленні.

Будівництво заплановано 
здійснити в один етап у 2018 
році.

Нагадаємо, що у травні 2017 
року на території ветсанзаводу, 
що розташований у селі Острів 
Тернопільського району, сталася 
аварійна ситуація. Нагромаджена 
маса відходів тваринного похо-
дження знесла бетонну огорожу, 
купа рештків перемістилася за 
межі підприємства.

Як виявилося, на територію 
підприємства завозили тварин-
ницькі рештки й тоді, коли їх не 
переробляли. Після цього суд за-
боронив заводу здійснювати ді-
яльність до завершення екологіч-
ної експертизи. 

Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією під 
процесуальним керівництвом прокуратури затримали  на ха-
барі головного інспектора управління державної архітектурно-
будівельної інспекції у Тернопільській області.  

Правоохоронці встановили, що посадо-
вець через посередника вимагав  у місцево-
го підприємця 6200 гривень за сприяння у 
безперешкодному проведенні будівельних 
робіт та незастосування до нього штрафних 
санкцій за результатами проведеної пере-
вірки. 

Оперативники спецслужби затримали 
зловмисника разом із посередником під час 
отримання неправомірної вигоди біля при-
міщення інспекції.  

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368  Кримінального 
кодексу України, у рамках якого вирішується питання про оголошення 
підозри. Триває досудове слідство.

Сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ  
в Тернопільській області.
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Президент Петро Порошенко підписав Закон «Про внесен-
ня змін до розділу X «Перехідні положення» Земельного 
кодексу України», ухвалений Верховною Радою 7 грудня 
2017 року. Документом продовжує на один рік (до 1 січня 2019 
року) строк дії мораторію на продаж чи відчуження іншим спо-
собом земель сільськогосподарського призначення. «Реалі-
зація Закону дасть змогу забезпечити формування належного 
нормативно-правового забезпечення функціонування ринку 
земель сільськогосподарського призначення», — йдеться у по-
відомленні прес-служби Президента.

Петро Порошенко підписав Закон про посилення відпові-
дальності за несплату аліментів, повідомили у прес-службі 
Президента 4 січня. «Документ спрямований на забезпечення 
належного виконання рішень щодо стягнення аліментів. Закон 
дасть змогу зменшити заборгованість зі сплати аліментів, а та-
кож забезпечить належне утримання осіб, які отримують алі-
менти», – йдеться в повідомленні. Законом, зокрема, визначені 
нові способи покарання боржників, які мають заборгованість зі 
сплати аліментів у розмірі, що перевищує суму, яка мала бути 
сплачена за 6 місяців. Так, встановлюється тимчасове обмежен-
ня таких осіб у праві виїзду за межі України, у праві кермування 
автомобілем, користуванні вогнепальною мисливською, пнев-
матичною зброєю, у праві на полювання. Закон передбачає і 
«суспільно корисні роботи» для порушника.

Громадянам України, які є потерпілими від нещасного ви-
падку на виробництві або від професійного захворювання, 
що спричинили втрату працездатності, та членам їх сімей 
від 1 січня 2018 року уряд збільшив розмір страхових ви-
плат. Про початок дії відповідної постанови повідомляє прес-
служба Міністерства соціальної політики. У відомстві уточили, 
що з початком року виплати постраждалим на виробництві бу-
дуть збільшені для майже 174 тис. осіб, а з 1 березня 2018 року 
– для 207 тис. осіб. Передбачається витратити на реалізацію 
цього плану 2,1 млрд грн з бюджету Фонду соцстрахування.

З нового року у Польщі набули чинності нові правила пра-
цевлаштування іноземців. Тепер заяви-доручення польських 
працедавців замінюють платними дозволами на сезонну роботу. 
Про це зазначила директор Повітового управління праці в місті 
Ґруєц Мазовєцького воєводства Мажанна Скочек. За її словами, 
іноземець не може виконувати тепер роботу довше, ніж дев’ять 
місяців впродовж року, який рахують від дати в’їзду людини на 
територію Польщі. До слова, вартість нового документа (дозво-
лу на сезонну роботу) коштуватиме 30 злотих. Їх видаватимуть у 
кількох сферах: гастрономії, садівництві, туризмі та рільництві. 

Міністерство закордонних справ України застерігає від по-
їздок до Росії через систематичні провокації російських 
спецслужб проти українських громадян, підтверджені і за-
документовані Службою безпеки України. Про це повідомив 
Департамент консульської служби МЗС.
«Подорож українців до Росії — нерідко квиток в один кінець. 
То чи варто ризикувати власною свободою і спричиняти муки 
рідним?!.» — йдеться у повідомленні. Як наголошується, Служба 
безпеки України 3 січня поінформувала, що російські спецслуж-
би вчинили чергову антиукраїнську провокацію, незаконно за-
тримавши у Москві громадянина України, учасника антитеро-
ристичної операції Олега Негоду, який їхав до своїх родичів, і 
ще раз наголосила, що «ФСБ РФ полює на наших співвітчизни-
ків на російській території, тому поїздки до країни-агресора є 
вкрай небезпечними».

1 січня в Україні набули чинності нові європейські стандар-
ти щодо шоколаду. Якщо вимоги ДСТУ були добровільними, 
то ці стандарти є обов’язковими. За новими стандартами, «шо-
коладом» зможе називатися лише той продукт, в якому буде не 
менше 35% какао-продуктів. А в шоколадній цукерці з начинкою 
має бути не менше 25% шоколаду. У молочному шоколаді має 
бути не менше 25% какао-продуктів та не менше 14% молочних 
продуктів. У білому шоколаді – не менше 20% какао-масла та не 
менше 14% молочних продуктів. Нагадаємо, раніше заступник 
міністра аграрної політики та продовольства України з питань 
європейської інтеграції Ольга Трофімцева заявила, що фактич-
но українські виробники уже виконують ці вимоги. 

На Тернопільщині зібрали рекордні врожаї цукрового бу-
ряка та соняшника. Відтак, зібрано 1,661 млн тонн буряка при 
врожайності 562 ц/га, що на 27% більше показників минулого 
року. Загалом буряком було засіяно 29,5 тисяч гектарів. Соняш-
ник посадили на території області на площі 82 тисячі гектарів. 
Аграрії зібрали 232,7 тис. тонн, урожайність – 28,4 ц/га.

Близько 200 дітей зі східних областей України, а саме з міст 
Рубіжне та Сєвєродонецьк Луганської області та з кількох 
районів Донецької області, проведуть Різдвяні свята на 
Тернопільщині. Відбудеться це в рамках культурної акції «Схід 
та Захід разом». Перша черга дітей прибула у вівторок, 2 січня. 

Анoмaльнo теплу пoгoду i дaлi передбaчaють нa 
Тернoпiльщинi. Зa прoгнoзaми Укргiдрoметеoцентру, зaхiдний 
регioн упрoдoвж першoї декaди сiчня перебувaтиме пiд 
впливoм вoлoгих aтмoсферних фрoнтiв. Вiдтaк нa Тернoпiльщинi 
спрaвжньoї зимoвoї пoгoди пoки щo чекaти мaрнo. В oблaстi 
передбaчaється хмaрнa пoгoдa, мiсцями з прoясненнями. 
Вiтер пiвденний 5 – 10 метрiв зa секунду, чaсoм незнaчнi 
пoриви вiтру. Темперaтурa пoвiтря: вдень 4 – 6 грaдусiв теплa, 
чaсoм темперaтурнi пoкaзники пiдвищувaтимуться дo 8 – 10 
грaдусiв теплa. Внoчi мoжливi незнaчнi зaмoрoзки. В результaтi 
темперaтурних перепaдiв нa дoрoгaх мoже утвoрювaтися 
oжеледиця.

Новини | Коротко про актуальне

18 грудня на засіданні Кабміну було ухвалено низку 
революційних рішень, які ліквідують рекет контроле-
рів і суттєво зменшать адміністративний тиск на біз-
нес. Перше системне рішення — «Стоп маски-шоу», 
розроблений КМУ і підтриманий парламентом зако-
нопроект, який  зупинить вал незаконних обшуків біз-
несу силовиками. Наступне — реформування системи 
контролю. Створення комфортних умов для ведення 
бізнесу в Україні сприятиме пришвидшенню економіч-
ного зростання, збільшенню інвестицій та створенню 
нових робочих місць. 

«Мене штрафи не цікавлять! Мене цікавить без-
пека громадян та нормальний діловий клімат. Ми 
будемо чітко визначати ризики — де є проблеми, яким 
чином їх виявляти та вирішувати. Всі контролюючі ор-
гани мають до 1 квітня 2018 року визначити основні 
галузеві ризики, яких потрібно уникати підприємцям, 
а також окреслити чек-лісти — правила проведення 
перевірок та моніторингу результатів цих перевірок. 
Голови тих контролюючих органів, які не впорають-
ся із цим завданням, мають покласти на стіл заяви на 
звільнення» — сказав Володимир Гройсман. 

Уряд поставив на меті створення в Україні комфорт-
них умов ведення бізнесу.  Для цього Кабінет Міністрів 
розробив і вже втілює в життя покроковий план ре-
формування взаємовідносин держави і суб’єктів під-
приємницької діяльності. 

Будуть чітко визначені предмет і частота перевірок, 
сформовано індивідуальний перелік вимог для кожно-
го виду бізнесу. Це означає, що замість тисячі сторінок 
профільних законодавчих актів підприємцю потрібно 
буде вивчити лише один документ, в якому зібрані кон-
кретні вимоги до ведення конкретного виду бізнесу. 
Підприємець буде чітко знати, що саме перевірятиме 
контролер. Контролюючі органи мають затвердити 
прозорі правила встановлення ризиковості підконтр-
ольних видів підприємницької діяльності. 

Всі дані про перевірки і їх результати будуть від-
криті. На єдиному ресурсі будуть зібрані плани пере-
вірок, вимоги до бізнесу, результати перевірок, санкції 
і результати оскарження. 

Перша шкільна сільська 
автоматизована обсерваторія 
22 грудня 2017 програма Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Децентра-
лізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE) відкрила у селі Лозова, 
що належить до Байковецької громади Тернопільської області, першу шкільну сільську 
обсерваторію з потужним телескопом з автонаведенням, сучасним комп'ютерним об-
ладнанням та навчальними практичними матеріалами. 

Ініціативи уряду зупинять  
державний рекет  контролерів
Контролюючі органи перетворяться з каральної машини на консультантів бізнесу, які допо-
магають запобігти нанесенню шкоди життю та здоров’ю громадян або довкіллю

Реформи  |  Система контролю

Час місцевий

Її урочисто відкрили заступ-
ник директора програми USAID 
DOBRE Юлія Єсмуханова та го-
лова Байковецької ОТГ Анато-
лій Кулик. 

Проект з облаштування обсер-
ваторії було реалізовано спільни-
ми зусиллями програми USAID 
DOBRE, яка надала фінансу-
ванння у сумі понад 120 тис. грн., 
та внеску громади у сумі понад 
90 тис. грн. Окрім того, до важли-
вої справи долучилися небайдужі 
представники громади та місцеві 
школярі, допомігши облаштувати 
приміщення. 

За словами Анатолія Кулика, 
однією із цілей громади є втілення 
слів Артура Шопенгауера «Кожне 
дитя певною мірою геній і кожен 
геній певною мірою дитя». «На 
моє глибоке переконання, перша 

сільська автоматизована обсер-
ваторія дасть змогу дітям відчути 
себе геніями, а дорослим загорі-
тися дитячою цікавістю і дослід-
ницьким азартом», — зазначив 
пан голова на відкритті. 

«Перша сільська автоматизова-
на обсерваторія — це можливість 
з допомогою технічних та про-
грамних засобів для жителів гро-
мади, і дітей зокрема, побачити 
і сфотографувати об’єкти ближ-
нього та віддаленого космосу як 
при безпосередній роботі з теле-
скопами, так і через Інтернет — на 
сайті обсерваторії. На базі обсер-
ваторії проводитимуть заняття 
астрономічних гуртків, науково-
дослідні роботи Малої академії 
наук (МАН), семінари, зустрічі 
для всіх бажаючих жителів грома-
ди і гостей. Сучасна обсерваторія 
сприятиме розвитку STEM-освіти 
в громаді», — прокоментував 
вчитель фізики та астрономії Ло-
зівської опорної школи Михайло 
Шемеля. 

Заступник директора програми 
USAID DOBRE Юлія Єсмухано-
ва у вітальному слові сказала, що 
реалізація такого проекту — це 
чудовий приклад того, як громада 
може працювати на спільну ідею: 
«Протягом цього року ми пра-

цювали з Байковецькою грома-
дою над розробкою стратегічного 
плану з залученням мешканців 
громади. Одним з пріоритетних 
напрямків розвитку громада за-
значила підвищення якості осві-
ти, більш раціонального і ефек-
тивного використання ресурсів та 
модернізації навчальних закладів. 
Облаштування першої сільської 
автоматизованої обсерваторії в 
Байковецькій ОТГ дасть змогу 
школярам отримати кращі мож-
ливості доступу до якісної сучас-
ної освіти. Ця обсерваторія — це 
лише перший проект, що надасть 
такі можливості. Найближчим 
часом разом з громадою ми пла-
нуємо працювати над поліпшен-
ням спортивної інфраструктури 
та підвищенням якості наданням 
місцевих послуг».



Подільське слово | №1 (5260)
п'ятниця, 5 січня 2018 4 Подільське

Уже вдруге «МРІЯ Агрохолдинг» підтримує 
пластунів у реалізації акції передачі священно-
го сяйва. Таким чином компанія долучилася до 
поширення Вифлеємського Вогню Миру в усіх 
областях, де провадить діяльність, а це — Тер-
нопільська, Хмельницька, Івано-Франківська, 
Львівська, Чернівецька, Рівненська. Вогонь 
передають у громади, лікарні, школи, адмінуста-
нови. 
Агрохолдинг «МРІЯ» для реалізації акції скерував 100 тис. 

грн. За ці кошти виготовили спеціальні дерев’яні лампадки, 
тематичні календарі, буклети. Крім того, компанія взяла на 
себе всі транспортні витрати, пов’язані із перевезенням свя-
щенного сяйва.

Агрохолдинг «МРІЯ» вкотре підтримує християнську ак-

цію, адже духовне братерство українців надзвичайно важли-
ве у нелегкий для країни час. Такі акції допомагають зберегти 
душевний спокій та зміцнити віру у серці кожного христия-
нина. 

«Поширення Вифлеємського Вогню — це міжнародна 
акція, яка є уособленням миру, любові й добра, — зазначає 
Назарій Карпин, координатор проекту в агрохолдингу 
«МРІЯ». — Тому ми не могли залишитись осторонь цієї ініці-
ативи і хочемо, щоб кожен бажаючий зміг принести спомин 
про народження Христа у власний дім. Минулорічний досвід 
показав, наскільки громадам важлива така духовна ініціати-
ва. Адже громади урочисто зустрічали благодатний вогник, 
збираючись цілим селом».

Тепло Вифлеємської зірки почали передавати ще напри-
кінці грудня, щоб кожен вірянин зміг ним запалити свічку на 
Святу вечерю. А зберігатиметься священний вогник у домів-
ках до 19 січня, після цього його можна погасити.  

Духовне братерство Новації

Вифлеємський Вогонь Миру — у кожен дім
Передвісник Різдвяних свят — Вифлеємський Вогонь Миру — уже горить в домівках українців. Сим-
вол тепла, злагоди та душевного спокою долає кордони й єднає християн всього світу. Щороку вогонь 
беруть із місця народження Ісуса Христа у Вифлеємі, а далі палаючий вогник із рук у руки мандрує у 
домівки віруючих. Допомагають передавати естафету молодіжні скаутські організації. В Україні цю по-
важну місію несе Національна скаутська організація «Пласт». 

До нового навчального року 
в кожному районі області 
створять інклюзивно-
ресурсні центри

У 2018 році кожна дитина з особливими по-
требами має здобувати середню освіту.  Для 
цього в кожному районі області мають бути 
створенні спеціальні освітні центри для таких 
діток. 

Такі установи матимуть назву «інклюзивно-
ресурсні центри». Їх створюють на заміну 
психолого-медико-педагогічних консультацій. 
Загалом, один такий центр має бути створений 
з розрахунку не більше як на 7 тисяч дітей в 
районах. А от в містах та містах обласного зна-
чення не більше ніж на 12 тисяч дітей. Інклю-
зивні центри також може створювати окремо 
і громада.

 «Але тим органам місцевого самоврядуван-
ня, де дітей менше ніж тисяча, потреби в такому 
центрі немає. Головне, щоб він був створений 
в районі», — говорить начальник управління 
освіти ТОДА Ольга Хома.

Такі заклади освіти фінансуватимуть 
з державного бюджету. Згідно з Законом 
України «Про освіту» та Постанови Кабінету 
Міністрів України від 12 липня 2017 №545 «Про 
затвердження положення про інклюзивно-
ресурсний центр» на інклюзивну освіту спеці-
ально виділяється освітня субвенція. З цієї суб-
венції можна спрямовувати кошти на зарплату 
помічникам вчителя та працівникам.

Лікарі застерігають

«Ця хвороба на серйозних стадіях ліку-
ється лише із супроводом фахівця та медич-
ними препаратами. Доступ до них допоможе 
багатьом людям отримати належну допомо-
гу. Тому Міністерство охорони здоров’я про-
понує включити ліки проти депресії до про-
грами «Доступні ліки», — акцентує очільник 
міністерства.

Мільйони людей перебували в депресії 
або саме зараз борються з хворобою. Бага-
тьом із них важко говорити про проблему. 
Страх визнати, що тобі потрібна допомога, 
що ти не впорався із собою, що тебе не зро-
зуміють, часто змушує ховати власні пере-
живання навіть від рідних. Це призводить 
до невиправних наслідків.

Якщо хочемо подолати депресію, має-
мо чітко усвідомлювати три речі: депре-
сія — це хвороба, депресія може трапи-
тися з кожним, депресія лікується. 

Зі слів Уляни Супрун, цього року розроби-
ли Концепцію розвитку охорони психічного 
здоров’я в Україні до 2030 року. «Зокрема, 
будемо впроваджувати сучасні методи діа-
гностики та вводити протоколи надання до-
помоги для лікування психічних розладів. 
Намагайтеся бути чесними зі своїми близь-
кими, говоріть про проблеми та за перших 
ознак депресії звертайтеся по допомогу до 
лікаря!» — закликає Уляна Супрун.

Сьогодні можна говорити 
про справжню епідемію 

депресії!  
За даними статистики, не 

менше ніж 15-20 % населен-
ня у всьому світі відчули цей 

стан на собі.

Що ж таке депресія?
Депресія — це хворобливий стан пригні-

ченості, безвиході, коли людина почуваєть-
ся глибоко нещасною і цілковито нездатною 
відчувати задоволення, такою, що втратила 
мету та сенс життя.

Основні симптоми депресії
При депресії виникають труднощі з кон-

центрацією й увагою. Також знижується са-
мооцінка, з'являється почуття невпевненості 
в собі. Майбутнє бачиться в похмурих тонах.

Зустрічаються при депресії ознаки по-
зитивної афективності у вигляді туги, без-
підставної тривоги, нав'язливих думок про 
наявність важкого, невиліковного захворю-
вання внутрішніх органів.

Характерною особливістю безсоння при 
депресії є раннє пробудження (близько 
4-5 годин ранку), після якого пацієнти вже 
не можуть заснути. Крім того, у депресив-
них пацієнтів спостерігаються різноманітні 
розлади апетиту. Іноді внаслідок втрати по-
чуття насичення розвивається булімія (об-
жерливість), однак частіше зустрічається 
зниження апетиту аж до повної анорексії, 
отож, пацієнти можуть значно втрачати у 
вазі. Ще одна характерна ознака порушення 
діяльності вегетативної нервової системи 
— велика кількість скарг на болі (серцеві, 
суглобові, головні, кишкові), в той час як ла-
бораторні та інструментальні дослідження 
не виявляють ознак серйозної патології.

Соціальні наслідки депресії
Депресія погіршує стосунки людини з 

близькими, аж до можливого їх розриву, 
а отже, погано позначається на розвитку 
суспільства загалом. Економічна діяльність 
людини, яка страждає на депресію, порушу-
ється через зниження працездатності.

Клінічні наслідки депресії
Імунітет людини знижується, а отже, вона 

стає вразливою до різних інфекцій. Депре-
сивні розлади вдвічі збільшують ризик ви-
никнення захворювань серцево-судинної 
системи, інфаркту міокарда, розвитку ос-
теопорозу, страждає й нервова система. Де-
пресія негативно впливає на пам’ять, кон-
центрацію уваги та інші процеси мислення. 
Людина, яка страждає від хронічного болю у 
суглобах чи спині, у період депресії відчуває 
його посилення. 

Фізіологічні наслідки депресії
Найбільша її підступність у тому, що вона 

впливає на функції всього тіла, вражаючи 
одночасно тіло, розум і душу. Зміни апети-
ту призводять до переїдання та появи над-
лишкової ваги чи, навпаки, до зникнення 
апетиту та втрати маси тіла. 

Лікування депресивних розладів
Депресія лікується. Можна звернутися 

до кваліфікованого психотерапевта або 
психіатра, який надасть рекомендації з ме-
дикаментозної терапії. Існують ефективні 
антидепресанти, і тепер більшість хворих 
може лікуватися амбулаторно.

Іноді хворий потребує поєднання психо-
терапевтичного та медикаментозного ліку-
вання. Психотерапія допомагає налагодити 
зв’язки з рідними, друзями; подолати про-
блеми зміни соціальних ролей — позбутися 
деяких з них або, навпаки, призвичаїтися до 
нових. 

Існує і метод самодопомоги, ефективний 
для багатьох людей, що страждають на не-
важкі форми депресії. Пам’ятайте, що для 
успішної реабілітації дуже важливо збільшу-
вати фізичну активність.

Епідемія XXI століття
Міністерство охорони здоров’я пропонує включити препарати проти депресії до програми «Доступні ліки».
Близько 30% людей в Україні страждають від психічних розладів упродовж життя. До 2030 року депресія стане тре-
тьою найпоширенішою хворобою в країнах з низьким доходом і другою — із середнім. Про це наголошує в.о. міністра 
охорони здоров’я України Уляна Супрун.
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«Революціонер у рясі»
Попри гучне ім’я, генеалогія 

родини Бандери є малодослідже-
ною. Історичні розвідки згадують 
діда — Михайла Бандеру, який 
жив у містечку Стрий на Львів-
щині. Навчаючись у Стрийській 
гімназії, внук Степан проживав у 
нього й допомагав у господарці.

Михайло і Єфросина Банде-
ри мали чотирьох дітей, вони 
пов’язали свою долю зі священ-
ством, армією чи вчительською 
працею.
  Андрій Бандера, батько Степана, 
був найстаршим сином у родині. 
Після закінчення Стрийської гім-
назії та богословського факуль-
тету Львівського університету у 
1906 році отець Андрій Бандера 
розпочав священицьку працю у 
селі Старий Угринів на Калущи-
ні. Він, молодий 
помічник міс-
цевого пароха 
Володимира Гло-
дзінського, одру-
жився з його 
донькою — Ми-
рославою.

А через якийсь 
час, після смерті 
тестя, перебрав 
парафію.

Згодом отця Бандеру називати-
муть «революціонером у рясі» і не-
дарма. З проголошенням Західно–
Української Народної Республіки 
Андрій Бандера став депутатом 
парламенту ЗУНР, а з початком 
україно–польської війни викону-
вав обов’язки капелана в одному 
із полків Української Галицької 
армії. Коли в УГА закінчились 
боєприпаси і армія перейшла за 
Збруч, отець Бандера також ві-
дійшов туди зі своїм військом. 
Незважаючи на епідемію тифу, 
священик до кінця залишився 
сповідати хворих і сам ледве пере-
жив цю небезпечну хворобу.

 Велика сім’я отця Бандери за-
лишилася під наглядом дружини 
Мирослави, яка впродовж 1919-
1920 років переховувала дітей. 
Утім, повернення батька із фрон-
ту та радість родинного життя у 
Старому Угринові не принесли 
тривалого щастя для сім’ї, адже у 

1922 році від туберкульозу горла 
померла матір. Тринадцятиріч-
ний Степан у цей час уже навчав-
ся в гімназії й, за невеликими ви-
нятками, подальше життя провів 
поза батьківською хатою.

Проте вплив батька на сина був 
беззаперечним. Так, перебуваючи 
в лавах Української Військової 
Організації, Степана Бандеру ра-
зом із батьком у 1928–му і 1930–му 
неодноразово затримувала поль-
ська поліція. Але «революціонер 
у рясі» загинув від рук радян-
ського НКВС. Під час радянської 
окупації Степан Бандера двічі на-
магався вивезти батька та сестер 
із України, проте отець Андрій 
передав через зв’язкового: «Від 
втечі з краю відмовляюся, народ 
залишити не можу...» 23 травня 
1941 року отця Андрія арештува-
ли і перевезли до Києва. Там після 
допитів, 10 липня 1941 року свя-
щеника розстріляли. У 1992 році 
Андрія Бандеру посмертно реабі-
літували, а його ім’я внесли у спи-
сок мучеників за віру, щодо яких 
Українська греко–католицька 
церква розпочала беатифікацій-
ний процес.

Родина майбутньої дружини 
Степана Банде-
ри — Ярослави 
О п а р і в с ь к о ї , 
теж зазнала пе-
реслідувань і 
була знищена. 
Спочатку бать-
ко — священик, 
капелан УГА — 
загинув під час 

україно–польської війни, а під час 
Другої світової війни боївка про-
комуністичної польської Армії 
Людової замордувала матір, а гес-
тапівці — брата.

 
Сім доль
У сім’ї Андрія і Мирослави Бан-

дер було восьмеро дітей, щоправ-
да, наймолодша дитина померла 
немовлям. Решта семеро прожили 
насичене страдницьке життя. Усі 
четверо братів загинули насиль-
ницькою смертю, а троє сестер 
відбули довгі роки ув’язнень.

Ще за «польських» часів батько 
подбав, щоб усі його діти отрима-
ли належну освіту — гімназійну 
та університетську. Після смерті 
дружини Андрій Бандера віддав 
доньок на виховання у близькі 
священицькі родини, а після здо-
буття відповідної освіти вони по-
вернулися до батьківського дому. 
Найстарша, Марта, закінчила 
учительську семінарію і долучи-
лася до націоналістичного підпіл-
ля. Володимира після навчання в 
Стрийській гімназії одружилася 
й разом із чоловіком виховувала 
шістьох дітей. Активно займалася 
громадською діяльністю. Наймо-
лодша, Оксана, після закінчення 
гімназії допомагала батькові й 
учителювала. Втім, лише до 1941 
року, а далі батька та доньок за-
арештували і сестри на довгі роки 
опинилися поза Україною. Лише 
Володимирі Бандері–Давидюк 
вдалося пережити лихоліття ві-
йни на рідних землях. Матір шіс-
тьох дітей разом із чоловіком–
священиком заарештували вже у 
1946 році. У час, поки подружжя 
відбувало кару на далекій Півночі, 
діти опинилися в сиротинцях.

Доля братів Степана Банде-
ри була не менш драматичною. 
У тогочасному суспільстві освіті 
чоловіків присвячували значно 
більше уваги. Тож Олександр і 
Василь, молодші брати Степана, 
після закінчення Стрийської гім-
назії навчалися на агрономічному 
факультеті Львівської «Політехні-
ки». Таку ж освіту здобув і провід-
ник ОУН, але далі його життєва 
дорога звивалась через в’язниці та 
польські й німецькі концтабори. 
Олександр та Василь продовжи-
ли навчання після «Політехніки»: 
Василь вступив на філософський 
факультет Львівського універси-
тету, а Олександр виїхав до Італії, 
де продовжив навчання у Рим-
ській вищій школі економічно–
політичних наук, яку завершив із 
ступенем доктора.

Василь Бандера, який був закато-
ваний у Аушвіці
Брати Бандери були активними 

діячами націоналістичного руху, 
тому їхній арешт нацистами не 
можна пов’язувати лише з діяль-
ністю старшого брата. Промовис-
тий факт: Олександр, який доволі 
комфортно облаштувався в Італії 
і навіть одружився з родичкою 
міністра закордонних справ Італії 
Чіано, після проголошення ОУН 
30 червня 1941 року Акта віднов-
лення Української Держави свідо-
мо повернувся, щоб працювати 
в Україні. Коли Степан Бандера 

перебував у нацистському конц-
таборі Заксенхаузен, Олександр 
і Василь відбували ув’язнення в 
сумновідомому Аушвіці (Освенці-
мі). У липні 1942 року обох братів 
замордували польські фольксдой-
чі. Розслідування загибелі Олек-
сандра Бандери посприяло тому, 
що українцям полегшили умови 
перебування у найвідомішому 
«млині смерті».

Після смерті Василя Бандери 
залишилася продовжувачка роду 
— донька Дарина, яка згодом 
одружилася з відомим митцем та 
дисидентом Опанасом Залива-
хою. Наймолодший із братів Бан-
дер, Богдан, в час ІІ Світової війни 
у складі похідних груп ОУН пішов 
на південь і, найімовірніше, заги-
нув від рук гестапо в 1943 році у 
Херсоні.

Діти «Попель»
У житті Степана Бандери було 

багато несподіванок. Отримавши 
у 1935 та 1936 році два довічних 
ув’язнення, уже у вересні 1939 року 
він опинився на волі. А зважаючи 
на радянську окупацію Галичини, 
наступні два роки провів у Кра-
кові — без перебільшення, центрі 
тогочасного українського життя. 
Дружина Ярослава Опарівська, ак-
тивна учасниця українського під-
пілля, на довгі роки стала вірною 
супутницею Бандери у різнома-
нітних життєвих випробуваннях. 
А вони розпочалися уже в 1941 
році, в час арешту та перебування 
провідника ОУН у концтаборі За-
ксенхаузен.

Із тримісячною донькою На-
талкою на руках Ярослава Банде-
ра восени 1941 року перебралася 
до Берліна — ближче до місця 
утримання чоловіка. Наступних 
двадцять років їй довелося багато 
переїжджати та переховуватися 
із дітьми, а їх у подружжя Бандер 
було троє — Наталка, Андрій та 
Леся. 

 Найнапруженішими для сім’ї 
були повоєнні роки, адже радян-
ські спецслужби полювали не 
лише за провідником, а й за його 
дітьми. Лише до 1948 року сім’я 
шість разів змінюватиме місця 
проживання: Берлін, Інсбрук, Зе-
ефельд, Мюнхен, Гільдесгайм, 
Штарнберг. Останнє з них — осо-
бливе: самотня хата в лісі поблизу 
Штарнберга. Тут Бандери вп’ятьох 
проживали в одній кімнаті, де не 
було навіть електрики, а старшій 
доньці Наталці треба було щоден-
но шість кілометрів іти через ліс до 
школи. Згодом родина перебрала-
ся в українські табори біля Міттен-
вальда, але до подібних місць була 
прикута увага радянських спец-
служб, тому Бандера майже не бу-
вав із сім’єю. В наступні роки, щоб 
уникнути переслідувань, Бандери 
змушені були поселитися у німець-
кому селі, де не було українців, що 
загрожувало дітям асиміляцією.

Так тривало до 1954 року — 

поки Степан Бандера не перевіз 
сім’ю до Мюнхена. Це економило 
йому щоденно 80 кілометрів їзди, а 
також давало змогу дітям здобува-
ти належну освіту. В той час сім’я 
крилася під прізвищем «Попель», 
і Наталка Бандера згадувала: «Ма-
ючи тринадцять років, я почала 
читати українські газети і читала 
багато про Степана Бандеру. З пли-
ном часу, на підставі різних спосте-
режень, постійної зміни прізвища, 
як і через факт, що навколо мого 
батька завжди було багато людей, 
в мене виникли певні здогади. 
Коли якось один знайомий про-
говорився, то я вже була певна, що 
Бандера — це мій батько. Вже тоді 
усвідомила, що не смію казати цьо-
го моїм молодшим сестрі та брато-
ві; було б дуже небезпечно, якщо 
б малі діти через свою наївність у 
чомусь проговорилися».

Бандера з дітьми та охоронцем
А в цей час за дітьми Бандери 

було встановлено спостережен-
ня радянських спецслужб. Утім, 
шкоди їм завдати не вдалося. А 15 
жовтня 1959 року Степан Бандера 
загинув від рук радянського аген-
та. Під час суду над його убивцею 
старша донька Наталка сказала: 
«Мій незабутній батько виховав 
нас у любові до Бога і України. Він 
був глибоко віруючим християни-
ном і загинув за Бога та незалежну, 
вільну Україну, за свободу всього 
світу. Мій блаженної пам’яті бать-
ко, який уособлював цей великий 
ідеал, залишиться провідною зір-
кою всього мого життя, так само 
життя мого брата і моєї сестри та 
української молоді».

Сім’я після смерті батька пе-
ребралася до Канади, але життя 
лише частково стало спокійні-
шим. Останньою втратою роди-
ни була загадкова й несподівана 
смерть Андрія Бандери — сина 
провідника і батька відомого в 
Україні журналіста Степана Бан-
дери. Це сталося 17 липня 1984 
року. Бандери, чиє прізвище пе-
рекладається як «прапор», упро-
довж кількох поколінь платили за 
визвольну ідею найдорожчим — 
власним життям.

Святослав ЛИПОВЕЦЬКИЙ.

Родина Бандери: під своїм та чужим прізвищем 
1 січня виповнилося 109 років від народження Степана Бандери.
Так склалося, що його ім’я стало символом для націоналістичного руху, а сам Банде-
ра ще за життя став живою легендою. Але час від часу варто пригадувати, що людина 
є частиною свого роду. Тож слід згадати добрим словом про предків Степана Банде-
ри, які заклали патріотичний підмурівок у майбутнього провідника ОУН, про братів 
та сестер, котрі заплатили дорогу ціну за діяльність брата, про дітей, які з дитинства 
пережили разом зі своїм батьком те, що випало на його долю.

Родина Бандер у с. Воля Задере-
вацька Стрийсього районі, 1933 
р. Сидять о. Андрій, Пліщинська 
Дарія (?), бабця Розалія; стоять 
Марта, о.Федір Давидюк, Володи-
мира, Богдан, Степан, Оксана.

Родина отця Андрія Бандери. Зліва направо: Марта (перша), Олександр (4-й), 
о. Андрій (6-й), Степан (7-й), Володимира (9-а). Решта осіб не ідентифіковані.

Мирослава 
Бандера

Ярослава 
Бандера

Бандери у Венеції:  
Леся, Наталка й Андрій

Ярослава Бандера померла 17 серпня 
1977 року у м. Торонто.

Ярослава виховала трьох дітей:
Наталію (26 травня 1941, Сянік —  

13 січня 1985, Мюнхен);
Андрія (16 травня 1944, Мюнхен —  

19 липня 1984, Торонто);
Лесю (1947, Мюнхен — 16 серпня 

2011, Торонто).
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Додаток № 1 до рішення районної ради
1. Доходи Тернопільського районного  бюджету на 2018 рік

    ( грн.)

Код Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету Всього Загальний 
фонд

Спеціальний фонд

Всього
в т.ч. 

бюджет 
розвитку

10000000 Податкові надходження 70 657 800,0 70 657 800,0
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 70 657 800,0 70 657 800,0
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 70 593 600,0 70 593 600,0
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 61 493 600,0 61 493 600,0
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 6 150 000,0 6 150 000,0
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 2 950 000,0 2 950 000,0
11020000 Податок на прибуток підприємств 64 200,0 64 200,0
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 64 200,0 64 200,0
20000000 Неподаткові надходження 6 480 200,0 542 200,0 5 938 000,0
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 492 200,0 492 200,0
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 492 200,0 492 200,0
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 40 200,0 40 200,0
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 450 000,0 450 000,0
22012900 Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав 2 000,0 2 000,0
24000000 Інші неподаткові надходження 50 000,0 50 000,0
24060000 Інші надходження  50 000,0 50 000,0
24060300 Інші надходження  50 000,0 50 000,0
25000000 Власні надходження бюджетних установ 5 938 000,0 5 938 000,0
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 5 938 000,0 5 938 000,0
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 4 771 000,0 4 771 000,0
25010200 Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 845 000,0 845 000,0
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ  251 000,0 251 000,0
25010400 Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 71 000,0 71 000,0

РАЗОМ  ДОХОДІВ 77 138 000,0 71 200 000,0 5 938 000,0
40000000 Офіційні трансферти 373 414 800,0 373 414 800,0
41000000 Від органів державного управління 373 414 800,0 373 414 800,0
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 18 789 300,0 18 789 300,0
41020100 Базова дотація 18 789 300,0 18 789 300,0
41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 99 168 900,0 99 168 900,0
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 62 047 200,0 62 047 200,0
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 37 121 700,0 37 121 700,0
41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 24 701 800,0 24 701 800,0
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з 

державного бюджету
24 701 800,0 24 701 800,0

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 230 754 800,0 230 754 800,0
41050100 Субвенція з  місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, 

квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій).управління багатоквартирним будинком,вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

135 435 700,0 135 435 700,0

41050200 Cубвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відпо-
відної субвенції з державного бюджету

330 600,0 330 600,0

41050300 Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченими сім'ям, особам ,які не мають права на пенсію,особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю,тимчасової державної допомоги дітям,тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі,яка досягла загального пенсійного віку,але не набула права на 
пенсійну виплату,та допомоги по догляду за особами з інвалідністю I  чи   II групи внаслідок психічного розладу,компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі,яка доглядає 
за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80- річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

91 489 700,0 91 489 700,0

41050700 Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам - ви-
хователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом"гроші ходять за дитиною",оплату послуг із 
здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

875 000,0 875 000,0

41051500 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції 1 085 400,0 1 085 400,0
41052000 Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 1 538 400,0 1 538 400,0
41052600 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
41054000 Інші субвенції з місцевого бюджету

ВсьОгО ДОХОДІВ 450 552 800,0 444 614 800,0 5 938 000,0

Рішення Тернопільської районної ради  
сьомого скликання чотирнадцятої  сесії від 15 грудня 2017 р. № 331

Про районний бюджет на 2018 рік
Розглянувши подання 
Тернопільської районної 
державної адміністрації, 
враховуючи пропозиції 
постійної комісії Тер-
нопільської районної 
ради з питань бюджету 
та відповідно до пункту 
17 частини першої статті 
43 Закону України «Про 
місцеве самоврядування 
в Україні» Тернопільська 
районна рада  
ВИРІШИЛА:
Визначити на 2018 рік:
- доходи районного бюджету 

у сумі 450552,8 тис. грн, в тому 
числі доходи загального фонду 
районного бюджету 444614,8 тис. 
грн, доходи спеціального фонду 
районного бюджету 5938,0 тис. 
грн згідно з додатком № 1 цього 
рішення;

- видатки районного бюджету 
у сумі 450552,8 тис. грн, в тому 
числі видатки загального фонду 
районного бюджету 438501,8 тис. 
грн, видатки спеціального фонду 
районного бюджету 12051,0 тис. 
гривень;

- профіцит районного бюдже-
ту у сумі 6113,0 тис. грн, в тому 
числі загального фонду районно-
го бюджету 6113,0 тис. грн, згідно 
з додатком № 2 до цього рішення;

- дефіцит спеціального фонду 
районного бюджету у сумі 6113,0 
тис. грн, згідно з додатком № 2 до 
цього рішення.

2. Затвердити бюджетні при-
значення головним розпорядни-

кам коштів районного бюджету 
на 2018 рік у розрізі відповідаль-
них виконавців за бюджетними 
програмами, у тому числі по за-
гальному фонду 438501,8 тис. грн 
та спеціальному фонду 12051,0 
тис. грн, згідно з додатком № 3 до 
цього рішення.

3. Визначити оборотний касо-
вий залишок бюджетних коштів 
районного бюджету у сумі 200 
тис. гривень. 

4. Затвердити на 2018 рік пере-
лік об’єктів, фінансування яких 
буде здійснюватися за рахунок 
коштів бюджету розвитку згідно з 
додатком № 4 до цього рішення.

5. Затвердити на 2018 рік ре-
зервний фонд районного бюдже-
ту у сумі 500,0 тис. гривень.

6. Затвердити перелік захище-
них статей видатків загально-
го фонду районного бюджету на 
2018 рік за їх економічною струк-
турою:

- оплата праці працівників бю-
джетних установ;

- нарахування на заробітну 
плату;

- придбання медикаментів та 
перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами 
харчування;

- оплата комунальних послуг 
та енергоносіїв;

- поточні трансферти населен-
ню;

- поточні трансферти місцевим 
бюджетам.

7. Затвердити в складі видат-
ків районного бюджету кошти на 
реалізацію місцевих (регіональ-
них) програм у сумі 1872,0 тис. 

грн, згідно з додатком № 5 до цьо-
го рішення.

8. Відповідно до статей 43 та 
73 Бюджетного кодексу України, 
надати право фінансовому управ-
лінню отримувати у порядку, ви-
значеному Кабінетом Міністрів 
України:

— позики на покриття тим-
часових касових розривів ра-
йонного бюджету, пов’язаних із 
забезпеченням захищених ви-
датків загального фонду, в межах 
поточного бюджетного періоду 
за рахунок коштів єдиного казна-
чейського рахунку на договірних 
умовах без нарахування відсотків 
за користування цими коштами з 
обов'язковим їх поверненням до 
кінця поточного бюджетного пе-
ріоду.

9. Розпорядникам коштів міс-
цевих бюджетів забезпечити в 
першочерговому порядку по-
требу в коштах на оплату праці 
працівників бюджетних установ 
відповідно до встановлених зако-
нодавством України умов оплати 
праці та розміру мінімальної за-
робітної плати; на проведення 
розрахунків за електричну та те-
плову енергію, водопостачання, 
водовідведення, природний газ та 
послуги зв’язку, які споживають 
бюджетні установи. Затвердити 
ліміти споживання енергоносіїв у 
натуральних показниках для кож-
ної бюджетної установи, з огляду 
на обсяги відповідних бюджетних 
асигнувань.

10. Установити, що у загально-
му фонді районного бюджету на 
2018 рік до доходів належать над-

ходження, визначені статтею 64 
Бюджетного кодексу України.

11. Установити, що джерелами 
формування спеціального фонду 
районного бюджету України на 
2018 рік у частині доходів є над-
ходження, визначені статтею 691 
Бюджетного кодексу України.

12. Установити, що джерелами 
формування спеціального фонду 
районного бюджету на 2018 рік 
у частині фінансування є надхо-
дження, визначені статтею 71 Бю-
джетного кодексу України.

13. Надати право Тернопіль-
ській районній державній адміні-
страції:

13.1. Здійснювати перероз-
поділ видатків бюджету в меж-
ах загального обсягу бюджетних 
призначень головного розпоряд-
ника коштів районного бюджету 
за кодами програмної класифі-
кації видатків за загальним та 
спеціальним фондами бюджету, 
включаючи резервний фонд бю-
джету, додаткові дотації та суб-
венції (з урахуванням частини 
шостої статті 102 та частини шос-
тої статті 108 Бюджетного кодек-
су України), а також збільшення/
зменшення видатків розвитку за 
рахунок зменшення/збільшення 
інших видатків за погодженням 
із постійною комісією Тернопіль-
ської районної ради з питань бю-
джету.

13.2. Протягом 2018 року при-
ймати рішення щодо розподілу 
та перерозподілу обсягів транс-
фертів з державного бюджету 
місцевим бюджетам та з місцевих 
бюджетів у період між сесіями 

Тернопільської районної ради за 
погодженням з постійною комісі-
єю Тернопільської районної ради 
з питань бюджету з наступним 
внесенням змін до рішення про 
районний бюджет.

14. Надати право фінансовому 
управлінню Тернопільської ра-
йонної державної адміністрації:

14.1. В межах поточного бю-
джетного періоду здійснювати на 
конкурсних засадах розміщення 
тимчасово вільних коштів ра-
йонного бюджету на депозитах, 
з подальшим поверненням таких 
коштів до кінця поточного бю-
джетного періоду.

14.2. В процесі виконання ра-
йонного бюджету у виняткових 
випадках за обґрунтованим по-
данням головного розпорядника 
коштів здійснювати перерозпо-
діл бюджетних асигнувань, за-
тверджених у розписі бюджету та 
кошторисі в розрізі економічної 
класифікації видатків бюджету у 
межах загального обсягу бюджет-
них призначень за кодом про-
грамної класифікації окремо за 
загальним та спеціальним фонда-
ми бюджету.

15. Додатки № 1-5 до цього рі-
шення є його невід’ємною части-
ною. 

16. Контроль за виконанням 
цього рішення доручити постій-
ній комісії з питань соціально-
економічного розвитку, фінансів, 
бюджету та міжбюджетних від-
носин.

Голова районної ради А.В. ГАЛАЙКО.

Офіційне 
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Пенсійний фонд інформує 

 Додаток №2 до рішення районної ради
2. Фінансування Тернопільського  районногого бюджету  на 2018 рік

(тис. грн.)/грн.

Код Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку

200000 Внутрішнє фінансування -6 113 000 6 113 000 6 113 000
208400 Кошти, що передаються із  загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) -6 113 000 6 113 000 6 113 000

ВСьОгО ЗА ТиПОМ КреДиТОрА -6 113 000 6 113 000 6 113 000
600000 Фінансування за активними операціями -6 113 000 6 113 000 6 113 000
602400 Кошти, що передаються із  загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) -6 113 000 6 113 000 6 113 000
 ВСьОгО ЗА ТиПОМ БОргОВОгО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ -6 113 000 6 113 000 6 113 000

Додаток № 4 до рішення районної ради
4. Перелік об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку1

    (тис. грн.)/грн.
Код програмної 
класифікації видатків 
та кредитування 
місцевих бюджетів2

"Код 
ТПКВКМБ / 
ТКВКБМС3"

Код ФКВКБ4 "Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної 
програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС"

Назва об’єктів відпо-
відно  до проектно- ко-
шторисної документації 
тощо

Загаль-
ний обсяг 
фінансування 
будівництва 

Відсоток заверше-
ності  будівництва 
об'єктів на майбут-
ні роки 

 Всього видатків 
на завершення бу-
дівництва об’єктів 
на майбутні роки 

разом видатків 
на поточний рік 

0600000 Відділ освіти районної державної адміністрації (головний розпорядник)
0610000 Відділ освіти районної державної адміністрації (відповідальний виконавець)
611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти Капітальні видатки 5 770 000
1000000 Відділ культури районної державної адміністрації (головний розпорядник)
1010000 Відділ культури районної державної адміністрації (відповідальний виконавець)
1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек Капітальні видатки 130 000
1014040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок Капітальні видатки 13 000

1014060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших 
клубних закладів

Капітальні видатки 170 000

1011100 1100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хорео-
графічними, театральними, хоровими, мистецькими)

Капітальні видатки 30 000

ВСьОгО 6113000

Додаток № 5 до рішення районної ради
5. Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів  районного бюджету  у 2018 році1

    (грн.)
Код програмної кла-
сифікації видатків 
та кредитування 
місцевих бюджетів2

Код 
ТПКВКМБ / 
ТКВКБМС3

Код 
ФКВКБ4

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, 
бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою /
ТПКВКМБ / ТКВКБМС

Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний 
фонд

Спеці-
альний 
фонд

разом за-
гальний та 
спеціальний 
фонди

010000 районна рада (головний розпорядник) 600000 600000
010000 районна рада (відповідальний виконавець) 600000 600000

018410 8410 0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації 
Програма фінансової підтримки Комунального підприємства «Редакція газети 
Тернопільської районної ради і Тернопільської районної дерхавної адміністрації 
«Подільське слово» Тернопільської області на 2017 – 2018 роки 

500000 500000

018410 8410 0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації Програма розвитку радіокомпанії "Джерело" на 2016-2020 роки 100000 100000
0200000 районна державна адміністрація (головний розпорядник) 100 000 100 000
0210000 Районна державна адміністрація  (відповідальний виконавець) 100 000 100 000

0218110 8110 0320 Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного 
лиха

Програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного 
та природного характеру на 2018 р.

100 000 100 000

1000000 Відділ освіти (головний розпорядник) 60 000 60 000
1010000 Відділ освіти (відповідальний виконавець) 60 000 60 000

1013140 3140 1040
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійсню-
ються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи)

Районна цільова соціальна програма оздоровлення та відпочинку дітей на період 
2016-2018 роки

60 000 60 000

0800000 Управління соціального захисту населення (головний розпорядник) 612 000 612 000
0810000 Управління соціального захисту населення (відповідальний виконавнець) 612 000 612 000

0813240 3240 1090 Інші заклади та заходи Підтримки і розвитку Тернопільської районної організації Товариства Червоного 
Хреста України «Турбота і милосердя » на 2017-2021 роки

120 000 120 000

0813240 3240 1090 Інші заклади та заходи Стимулювання громадян, направлених Тернопільським ОМВК для проходження 
військової служби за контрактом у Збройні Сили Укравїни в 2018 році.

300 000 300 000

0813240 3240 1090 Інші заклади та заходи Ветеран на 2015-2019рр.(щодо надання та виплати у 2018 році грошової допо-
моги родинам загиблих під час проведення АТО)

192 000 192 000

1100000 Відділ молоді та спорту(головний розпорядник) 500 000 500 000
1110000 Відділ молоді та спорту(відповідальний виконавець) 500 000 500 000
1115011 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту Районна програма розвитку футболу в Тернопільському районі на 2015-2020 роки 450 000 450 000

1115012 5012 810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів 
спорту

Програми розвитку  фізичної культури і спорту в Тернопільському районі на 
2017-2019 роки

50000 50000

   ВСьОгО  1 872 000 1 872 000

Додаток №3 до рішення районної ради
3. Розподіл  видатків Тернопільського районного бюджету  на 2018 рік — в наступному номері газети. 

Пенсійні посвідчення стануть електронними 
З 8 грудня діє постанова правління Пенсійного фонду України, якою затверджено новий порядок оформлення, виготовлення та видачі документів, 
що підтверджують призначення особі пенсії.
Зокрема, передбачається, що пенсійні 

посвідчення виготовляються на підставі за-
яви на виготовлення пенсійного посвідчен-
ня особи, якій призначено пенсію, що пода-
ється до територіального органу Пенсійного 
фонду України за місцем перебування особи 
на обліку як одержувача пенсії.

У разі, якщо особа, якій призначається 
пенсія, не досягла повноліття або є недієз-
датною, заява на виготовлення пенсійного 
посвідчення подається батьками, усиновлю-
вачами, батьками-вихователями, прийомни-
ми батьками, патронатними вихователями, 
опікунами, піклувальниками за місцем їх 
проживання/перебування, представника-
ми закладів (органів опіки і піклування), які 
виконують функції опікунів і піклувальників 
(далі — законні представники), за місцезна-
ходженням таких закладів (органів).

Пенсійні посвідчення виготовляються 
у паперовій формі згідно зі зразком та 
описом бланка пенсійного посвідчення 
або у вигляді платіжної картки, яка одно-
часно є пенсійним посвідченням, містить 
графічну та електронну інформацію про 
власника, ключі електронного цифрового 
підпису (далі — електронне пенсійне по-
свідчення).

Пенсійне посвідчення підлягає знищенню у 
випадку виявлення помилки в записах, скасу-
вання рішення про призначення пенсії, якщо 
пенсія призначена на підставі документів, що 
містять недостовірні відомості, а також у ви-

падках втрати придатності пенсійного посвід-
чення для користування або смерті власника.

Сформовані відомості для виготовлення 
пенсійних посвідчень подаються управлін-
нями Пенсійного фонду України щотижня в 
електронній формі до 12:00 понеділка тижня, 
наступного за тим, у якому ці відомості були 
зібрані.

Подання відомостей здійснюється засо-
бами інформаційно-телекомунікаційної сис-
теми Пенсійного фонду України.

Пенсійний фонд України на підставі відо-
мостей, отриманих від територіальних орга-
нів Фонду, забезпечує у двотижневий строк 
виготовлення посвідчень та ведення обліку 
їх виготовлення.

До початку виготовлення пенсійних по-
свідчень здійснюється перевірка наявності 
раніше призначених пенсій (виготовлених 
посвідчень) особам, щодо яких подано відо-
мості для виготовлення пенсійних посвід-
чень.

Строк дії пенсійного посвідчення в па-
перовій формі не обмежується, крім ви-
падків, коли пенсію призначено на визна-
чений строк.

Виготовлення електронного пенсій-
ного посвідчення здійснюється банком, 
у якому одержувачем відкрито рахунок 
для виплати пенсії.

Тарифи (комісійні винагороди) за надання 
послуг банку, умови видачі та порядок об-
слуговування у банку електронних пенсій-
них посвідчень у частині платіжної картки 
встановлюються банком відповідно до за-
конодавства у сфері банківської діяльності, 
правил банківського обслуговування та вну-
трішніх документів банку.

Строк дії електронного пенсійного 
посвідчення як платіжної картки визна-
чається банком і не може перевищувати 
трьох років.

Пенсійне посвідчення використовується 
як платіжна картка до закінчення строку її дії, 
в тому числі у разі закінчення строку призна-
чення пенсії.

З метою забезпечення використання ЕЦП 
протягом терміну дії електронного пенсійно-
го посвідчення до чип-модуля записується 
не менше двох пар ключів.

У разі продовження строку призначення 
пенсії, встановлення інвалідності або продо-
вження її на новий термін здійснюється ви-
готовлення нового електронного пенсійного 
посвідчення.

Під час виготовлення електронних пен-
сійних посвідчень здійснюється облік:

Пенсійним фондом України — заяв, до-
кументів для персоналізації, всіх стадій ви-
готовлення електронних пенсійних посвід-
чень;

банком — відкриття рахунків, доставки 
персоналізованих електронних пенсійних 
посвідчень у відділення банку, їх зберігання, 
видачі, знищення, активації;

персоналізатором електронних пенсій-
них посвідчень — персоналізації електро-
нних пенсійних посвідчень, передачі банку 
персоналізованих електронних пенсійних 
посвідчень для подальшої відправки у від-
повідні відділення, формування посилених 
сертифікатів електронних ключів.

Електронне пенсійне посвідчення має 
бути підготовлено до видачі протягом 30 ро-
бочих днів з дня прийняття заяви від одержу-
вача пенсії територіальним органом Пенсій-
ного фонду України.

Також встановлено порядок видачі пен-
сійних посвідчень. Видача пенсійних по-
свідчень здійснюється зазначеним у заяві 
територіальним органом Пенсійного фонду 
України, електронних пенсійних посвідчень 
— зазначеним у заяві відділенням банку.

Разом з електронним пенсійним посвід-
ченням видається інструкція щодо його ви-
користання.
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Програма місцевих телеканалів Афіша
Тернопільський академічний обласний 
український драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка    
м. Тернопіль, бульвар Т. Шевченка, 6

10. 01. (середа) 14.01. (неділя) — «Ніч перед Різдвом», музична комедія.  
Тривалість — 2 год 10 хв.

11.01 (четвер) —  «Гуцулка Ксеня», музична комедія. 
Тривалість —3 год.

13.01. (субота) — «Гормон кохання, або Тестостерон», занадто відверта 
комедія (+18). 
Тривалість — 2 год 20 хв.

17.01. (субота) — «Сорочинський ярмарок», музична комедія 
Тривалість — 2 год 20 хв».

Початок вечірніх вистав о 19:00.

Для дітей
14.01. (неділя) — Прем’єра «Кришталева туфелька», музична казка.  

Тривалість — 1 год.
21. 01. (неділя) — «Снігова королева», казка. 

Тривалість — 1 год 20 хв.
Початок о 13.00.

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

14.01. (неділя) — «Скарби новорічних морів», дитячий ранок  
«Мороз-Морозенко», вистава (3+).  Тривалість 1 год 20 хв.

Початок о 10:00, 12:00,14:30, 16:30. Вартість квитка 40 грн.

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

10.01. (середа) — Новорічна імпреза «Віденський вечір». Концерт сим-
фонічного оркестру та солістів Тернопільської обласної 
філармонії. Головний диригент – заслужений діяч мистецтв 
України Мирослав Кріль. Ведуча – заслужена артистка 
України Адріана Онуфрійчук. 

Початок о 17:00.  Ціна квитка: 60, 80, 100 грн.
17.01. (середа) — «Зоря над Вертепом». Великий різдвяний концерт 

художніх колективів та солістів Тернопільської обласної 
філармонії. Ведуча – заслужена артистка України Адріана 
Онуфрійчук.

Початок 18:30. Ціна квитка: 40, 50, 60 грн.

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

10.01. (середа) —  Шоу «Холодне серце», святкова містерія для всієї ро-
дини. Понад 30 талановитих артистів відкриють магічний 
портал у живу казку, сповнену музики й танців, веселощів і 
сміху, глибоких переживань і незабутніх емоцій! На гляда-
чів очікує захоплива мандрівка заплутанами стежинками 
та непрості випробування, цікаві місцинки й несподівані 
знайомства. 

Ціна квитка: 60-200 грн.
Дітям до 5 років вхід безкоштовний, за умови, що дитина сидить на руках 

у дорослого.
14.01. (неділя) — «У пошуках щастя», різдвяна казка-феєрія. За мотива-

ми п'єси Моріса Метерлінка «Синій птах». У різдвяну ніч 
головні герої казки-Тільтіль і Мітіль вирушають на пошуки 
щастя, за Синім птахом. Вони потрапляють у країну Спо-
гадів, зустрінуться із королевою ночі, побувають у садах 
блаженств та радостей.

Початок о 17 год. Ціна квитка: 30 грн.

Український дім "Перемога"
м. Тернопіль, бульвар Тараса Шевченка, 27

12.01. (п’ятниця) — Різдвяний концерт військового оркестру  
Львівського гарнізону.

Початок о 18 год.

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ
8 Ñ²×Íß

TV-4
06.00 Ò/ñ “Òðàâìà”
06.45, 09.15, 10.45 Áàäüîðèé ðàíîê

07.00 Ó ôîêóñ³ ªâðîïà

08.00 Â³êíî â Àìåðèêó

08.30 Óñ³ìà øèðîòàìè

09.00 ×àñ-Tàéì

09.30 Ñïðàâæíÿ ö³íà

09.45 Òâ³é ä³ì

09.55 Äîáð³ òðàäèö³¿

10.00 Ò/ñ  “Òðàâìà” 
11.00 Äèòÿ÷à ãîäèíà

12.10 Õ/ô “Äàðè âîëõâ³â”
14.00 ÍÎÂÈÉ Ð²Ê ÍÀ ÄÀ×²!!!

17.30 Ïðî íàñ

18.00 Õ/ô “Âñå, ùî ÿ áàæàâ íà 
Ð³çäâî”

19.30 Íàø³ â³òàííÿ

20.00 “Ð³çäâÿíà í³÷ - Áëàãà â³ñòü”, 

òåàòð “Äèâîñâ³ò”

20.40 Ä³ì êíèãè

21.00 Íàø³ â³òàííÿ

21.30 Ïîãëÿä çáëèçüêà

22.00 Õ/ô “Ñàíòà ìîëîäøèé”
00.05 Äîáð³ òðàäèö³¿

07.00 “Òâ³é ðàíîê”

09.00 ²ç íàøî¿ â³äåîòåêè .”Âåñåëå 

Ð³çäâî”

09.15 “Çàãóáëåí³ ó ÷àñ³”

09.30 “Ð³çäâî Õðèñòîâå íà Áóêîâèí³”

13.30 “Ïîäîðîæí³ çàìàëüîâêè”

14.00 “Íàçàð Ñòîäîëÿ”

15.10 “Â øèðîê³é äîëèí³ ñòàëàñÿ 

íîâèíà”

15.15 “Ìàìèíà øêîëà”

15.30 “Ïàë³òðà ìèñòåöòâ”

15.45 “Õðèñòîñ íàðîäèâñÿ - ðàä³º 

âåñü ñâ³ò!”

16.30 “Äçâîíÿòü äçâîíè”

17.00 “Ñí³äàíîê òóðèñòà”

17.30 “Ð³çäâÿíå ä³éñòâî”

17.45 “Çåìëÿ - íàø ñï³ëüíèé ä³ì”

18.00 “Â³äâåðò³ ä³àëîãè”

18.30 “Íà ìóçè÷í³é õâèë³”

18.40 “Âñÿêà âñÿ÷èíà: ³íñòðóêö³ÿ ç 

âèêîðèñòàííÿ”

19.00 “Â³ñò³ ÒÒÁ”

19.20 “Òåìà äíÿ”

19.50 “Àðì³ÿ íåñêîðåíèõ”

20.10 “Òà¿íà ð³çäâÿíî¿ íî÷³”

20.50 “Âå÷³ðíÿ êàçêà”
21.05 “Àçáóêà ñìàêó”

21.20 “Êîëÿäóº Òåðíîï³ëëÿ”

Â²ÂÒÎÐÎÊ
9 Ñ²×Íß

TV-4
06.00 Ò/ñ “Òðàâìà” 
06.45, 09.15, 10.45 Áàäüîðèé ðàíîê

07.00 Ó ôîêóñ³ ªâðîïà

07.35 Ïîãëÿä çáëèçüêà

08.05 Óêðà¿íñüê³ òðàäèö³¿

08.30 Óñ³ìà øèðîòàìè

09.00 ×àñ-Tàéì

09.30 Ï’ÿòèé âèì³ð

10.00 Ò/ñ “Òðàâìà” 
11.00 Äèòÿ÷à ãîäèíà

11.45 “×àð³âíèé êëþ÷èê”

12.10 Äîáð³ òðàäèö³¿

12.15 Ïðî ê³íî

12.30 ªâðîìàêñ

13.00 Õ³ò-ïàðàä

14.00 Õ/ô “Ïàä³ííÿ êîìåòè”
16.00 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³

16.10 Äèòÿ÷à ãîäèíà

17.00 Ï’ÿòèé âèì³ð

17.30 Ìàéñòåð-êëàñ ³ç Í. Ô³öè÷

18.00 Ò/ñ “Òðàâìà” 
19.00 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³

19.30 Íàø³ â³òàííÿ

20.00 Ìåæà ïðàâäè

21.00 Íàø³ â³òàííÿ

21.20 Äîáð³ òðàäèö³¿

21.25 Îãîëîøåííÿ. Áþðî çíàõ³äîê

21.30 Ìóçè÷íà ïðîãðàìà “Ãàë-êë³ï”

22.00 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³

22.35 Õ/ô ”Îñòàíí³é ãåðîé”
00.15 ×àñ-Tàéì

07.00 “Òâ³é ðàíîê”

09.00 “Äçâîíÿòü äçâîíè”

09.30 “Ñí³äàíîê òóðèñòà”

13.30 “Â³ñò³ ÒÒÁ”

13.40 “Òåìà äíÿ”

14.10 Êîíöåðò î. Â.Ñèðîòþêà. ÷.2

14.55 Òåëåçàìàëüîâêà

15.00 ²ç íàøî¿ â³äåîòåêè

15.30 “Á³ëÿ Äèêàíüêè ó Ïðîíÿõ”

16.30 “Ðîêè ³ äîë³”

17.00 “Â³ñò³ ÒÒÁ”

17.10 “Àçáóêà ñìàêó”

17.30 “Êîëÿäóº Òåðíîï³ëëÿ”

17.45 “Õòî â äîì³ õàçÿ¿í?”

18.00 “Ïîêîëÿäùèíà ó ò³òêè 

Êàòåðèíè”

18.20 “Äî íàðîäíèõ äæåðåë”

18.30 “Ñàä. Ãîðîä. Êâ³òíèê”

18.40 “ÏðîôStyle”

19.00 “Â³ñò³ ÒÒÁ”

19.20 “Òåìà äíÿ”

19.50 “Äóìêè âãîëîñ”

20.10 “Êîëÿäóº Òåðíîï³ëëÿ”

20.30 “Â³ñò³ ÒÒÁ”

20.50 “Âå÷³ðíÿ êàçêà”
21.05 “Çîëîòà ïðîâ³íö³ÿ”

ÑÅÐÅÄÀ
10 Ñ²×Íß

06.00 Ò/ñ “Òðàâìà” 
06.45, 09.15, 10.45 Áàäüîðèé ðàíîê

07.00 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³

07.35 Ìåæà ïðàâäè

08.30 Óñ³ìà øèðîòàìè

08.55 Äîáð³ òðàäèö³¿

09.00 ×àñ-Tàéì

09.30 Ï’ÿòèé âèì³ð

10.00 Ò/ñ “Òðàâìà” 
11.00 Äèòÿ÷à ãîäèíà

12.10 “Ãàë-êë³ï”

12.35 Ìàéñòåð-êëàñ ³ç Í. Ô³öè÷

13.00 Õ³ò-ïàðàä

14.00 Õ/ô “Àáñîëþòíå âòîðãíåííÿ”
16.00 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³

16.10 Äèòÿ÷à ãîäèíà

16.40 “×àð³âíèé êëþ÷èê”

17.00 Ï’ÿòèé âèì³ð

17.30 Óêðà¿íñüê³ òðàäèö³¿

17.55 Äîáð³ òðàäèö³¿

18.00 Ò/ñ “Òðàâìà” 
19.00 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³

19.30 Íàø³ â³òàííÿ

20.00 Ó ôîêóñ³ ªâðîïà

20.30 ªâðîìàêñ

21.00 Íàø³ â³òàííÿ

21.30 Ìàéñòåð-êëàñ ³ç Í. Ô³öè÷

22.00 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³

22.40 Õ/ô ”Çàêîí ñèëè” 
00.15 ×àñ-Tàéì

07.00 «Òâ³é ðàíîê»

09.00 «Ñàä. Ãîðîä. Êâ³òíèê»

09.15 «ÏðîôStyle»

09.30 «Çîëîòà ïðîâ³íö³ÿ»

13.30 «Â³ñò³ ÒÒÁ»

13.40 «Òåìà äíÿ»

14.10 «Ëåãåíäè Çàïîð³ææÿ»

14.40 «Íà ìóçè÷í³é õâèë³»

14.45 «Äî íàðîäíèõ äæåðåë»

15.00 «Óêðà¿íà êîëÿäóº». Êîíöåðò

16.25 Òåëåçàìàëüîâêà

17.00 «Â³ñò³ ÒÒÁ»

17.10 «Âîíè ïðîñëàâèëè íàø êðàé»

17.45 «Àðì³ÿ íåñêîðåíèõ»

18.00 «Íàðîäí³ ïåðëèíêè ç áàáóñèíî¿ 

ñêðèíüêè»

18.30 «Ï³ñí³ íàøîãî êðàþ»

18.40 «Äóìêè âãîëîñ»

19.00 «Â³ñò³ ÒÒÁ»

19.20 «Òåìà äíÿ»

19.50 «Íàä³ÿ º»

20.10 «Ç³ðêà ÿñíà çàñ³ÿëà»

20.30 «Â³ñò³ ÒÒÁ»

20.50 «Âå÷³ðíÿ êàçêà»
21.05 «²ç íàøî¿ â³äåîòåêè»

×ÅÒÂÅÐ
11 Ñ²×Íß

06.00 Ò/ñ “Òðàâìà” 
06.45, 09.15, 10.45 Áàäüîðèé ðàíîê

07.00 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³

07.35 Ó ôîêóñ³ ªâðîïà

08.00 ªâðîìàêñ

08.30 Óñ³ìà øèðîòàìè

09.00 ×àñ-Tàéì

09.30 Ï’ÿòèé âèì³ð

10.00 Ò/ñ “Òðàâìà”
11.00 Äèòÿ÷à ãîäèíà

12.10 Ôîðìóëà çäîðîâ’ÿ

13.00 Õ³ò-ïàðàä

14.00 Õ/ô ”Çàðó÷íèêè ÷åñò³”
15.45 Äîáð³ òðàäèö³¿

16.00 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³

16.10 Äèòÿ÷à ãîäèíà

17.00 Ï’ÿòèé âèì³ð

17.30 “Ãàë-êë³ï”

18.00 Ò/ñ “Òðàâìà” 
19.00 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³

19.30 Íàø³ â³òàííÿ

20.00 Óêðà¿íñüê³ òðàäèö³¿

20.30 Äîáð³ òðàäèö³¿

20.35 Ïðàâî íà óñï³õ

21.00 Íàø³ â³òàííÿ

21.30 Ñìà÷íà ìàíäð³âêà

22.00 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³

22.35 Õ/ô ”Ï’ÿòü äí³â ó Ðèì³”
00.15 ×àñ-Tàéì

07.00 “Òâ³é ðàíîê”

09.00 “Íàä³ÿ º”

09.30 “Õî÷ó áóòè...”

09.50 “Ó ïîøóêàõ ëåãåíä”

13.30 “Â³ñò³ ÒÒÁ”

13.40 “Òåìà äíÿ”

14.10 Ä/ô “Ëîâåöü ñë³â”

15.00 Ä/ô “Íàö³îíàëüíèé õóäîæí³é 

ìóçåé”. ÷.1

15.40 “Ïðîñòî íåáà”

16.00 “Ñàä. Ãîðîä. Êâ³òíèê”

16.20 “Ï³ñí³ íàøîãî êðàþ”

16.25 “Âîíè ïðîñëàâèëè íàø êðàé”

17.00 “Â³ñò³ ÒÒÁ”

17.10 “Êîñà÷³ ó Êîëîäÿæíîìó”

17.35 “Íà ìóçè÷í³é õâèë³”

17.45 “Â îá’ºêòèâ³ ÒÒÁ”

18.00 “Ìàéñòåðíÿ ïðîôåñ³é”

18.15 “Âîëèíñüêèìè äîðîãàìè Òàðàñà”

18.30 “Æèâ³ ñòîð³íêè”

19.00 “Â³ñò³ ÒÒÁ”

19.20 “Òåìà äíÿ”

19.50 “Äóìêè âãîëîñ”

20.05 Ðåêëàìà

20.10 “²ç íàøî¿ â³äåîòåêè”

20.30 “Â³ñò³ ÒÒÁ”

20.50 “Âå÷³ðíÿ êàçêà”
21.05 “Íà äîëèí³ òóìàí”

Ï’ßÒÍÈÖß
12 Ñ²×Íß

06.00 Ò/ñ “Òðàâìà” 
06.45, 10.45 Áàäüîðèé ðàíîê

07.00 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³

07.35 Óêðà¿íñüê³ òðàäèö³¿

08.00 Ïðàâî íà óñï³õ

08.30 Óñ³ìà øèðîòàìè

09.00 ×àñ-Tàéì

09.30 Ï’ÿòèé âèì³ð

10.00 Ò/ñ “Òðàâìà”
11.00 Äèòÿ÷à ãîäèíà

11.45 “×àð³âíèé êëþ÷èê”

12.10 “Ãàë-êë³ï”

12.40 Óêðà¿íñüê³ òðàäèö³¿

13.00 Õ³ò-ïàðàä

14.00 Õ/ô ”Îñòàíí³é ïîäèõ” 
16.00 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³

16.10 Äèòÿ÷à ãîäèíà

17.00 Ï’ÿòèé âèì³ð

17.30 Ìàéñòåð-êëàñ ³ç Í. Ô³öè÷

18.00 Ò/ñ “Òðàâìà” 
19.00 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³

19.30 Íàø³ â³òàííÿ

20.10 Ïîãëÿä çáëèçüêà

20.40 Ñë³ä

21.00 Íàø³ â³òàííÿ

21.30 Òâ³é ä³ì

21.50 Äîáð³ òðàäèö³¿

22.00 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³

22.35 Õ/ô ”Â îáëîç³” 

07.00 “Òâ³é ðàíîê”

09.00 “Âîëèíñüêèìè äîðîãàìè Òàðàñà”

09.15 “Ñàä. Ãîðîä. Êâ³òíèê”

09.30 “Æèâ³ ñòîð³íêè”

09.55 Òåëåçàìàëüîâêà

13.30 “Â³ñò³ ÒÒÁ”

13.40 “Òåìà äíÿ”

14.10 Òåëåçàìàëüîâêà

14.15 “Ìàéñòåðíÿ ïðîôåñ³é”

14.30 “Êîñà÷³ ó Êîëîäÿæíîìó”

15.00 “Ç îäâ³÷í³ñòþ íà “òè”

15.50 Ä/ô “²âàí Òåðåùåíêî”

16.10 “Íà ìóçè÷í³é õâèë³”

16.30 “Ñâ³òëèöÿ”

17.00 “Â³ñò³ ÒÒÁ”

17.10 “Ñë³ä”

17.30 “Õðàìè Ïîä³ëëÿ”

17.45 “Ïîêëèê òàëàíòó”

18.40 “Äóìêè âãîëîñ”

19.00 “Â³ñò³ ÒÒÁ”

19.20 “Òåìà äíÿ”

19.50 “Çåìëÿ-íàø ñï³ëüíèé ä³ì”

20.10 “Ñìàêîòà”

20.25 Àíîíñè

20.30 “Â³ñò³ ÒÒÁ”

20.50 “Âå÷³ðíÿ êàçêà”
21.05 “Ó ñâ³ò³ çàõîïëåíü”

21.20 “Íà ìóçè÷í³é õâèë³”

ÑÓÁÎÒÀ
13 Ñ²×Íß

TV-4
06.00 Ïðî ê³íî

06.15 Ïðî íàñ

06.45, 09.15 Áàäüîðèé ðàíîê

07.00 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³

07.35 Õ/ô ”Ñí³ãîâèêè”
08.55 Äîáð³ òðàäèö³¿

09.00 ×àñ-Tàéì

09.30 ªäèíà êðà¿íà

10.00 Îãëÿä ñâ³òîâèõ ïîä³é

10.30 Áëàãà çâ³ñòêà ç Ð. Ðåííåðîì

11.00 Ïðî íàñ

11.30 Ìàéñòåð-êëàñ ³ç Í. Ô³öè÷

12.00 Ñìà÷íà ìàíäð³âêà

12.30 Õ/ô “Îñòàíí³é ïîäàðóíîê”
14.30 Ìóëüòô³ëüìè
15.00 Äèòÿ÷å ê³íî. Ì/ô ”Ï³òåð Ïåí”
16.30 Ä³ì êíèãè

17.00 “Ð³çäâÿí³ êîëÿäè”. Ôëåøìîá 

Ñòðóñ³âñüêî¿ êàïåëè áàíäóðèñò³â

18.00 Íàø³ â³òàííÿ

19.00 ªäèíà êðà¿íà

19.30 Ó ôîêóñ³ ªâðîïà

19.55 Äîáð³ òðàäèö³¿

20.10 ÒÍÅÓ â³òàº ç Íîâèì ðîêîì ³ 

Ð³çäâîì Õðèñòîâèì

22.00 Õ/ô ”Ñàìîòí³é Ñàíòà øóêàº 
ì³ñ³ñ Êëàóñ” 

00.10 ×àñ-Òàéì

07.00 “Ñâ³òëèöÿ”

07.30 “Íàçáèðàíå”

07.45 “Õðàìè Ïîä³ëëÿ”

08.00 “Òâ³é ðàíîê”

09.45 Ìóëüòô³ëüì
13.40 “Òåìà äíÿ”

14.10 “Ñë³ä”

14.30 Ä/ô “²âàí Òåðåùåíêî”

14.50 “Íà ìóçè÷í³é õâèë³”

14.55 Òåëåçàìàëüîâêà

15.00 “Ñìàêîòà”

15.15 “Ñàä. Ãîðîä. Êâ³òíèê”

15.30 “Îáåðåãè”

15.45 “Ëóöüê: íà ðîçâî¿ â³ê³â”

16.00 “Âóõàò³ òà õâîñòàò³”

17.00 “Â³ñò³ ÒÒÁ”

17.10 “Êóë³íàð³ÿ â³ä Àíäð³ÿ”

17.35 “Íà ìóçè÷í³é õâèë³”

18.00 “Êîøèê òâîð÷èõ ³äåé”

18.30 “Ñëîâàìè ìàëå÷³ ïðî ö³êàâ³ 

ðå÷³” 

18.40 “Ìàìèíà øêîëà”

19.00 “Ïàíîðàìà ïîä³é”

19.30 “Òåðíîï³ëüñüê³ ïë³òêè”

20.00 Êîëÿäóº “Ïèñàíêà”

20.30 “Âå÷îðíèö³”

20.50 “Â îá’ºêòèâ³ ÒÒÁ”

21.05 “Âñÿêà âñÿ÷èíà: ³íñòðóêö³ÿ ç 

âèêîðèñòàííÿ”

21.20 “Íà ìóçè÷í³é õâèë³”

 

ÍÅÄ²Ëß
14 Ñ²×Íß

06.00 Õ/ô «Ñí³ãîâèêè»
07.30 Óêðà¿íñüê³ òðàäèö³¿

07.45 Áàäüîðèé ðàíîê

08.00 ªäèíà êðà¿íà

08.40 ×àñ-Òàéì

09.00 Ïîâíîòà ðàäîñò³ æèòòÿ

09.30 Ñïðàâæíÿ ö³íà

09.50 Áàäüîðèé ðàíîê

10.15 Ïðÿìà òðàíñëÿö³ÿ 

Áîæåñòâåííî¿ Ñâÿòî¿ Ë³òóðã³¿ ç 

Àðõèêàòåäðàëüíîãî Ñîáîðó ÓÃÊÖ 

ì.Òåðíîïîëÿ

11.40 Ä³ì êíèãè

12.00 Äèòÿ÷å ê³íî Ì/ô «Ï³òåð Ïåí»
13.30 «×àð³âíèé êëþ÷èê»

14.00 Ñ³ëüñüêèé êàëåíäàð

14.30 Ìåæà ïðàâäè

15.30 Ñë³ä

16.00 Êàçêà â³ä ÒÍÅÓ «Ñí³ãîâèê 

ïîâåðòàºòüñÿ - 2»

17.30 Ïðî íàñ

18.00 Íàø³ â³òàííÿ

19.00 Ïðîâ³íö³éí³ â³ñò³. Òèæäåíü

19.45 Ì³ñüêà ðàäà ³íôîðìóº

19.55 Îãîëîøåííÿ. Áþðî çíàõ³äîê

20.00 ÍÎÂÈÉ Ð²Ê ÍÀ ÄÀ×²!!!

23.25 Äîáð³ òðàäèö³¿

23.30 ªäèíà êðà¿íà

07.00 Ð³çäâî ó “Ïèñàíêè”

07.50 Òåëåçàìàëüîâêà

08.00 “Ïàíîðàìà ïîä³é”

08.30 “Ó ñâ³ò³ çàõîïëåíü”

08.45 “Ëóöüê: íà ðîçâî¿ â³ê³â”

09.00 “Òâ³é ðàíîê”

09.50 “Â³íøóº Òåðíîï³ëëÿ”

13.40 “Òåìà äíÿ”

14.10 “Âñÿêà âñÿ÷èíà: ³íñòðóêö³ÿ ç 

âèêîðèñòàííÿ”

14.25 “Ñëîâàìè ìàëå÷³ ïðî ö³êàâ³ 

ðå÷³” 

14.30 “Çóñòð³÷ äëÿ âàñ”

15.00 Êîíöåðò

16.30 “Ìóçè÷íèé êàëåéäîñêîï”

17.00 “Íàðîäí³ ðåìåñëà”

17.15 “Êóë³íàð³ÿ â³ä Àíäð³ÿ”

17.30 “Ìàíäðè”

17.45 “²ç íàøî¿ â³äåîòåêè “

18.00 “Â³íøóº Òåðíîï³ëëÿ”

18.10 “Õòî â äîì³ õàçÿ¿í?”

18.25 “Çâè÷àéíå äèâî”

18.40 “Çàãóáëåí³ ó ÷àñ³”

19.00 “Ïîäîðîæí³ çàìàëüîâêè”

19.30 “Òåàòðàëüí³ çóñòð³÷³”

20.45 “Ïîä³ëüñüê³ ùåäð³âêè”

21.05 “Â³äâåðò³ ä³àëîãè”

ÀÍÎÍÑÈ 
ÒÈÆÍß

ÕÎÐÎÁÐÅ ÑÅÐÖÅ, 1+1, Ïí, 23:55

Åäóàðäà Äîâãîíîãîãî. Éîãî 

ñâîáîäó. 

ÙÅËÅÏÈ, ÍÎÂÈÉ, Âò, 22:00
Êëàñè÷íèé òðèëåð ðåæèñåðà 

«áëîêáàñòåðîì».

îäíîéìåííîãî ðîìàíó 

íàãîðîä Îñêàð.

×ÓÆÈÉ, 2+2, Ñá, 20:20

Íîñòðîìî. 

ç êîìïàíüéîíîì «Êðîêîäèëà» 

У Тернополі проведуть 
благодійний Віденський бал
26 січня у ТРЦ “Подоляни” відбудеться III Віденський благодійний 

бал, де збиратимуть гроші на купівлю обладнання для діагностики вад 
зору у дітей в дитячій міській комунальній лікарні Тернополя.

Вартість квитків до 10 січня — 250 гривень, від 10 до 26 січня —  
350 гривень. Віп-квитки вартують по 600 гривень.

Дрес-код на бал — жінки у вишуканих довгих платтях, чоловіки у смо-
кінгах.

Попередні два бали гроші збирали на потреби учасників АТО, цього 
разу усі гроші з аукціону та 10 відсотків з продажу квитків підуть на купів-
лю обладнання для діагностики вад зору у дітей.
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ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ
8 Ñ²×Íß

Â²ÂÒÎÐÎÊ
9 Ñ²×Íß

ÑÅÐÅÄÀ
10 Ñ²×Íß

×ÅÒÂÅÐ
11 Ñ²×Íß

Ï’ßÒÍÈÖß
12 Ñ²×Íß

ÑÓÁÎÒÀ
13 Ñ²×Íß

ÍÅÄ²Ëß
14 Ñ²×Íß

UA: ÏÅÐØÈÉ 
06.30 Ä/ñ «Ðîçïîâiäi ïðî Õàíñiê»

07.45 Ä/ñ «Ñêàðáè òà ñìåðòåëüíi 

òàºìíèöi ìîðiâ»

08.40 Ä/ô «Äîíüêè ªâè»

09.25 Àíîíñ äíÿ

09.30 Ä/ô «Òàºìíèöi àêóë»

10.50 Ä/ñ «Ñìàê Äçÿííàíÿ»

12.25 Ä/ñ «Ñìàêè Êóëüòóð»

13.00 Ôîëüê-music

14.30 Õ/ô «Éîñèï ïðåêðàñíèé. 
Íàìiñíèê ôàðàîíà»

18.25 Õ/ô «Äèâíà ïîäîðîæ Ìåði 
Áðàÿíò»

20.25 Ä/ñ «Íåçâè÷àéíi êóëüòóðè»

21.00, 01.10 Íîâèíè

21.30, 01.35 Áiàòëîí. ßñêðàâi ìîìåíòè

21.50 ×åðåÙóð

22.20 Iñòîðiÿ êiíî

00.35 Ä/ñ «Ñóïåðâiä÷óòòÿ»

1+1
07.00, 19.30, 05.45 “ÒÑÍ”

07.45 Õ/ô “Âiä òþðìè é âiä ñóìè”
09.25 Õ/ô “Ãðiõè íàøi”
11.10, 05.00 Ò/ñ “Ðîäè÷i”
20.15 Õ/ô “Ëüîäîâèêîâèé ïåðiîä”
21.50 Õ/ô “Íi÷ ó ìóçå¿”
23.55 Õ/ô “Õîðîáðå ñåðöå”

05.50 Ì/ô
06.30 Õ/ô «ßëèíêà, êðîëèê i ïàïóãà»
08.20 «Ãîòóºìî ðàçîì»

09.30 «Îðåë i ðåøêà. Øîïiíã»

10.30 Õ/ô «Äiâ÷àòà»
12.30 Õ/ô «Êîðîëåâà áåíçîêîëîíêè»
14.00 Õ/ô «Iâàí Âàñèëüîâè÷ çìiíþº 

ïðîôåñiþ»
16.00 Êîíöåðò «Âåðíiñàæ Iëëi Ðºçíiêà»

18.00, 04.10 «Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî»

20.00 «Ïîäðîáèöi»

20.30 Ò/ñ «Íèòêè äîëi»
22.30 «Ñëiäñòâî âåëè...» ç Ë. 

Êàíåâñüêèì»

ICTV
05.50 Ôàêòè

06.15, 00.50 Ò/ñ «Áiáëiîòåêàði»
10.20, 12.05, 13.35, 15.20, 18.45 

Ôàêòè. Âå÷ið

17.00 Ò/ñ «Áiáëiîòåêàði 2»
19.10, 20.20, 21.50 Äèçåëü-øîó

22.50 Êîìiê íà ìiëüéîí

05.50, 17.45 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà”
08.40 Õ/ô “Âå÷îðè íà õóòîði ïîáëèçó 

Äèêàíüêè”
09.55 Õ/ô “Çà äâà êiëîìåòðè äî 

Íîâîãî ðîêó”
11.50 Õ/ô “40+, àáî Ãåîìåòðiÿ ïî÷óòòiâ”
15.35, 23.45 “Ìiñòè÷íi iñòîði¿ 5” ç 

Ïàâëîì Êîñòiöèíèì”

17.30, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”

20.05, 22.20 “Óêðà¿íà ìàº òàëàíò! 

Äiòè 2”

06.55, 08.45 Kids` Time

08.50 Ì/ô «Ðåò÷åò i Êëàíê: Ãàëàêòè÷íi 
ðåéíäæåðè»

10.30 Õ/ô «Ïåðåâiçíèê: Ñïàäùèíà»
12.20 Õ/ô «Òàêñi 3»
14.10 Âiä ïàöàíêè äî ïàíÿíêè

19.15 Ðåâiçîð

22.00 Ò/ñ «Íà ïiâäåíü âiä ïåêëà»
01.20 Õ/ô «Ëàñêàâî ïðîñèìî, àáî 

Ñóñiäàì âõiä çàáîðîíåíî»

04.50, 07.30, 02.40 Çîðÿíèé øëÿõ

07.00, 15.00, 19.00, 02.00 Ñüîãîäíi

08.50 Ò/ñ «Æiíêè â ëþáîâi»
12.30, 15.15 Ò/ñ «Äðóæèíè íà ñòåæöi 

âiéíè»
16.40, 19.40 Ò/ñ «Íàçàâæäè»
21.00 Ò/ñ «Íà ëiíi¿ æèòòÿ»

23.00 Õ/ô «Îáëiâiîí»
01.30 Òåëåìàãàçèí

03.10 Ðåàëüíà ìiñòèêà

04.45 Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñòi

07.35 Õ/ô «Äiì, ó ÿêîìó ÿ æèâó»
09.20 Õ/ô «Ñiì äíiâ äî âåñiëëÿ»
11.15 Õ/ô «Öå ÿ»
13.00 Ò/ñ «Áàíêiðøi»
20.05 «Äîáðèé âå÷ið»

22.00 Êîíöåðò «Áiò-êâàðòåò «Ñåêðåò»: 

30 ðîêiâ íà áiñ»

23.30 Ò/ñ «Ñëóæáà ðîçñëiäóâàíü»
01.25 Ò/ñ «Ñóòî àíãëiéñüêi âáèâñòâà»
02.20 «Âèïàäêîâèé ñâiäîê»

02.45 «Ðå÷îâèé äîêàç»

05.10 «Ëåãåíäè áàíäèòñüêî¿ Îäåñè»

06.00,05.40 Êîðèñíi ïiäêàçêè

06.15 Áàéäèêiâêà

06.40 ÒÅÒ Ìóëüòèðàíîê

10.45 Ì/ô “Øêîëà ìîíñòðiâ: 

Åëåêòðè÷íî”

12.00 Âiòàëüêà. Íîâèé ðiê

17.00 Ì/ô “Ðiçäâÿíi iñòîði¿ âiä Øðåêà, 
Ïàíäè òà äðóçiâ ç Ìàäàãàñêàðó”

19.30 Êàçêè Ó Êiíî

20.00 Òàíüêà i Âîëîäüêà

21.00 Îäíîãî ðàçó ïiä Ïîëòàâîþ

22.00 Êðà¿íà Ó. Íîâèé ðiê

23.00 Êàçêè Ó

2+2
06.00 Ì/ô
08.00 «Âií, Âîíà i òåëåâiçîð»

13.40 Ò/ñ «Ìåíòiâñüêi âiéíè. Êè¿â 2»
17.30 Õ/ô «Áiáëiîòåêàð: Ó ïîøóêàõ 

Ñïèñà Äîëi».
19.20 Ò/ñ «Êîìàíäà»
21.10 Ò/ñ «Êiñòêè 5»
23.00 Ò/ñ «Êiñòêè 4»
00.45 Ò/ñ «Àòëàíòèäà 2»
01.35 «Íîâå Øàëåíå âiäåî ïî-

óêðà¿íñüêè»

02.05 «Öiëêîì òàºìíî»

02.30 «Ëþñòðàòîð. Ïðîêëÿòòÿ 

ñèñòåìè 2017»

02.55 «Îáëîì.UA»

UA: ÏÅÐØÈÉ 
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 

13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 01.55 

Íîâèíè.

06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Äîáðîãî 

ðàíêó, Êðà¿íî!

09.30 Ä/ô «Óëàìêè ñïîãàäiâ»

10.50 Ä/ñ «Ñìàê Äçÿííàíÿ»

11.55 Ä/ñ «Ñìàêè êóëüòóð»

13.10, 14.30 Ðàäiî. Äåíü

13.55 Ïåðøà øïàëüòà

15.15 Ôîëüê-music

16.45 Äiòè Z

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 «1000 äíiâ äëÿ ïëàíåòè»

20.25 Íàøi ãðîøi

21.50, 02.35 Áiàòëîí. ßñêðàâi ìîìåíòè

22.20 Iñòîðiÿ êiíî

00.35 Ä/ñ «Ñóïåðâiä÷óòòÿ»

1+1
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 Ñíiäàíîê 

ç «1+1»

07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 05.30 

«ÒÑÍ»

09.30 Ì/ô «Ìàøà i âåäìiäü»
10.00 «×îòèðè âåñiëëÿ»

11.10, 12.20, 13.25 «Ñâiò íàâèâîðiò»

14.30 Õ/ô «Ëüîäîâèêîâèé ïåðiîä»
16.00 Ò/ñ «ß çíîâó òåáå êîõàþ»
17.10 Ò/ñ «Íåñêií÷åííå êîõàííÿ»
20.15 Õ/ô «Ëüîäîâèêîâèé ïåðiîä 2: 

Ãëîáàëüíå ïîòåïëiííÿ»
22.00 Õ/ô «Ãîòåëü Ãðàíä Áóäàïåøò»
23.50 Ò/ñ «Ðîäè÷i»

06.10 Ì/ô
06.45 Õ/ô «Ìèëèé òè ìié»
08.20 «Ãîòóºìî ðàçîì»

09.20 «Îðåë i ðåøêà. Øîïiíã»

10.20 «Îðåë i ðåøêà. Ðàé i ïåêëî»

11.20, 20.30 Ò/ñ «Íèòêè äîëi»
13.15 Õ/ô «Òðè ìóøêåòåðè»
15.15, 16.10, 17.00 «Ðå÷äîê»

18.00, 04.00 «Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî»

20.00 «Ïîäðîáèöi»

22.30 «Ñëiäñòâî âåëè...» ç Ë. 

Êàíåâñüêèì»

02.40 «Ðå÷äîê»

ICTV
04.45, 00.30, 01.25, 02.05 Ò/ñ 

«Áiáëiîòåêàði 2»
08.20 Õ/ô «Áîæåâiëüíÿ»
10.05 Õ/ô «Áàäüîðiñòü äóõó»
12.00 Õ/ô «Òðîº àìiãîñ»
14.00 Õ/ô «Âiä÷àéäóøíi øàõðà¿»
16.05, 17.20, 19.10, 20.20, 21.30 

Äèçåëü-øîó

18.45 Ôàêòè. Âå÷ið

22.35 Êîìiê íà ìiëüéîí

02.45 Ò/ñ «Ìîðñüêà ïîëiöiÿ. Íîâèé 
Îðëåàí»

05.15 Ò/ñ «Êîëè ìè âäîìà»
07.10 Õ/ô «Ïîäiëèñü ùàñòÿì ñâî¿ì»
11.45 «Õîëîñòÿê 6»

15.35 «Ìiñòè÷íi iñòîði¿ 5» ç Ïàâëîì 

Êîñòiöèíèì»

17.30, 22.00 «Âiêíà-Íîâèíè»

17.45 Ò/ñ «Êîëè ìè âäîìà»
20.05, 22.20 «Óêðà¿íà ìàº òàëàíò! 

Äiòè 2»

23.40 «Ìiñòè÷íi iñòîði¿ 5» ç Ïàâëîì 

Êîñòiöèíèì»

06.35, 07.35 Kids` Time

06.40 Ì/ñ «Ëóíòiê i éîãî äðóçi»
07.40 Ñåðöÿ òðüîõ

10.15 Õ/ô «Òàéìëåññ. Ðóáiíîâà 
êíèãà»

12.45 Õ/ô «Òàéìëåññ 2: Ñàïôiðîâà 
êíèãà»

15.00 Õ/ô «Òàéìëåññ 3: Ñìàðàãäîâà 
êíèãà»

17.10 Õ/ô «Øiñòü äíiâ, ñiì íî÷åé»
19.10 Ñóïåðiíòó¿öiÿ

21.00 Àôåðèñòè

22.00 Õ/ô «Ùåëåïè»
23.30 Ò/ñ «Íà ïiâäåíü âiä ïåêëà»

06.30, 07.10, 08.15 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 02.00 Ñüîãîäíi

09.30, 02.55 Çîðÿíèé øëÿõ

11.00, 03.50 Ðåàëüíà ìiñòèêà

13.10, 15.30, 04.45 Àãåíòè 

ñïðàâåäëèâîñòi

16.00, 21.00 Ò/ñ «Íà ëiíi¿ æèòòÿ»
18.00 Ò/ñ «Ïåðñòåíü ç ðóáiíîì»
19.45 «Ãîâîðèòü Óêðà¿íà»

23.30 Ò/ñ «CSI. Ìiñöå çëî÷èíó»

07.05 Õ/ô «Äîò»
08.50 Õ/ô «Ëiêè ïðîòè ñòðàõó»
10.35 «Êðèìiíàëüíi ñïðàâè»

12.25 «Ëåãåíäè êàðíîãî ðîçøóêó»

14.45, 19.00, 23.15, 02.45 «Ñâiäîê»

15.05, 21.20 Ò/ñ «Ïåðåòèíàþ÷è 
ìåæó»

17.00 Êîíöåðò Ãàðiêà Êðè÷åâñüêîãî 

«Íàéêðàùå»

19.30 Ò/ñ «Íiìå÷÷èíà 83»
23.45 Ò/ñ «Ñëóæáà ðîçñëiäóâàíü»

06.00, 05.40 Êîðèñíi ïiäêàçêè

06.15 Áàéäèêiâêà

06.40 ÒÅÒ Ìóëüòèðàíîê

10.45 Ì/ô «Øëÿõ äî Åëüäîðàäî»

12.00 Âiòàëüêà. Íîâèé ðiê

13.00 Ðÿòiâíèêè

15.00 Ãîòåëü Ãàëiöiÿ

17.30, 23.00 Êàçêè Ó

18.00 Îäíîãî ðàçó â Îäåñi

19.00 Êàçêè Ó Êiíî

20.00 Òàíüêà i Âîëîäüêà

21.00 Îäíîãî ðàçó ïiä Ïîëòàâîþ

22.00 Êðà¿íà Ó. Íîâèé ðiê

00.00 Òåîðiÿ çðàäè

UA: ÏÅÐØÈÉ 
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 

13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 01.55 

Íîâèíè

06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Äîáðîãî 

ðàíêó, Êðà¿íî!

09.30, 19.25 Ä/ñ «1000 äíiâ äëÿ 

ïëàíåòè»

10.50 Ä/ñ «Ñìàê Äçÿííàíÿ»

11.20 Ä/ñ «Äèâà Êèòàþ»

11.55 Ä/ñ «Ñìàêè êóëüòóð»

13.10 Ðàäiî. Äåíü

13.55 Íàøi ãðîøi

14.30 52 âiêåíäè

15.15, 02.50 Áiàòëîí. Êóáîê ñâiòó. V 

åòàï. Iíäèâiäóàëüíi ïåðåãîíè 20 

êì. ×îëîâiêè

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 «Ïëi÷-î-ïëi÷»

20.25 Ðîçäÿãàëêà

21.50, 02.35 Áiàòëîí. ßñêðàâi 

ìîìåíòè

22.20 Iñòîðiÿ êiíî

00.35 Ä/ñ «Ñóïåðâiä÷óòòÿ»

1+1
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 Ñíiäàíîê 

ç «1+1»

07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 05.40 

«ÒÑÍ»

09.30, 10.35 «×îòèðè âåñiëëÿ»

11.45, 12.55 «Ìiíÿþ æiíêó»

14.10 Õ/ô «Ëüîäîâèêîâèé ïåðiîä 2: 
Ãëîáàëüíå ïîòåïëiííÿ»

15.50 Ò/ñ «ß çíîâó òåáå êîõàþ»
17.10 Ò/ñ «Íåñêií÷åííå êîõàííÿ»
20.15 Õ/ô «Ëüîäîâèêîâèé ïåðiîä 3. 

Åðà äèíîçàâðiâ»
22.00 Õ/ô «Ëüîäîâèêîâèé ïåðiîä: 

Ðiçäâÿíà ïðèãîäà»
22.20 Õ/ô «Âèõiä: Áîãè òà öàði»
01.15 Ò/ñ «Ðîäè÷i»

06.00 Ì/ô
06.30 Õ/ô «Êàçêà ïðî Æiíêó i ×îëîâiêà» 
08.20 «Ãîòóºìî ðàçîì»

09.20 «Îðåë i ðåøêà. Øîïiíã»

10.20 «Îðåë i ðåøêà. Ðàé i ïåêëî»

11.20, 20.30 Ò/ñ «Íèòêè äîëi»
13.15 Õ/ô «Çà äâîìà çàéöÿìè»
15.15, 16.10, 17.00, 02.40 «Ðå÷äîê»

18.00, 04.00 «Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî»

20.00 «Ïîäðîáèöi»

22.30 «Ñëiäñòâî âåëè...» ç Ë. 

Êàíåâñüêèì»

ICTV
04.45, 00.30, 01.15, 01.50 Ò/ñ 

«Áiáëiîòåêàði 2»
08.25 Õ/ô «Òðîº àìiãîñ»
10.35 Õ/ô «Âiä÷àéäóøíi øàõðà¿»
12.40 Õ/ô «ßêîñü ïîðóøèâøè çàêîí»
14.20 Õ/ô «Áîæåâiëüíÿ»
16.05, 17.15, 19.10, 20.20, 21.30 

Äèçåëü-øîó

18.45 Ôàêòè. Âå÷ið

22.30 Êîìiê íà ìiëüéîí

07.20 «Õîëîñòÿê 6»

15.35, 23.45 «Ìiñòè÷íi iñòîði¿ 5» ç 

Ïàâëîì Êîñòiöèíèì»

17.30, 22.00 «Âiêíà-Íîâèíè»

17.45 Ò/ñ «Êîëè ìè âäîìà»

20.00, 22.20 «Óêðà¿íà ìàº òàëàíò! 

Äiòè 2»

03.00, 02.30 Çîíà íî÷i

04.10 Àáçàö

06.00, 07.00 Ì/ñ «Ëóíòiê i éîãî äðóçi»

06.55, 09.05 Kids` Time

09.10 Ñåðöÿ òðüîõ

11.30 Ä/ô «Öàðñòâî ìàâï»

13.10 Õ/ô «Êîïàëüíi öàðÿ Ñîëîìîíà»
15.10 Õ/ô «Àëëàí Êóîòåðìåéí. Ó 

ïîøóêàõ çîëîòîãî ìiñòà»
17.10 Õ/ô «Çíàõàð»
19.15 Ñóïåðiíòó¿öiÿ

21.00 Àôåðèñòè

22.00 Õ/ô «Ñèíÿ áåçîäíÿ»
23.50 Ò/ñ «Íà ïiâäåíü âiä ïåêëà»

06.30, 07.10, 08.15 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 02.00 Ñüîãîäíi

09.30, 02.55 Çîðÿíèé øëÿõ

11.00, 03.50 Ðåàëüíà ìiñòèêà

13.10, 15.30, 04.45 Àãåíòè 

ñïðàâåäëèâîñòi

16.00, 21.00 Ò/ñ «Íà ëiíi¿ æèòòÿ»
18.00 Ò/ñ «Ïåðñòåíü ç ðóáiíîì»
19.45 «Ãîâîðèòü Óêðà¿íà»

23.30 Ò/ñ «CSI. Ìiñöå çëî÷èíó»

07.05 Õ/ô «Âñå ïåðåìàãàº ëþáîâ»
08.30 Ðàíêîâèé «Ñâiäîê»

09.00 Õ/ô «Ïîëþâàííÿ íà ºäèíîðîãà»
10.40 «Êðèìiíàëüíi ñïðàâè»

12.20 «Ëåãåíäè êàðíîãî ðîçøóêó»

14.45, 19.00, 23.15, 02.50 «Ñâiäîê»

15.05, 21.20 Ò/ñ «Ïåðåòèíàþ÷è 
ìåæó»

17.00 Êîíöåðò Ñîíi Ñîòíèê i Ñåðãiÿ 

Êóçiíà «Êàìòóãåçà»

19.30 Ò/ñ «Íiìå÷÷èíà 83»
23.45 Ò/ñ «Ñëóæáà ðîçñëiäóâàíü»

06.00, 05.40 Êîðèñíi ïiäêàçêè

06.15 Áàéäèêiâêà

06.40 ÒÅÒ Ìóëüòèðàíîê

10.45 Õ/ô «Ñíiãîâà êîðîëåâà»
12.00 Âiòàëüêà. Íîâèé ðiê

13.00 Ðÿòiâíèêè

15.00 Ãîòåëü Ãàëiöiÿ

17.30, 23.00 Êàçêè Ó

18.00 Îäíîãî ðàçó â Îäåñi

19.00 Êàçêè Ó Êiíî

20.00 Òàíüêà i Âîëîäüêà

21.00 Îäíîãî ðàçó ïiä Ïîëòàâîþ

22.00 Êðà¿íà Ó. Íîâèé ðiê

00.00 Òåîðiÿ çðàäè

UA: ÏÅÐØÈÉ 
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25,  

13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 01.55 

Íîâèíè

06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Äîáðîãî 

ðàíêó, Êðà¿íî!

09.30, 19.25 Ä/ñ «1000 äíiâ äëÿ ïëàíåòè»

10.50 Ä/ñ «Ñêàðáè òà ñìåðòåëüíi 

òàºìíèöi ìîðiâ»

11.55 Ä/ñ «Ñìàêè êóëüòóð»

13.10, 14.30 Ðàäiî. Äåíü

13.55 Ðîçäÿãàëêà

15.15, 02.50 Áiàòëîí. Êóáîê ñâiòó. V 

åòàï. Iíäèâiäóàëüíi ïåðåãîíè 15 

êì. Æiíêè

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 «Íi÷îãî, îêðiì áðåõíi: 

áîðîòüáà ç ôåéêàìè»

20.25 «Ñõåìè» ç Í.Ñåäëåöüêîþ

21.50, 02.35 Áiàòëîí. ßñêðàâi ìîìåíòè

22.20 Iñòîðiÿ êiíî

00.35 Ä/ñ «Ñóïåðâiä÷óòòÿ»

1+1
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 Ñíiäàíîê 

ç «1+1»

07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 05.40 «ÒÑÍ»

09.30 «×îòèðè âåñiëëÿ»

10.45 «Ìiíÿþ æiíêó»

12.00 Õ/ô «Íi÷ ó ìóçå¿»
14.00 Õ/ô «Ëüîäîâèêîâèé ïåðiîä 3. 

Åðà äèíîçàâðiâ»
15.45 Õ/ô «Ëüîäîâèêîâèé ïåðiîä: 

Ðiçäâÿíà ïðèãîäà»
16.05 Ò/ñ «ß çíîâó òåáå êîõàþ»
17.10 Ò/ñ «Íåñêií÷åííå êîõàííÿ»
20.15 Õ/ô «Ëüîäîâèêîâèé ïåðiîä 4: 

Êîíòèíåíòàëüíèé äðåéô»
22.00 Õ/ô «Ëüîäîâèêîâèé ïåðiîä: 

Âåëèêîäíié ñïåøë»
22.20, 03.45 Õ/ô «Íîâîði÷íèé 

êîðïîðàòèâ»
00.20 «Âå÷iðíié Êè¿â»

04.30 Ò/ñ “Ñèëà êîõàííÿ Ôåðiõè”

06.10 Ì/ô

06.30 Õ/ô «Ñiìåéíèé êàëàìáóð, àáî 
Õòî êîìó õòî»

08.20 «Ãîòóºìî ðàçîì»

09.20 «Îðåë i ðåøêà. Øîïiíã»

10.20 «Îðåë i ðåøêà. Ðàé i ïåêëî»

11.20, 20.30 Ò/ñ «Íèòêè äîëi»
13.15 Õ/ô «Âå÷îðè íà õóòîði ïîáëèçó 

Äèêàíüêè»
15.15, 16.10, 17.00, 02.40 «Ðå÷äîê»

18.00, 04.10 «Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî»

20.00 «Ïîäðîáèöi»

22.30 «Ñëiäñòâî âåëè...» ç Ë. 

Êàíåâñüêèì»

00.20 Õ/ô «×îëîâiê ïîâèíåí ïëàòèòè!»

ICTV
04.45 Ò/ñ «Áiáëiîòåêàði 3»
08.20 Õ/ô «Áàäüîðiñòü äóõó»
10.15 Õ/ô «Çîëîòå äèòÿ»
12.05 Õ/ô «Ïðèãîäè Ïëóòî Íåøà»
13.50 Õ/ô «Ïî¿çäêà äî Àìåðèêè»
16.00, 17.10, 19.10, 20.25, 21.20 

Äèçåëü-øîó

18.45 Ôàêòè. Âå÷ið

22.15 Êîìiê íà ìiëüéîí

00.00,00.50 Ò/ñ «Áiáëiîòåêàði 2»

07.55 «Õîëîñòÿê 6»

15.35, 23.10 «Ìiñòè÷íi iñòîði¿ 5» ç 

Ïàâëîì Êîñòiöèíèì»

17.30, 22.00 «Âiêíà-Íîâèíè»

17.45 Ò/ñ «Êîëè ìè âäîìà»
20.00, 22.20 «Óêðà¿íà ìàº òàëàíò! 

Äiòè 2»

06.00, 07.00 Ì/ñ «Ëóíòiê i éîãî äðóçi»
06.55, 08.55 Kids` Time

09.00 Ñåðöÿ òðüîõ

11.00 Õ/ô «Øiñòü äíiâ, ñiì íî÷åé»
13.00 Õ/ô «Ëåäi-ÿñòðóá»
15.20 Õ/ô «Íîâi ïðèãîäè Àëàääiíà»
17.20 Õ/ô «Áîæåâiëüíà ïàðî÷êà»
19.10 Ñóïåðiíòó¿öiÿ

21.00 Àôåðèñòè

22.00 Õ/ô «Ãëèáîêå ñèíº ìîðå»
00.00 Ò/ñ «Íà ïiâäåíü âiä ïåêëà»

06.30, 07.10, 08.15 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 02.00 Ñüîãîäíi

09.30, 02.55 Çîðÿíèé øëÿõ

11.00, 03.50 Ðåàëüíà ìiñòèêà

13.10, 15.30, 04.45 Àãåíòè 

ñïðàâåäëèâîñòi

16.00, 21.00 Ò/ñ «Íà ëiíi¿ æèòòÿ»
18.00 Ò/ñ «Ïåðñòåíü ç ðóáiíîì»
19.45 «Ãîâîðèòü Óêðà¿íà»

23.30 Ò/ñ «CSI. Ìiñöå çëî÷èíó»

07.00 Õ/ô «Óáèòè «Øàêàëà»
08.30 Ðàíêîâèé «Ñâiäîê»

09.00 Õ/ô «Çíàéòè òà çíåøêîäèòè»
10.45 «Êðèìiíàëüíi ñïðàâè»

12.20 «Ëåãåíäè êàðíîãî ðîçøóêó»

14.45, 19.00, 23.15, 02.45 «Ñâiäîê»

15.05, 21.20 Ò/ñ «Ïåðåòèíàþ÷è ìåæó»
17.00 «Áðàòè Ãàäþêiíè». Êîíöåðò 

«Made in Ukraine»

19.30 Ò/ñ «Íiìå÷÷èíà 83»
23.45 Ò/ñ «Ñëóæáà ðîçñëiäóâàíü»

06.00, 05.40 Êîðèñíi ïiäêàçêè

06.15 Áàéäèêiâêà

06.40 ÒÅÒ Ìóëüòèðàíîê

10.45 Õ/ô «Ñòîïòàíi òóôåëüêè»
12.00 Âiòàëüêà Íîâèé ðiê

13.00 Ðÿòiâíèêè

15.00 Ãîòåëü Ãàëiöiÿ

17.30, 23.00 Êàçêè Ó

18.00 Îäíîãî ðàçó â Îäåñi

19.00 Êàçêè Ó Êiíî

20.00 Òàíüêà i Âîëîäüêà

21.00 Îäíîãî ðàçó ïiä Ïîëòàâîþ

22.00 Êðà¿íà Ó. Íîâèé ðiê

00.00 Òåîðiÿ çðàäè

UA: ÏÅÐØÈÉ 
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25,  

13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 01.55 

Íîâèíè

06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Äîáðîãî 

ðàíêó, Êðà¿íî!

09.30, 19.25 Ä/ñ «1000 äíiâ äëÿ 

ïëàíåòè»

10.50 Ä/ñ «Ñêàðáè òà ñìåðòåëüíi 

òàºìíèöi ìîðiâ»

11.55 Ä/ñ «Ñìàêè êóëüòóð»

13.10, 14.30 Ðàäiî. Äåíü

13.55 «Ñõåìè» ç Í. Ñåäëåöüêîþ

15.25 Áiàòëîí. Êóáîê ñâiòó. V åòàï. 

Åñòàôåòà 4õ7,5 êì. ×îëîâiêè

17.50, 01.10 Íîâèíè. Ñâiò

18.20, 21.30, 01.25, 02.20 Òåìà äíÿ

18.35, 01.40 Íîâèíè. Êóëüòóðà

19.00 Òâié äiì

20.25 Ïåðøà øïàëüòà

21.50, 02.35 Áiàòëîí. ßñêðàâi 

ìîìåíòè

22.20 Iñòîðiÿ êiíî

00.35 Ä/ñ «Äèêà ïëàíåòà»

02.50 Áiàòëîí. Êóáîê ñâiòó. V åòàï. 

Åñòàôåòà 4õ7,5 êì. ×îëîâiêè

1+1
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 Ñíiäàíîê 

ç «1+1»

07.00, 08.00, 09.00, 19.30 «ÒÑÍ»

09.30, 10.45 «×îòèðè âåñiëëÿ»

11.50 «Ìiíÿþ æiíêó»

13.05 Õ/ô «Ëüîäîâèêîâèé ïåðiîä 4: 
Êîíòèíåíòàëüíèé äðåéô»

14.50 Õ/ô «Ëüîäîâèêîâèé ïåðiîä. 
Âåëèêîäíié ñïåøë»

15.10 Ò/ñ «ß çíîâó òåáå êîõàþ»
17.10 Ò/ñ «Íåñêií÷åííå êîõàííÿ»
20.15 «Ëiãà ñìiõó»

00.20 Õ/ô «Ðæåâñüêèé ïðîòè 
Íàïîëåîíà»

05.40, 02.20 «Ïîäðîáèöi» - «×àñ»

06.10 Ì/ô
06.30 Õ/ô «Ñiì äíiâ äî âåñiëëÿ»
08.20 «Ãîòóºìî ðàçîì»

09.20 «Îðåë i ðåøêà. Øîïiíã»

10.20 «Îðåë i ðåøêà. Ðàé i ïåêëî»

11.20 Ò/ñ «Íèòêè äîëi»
13.15 Õ/ô «Áîæåâiëüíèé äåíü, àáî 

Îäðóæåííÿ Ôiãàðî»
16.10, 17.00 «Ðå÷äîê»

18.00 «Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî»

20.00 «Ïîäðîáèöi»

20.30 Õ/ô «Äiàìàíòîâà ðóêà»
22.40 «Ñëiäñòâî âåëè...» ç Ë. 

Êàíåâñüêèì»

ICTV
05.10 Ò/ñ «Áiáëiîòåêàði 3»
09.00 Õ/ô «Çîëîòå äèòÿ»
10.45 Õ/ô «Ïðèãîäè Ïëóòî Íåøà»
12.25 Õ/ô «Çà áîðòîì»
14.35 Õ/ô «ßêîñü ïîðóøèâøè çàêîí»
16.25, 17.55, 19.10, 20.20, 21.15 

Äèçåëü-øîó

18.45 Ôàêòè. Âå÷ið

22.15 Êîìiê íà ìiëüéîí

00.40,01.25 Ò/ñ «Áiáëiîòåêàði 2»

05.45, 17.45, 23.10 Ò/ñ «Êîëè ìè 
âäîìà»

08.45 Õ/ô «Ñóºòà ñóºò»
10.30 Õ/ô «Êîëè éîãî çîâñiì íå 

÷åêàºø»
17.30, 22.00 «Âiêíà-Íîâèíè»

20.00, 22.20 «Óêðà¿íà ìàº òàëàíò! 

Äiòè 2»

03.00, 02.45 Çîíà íî÷i

04.40 Àáçàö

06.35, 07.55 Kids` Time

06.40 Ì/ñ «Ëóíòiê i éîãî äðóçi»
08.00 Ñåðöÿ òðüîõ

10.00 Õ/ô «Çíàõàð»
12.10 Õ/ô «Âiäíåñåíi âiòðîì»
16.30 Õ/ô «Iäàëüãî»
19.15 Ñóïåðiíòó¿öiÿ

21.00 Àôåðèñòè

22.00 Õ/ô «Ïiäéîì ç ãëèáèíè»
00.00 Ò/ñ «Íà ïiâäåíü âiä ïåêëà»

06.30, 07.10, 08.15 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 03.15 Ñüîãîäíi

09.30, 05.40 Çîðÿíèé øëÿõ

11.00, 04.00 Ðåàëüíà ìiñòèêà

13.10, 15.30 Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñòi

16.00 Ò/ñ «Íà ëiíi¿ æèòòÿ»
18.00 Ò/ñ «Ïåðñòåíü ç ðóáiíîì»
19.45 «Ãîâîðèòü Óêðà¿íà»

21.00, 23.30 Ò/ñ «Êðèâå äçåðêàëî äóøi»
01.30 Ò/ñ «CSI. Ìiñöå çëî÷èíó»

07.05 Õ/ô «Äèêèé ïëÿæ»
08.30 Ðàíêîâèé «Ñâiäîê»

09.00 Õ/ô «Ó ñìóçi ïðèáîþ»
10.50 «Êðèìiíàëüíi ñïðàâè»

12.40, 15.05 «Ëåãåíäè êàðíîãî 

ðîçøóêó»

14.45, 19.00, 23.15, 02.50 «Ñâiäîê»

15.25, 21.20 Ò/ñ «Ïåðåòèíàþ÷è 
ìåæó»

17.20 Õ/ô «Ñîðî÷èíñüêèé ÿðìàðîê 
íà ÍÒÍ»

19.30 Ò/ñ «Íiìå÷÷èíà 83»
23.45 Ò/ñ «Ñëóæáà ðîçñëiäóâàíü»

06.00, 05.40 Êîðèñíi ïiäêàçêè

06.15 Áàéäèêiâêà

06.40 ÒÅÒ Ìóëüòèðàíîê

10.45 Õ/ô «Êðàñóíÿ é ÷óäîâèñüêî»
12.00 Âiòàëüêà. Îäèí ÍÅ âäîìà

13.00 Ðÿòiâíèêè

15.00 Ãîòåëü Ãàëiöiÿ

17.30 Êàçêè Ó

18.00 Îäíîãî ðàçó â Îäåñi

19.00 Êàçêè Ó Êiíî

20.00 Òàíüêà i Âîëîäüêà

21.00 Õ/ô «Ìè êóïèëè çîîïàðê»
23.00 Õ/ô «Çàïàëþâàííÿ»

UA: ÏÅÐØÈÉ 
06.00 Ì/ñ «×îðíèé Äæåê»
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 Äîáðîãî 

ðàíêó, Êðà¿íî!

07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 01.10 

Íîâèíè

09.30, 17.25 Ä/ô «Òàºìíèöi àêóë»

11.00 Ôîëüê-music. Äiòè

12.00 Ä/ñ «Ñêàðáè òà ñìåðòåëüíi 

òàºìíèöi ìîðiâ»

13.00 Õ/ô «Ïðîðîê Ìîiñåé»
15.05 Áiàòëîí. ßñêðàâi ìîìåíòè

15.25, 01.35 Áiàòëîí. Êóáîê ñâiòó. V 

åòàï. Åñòàôåòà 4õ6 êì. Æiíêè

18.25 Õ/ô «Çìîâà ïðîòè êîðîíè»
20.25 Ä/ñ «Íåçâè÷àéíi êóëüòóðè»

21.35, 03.25 Ä/ñ «Çóñòði÷ Ëóâðó òà 

Çàáîðîíåíîãî ìiñòà»

22.20 Iñòîðiÿ êiíî

1+1
06.00, 19.30 «ÒÑÍ»

06.45 «Ãðîøi»

08.00 «Ñíiäàíîê. Âèõiäíèé»

09.50, 00.15 «Ñâiòñüêå æèòòÿ»

10.50 Õ/ô «Ãîòåëü Ãðàíä Áóäàïåøò»
12.40 Õ/ô «Ðæåâñüêèé ïðîòè 

Íàïîëåîíà»
14.20, 16.40 «Âå÷iðíié êâàðòàë»

18.30 «Ðîçñìiøè êîìiêà»

20.15 «Íîâîði÷íèé Âå÷iðíié êâàðòàë»

01.15 «Viva! Íàéêðàñèâiøi»

07.10 Ì/ô
07.50 «Ïîäîðîæi â ÷àñi»

08.20, 02.40 Õ/ô «×àðîäi¿»

11.30 Õ/ô «Ä`Àðòàíüÿí i òðè 
ìóøêåòåðè»

17.00 Õ/ô «Äiàìàíòîâà ðóêà»
19.00, 20.30 «Íà Iíòåði - Ãîëîâíà 

ÿëèíêà êðà¿íè»

20.00 «Ïîäðîáèöi»

22.40 Ò/ñ «Äîìîãîñïîäàð»

ICTV
05.50 Áiëüøå íiæ ïðàâäà

07.25 ß çíÿâ!

09.20 Äèçåëü-øîó

10.45 Îñîáëèâîñòi íàöiîíàëüíî¿ 

ðîáîòè

12.40 «Íà òðüîõ»

14.20 Õ/ô «Çà áîðòîì»
16.35 Õ/ô «Ïî¿çäêà äî Àìåðèêè»
18.45 Ôàêòè. Âå÷ið

19.10 Õ/ô «Õàëê»
21.50 Õ/ô «Iíøèé ñâiò»
00.00 Õ/ô «Iíøèé ñâiò. Ïîâñòàííÿ 

05.50 «ÂóñîËàïîÕâiñò»

08.00 «Êàðàîêå íà Ìàéäàíi»

09.00 «Âñå áóäå ñìà÷íî!»

09.55 «Óêðà¿íà ìàº òàëàíò! Äiòè 2»

19.00 Õ/ô «Òàòî íàïðîêàò»
23.10 Õ/ô «Ñïðàâæíº êîõàííÿ»

06.00 Ì/ñ «Ëóíòiê i éîãî äðóçi»
07.40 Ðåâiçîð

10.15 Ñóïåðiíòó¿öiÿ

17.10 Ì/ô «Ñèíáàä: Ëåãåíäà ñåìè 
ìîðiâ»

18.50 Õ/ô «Êîíãî»
21.00 Õ/ô «Ñêàðá Àìàçîíêè»
23.00 Õ/ô «Â ëàáiðèíòi ãðiçëi»

07.00, 15.00, 19.00, 02.20 Ñüîãîäíi

07.15, 05.00 Çîðÿíèé øëÿõ

08.50 Õ/ô «Àíæåëiêà, ìàðêiçà 
ÿíãîëiâ»

11.00 Õ/ô «×óäîâà Àíæåëiêà»
13.10, 15.20 Ò/ñ «Êðèâå äçåðêàëî 

äóøi»
17.20, 19.40 Ò/ñ «Çàáóòà æiíêà»
22.00 Ò/ñ «Â î÷iêóâàííi ëþáîâi»
00.15 Ðåàëüíà ìiñòèêà

05.40 Õ/ô «Iíñïåêòîð Ëîñºâ»
09.30 Õ/ô «Çîëîòà ìiíà»
12.00 «Ëåãåíäè øàíñîíó»

13.05 «Ñâiäîê. Àãåíòè»

13.40, 02.05 «Ðå÷îâèé äîêàç»

17.10 «Êðóòi 90-òi»

19.00, 01.30 «Ñâiäîê»

19.30 Õ/ô «Ïðèáîðêóâà÷êà òèãðiâ»
21.30 Õ/ô «Óêîë ïàðàñîëüêîþ»
23.20 Õ/ô «×îðíå ìîðå»

06.00, 05.40 Êîðèñíi ïiäêàçêè

06.15 Áàéäèêiâêà

06.40 ÒÅÒ Ìóëüòèðàíîê

10.45 Ì/ô «Äþéìîâî÷êà»
12.20 Õ/ô «Ñíiãîâà êîðîëåâà»
14.00 Êàçêè Ó Êiíî

18.00 Õ/ô «Ìè êóïèëè çîîïàðê»
20.00 Êðà¿íà Ó. Íîâèé ðiê

22.00 Òàíüêà i Âîëîäüêà

2+2
06.00 Ì/ô
08.00 Áóøèäî

09.00,01.55 «Öiëêîì òàºìíî»

11.00 «Çàãóáëåíèé ñâiò»

13.00 Ò/ñ «Ìåíòiâñüêi âiéíè. Êè¿â 2»
17.00 Õ/ô «Ñiì ïðèãîä Ñèíäáàäà»
18.45 Õ/ô «Åðà äèíîçàâðiâ»
20.20 Õ/ô «×óæèé»
22.45 Õ/ô «Ñíiãîâà ëþäèíà»
00.30 «Íîâå Øàëåíå âiäåî ïî-

óêðà¿íñüêè»

06.30 «Top Shop»

07.40 «×è çíàºòå âè, ùî...»

08.40 Õ/ô «12 ðiçäâÿíèõ ñîáàê 2»
10.40 Õ/ô «Êíèãà äæóíãëiâ»
12.50 «Óõ òè show»

14.00 «Îðåë i ðåøêà. 

Ïåðåçàâàíòàæåííÿ»

17.00 «Îðåë i ðåøêà. Ðàé òà ïåêëî»

22.10 «¯æå, ÿ ëþáëþ òåáå!»

00.10 Õ/ô «Àíæåëiêà - ìàðêiçà 
ÿíãîëiâ»

UA: ÏÅÐØÈÉ 
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 Äîáðîãî  

ðàíêó, Êðà¿íî!

07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 01.10 

Íîâèíè

09.30 Õ/ô «Ïðîðîê Ìîiñåé»
11.15 Ôîëüê-music. Äòè

12.10 Ïåðøèé íà ñåëi

13.10, 01.40 Áiàòëîí. Êóáîê ñâiòó. V 

åòàï. Ìàñ-ñòàð 15 êì. ×îëîâiêè.

14.20 Ôîëüê-music

15.35, 02.25 Áiàòëîí. Êóáîê ñâiòó. V 

åòàï. Ìàñ-ñòàð 12,5 êì. Æiíêè

16.50 Ä/ñ «Äèâà Êèòàþ»

17.25 Ä/ô «Òàºìíèöi àêóë»

18.25 Õ/ô «Çìîâà ïðîòè êîðîíè»
20.25 Ä/ñ «Íåçâè÷àéíi êóëüòóðè»

21.35, 03.25 Ä/ñ «Çóñòði÷ Ëóâðó òà 

Çàáîðîíåíîãî ìiñòà»

22.20 Iñòîðiÿ êiíî

00.35 Ä/ñ «Äèêà ïëàíåòà»

1+1
06.15, 19.30, 05.40 «ÒÑÍ»

07.10 «Óêðà¿íñüêi ñåíñàöi¿»

08.00 «Ñíiäàíîê. Âèõiäíèé»

09.00 «Ëîòî-Çàáàâà»

09.40, 03.10 Ì/ô «Ìàøà i âåäìiäü»
10.15 «Ðîçñìiøè êîìiêà»

11.15 «Ñâiò íàâèâîðiò 6»

13.00, 14.05 «Ñâiò íàâèâîðiò 5: Iíäîíåçiÿ»

15.10 «Ëiãà ñìiõó»

20.15 Õ/ô «Ïëàíåòà ìàâï: Ðåâîëþöiÿ»
22.50 Õ/ô «Âiéíà áîãiâ»

05.30 Ì/ô
06.25 Õ/ô «Äiâ÷èíà ç ìàÿêà»
08.00 «Âäàëèé ïðîåêò»

09.00 «Ãîòóºìî ðàçîì»

10.00 «Îðåë i ðåøêà. Ðàé i ïåêëî»

11.00 «Îðåë i ðåøêà. Ïåðåçàâàíòàæåííÿ»

12.00 Õ/ô «Ôàíòîìàñ»
14.10 «Íà Iíòåði - Ãîëîâíà ÿëèíêà 

êðà¿íè»

17.10, 20.30 Ò/ñ «Çàáîðîíåíà ëþáîâ»
20.00 «Ïîäðîáèöi»

00.00 Õ/ô «Áîæåâiëüíèé äåíü, àáî 
Îäðóæåííÿ Ôiãàðî»

ICTV
05.30 Áiëüøå íiæ ïðàâäà

07.05 Ò/ñ «Âiääië 44»
08.50 Õ/ô «Ìèñëèâöi çà ïðèâèäàìè»
11.50 Õ/ô «Ìèñëèâöi çà ïðèâèäàìè 2»
13.50 Õ/ô «Iíøèé ñâiò»
16.00 Õ/ô «Õàëê»
18.45 Ôàêòè. Âå÷ið

19.10 Õ/ô «Íåéìîâiðíèé Õàëê»
21.10 Õ/ô «Iíøèé ñâiò. Åâîëþöiÿ»
23.10 Õ/ô «Iíøèé ñâiò. Ïðîáóäæåííÿ»

07.05, 23.00 Õ/ô «Êîëüº äëÿ Ñíiãîâî¿ 
Áàáè»

09.00 «Âñå áóäå ñìà÷íî!»

09.55 «Êàðàîêå íà Ìàéäàíi»

10.55 «Óêðà¿íà ìàº òàëàíò! Äiòè 2»

14.50 Õ/ô «Òàòî íàïðîêàò»
19.00 «Ñëiäñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè»

06.45, 09.15 Kids` Time

06.50 Ì/ñ «Ëóíòiê i éîãî äðóçi»
07.40 Ì/ô «Ðåò÷åò i Êëàíê: Ãàëàêòè÷íi 

ðåéíäæåðè»
09.20 Ì/ô «Ñèíáàä: Ëåãåíäà ñåìè 

ìîðiâ»
11.00 Õ/ô «Ùåëåïè»
12.50 Õ/ô «Ïiäéîì ç ãëèáèíè»
14.50 Õ/ô «Êîíãî»
17.00 Õ/ô «Ñêàðá Àìàçîíêè»
19.00 Õ/ô «Êðîêîäèë Äàíäi»
21.00 Õ/ô «Êðîêîäèë Äàíäi 2»
23.10 Õ/ô «Ãëèáîêå ñèíº ìîðå»

06.30, 19.00, 01.50, 04.10 Ñüîãîäíi

07.10 Çîðÿíèé øëÿõ

08.15 Õ/ô «Àíæåëiêà i êîðîëü»
10.20 Õ/ô «Íåïðèáîðêàíà Àíæåëiêà»
12.10 Õ/ô «Àíæåëiêà i ñóëòàí»
14.10 Ò/ñ «Çàáóòà æiíêà»
17.50, 19.40 Ò/ñ «Äàøà»
22.15 Ò/ñ «Òåìíi âîäè»
02.30 Ò/ñ «Â î÷iêóâàííi ëþáîâi»

05.05 Õ/ô «Äîáði íàìiðè»
06.25 Ò/ñ «Ñïàäùèíà»
10.20 «Óêðà¿íà âðàæàº»

11.20 Õ/ô «Ïðèáîðêóâà÷êà òèãðiâ»
13.15 Õ/ô «Çàé÷èê»
14.55 «Ëåãåíäè êàðíîãî ðîçøóêó»

16.40 Õ/ô «Óêîë ïàðàñîëüêîþ»
18.30 «Ñâiäîê. Àãåíòè»

19.05 Õ/ô «Ìàêñèì Ïåðåïåëèöÿ»
20.50 «Äîáðèé âå÷ið»

22.40 Õ/ô «Àìåðèêàíñüêèé äiäóñü»

06.00, 05.40 Êîðèñíi ïiäêàçêè

06.15 Áàéäèêiâêà

06.40 ÒÅÒ Ìóëüòèðàíîê

11.40 Õ/ô «Ñòîïòàíi òóôåëüêè»
12.50 Õ/ô «Êóäëàòèé ñïåöíàç»
14.30, 16.00, 17.30, 19.00 Îäíîãî 

ðàçó ïiä Ïîëòàâîþ

15.00, 16.30, 18.00 Îäíîãî ðàçó â 

Îäåñi

15.30, 17.00, 18.30, 19.30 Òàíüêà i 

Âîëîäüêà

20.00 Êðà¿íà Ó. Íîâèé ðiê

22.00 Õ/ô «Çàïàëþâàííÿ»
00.00 Òåîðiÿ çðàäè

2+2
06.00 Ì/ô
08.00 Áóøèäî

09.00 “ÄæåÄÀI”

09.30 “Áàíäåðëîãè”

11.00 “Ïîìñòà ïðèðîäè”

16.20 Õ/ô “×óæèé”
18.30 Õ/ô “Ðîæåâà ïàíòåðà”
20.20 Õ/ô “Áiáëiîòåêàð: Ïîâåðíåííÿ 

äî êîïàëåíü öàðÿ Ñîëîìîíà”
22.10 Õ/ô “2012: Ñóäíèé äåíü”
23.50 “Çìiøàíi ºäèíîáîðñòâà. UFC”
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НерухомIсть
Продам

1кім. Східний, 1/5ц, 24м, звичайний стан    
0686921537
1кім. Східний,  2/10, 40м, сира, будинок 
зданий 0686921537
2кім. Дружба, 1/5ц, 46 м, звичайний 
стан 0686921537
2к. Дружба, 4/5, п/б, 46м, косм рем., 
колонка, 21500 096 6774724 
терміново продам 3-кімнатну квартиру, 
смт.В.Березовиця, Кемпінг, 61 м. кв., 
5п./5 пов. буд., 0673501611
3к. Сонячний, 3/9ц, 82м, сира, буд. 
зданий, 47000 0966774724 
3к. Східний, 2/5, п/б, 60м, кім. окр. 
хороший стан, 25000 0966774724 
3кім. Сонячний, 8/10ц, 84 м, сира 
0686921537
3к. Новий Світ, 57м, 2пов, і/о, є/р, меблі, 
техніка +(гараж-5000) біля будинку, 
33000  0966774724
3кім. Дружба, 5/9п., 78 м,  і/о, ремонт 
0686921537
3кім. Аляска, 4/9п, 63 м, і/о, ремонт 
0686921537
4к. Оболонь, 110м, 2рівні, і/о, є/р 2 
санвузли, 60000 0966774724
Будинок, с.Малий Ходачків, 350м, 3пов., 
гараж, стяжка, штукатурка, м/п вікна, 
двері, і/о, 40сот., 40000 0966774724 
Будинок з надвірними спорудами в с. 
Кобзарівка Зборівського р-ну (35 км від 
терн.), город 0,25 га 0984277309
Будинок дача с. Петрики,  2 пов., 63 м,   
6 сот 0686921537  
Зем. ділянка, с.Біла, 6сот, комунікації, 
8000 0966774724 
Буд., Кутківці, 250м, 8сот, комунікації, 
розводка, і/о, мп/вікна, двері, 80000  
0966774724
Житловий будинок в смт микулинці, є 
гараж і господарські будівлі, загальна 
площа присадибної ділянки 9,9 сот. 
0962363513
Будинок с. Петрики, 450 м, 2 пов. +  ді-
лянка 14 сот 0686921537
терміново продам земельну ділянку в 
с.охримівці, 0,45 га 0673501611

РЕКЛАМА
ОГОЛОШЕННЯ

Оренда
Винайму квартиру  для порядних 
людей розглянемо усі пропозиції 
423436,0964736766
Здам в оренду дві кімнати під офіс по 
20м. кв. по вул.15 Квітня 0677005502
Здам в оренду 3к. на Бамі 5/9, ц/б, інди-
відуальне опалення,євроремонт,сучасні 
меблі,техніка 0964736766
2 кім. Східний, і/о, новобудова, є меблі 
та побутова техніка  0686921537
3 кім. Дружба, новобудова, меблі та 
побутова техніка, і/о,  можливо для іно-
земців 0686921537
3 кім. Центр, і/о, ремонт, меблі, техніка        
0686921537

Куплю
Будинок біля Тернополя, ділянку, дачу 
розглянемо усі пропозиції  423436, 
0964736766; 0662929348

Дорого 
землю, городи від 1 га.

Допомагаємо 
в оформленні 

документів на землю:
спадщина, сертифікати.

(068) 862-24-29

Квартиру сиру у новобудові або 
обжиту, різні варіанти 423436, 
0964736766
Куплю 1кім. квартиру, малосімейку, 
кімнату в гуртожитку, хрущовку, чешку, 
новобудову, різні варіанти  423436, 
0964736766

ТехнIКа

Ремонт автомобілів, ходова, 
рихтовка на стенді, заміна скла, 
поклейка тріщин 
 0503776023, 0966021987

Автозапчастини 
до бусів

Мерседес «Спринтер», «Віто»
Фольксваген «Транспортер»

Фіат, Рено, 
Пежо 

та легкових 
автомобілів  

м. Тернопіль, вул. Крушельницької, 17
Тел.: 22-03-73, (097)130-51-92

м. Тернопіль. Тел. (067) 354-70-97
www.bearings.te.ua

ПІДШИПНИКИ

ПАсИ КЛИНОВІ
Для імпортних комбайнів

сАЛьНИКИ

Для легкових та вантажних  
автомобілів

Для промислової 
та сільськогосподарської техніки

Продається мотор до Москвич–412 
та причіп до трактора. м.Тернопіль.   
 0961926139 (Павло)

ГБО на авто для всіх типів бензино-
вих двигунів 428220, 0673517555, 
0673510352, www.gaz.te.ua
Продається мотор від автомобіля 
Москвич – 412 та причіп від трактора. 
м.Тернопіль  0961926139

Продаж та ремонт велосипедів 
з Європи з сервісним 
обслуговуванням 
 0503776023, 0966021987

БудIвницТво, РеМонТ
Вікна, двері, ворота, ролети. Ціни 
виробника. www.alp-vikno.te.ua 
524239, 526999, 0676755984
Ковані ворота, огорожі, перила. 
0971322950, www.fk.te.ua

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

Жалюзі, ролети (горизонтальні, вер-
тикальні), римські штори 254897, 
0986208224
очищувачі питної води (фільтри), картри-
джі. Гурт, роздріб. Подарункові набори 
432676, 0673491313
Електричні водонагрівачі,  продаж, 
встановлення, технічне обслуговування, 
404100,  0673533170
Сходи дубові, металеві, ковані від ви-
робника, т.400335, 0673829242
Труби азбестоцементні, залізобетонні, 
т.424380, 0979798631
Опалювальна техніка, монтаж 522317
Алмазне сверління, буріння отворів 
під вентиляції та твердопаливні котли, 
0960451604

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

м. Тернопіль (ринок «Західний»), 
вул.Об’їзна, 12/5Б

(0352)53-86-36,  
(098)1277011, (050)8673324

все для доМу
Меблі

Елітні меблі провідних світових вироб-
ників (Iталія, Iспанія, Китай, Чехія, Сло-
ваччина, Польща, Бельгія, Малайзія). 
Широкий асортимент від класики до 
модерну 0676780095, 0660032822

Шафи-купе, безкоштовний замір, 
434714, 0674878484, 0958752424
Виготовлення шаф-купе 429969, 
0685233332
Виготовлення меблів, продаж мебле-
вої фурнітури 433993, 0674019806, 
0631286858
Стільці, парти, 269692, 0679363100
Шкіряні меблі для дому та офісу, 
297188, 0508597119
Меблева тканина та фурнітура, 
0673517791, 0666737401
Полиці книжкові, підставку настінна під 
телевізор, 0977257163

Iндивідуальні та фабричні меблі, 
безкоштовна доставка по Західній 
україні, 0987939176

Меблі, шафи-купе, кухні, офісні, го-
тельні 0674324111

Побутова техніка
Аудіотехніка 0352434323, 0673511511
Запчастини до пиловсмоктува-
чів, пральних машин та ін. техніки, 
436043, 0970109717
Ноутбук, нетбук, недорого 
0952504306
Кондиціонери провідних фірм світу, 
257478, 427237

сIльсьКе ГосПодаРсТво
саджанці та живці високопродуктив-
ної чорної смородини. Під час посадки 
надаємо консультації 0973944257
Закуповуємо ВРХ, коней, свиней, телят 
0977270253

Закуповуємо мед від 500 кг
 0991426622, 0983098787

ПослуГи
Побутові

Чистка подушок і перин 0974089466, 
0685154025
Ремонт пральних машин, іншої техніки, 
0970083248
Ремонт телевізорів 0976056826
Прокат та пошиття святкових 
костюмів, суконь, великий вибір 
0979793028

Медичні
ультра-звукова діагностика, медичний 
центр уЗд 0352263717
ЛОР-центр слуху. 404748, 
0955747373, 0673174127

Юридичні
Консультації щодо вирішення юри-
дичних проблем в інших країнах. 
0672549506, 0950378089

РоБоТа
На підприємство у Тернополі потрібні 
вантажники. Заробітна плата від 6 тис. 
грн. 521033
Прийму на роботу автослюсаря, мото-
риста, автоелектрика, офіційне працев-
лаштування, робота високооплачувана, 
0677005502, 510097
Потрібна доглядальниця для 90-річної 
жінки 0503770209

Купон безкоштовного оголошення

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

Текст оголошення + телефон

Рубрики:             Куплю            Продам             Послуги            Вважати недійсним

ОБЛИЦЮВАЛЬНА
ДЕКОРАТИВНА

(067) 352-51-54
с. Плотича, 
вул. Грушевського, 9

www.cegla-plotycha.com.ua

Реклама і оголошення в нашій газеті

Будинок-дача біля Тернополя, 2 пов., 
жилий, 0,06 га, 28500. 0968509583
Мотоблоки нові (потужністю від 4 до 
15 к. с.), трактори (від 12 к. с.), мото-
трактори, двигуни різних потужностей, 
навісне обладнання. Гарантія, з/ч, 
безкоштовна доставка. 0985989484, 
493000, www.tractor_c.com.ua
Пшеницю, ячмінь насіннєвий першої ре-
продукції. 0973171523, 0974400604, 
0686067067

Комп’ютерна діагностика авто-
мобілів, усунення помилок, чистка 
фурсунок.  0974351918

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

Блочна реклама:
1 см2 на 1 сторінці 

72 грн

5 грн
або купон

20 грн

8 грн

6 грн

3 грн
+2 грн

30 грн

+5 грн

+10 грн

Мінімальне оголо-
шення — 2 рядки,  
до 70 символів

Оголошення в рамці  
— 3 рядки,  
до 100 символів

Кожен  
додатковий рядок

Кожен  
додатковий рядок

Оголошення в рамці   
— 5 рядків,  
до 150 символів

1 позиція у бізнесовому  
довіднику (2 рядки)

На темному фоні

Виділення
напівжирним 
шрифтом

Ціни дійсні з 8.11.2017р.528830, 097 7947546

КЛАСичНі МЕБЛі ВіД ВиРОБНиКА 0673542064
вул. С. Бандери, 47 (м-н «Київ»)35 грн

+5 грн

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

1 см2 на кольорових 
сторінках 
1 см2 на чорнобілих 
сторінках

Діє система знижок, залежно від площі та кількості виходів
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Шафи-купе, безкоштовний замір, 
434714, 0674878484, 0958752424
Виготовлення шаф-купе 429969, 
0685233332
Виготовлення меблів, продаж мебле-
вої фурнітури 433993, 0674019806, 
0631286858
Стільці, парти, 269692, 0679363100
Шкіряні меблі для дому та офісу, 
297188, 0508597119
Меблева тканина та фурнітура, 
0673517791, 0666737401
Полиці книжкові, підставку настінна під 
телевізор, 0977257163

Iндивідуальні та фабричні меблі, 
безкоштовна доставка по Західній 
україні, 0987939176

Меблі, шафи-купе, кухні, офісні, го-
тельні 0674324111

Побутова техніка
Аудіотехніка 0352434323, 0673511511
Запчастини до пиловсмоктува-
чів, пральних машин та ін. техніки, 
436043, 0970109717
Ноутбук, нетбук, недорого 
0952504306
Кондиціонери провідних фірм світу, 
257478, 427237

сIльсьКе ГосПодаРсТво
саджанці та живці високопродуктив-
ної чорної смородини. Під час посадки 
надаємо консультації 0973944257
Закуповуємо ВРХ, коней, свиней, телят 
0977270253

Закуповуємо мед від 500 кг
 0991426622, 0983098787

ПослуГи
Побутові

Чистка подушок і перин 0974089466, 
0685154025
Ремонт пральних машин, іншої техніки, 
0970083248
Ремонт телевізорів 0976056826
Прокат та пошиття святкових 
костюмів, суконь, великий вибір 
0979793028

Медичні
ультра-звукова діагностика, медичний 
центр уЗд 0352263717
ЛОР-центр слуху. 404748, 
0955747373, 0673174127

Юридичні
Консультації щодо вирішення юри-
дичних проблем в інших країнах. 
0672549506, 0950378089

РоБоТа
На підприємство у Тернополі потрібні 
вантажники. Заробітна плата від 6 тис. 
грн. 521033
Прийму на роботу автослюсаря, мото-
риста, автоелектрика, офіційне працев-
лаштування, робота високооплачувана, 
0677005502, 510097
Потрібна доглядальниця для 90-річної 
жінки 0503770209

Вітаємо!

15.02.2018 року у приміщенні Білецької сільської ради за адресою: 
Тернопільська область, Тернопільський район, с. Біла, вул. Гетьмана  
Мазепи, 27 відбудуться громадські обговорення містобудівної доку-
ментації «Детальний план земельної ділянки для будівництва та об-
слуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в 
межах  території Білецької сільської ради Тернопільського району Тер-
нопільської області, власник ділянки Долішня Надія Петрівна».

15.02.2018 року у приміщенні Білецької сільської ради за адресою: 
Тернопільська область, Тернопільський район, с. Біла, вул. Гетьмана 
Мазепи,  27 відбудуться громадські обговорення містобудівної доку-
ментації «Детальний план земельної ділянки для будівництва та об-
слуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в 
межах території Білецької сільської ради Тернопільського району Тер-
нопільської області, власник ділянки Гудь Іван Михайлович».

Рятувальники нагадують  
правила використання 
піротехнічних виробів

Острівська сільська рада Тернопільського району Тернопіль-
ської області повідомляє, що 17 сесією 7 скликання від 06.12.2017 року,  
ІІ пленарне засідання, 22.12.2017 року за № 792 прийнято рішення «Про 
встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земель-
ної ділянки на 2018 рік». Рішенням 17 сесії 7 скликання від 06.12.2017 
року, II пленарне засідання, 22.12.2017 року за № 793 прийнято рішення 
«Про приведення у відповідність до чинного законодавства рішення 
про встановлення ставок земельного податку на 2018 рік».

З рішенням можна ознайомитися в Острівській сільській раді за 
адресою: с. Острів, вул. Кордуби, 63.

Педагогічний колектив Вели-
коглибочецької ЗОШ І-ІІІ ступенів  
ім. Я. Стецька  вітає з  90-річчям 
вчителя-пенсіонера Євгенію іва-
нівну МЕДВЕДиК.

Із ювілеєм Вас вітаєм,
Щастя й радості Вам бажаєм, 
Здоров'я небесної благодаті,
Миру й злагоди у хаті.
Осипаються дні пелюстками, 
Непомітно спливають роки,
Не сумуйте, гордіться літами,
Бо не марно прожиті вони.

Педагогічний колектив Вели-
коглибочецької ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Я. 
Стецька  вітає з днем народження 
вчителя автосправи Ольгу Михай-
лівну НОСКО, технічного працівни-
ка Надію Ярославівну КОМБУЛь, 
працівника з охорони праці Надію 
Андріївну МиХАйЛюК.

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

Колектив Ігровицької сільської 
ради, члени виконавчого комітету, 
депутатський корпус щиро вітають 
з днем народження землевпоряд-
ника, члена виконкому Валентину 
Анатоліївну БіЛОВУС.

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

Працівники відділу культури Тер-
нопільської РДА, районного будин-
ку культури та районна організація 
профспілки працівників культури 
щиро вітають з днем народження 
художнього керівника будинку куль-
тури с. Настасів Василя Михайло-
вича КРАВЦЯ та завідувача клубом 
с. Івачів Долішній ігоря Володими-
ровича КОВАЛЯ. 

Бажаємо багато світла, добра, ра-
дості, тепла. Не знайте горя, смутку, 
прикростей. Нехай життя буде на-
повнене приємними сюрпризами. 
Здоров’я Вам, бадьорості духу, дов-
голіття, благополуччя, щастя, до-
статку.

Найщиріші вітання з днем на-
родження надсилаємо керівнику 
вокальної студії «Музична скриня» 
Василю Петровичу ХЛиСТУНУ.

 Нехай у Вашому домі буде лад 
і затишок, хай здоров’я не підво-
дить, а настрій завжди залиша-
ється прекрасним. Нехай близькі 
люди завжди будуть поруч, а успіх 
супроводжує в усьому. Благ, тепла 
і любові!
З повагою — працівники відділу культури 

Тернопільської РДА,  районного будинку 
культури та районна організація проф-

спілки рацівників культури.

Колектив Територіального цен-
тру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) Терно-
пільського району щиро вітає з юві-
леєм провідного бухгалтера  Марію 
Миколаївну ГАРАСиМ.

Ювілей – це чудова подія,
Це досягнення років в житті!
Тож здійсняться нехай усі мрії
І живеться у щасті й красі!
Сонцем ясним любов розіллється
І вирує у серці завжди,
У всіх справах хай успіх ведеться,
Сил, здоров я – з роси і води!

Колектив Територіального цен-
тру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) Тер-
нопільського району щиро вітає з 
днем народження  соціальних ро-
бітників с. Настасів Марію Петрівну 
ШВАРчЕВСьКУ та с. Застав’я Марію 
Степанівну ЗюБРиЦьКУ.

Хай радість приходить до Вашого дому,
Розвіє негоду, тривоги і втому,
Бажаєм прожити у силі й здоров’ї
Ще многії літа! Щасливої долі!

Колектив НВК «Довжанківська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ» щиро вітає 
з ювілеєм вчителя історії Марію Сте-
панівну ДОЛіШНУ та прибиральника 
службових приміщень Любов Петрів-
ну КАПіТАН.

Прийміть найкращі побажання,
Яскравих квітів незабутній цвіт.
Нехай це добре, щире привітання
Звучить для Вас ще сотню літ.

Колектив CПП «Мричко» щиро ві-
тає з 50-річчям тракториста Степана 
Володимировича ХОДАНЯ.

У цей прекрасний ювілей
Хай доля Вам сміється журавлина,
Поля розлогі колосом цвітуть.
Нехай червоні ягоди калини
Щасливу осявають путь.
Нехай дає наснаги Вам земля,
Десятки літ ще мріяти, любити!
Хай рідна пісня серце окриля,
В здоров’ї й радості багато літ прожити.

Іменинники Тернопільського ра-
йонного територіального медичного 
об’єднання — сестра медична іри-
на Олександрівна ТРОХиМчУК, 
фельдшер-лаборант Марія Василів-
на чАБАН, молодша медична сестра 
(санітарка палатна) Стефанія Васи-
лівна КОНЕНКО, молодша медична 
сестра (санітарка палатна) Надія Ві-
кторівна СТАРКО, реєстратор медич-
ний Любов Олегівна КАНюГА, лікар-
онколог Василь Васильович КОЗАК, 
лікар-лаборант Наталія Петрівна 
ВАСиЛюК, молодша медична сестра 
(санітарка) Ольга Євгенівна ВіБЛА, 
лікар-хірург Гражина Євгенівна ЗА-
ЯЦь, лікар-терапевт Георгій ілліч 
СЕРДюК, сестра медична стаціонару 
Марія Степанівна НОВОСАД, лікар 
загальної практики — сімейний лікар 
дільничної лікарні с. Баворів Віталій 
Анатолійович ДУДАРЕНКО.

В святковий день 
Прийміть вітання 
Та найщиріші побажання: 
Здоров'я, щастя та добра, 
Наснаги, успіхів, тепла. 
І повсякденно, повсякчас 
Хай буде все у Вас гаразд!

Педагогічний колектив Острівської 
ЗОШ щиро вітає з днем народження 
вчительку початковиx класів Марію 
Володимирівну юРійчиН.

Ми щиро Вас вітаємо,
Добра і щастя Вам бажаємо.
Хай обминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі,
Хай світла, радісна дорога
Щасливо стелиться в житті.

Педагогічний колектив Петриків-
ської ЗОШ І-ІІ ступенів щиросердечно 
вітає з ювілеєм вчителя української 
мови та літератури Галину Євгенівну 
ДЗУДЗиЛО.

Нехай цвітуть під небом синьооким
Ще довго-довго дні й літа,
А тиха радість, чиста і висока,
Щоденно хай до хати заверта!
Бажаємо здоров’я, сонця у зеніті,
Любові, доброти і щастя повен дім,
Нехай у серці розкошує літо
І соняхом квітує золотим.
 
Працівники ДНЗ «Світ малечі»  

с. Ігровиця вітають з днем наро-
дження сторожа Володимира  
Михайловича МиРюТУ.

Незабутніх вражень, щасливих подій, 
Здійснення задумів, втілення мрій! 
Хай прекрасним цвітом шлях життя рясніє, 
Справджуються завжди заповітні мрії.

Колектив Великоберезовицької  
селищної ради вітає з ювілеєм юриста 
Володимира Михайловича іВАЩУ-
КА та з днем народження електрика 
селищної ради Павла Ярославовича 
СіКОРСьКОГО.

Бажаємо квітів та мирного неба,
Грошей та здоров’я ще більше, ніж треба.
Хай доля вам щастя багато дає,
Зозуля сто років життя накує.
Достатку — у будні, в свята — подарунків,
Гарних подій, доброти, поцілунків!

Колектив Територіального центру 
соціального обслуговування (надан-
ня соціальних послуг) Тернопільсько-
го району щиро вітає з днем наро-
дження головного бухгалтера івана 
Богдановича ПРЕДиКА.

Хай щастя панує у вашому домі
І радість у ньому живе,
Здоров’я міцного і щирої долі
Хай Бог посилає і Вас береже,
Бажаєм прожити у силі й здоров’ї,
Вам многії літа! Щедрої долі!

Щирі вітання з нагоди дня наро-
дження надсилаємо депутату Терно-
пільської районної ради  Степану 
Дмитровичу БОРОДАю.

Прийміть найкращі наші побажання,
Яскравих квітів незабутній цвіт,
Нехай це добре, щире привітання
Звучить для Вас ще сотню літ.
Хай над Вами небо буде завжди чистим,
Радісно – на серці, повно – на столі.
Щоб були завжди Ви дужі та здорові,
А душею й серцем вічно молоді!

З повагою — депутатський корпус, 
колеги та друзі.

Колектив працівників Фонду 
комунального майна у Тернопіль-
ському районі щиро вітає з днем на-
родження прибиральницю Олену 
Михайлівну ПАЩЕНКО.

Ми щиро вас вітаємо,
Добра і щастя вам бажаємо.
Хай обминають вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі,
Хай світла, радісна дорога
Щасливо стелиться в житті.

Колектив Територіального цен-
тру соціального обслуговування (на-
дання соціальних послуг) Тернопіль-
ського району щиро вітає з ювілеєм 
соціального робітника  с. Івачів До-
лішній Наталію іванівну ПОЛіХУ.

На килимі життя, немов чарівна м’ята,
Розквітла Ваша ювілейна дата,
Хай квіт життя повік не одцвітає,
Нехай добро щоднини прибуває,
Хай Матір Божа Вас охороняє,
Ісус Христос з небес благословляє.

Колектив працівників відділу осві-
ти Тернопільської РДА та районного 
методичного кабінету щиро вітають з 
днем народження методиста з кадро-
вих питань Олександру Петрівну 
ЯЦУРУ та методиста з виховної робо-
ти і позашкільної освіти ірину Богда-
нівну РУЦьКУ.

Хай радістю в серці весна розцвітає,
Хай Мати Пречиста у силі тримає,
Нехай Господь дарує здоров’я і тепло
На многії літа, на щастя, на добро.

Колектив Йосипівської сільської 
ради, депутатський  корпус, члени 
виконавчого  комітету вітають з днем  
народження сільського голову Васи-
ля івановича ДАНиЛюКА.

Нехай завжди Вам всміхається доля,
Несуть тільки радість з собою роки,
Хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи,
Хай збуваються мрії, бажання й думки.

Колектив Острівської сільської 
ради, депутатський  корпус, члени 
виконавчого  комітету вітають з днем  
народження сільського голову Бог-
дана Петровича ПіЩАТіНА.

В святковий день 
Прийміть вітання 
Та найщиріші побажання: 
Здоров'я, щастя та добра, 
Наснаги, успіхів, тепла. 
І повсякденно, повсякчас 
Хай буде все у Вас гаразд!

Щирі вітання з нагоди дня наро-
дження надсилаємо любій донечці  
Галині МОКРиЦьКій з с. Ігровиця.

В цей день барвистий і прекрасний
Радості, усмішок, щастя
І доріг легких в житті!
Любити, вірити, чекати,
Купатись в розкошах, красі,
Мети своєї досягати
Й здійснити задуми усі! 

З любов’ю — мама, тато і вся родина.

Найщиріші вітання із святом Різдва Христового надсилаємо голові Ве-
ликоберезовицької селищної ради іллі ігоровичу КОСТюКУ. А також ви-
словлюємо подяку за фінансову допомогу для заміни вікон у приміщенні 
школи-садка. Низький уклін Вам за Вашу натхнену і самовіддану працю, 
за Вашу непохитну віру в майбутнє нашого краю. Хай Господь сторицею 
віддячить за Ваше розуміння, підтримку і за частку душі, подарованої нам. 
Бажаємо Вам приємних святкових сюрпризів. Хай колядники засіють у Ва-
шому домі добро і злагоду, а Боже благословення береже Вашу родину, 
близьких та друзів!

З повагою — колектив Кип’ячківської ЗОШ І ст.-дитячого садка.

Подяка

Оголошення

Інформує служба «101»

З метою запобігання виник-
ненню трагічних випадків під час 
застосування піротехнічних виро-
бів рятувальники Тернопільського 
РВ У ДСНС України нагадують 
елементарні правила безпечного 
використання петард‚ салютів та 
феєрверків. Зокрема:

— купувати піротехнічні вироби 
необхідно тільки в спеціалізованих 
торгових місцях і вимагати у реалі-
заторів сертифікат якості; у жодно-
му разі не купувати петарди й феєр-
верки у місцях стихійного продажу;

— перед використанням піротех-
нічних виробів уважно ознайомтеся 
з інструкцією і суворо дотримуйтесь 
вказівок;

— забороняється використову-
вати вироби, які мають дефекти: зі-
псовані, з тріщинами та іншими по-
шкодженнями корпусу або гніту;

— забороняється запускати пе-
тарди, феєрверки, ракети з балконів 
чи у закритих приміщеннях; запус-
кати феєрверки слід на відстані не 
менше 100 метрів від будинків та 
інших об’єктів;

— під час використання піротех-
нічних виробів не можна перебува-
ти в нетверезому стані і курити;

— забороняється зберігання пі-
ротехнічних виробів біля обігрівачів 
і опалювальних приладів: батарей, 
електричних і газових печей;

— не рекомендується носити пі-
ротехніку в кишенях та приводити 
її в дію (підпалювати), тримаючи в 
руках;

— запалюючи феєрверк, не на-
хилятися над ним, а намагатися 
відразу ж відійти на безпечну від-
стань – 30-50 метрів; до будь-якого 
піротехнічного виробу підходьте 
мінімум через дві хвилини після за-
кінчення його роботи, а до багато-
зарядних краще не наближатися ще 
довше; якщо салют не спрацював, не 
підходити до нього близько 10-ти 
хвилин, оскільки існує велика віро-
гідність запізнілого вибуху;

— необхідно пильно стежити за 
дітьми та не дозволяти їм гратися з 
піротехнікою;

— піротехніку, яка спрацюва-
ла, потрібно гасити, дотримуючись 
усіх можливих застережних заходів; 
спосіб утилізації піротехніки такий: 
залити її водою на дві години і лише 
після цього викинути разом зі зви-
чайним сміттям.

Шановні громадяни, будьте обе-
режні під час використання піро-
технічних виробів! Пам’ятайте, 
що тільки у разі дотримання цих 
правил ви зможете подарувати без-
печне свято собі та своїй родині.

Тернопільський РВ Управління ДСНС 
України у Тернопільській області .

Уже 5-а річниця, як відійшла у світ Прав-
ди наша найдорожча мама і ласкава бабуся  
Дмитерко Любомира Миколаївна з с. Товсто-
луг. Нелегким та до болю коротким було її земне 
життя. Господь покликав її у Святвечір. Коли 
Різдвяні дзвони сповіщали про появу Божого 
Сина, її світла душа відходила на Небеса. Наді-
ємось, що вона знайшла спокій, якого їй так не 
вистачало. Просимо про молитву усіх, хто знав 
нашу маму і пам’ятає її.

У покорі — дочка Ольга та внук Святослав, 
син Василь із сім’єю.  

Співчуття

Колектив Територіального центру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) висловлює глибоке співчуття соціаль-
ному  робітнику  с. Мишковичі  Любові Євгенівні Павловській з  при-
воду  тяжкої втрати — смерті чоловіка Павловського Володимира 
Михайловича.

Свій талант і досвід професійності, очолюючи Народний Рух 
України в Тернопільському районі, Ви віддали справі  розвитку рід-
ної Тернопільщини, а сумлінністю, наполегливістю у виконанні гро-
мадських та професійних обов’язків Ви заслужили глибоку повагу і 
довіру жителів нашого району.

Бажаємо Вам міцного здоров’я, благополуччя, добра. Нехай у 
Вашому домі завжди панують мир, злагода. Хай життя буде довгим 
та сповненим яскравих  і  пам’ятних подій.

Щиросердечні вітання надсилаємо з нагоди ювілею Володимиру  
Павловичу МіЩАКУ із Великої Березовиці Тернопільського району.

Шановний Володимире Павловичу, прийміть щирі та сердечні вітан-
ня, сповнені людської шани і поваги  з нагоди  Вашого  свята!

З  великою повагою до Вас —  Ігор 
Бойко із сім’єю. 
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Овен 
(з 21 березня по 20 квітня)
2018 рік приємно здивує представників 

цього знака. Собака подарує жінкам увагу, 
а чоловікам — незвичайне терпіння. Овни 
отримають грошову стабільність, хорошу 
роботу, успіх в особистому житті. Любовний 
гороскоп обіцяє гармонію і взаєморозумін-
ня з партнером. Приділяйте коханим більше 
уваги, уникайте конфліктів. 

На Овнів чекає стабільний фінансовий пе-
ріод. Головне — не розповідати про свої успі-
хи малознайомим особам. У першій половині 
року зірки не рекомендують укладати ризи-
ковані угоди. Зате до кінця року ви можете 
інвестувати невелику суму в цікавий проект, 
який швидко принесе прибуток. Крім того, 
якщо ви позичите гроші родичам, то будьте 
готові до того, що отримаєте їх назад щонай-
менше через кілька років.

Телець 
(з 20 квітня по 20 травня)
Собака вимагатиме від представників 

цього знака швидкої реакції на прийдешні 
зміни. Вам потрібно все встигнути: виявити 
турботу про близьких, повоювати з неспра-
ведливістю, відреагувати на нові пропозиції 
як у роботі, так і в особистому житті. 

Увесь рік обіцяє бути благополучним, від-
криваючи нові можливості і горизонти як у 
любовному, так і професійному плані. Однак 
не варто впадати в ейфорію, оскільки не дрі-
мають і недоброзичливці. У стосунках варто 
бути розбірливим, не приймати з легкістю на 
віру слова і вчинки. Вашими дороговказами 
в океані емоцій стануть розсудливість, прав-
да, доброта. У 2018 році зірки рекомендують 
Тільцям відкрити депозит. В середині року 
ви можете отримати цікаву пропозицію про 
спільну роботу від друзів. Якщо ви все-таки 
не зважитеся на це, то вкладіть кошти в не-
рухомість. Важливо лише добре перевіряти 
документи продавців, адже завжди залиша-
ється ризик зв’язатися з шахраями.

Близнюки
(з 21 травня по 21 червня)
Жінкам 2018 рік готує безліч цікавих зу-

стрічей і нових перспективних знайомств. А 
чоловікам цього знака варто чекати на ви-
гідні партнерські пропозиції і кар'єрний ріст. 
Головне — не тікати від можливих проблем, а 
вирішувати їх.

Спокій і дружелюбність знадобляться у сі-
мейних стосунках. Виявляйте повагу до ото-
чуючих і не соромтеся демонструвати близь-
ким свою любов. У 2018 році старі взаємини 
заграють новими барвами, а нові, навпаки, 
можуть не отримати подальшого розвитку

Будь-які вкладення погоджуйте з фінансо-
вими консультантами, щоб не стати жертвою 
шахраїв. Крім того, в цій справі прислухай-
теся ще й до своєї інтуїції. Емоційним Близ-
нюкам зірки радять уникати способів легкого 
збагачення. А розсудливі Близнюки, які оби-
рають лише чесний заробіток, отримають від 
Собаки надбавку до окладу.

Рак 
(з 22 червня по 22 липня)
На представників цього знака чекає не 

нудне життя. За злетом з таким же приско-
ренням може настати падіння. Зате в родині 
все стабільно. Здоров'я також не підведе.

У пошуках кохання доведеться переборо-
ти свій характер і бути активнішими, ніж за-
звичай. Проводьте більше часу не тільки на 
природі, а й у колі друзів і знайомих, щоб не 
втратити шанс зустріти свого супутника. 

Господар року готує для вас справжній 
подарунок – з'явиться можливість карди-
нально змінити обстановку, поїхавши в ці-
каву подорож, або навіть змінити місце про-
живання.

Не варто зациклюватися на накопиченні 
грошей — Собака любить щедрість, тому до-
поможіть матеріально родичам або позичте 
гроші близьким друзям. Не сумнівайтеся, 
всі борги вам повернуть вчасно.

Лев 
(з 23 липня по 22 серпня)
Загальновідомо, що Собака недолюблює 

котячу породу, проте на представників цього 
знака чекає хороший період. Чоловікам вар-
то всерйоз зайнятися своїм хобі, яке може 
перерости в джерело доходів. А жінкам зір-
ки пророкують підвищення по службі.

Любовний гороскоп цілком сприятли-
вий. Потрібно бути розсудливим, щоб не 
розтрачувати сили і почуття на швидко-
плинні захоплення, а зайнятися пошуком 
стабільних стосунків. Сімейні Левиці насо-
лоджуватимуться затишним будинком, до-
статком і люблячим чоловіком.

Відомо, що Леви дуже люблять жити на 
широку ногу. Зірки рекомендують відмови-
тися від зайвих витрат, особливо пов’язаних 
із романтичними пригодами, бо ризикуєте 
влізти в борги. 

Діва 
(23 серпня по 22 вересня)
2018 рік обіцяє кардинальні зміни, але 

не варто кидатися з головою у вир. Рішен-
ня мають бути продуманими і зваженими. 
Облаштовуючи свій побут, не замикайтеся 
в домашній обстановці. Відвідування гро-
мадських заходів допоможе у пошуку своєї 
половинки. Остерігайтеся корисливих осіб, 
які раді скористатися безпорадністю і без-
корисливістю закоханих Дів.

Собака неодноразово надасть Дівам 
можливість заробити, але не варто розрахо-
вувати на легкий прибуток — всі гроші до-
ведеться заробляти сумлінною працею. Го-
туйтеся до того, що більшу частину доходу 
потрібно буде вкласти в невеликий ремонт. 
На початку осені не варто економити, вла-
штуйте собі хороший відпочинок і відновіть 
сили. Не позичайте грошей малознайомим 
людям. Приділіть увагу здоров’ю.

Терези 
(з 23 вересня по 23 жовтня)
Це буде яскравий період у вашому жит-

ті, що запам'ятається надовго. Практично 
в усіх сферах на вас чекають зміни, але 
тільки від вас залежить, чи будуть вони на 
краще. Під лежачий камінь вода не потече, 
отож, докладайте зусилля і самі спрямо-
вуйте своє життя в потрібне русло.

Терезам прийдешній рік допоможе ви-
значитися з вибором: продовжити стосунки, 
створивши сім'ю, чи припинити їх. Як завжди, 
рішення має бути дуже виваженим, щоб не 
нашкодити крихкій рівновазі у проблемних 
парах або не сполохати нове кохання.

У першій половині року варто бути за-
ощадливими і ретельно планувати сімейний 
бюджет. Також зірки застерігають від азарт-
них ігор: ризикуєте все втратити. 

 Скорпіон 
(з 24 жовтня по 22 листопада)
Народженим під знаком Скорпіона рік Со-

баки подарує багато нових вражень. Жінкам 
чимале задоволення принесе спілкування, 
навчання та заняття творчістю, а чоловікам 
господар року подарує цікаві поїздки, зна-
йомства і нові повороти в розвитку кар'єри. 

Скорпіони можуть виявитися заручника-
ми свого складного характеру. І навіть Жов-
тий Собака не зможе примирити їх у сварці 
або вберегти від втрати друзів. Щоб цього не 
сталося, дослухайтеся до своїх почуттів, але 
не намагайтеся їм потурати. Проаналізуйте не 
тільки промахи своєї половинки, але і власні. 

Додатковий прибуток Скорпіони змо-
жуть отримати за умови, що навчаться пра-
вильно розпоряджатися грошима. А з допо-
могою досвідченого партнера вам вдасться 
організувати свою справу. Якщо для цієї 
мети знадобляться додаткові кошти — друзі 
і рідні радо допоможуть вам. 

Стрілець 
(з 23 листопада по 21 грудня)
Новий  рік обіцяє Стрільцям цікаві зміни 

у багатьох сферах життя. Ви відчуєте при-
плив якоїсь внутрішньої сили, яка чоловікам 
допоможе зрушити гори, а жінкам — взяти-
ся за справи, до яких не доходили руки. 

Стрільці можуть виявитися надто рев-
нивими. Пам’ятайте, що можете втратити 
в пориві ревнощів кохання, яке було так 
важко знайти. 

У 2018 році Стрільці зможуть зробити ве-
лику покупку: це може бути автомобіль або 
нерухомість. Будьте уважні, заповнюючи 
податкові декларації, щоб уникнути штра-
фів. Крім того, Собака вам приготував дуже 
насичений період у роботі, тому важливо не 
забувати і про відпочинок. Загалом це буде 
стабільний у фінансовому плані рік, напри-
кінці якого вас чекає заслужена премія.

Козеріг 
(з 22 грудня по 20 січня)
Собака зажадає від Козерогів терпіння і 

працьовитості. 
Для реалізації планів знадобляться і осо-

биста привабливість, і вміння подати себе у 
вигідному світлі. Досягти мрії допоможуть 
і заняття спортом, і розширення кола спіл-
кування. Фінансове становище Козерогів 
дасть змогу нарешті зробити хороший ре-
монт у помешканні або ж поїхати на екзо-
тичний курорт. Сімейних представників 
цього знака чекають витрати, пов’язані з 
освітою дитини. 

Остерігайтеся обману, причому не тільки 
від чужих людей. Здоров'я не підведе.

Водолій 
(з 21 січня по 18 лютого)
Зірки радять прислухатися до власної 

інтуїції і не відмахуватися від авантюрних 
ідей. Собаці обов'язково сподобається ваша 
креативність. 

Одиноким Водоліям Земляний Собака 
піднесе подарунок – таке ж самотнє і любля-
че серце. 

Загалом рік виявиться дуже вдалим. 
З'явиться перспектива високооплачуваної 
роботи, власного бізнесу, цікавих подоро-
жей. Вдасться завершити раніше розпочаті 
плани. Ваш партнер завжди буде поруч так 
само, як і його безцінна любов, дружба і під-
тримка. 

Зірки радять Водоліям правильно розпо-
діляти доходи і не влазити в борги.

Риби 
(з 19 лютого по 20 березня)
Господар року не терпить лінощів, тож 

Рибам доведеться серйозно попрацювати, 
щоб домогтися успіхів у багатьох сферах 
життя. Відстоюйте свою думку в колективі, 
домагайтеся авторитету в сім'ї, вдоскона-
люйте майстерність у роботі, і результати 
вас потішать. 

Нові знайомства, зустрічі і романтичні 
побачення можуть перерости в щось біль-
ше. Однак не втрачайте голову і придивіться 
до партнера – чи та людина поруч із вами. 
Можливо, варто припинити стосунки, поки 
не пізно. Якщо ж кохання — справжнє, пле-
кайте це почуття. Сімейні Риби піднімуться 
на новий професійний рівень, що позитив-
но відобразиться на взаєминах із другою по-
ловинкою. 

Зірки обіцяють Рибам не зовсім вдалий 
рік у фінансовому плані. Для забезпечення 
хорошого матеріального становища вам до-
ведеться добре попрацювати. Якщо зважи-
теся взяти кредит, то ризикуєте не погасити 
його вчасно.

Чого очікувати від 2018-го?

Сканворд Усміхніться Відповіді на сканворд №51 від 22.12.2017 р.
— Тату, а це правда, що в деяких країнах 

Сходу наречений не знає, хто його дружина, 
поки не ожениться?

— Це в будь-якій країні, синку!


Жінка чоловіку:
— Любий, а що ти мені подаруєш на день 

народження?
— Ось бачиш під вікном стоїть чорний 

Мерседес?
—Т ак!!
— Ось точно такого ж кольору колготки.


Одружений син прийшов з роботи, а йому 

мама каже:
— Твоя дружина мене сьогодні образила!
—  О, а як це? Її ж вдома немає. Вона ж по-

їхала у відрядження.
—  Від неї сьогодні прийшов тобі лист на 

електронну пошту.  Знаєш, що вона у кінці 
листа написала?!

“Маріє Іванівно, будь ласка, не витирай-
те листа, хай ваш син також прочитає”.


Базар у Косові. Шум, гамір, торг іде повним 

ходом. Стоїть колоритна продавчиня, про-
дає живих курей, серед них красується півник.

Підходить покупець та й питає:
— По чім ваш когут?
— Когут ся не продає, — гонорово відпо-

відає газдиня.
— А на што сь го привезли?
— Та без нього кури не хотіли їхати!


В автобусі їде літня жінка з 5-річним 

онуком.
Хлопчик усю дорогу безперестанку 

балакає. І, як в такому юному віці буває, 
у дитини – мільйон запитань. Затих на 
хвильку, а тоді звертається до бабусі:

— Бабусю, а скільки тобі років?
 Жінка не хоче відповідати.
— Бабусю, ну скажи першу цифру, —  

наполягає онук.
— П’ять.
— А другу?
— Чотири.
— А третю?

Зорі віщують | Зодіакальний гороскоп
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Під час церемонії вручення нагород 
«Globe Soccer Awards» — призів, за-
снованих Європейською асоціацією 
клубів і Європейською асоціацією 
футбольних агентів, у Дубаях кращим 
футболістом 2017-го визнали порту-
гальського форварда «Реала» Кріштіану 
Роналду, котрий нещодавно отримав 
5-й «Золотий м’яч» у кар’єрі. Наставник 
мадридської команди Зінедін Зідан став 
найкращим тренером, «Реал» названо 
найкращим клубом 2017-го. Португа-
лець Жорже Мендеш — найкращий 
футбольний агент, німець Фелікс Брих — 
найкращий арбітр. Іспанський чемпіонат 
визнали найкращою лігою світу.

Київське «Динамо» посіло 11-те міс-
це у зведеній таблиці за всю історію  
проведення Кубка європейських 
чемпіонів/Ліги чемпіонів УЄФА (1955-
2017 рр.). «Динамівці» 34 рази брали 
участь у найпрестижнішому клубному 
турнірі Європи. Загалом кияни прове-
ли в Кубку чемпіонів/Лізі чемпіонів 227 
матчів, здобувши 96 перемог, 49 матчів 
звівши до нічиєї та зазнавши 82 пораз-
ки, різниця забитих і пропущених м’ячів 
326:275. Клуб із Києва посідає найвищу 
сходинку з усіх команд, які жодного разу 
не грали у фіналі найпрестижнішого 
клубного турніру Старого світу — 1977, 
1987, 1999 рр. «біло-сині» виходили до 
півфіналу Кубка чемпіонів/Ліги чемпіо-
нів, але жодного разу не змогли кваліфі-
куватися до вирішального матчу.

Тернопільська «Нива» підписала 
контракт із 23-річним захисником 
Олександром Дугієнком, котрий ра-
ніше грав за вінницьку «Ниву», «Ме-
талург» (Запоріжжя), «Кремінь» (Кре-
менчук), «Верес» (Рівне). Під час зимової 
перерви в тернопільський клуб пере-
бралися також оборонці Сергій Андрєєв 
та Андрій Герт.

Учасник аматорського чемпіонату 
України та чемпіон Тернопільщини у 
першій лізі «Нива» (Теребовля) роз-
почала атестацію для участі у другій 
лізі сезону-2018/19. Зі слів головного 
тренера теребовлянської команди На-
зара Козака, на першому етапі атестації 
необхідно пройти правові і спортивні, 
в березні 2018-го — кадрові, інфра-
структурні та фінансові критерії. Після 
інспекції клубу в квітні-травні наступ-
ного року на підсумковому засіданні 
комітету Федерації футболу України з 
атестації буде прийнято кінцеве рішен-
ня щодо клубів, які отримають атестат 
на виступ у другій професійній лізі 
сезону-2018/19.

Вихованець Тернопільської обласної 
ДюСШ з літніх видів спорту, студент 
Тернопільського педуніверситету, 
кандидат у члени збірної України зі штов-
хання ядра, кандидат у майстри спорту 
Олександр Шилівський із результатом 
16.86 м (вага ядра 7 кг) посів 2-ге місце у 
змаганнях із нагоди вшанування пам’яті 
майстра спорту з легкої атлетики, судді 
національної категорії Михайла Микіча 
у Львові. Тренує нашого спортсмена май-
стер спорту України тренер-викладач 
Іван Панасюк.

Білорус юрій Свірков став головним 
наставником рівненського «Вере-
са». Тренерську кар’єру Свірков роз-
почав у 2000-му. Працював із голкіпе-
рами у клубах «Бєлшина» (Бобруйськ), 
«Локомотив» (Мінськ). У сезоні 2004-
2005 входив до тренерського штабу за-
порізького «Металурга». Згодом 3 роки 
працював у «Спартаку» з Нальчика 
(Росія). Очолював команди нижчих ліг 
Росії та Естонії, з 2012-го по 2017-й обі-
ймав посаду технічного директора фе-
дерації футболу Казахстану. Впродовж 
останніх півроку білоруський спеціа-
ліст тренував російський «Анжі-Юніор» 
(Зеленодольськ). Раніше «Верес» за 
обопільною згодою сторін припинив 
співпрацю з Юрієм Віртом, котрий 
очолював рівненців із початку сезо-
ну 2017/2018. Під його керівництвом 
«червоно-чорні» здобули 5 перемог 
та 11 нічиїх у 19-ти матчах української 
Прем’єр-ліги.

Підготував Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Спортивний калейдоскоп

Футбол  | Фотокалейдоскоп

Біатлон |  Спорт юних

Як відпочивають футболісти?
Щойно чемпіонат України пішов на зимові канікули, футболісти спакували валізи і разом із дівчатами, дру-
жинами і дітьми поїхали відпочивати. Здебільшого гравці українських клубів полюбляють гріти кісточки на 
затишних пляжах (тим паче, з метою уникнення травм їм забороняють зловживати лижами), щоби віднови-
ти власні сили і після відновлення матчів тішити вболівальників яскравою грою. Навіть під час відпочинку 
спортсмени не дають про себе забути, публікуючи в соціальних мережах світлини з теплих країв. «Подільське 
слово» пропонує відстежити, де і як відпочивають футболісти українських клубів.

Наприкінці серпня 2017-го Андрій  
ЯРМОЛЕНКО за 25 мільйонів євро пере-
брався в дортмундську «Борусію», підпи-
савши з «джмелями» контракт до 30 червня 
2021-го року. Лідер національної збірної 
України швидко освоївся в бундеслізі і вже 
забив за дортмундців 6 м’ячів у всіх турнірах 
і виконав 5 гольових передач. Перед зимовою 
паузою Андрій розписався у воротах «Бава-
рії», але це не врятувало «жовто-чорних» від 
вильоту з Кубка Німеччини (поразка 1:2). 
Дружина футболіста Інна виклала в соцме-
режі сімейну фотографію з аеропорту. На 
світлині – вона з чоловіком, синами Іванком 
і Данилком у залі реєстрації перед візитом 
у Дубаї. «Відпустка» — лаконічно підписала 
фото Інна Ярмоленко.

Інший український представник бундес-
ліги Євген КОНОПЛЯНКА, схоже, мріє 
грати в мадридському «Реалі», адже під 
час зимових канікул відшукав наставника 
«вершкових» Зінедіна Зідана і зробив з ним 
селфі. Але поки що Женя навіть не завжди 
потрапляє в основу «Шальке»…

20-річний «динамівський» талант  
Віктор ЦИГАНКОВ, котрого визнали най-
кращим молодим гравцем України 2017-го, 

вирішив не морочитися Об’єднаними 
Арабськими Еміратами чи Мальдівами і 
відвідав Варшаву.

Натомість на Мальдівах відпочиває пер-
спективний захисник «Ворскли» і націо-
нальної збірної України, екс-«карпатівець» 
Микола МАТВІЄНКО з дівчиною.

Молоде дарування «Шахтаря» Іван  
ПЕТРЯК мандрує визначальними місци-
нами Риму, відвідавши, зокрема, Колізей. 
Вочевидь, намагається перейняти бійців-
ський дух гладіаторів, а кістки на пляжі по-
гріти можна в старості.

Один із донецьких бразильців Родрігеш 
ФРЕД поїхав не на батьківщину, а у штат 
Флорида у США. Він повеселився в «Діс-
нейленді» і підтримав місцеву баскетболь-
ну команду «Орландо Меджік».

Співвітчизник Фреда Барселуш  
ТАЙСОН став блондином (спробуйте від-
шукати його на фото) і за традицією при-
готував чимало подарунків для родичів.

«Динамівець» Жуніор МОРАЕШ  
зустрів Різдво зі сім’єю в бразильському 
Сан-Паулу.

Плеймейкер «Динамо» Микола  
МОРОЗЮК у Дубаях зіграв у теніс з  
Денисом ОЛІЙНИКОМ, котрий захищає 
кольори першолігової «Десни».

Роман ЗОЗУЛЯ, який чимало заби-
ває за «Альбасете» в Сегунді і став улю-
бленцем уболівальників іспанського 
клубу, смакує в Мадриді морозивом з на-
падником брестського «Динамо» Артемом  
МІЛЕВСЬКИМ.

Підготував Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

На лижах — по Острову!
Наприкінці грудня на навчально-спортивній базі у селі Острів відбулися змагання від-
критої першості ДЮСШ Тернопільського району із загальної фізичної підготовки (лижні 
перегони). В заході взяв участь 51 юний спортсмен-лижник. Із вітальним словом до 
учасників змагань і тих, хто прийшов уболівати за них, звернулися заслужений тренер 
України з біатлону Ярослав Гаяць та сільський голова Острова Богдан Піщатін.

Перебіг змагань продемонстрував, що у Терно-
пільському районі лижному спорту приділяють на-
лежну увагу. Спорт цей — видовищний та має гарне 
майбутнє. Перші місця у своїх вікових категоріях здо-
були Михайло Славський, Олексій Качурай, Христи-
на Головата, Арсен Озерянський, Богдана Зіньків (с. 
Мишковичі), Назарій Сапужак (с. Велика Лука), Елео-
нора Русин (смт Велика Березовиця). Загалом — 24 
переможці та призери.

Організували та провели змагання тренери-
викладачі Михайло Кручовий, ігор Сцібайло, Ярос-
лав Гаяць, директор ДюСШ Тернопільського райо-
ну Олександр Шум. Переможці та призери змагань 
нагороджені грамотами та цінними подарунками 
від Тернопільської районної організації Товари-
ства червоного Хреста (голова — Ольга Нижник).

Галина ЮРСА — ТРР «Джерело».
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Все буде смачно

Кутя на Святвечір — щастя на весь рік

Кутя традиційна  
«Українська»
Інгредієнти: 2 склянки пшениці, 

3 л води, 1 склянка маку, півсклян-
ки посічених волоських горіхів, 1 
яблуко, 1/3 склянки меду, 1 неповна 
склянка цукру.

Підсушіть зерна пшениці в духо-
вці при температурі 200-250 граду-
сів протягом 1 години. Час від часу 
помішуйте, щоб зерна не підгоріли. 
Потім промийте і замочіть у хо-
лодній воді на ніч. Розчиніть мед у 
3/4 склянки гарячої води. Залийте 
зерна 3 л води, доведіть до кипіння, 
варіть на слабкому вогні не менше 
3-4 години, поки зерна не лопнуть. 
Прокип’ятіть мак, відкиньте на 
сито і розтовчіть макогоном у ступ-
ці або макітрі. Змішайте зерна, мак, 
мед, цукор і додайте порізані дріб-
ними кубиками яблука. Поставте 
кутю на холод. Можна додати узвар 
і сухофрукти з узвару.

Кутя з родзинками  
і курагою
Інгредієнти: 1 склянка пшени-

ці, 0,5 склянки маку, 0,5 склянки 
волоських горіхів, 0,5 склянки ро-
дзинок, 10 шт. кураги, мед.

До відвареної пшениці додай-
те подрібнені горіхи, курагу й 
родзинки. Покладіть перетертий 
з цукром мак. Перемішайте і при-
правте медом.

Порада: родзинки в куті ма-
ють властивість розбухати і 
втрачати смак, тому їх потрібно 
додавати у міру поїдання. А щоб 
мед не втратив цілющих якостей, 
його необхідно класти, коли пше-
ниця охолоне.

Кутя рисова
Інгредієнти: 2 склянки рису, 

100 г арахісу в шоколаді, 100 г си-
рого арахісу, 100 г цукатів, 30-50 
г маку, цукор.

Рис пропарений ретельно 
промийте і залийте 4 склянками 
води. Варіть до готовності, по-
тім охолодіть. Мак змеліть на ка-
вомолці або перетріть в ступці, 
залийте окропом. Змішайте від-
варений пропарений рис, цука-
ти, сирий арахіс і мак із цукром. 
Додайте арахіс в шоколаді, шоко-
ладна глазур якого надасть куті 
красивого коричневого кольору. 
Акуратно перемішайте всі інгре-
дієнти і додайте цукор.

Кутя з ячменю
Інгредієнти: 0,5 склянки ячме-

ню, 6 склянок води, 4 ст. л. цукру 
або меду, 275 г замороженої мали-
ни, 0,5 склянки родзинок, 1 склянка 
вишень з компоту (видалити кіс-
точки) або інших ягід з варення.

У великій мисці замочіть зерно 
ячменю у воді на ніч. Воду не зли-
вайте. Варіть ячмінь на слабкому 
вогні 1 годину. Потім додайте цу-
кор або мед, малину, родзинки і ва-
ріть ще 30 хвилин. Додайте вишню 
і варіть ще близько 15 хвилин, 
поки не вийде доволі густа каша. 
Охолодіть у холодильнику.

Кутя з пшеничної  
крупи швидкого  
приготування
Інгредієнти: 1 склянка пшенич-

ної крупи, 70 г маку, 1-2 ст. л. ро-
дзинок, 1 ч. л. меду, курага, волоські 
горіхи і цукор.

Мак залийте окропом і дайте 
деякий час настоятися. Після цьо-
го пропустіть через м’ясорубку 
(можна подрібнити його в бленде-
рі або перетерти в ступці). Варіть 
пшеничну крупу в співвідношенні 
1:3 до готовності близько 20 хви-
лин. Родзинки промийте, горіхи 
дрібно порубайте або подрібніть 
у блендері. Змішайте всі інгреді-
єнти, зверху кутю прикрасьте ку-
рагою.

Кутя перлова
Інгредієнти: 200 г перлової кру-

пи, 150 г маку, 50 г очищених горіхів, 
0,5 склянки вершків, мед і цукор.

Перлову крупу промийте і за-
лийте водою в співвідношенні 1:3. 
Варіть перловку до готовності, 
охолодіть. Мак заваріть окропом 
і варіть до тих пір, поки не буде 
легко розтиратися між пальцями. 
Далі ретельно відцідіть і перекру-
тіть через м’ясорубку або ж пере-
тріть у ступці. Родзинки запарте 
в окропі протягом 5-10 хвилин. 
Додайте до перлової каші мак, по-
дрібнені горіхи, родзинки, мед і 
цукор. Ретельно перемішайте ра-
зом з вершками. 

Кутя з рису та варення
Інгредієнти: 1 склянка рису, 

цукор за смаком, дрібка солі, 1 
склянка проціджених ягід або 
шматочків фруктів з варення 
(вишні, абрикоси, сливи, яблука, 
полуниці).

Рис переберіть, промийте, за-
лийте водою, доведіть до кипіння. 
Відкиньте на сито, промийте під 
проточною холодною водою, зно-
ву покладіть у каструлю і варіть 
до готовності у великій кількості 
води. Знову відкиньте на сито й 
охолодіть. 

З варення виберіть і відкиньте 
на сито склянку ягід чи фруктів і 
обережно змішайте з рисом. Під-
лийте трохи сиропу, що залишив-
ся, або солодкої кип’яченої води. 

Волоські горіхи та варення з 
чорниць, ожини, чорної сморо-
дини до такої куті не смакувати-
муть.

Кутя з рису  
з мигдалем та жовтими 
родзинками
Інгредієнти: 250 г рису, 100 г 

мигдалю, 100 г родзинок, кориця, 
цукор і цукрова пудра.

Рис приготуйте, як за попе-
редніми рецептами. Ошпарений 
крутим окропом мигдаль ви-
тримайте у воді півгодини, потім 
розітріть, додайте цукор, долийте 
трохи води і перемішайте з гото-
вим охолодженим рисом, покла-
діть промиті й ошпарені жовті 
родзинки, корицю і знову пере-
мішайте.

Кутя з сухофруктами  
і малиною
Інгредієнти: 2 склянки зерен 

пшениці або рису, півсклянки меду, 
сушені яблука чи груші, чверть 
склянки родзинок і (або) сушеної 
малини.

У 4 склянках води зваріть пше-
ницю. Додайте сіль, яблука і мали-
ну. Через 5-7 хвилин – родзинки. 
Все варіть ще дві хвилини. Додай-
те мед і залиште на 1-2 години.

Смачної куті і веселих свят!

Рум’яні пампушки різдвяні
Пишні та запашні, з дріжджового тіста, з різними начинками, а то й без них… Як без куті, 
так і без пампушок, святковий стіл неможливо уявити. Найкраще їх подавати, радять 
галицькі господині, з узваром – компотом із сухофруктів: яблук, груш, слив. З ним 
пампухи смакують найбільше. 
Пампушки традиційні
інгредієнти: 500 г борошна, 50 г 

дріжджів, 250 мл молока, 50 г верш-
кового масла, 1 яйце, 4 жовтки, 50 
г цукру, на кінчику чайної ложечки 
солі, варення з троянди або інше 
густе варення, ванілін.

Дріжджі розчиніть у теплому 
молоці, змішайте з 2 ст. ложками 
борошна і 1 ст. ложкою цукру і по-
ставте в тепле місце, щоб почали 
бродити. Тоді розчин влийте в по-
суд з борошном, додайте жовтки і 
яйця, розтерті з цукром і маслом, 
посоліть і місіть тісто до появи пу-
хирців. Поставте його в тепле міс-
це. Коли підійде, розкачайте. На 
пласт розкачаного тіста на відстані 
7-10 см накладіть гірки варення, 
зверху накрийте ще одним шаром 
розкачаного тіста і склянкою ви-
ріжте пампушки.

Можна виробляти іншим спосо-
бом: відривати від тіста однакові 
порції, приблизно такі, щоб помі-
щалися в столову ложку. Скачати з 
них кульки, а потім їх розпластати 
на долоні, в середину покласти на-
чинку і зліпити так, щоб було поді-
бне на пампух. 

Вироблені пампухи викладіть на 
дошку, посипану борошном, швом 
донизу, щоби підросли. Для сма-
ження потрібно глибоку, бажано 
металеву, посудину. Смажте пампу-

хи в 0,5 л олії або в 0,5 кг смальцю. 
Щоби пампухи не вбирали в себе 
жир, перед тим, як їх вкидати сма-
житися, влийте в олію 1-2 ст. ложки 
спирту або горілки.

Гарячі пампухи посипте цукро-
вою пудрою з ваніліном.

Пампухи пісні  
з узваром
інгредієнти: 1 кг борошна, 50 г 

дріжджів, 0,5 склянки цукру.
Із половини муки, дріжджів і 

води зробіть рідке, як сметана, тісто. 
Поставте біля тепла. Коли підійде, 
замісіть його, додаючи решту муки, 
солі і цукру. Знову поставте поблизу 
тепла. Коли тісто підросте, з нього 
виліпіть кульки і дайте їм підрости. 
Можна всередину покласти пови-
дло. Посипте цукровою пудрою.

Пампушки з саламахою
інгредієнти: 300 г борошна, 20 г 

пивних дріжджів, 100 мл молока, 50 
г вершкового масла, 2 яйця, часник, 
олія, 1,5 чайні ложки солі, материнка.

До борошна влийте тепле моло-
ко, в якому попередньо розчиніть 
дріжджі, всипте сіль, додайте мас-
ло кімнатної температури, вибийте 
яйця. Замісіть тісто. Воно не має 
бути дуже тугим. Залиште його в те-
плі на півтори години для дозріван-
ня. Опісля з тіста виробіть кульки, 

завбільшки з невелике яйце. Має 
вийти 10-12 штук. Помістіть їх на 
бляшку, змащену жиром та залиште 
ще на 15 хвилин. Розігрійте духовку 
до 210 градусів. Змастіть пампушки 
збитим яйцем, посипте материнкою 
(за бажанням) та помістіть у духовку. 
Випікайте, доки не зарум'яняться, 
близько 15 хвилин.

Пампушки подавайте з 
мачанкою-саламахою. Для цього 
розчавіть 2-3 зубки часнику та змі-
шайте з трьома ложками олії, посо-
літь. Саламаху подавайте в малень-
кій мисочці окремо або ж полийте 
нею пампушки.

Пампушки з помадкою
інгредієнти для тіста: 750 г бо-

рошна, 7 жовтків, 100 г вершкового 
масла, 1,5 склянки молока, 150 г цу-
кру, 100 г дріжджів, цедра з половини 
лимона, пів чайної ложки солі, 200 г 
вишневого або трояндового варен-
ня для начинки.

інгредієнти для помадки: 400 г 
цукру, 0,5 лимона, кілька крапель 
ромової есенції, 0,5 склянки води, 
апельсинова цедра для оздоблення.

Дріжджі, по ложці цукру і бо-
рошна розчиніть у теплому молоці 
і поставте в тепле місце для бро-
діння. Масло розітріть із цукром, 
додаючи по жовтку. Влийте роз-
чину, всипте просіяне борошно  

(добре, щоб воно перед тим сто-
яло в теплому місці), вкиньте ли-
монну цедру, сіль і замісіть пухке 
тісто. Накрийте його рушником і 
поставте в тепле місце.

Коли об’єм тіста збільшиться 
удвічі, перемісіть його і дайте ще раз 
підійти. Тоді частину тіста викладіть 
на посипану борошном дошку і роз-
качайте корж, завтовшки 1 см. На 
половині коржа склянкою позначте 
кола. В центрі кожного покладіть ва-
рення без сиропу, накрийте другою 
половиною коржа і склянкою ви-
ріжте пампушки. Складіть їх на по-
сипану борошном дошку і накрийте. 
Так само зробіть пампушки з решти 
тіста і всі разом поставте у тепле міс-
це, щоб підійшли.

У глибокій сковороді розтопіть 
жир. Вважайте, щоб він не дуже 
кипів, тому що при швидкому сма-
женні пампушки всередині можуть 
залишитися сирими. Кладіть пам-
пушки верхом донизу і посуд зразу 
ж накрийте кришкою. Щоб навко-
ло пампушок утворився білий об-
руч, що прикрасить їх, після того 
як низ зарум'яниться, обережно 
переверніть їх виделкою і більше 
не накривайте.

Пампушки українські 
з часником
інгредієнти для тіста: 1 ст. 

ложка (16 г) сухих дріжджів, 3,5 
склянки (550 г) борошна, 50 г мас-
ла, 300 г молока, 50 г цукру, 1 яйце, 
1/2 ч. ложки солі.

інгредієнти для часникового 
соусу: 30-40 г часнику, 2 ст. ложки 
олії, 1/2 ч. ложки солі, 180 г води або 
квасу.

Приготуйте опару: дріжджі ви-
сипте в 50–100 г теплого молока і  
залиште, не перемішуючи, на 10-15 
хв. Потім добре перемішайте з бо-
рошном та цукром. Замісіть опару 
та дайте їй підійти в теплому місці 
20-30 хв. Далі додайте всі інші ін-
гредієнти, замісіть тісто та поставте 
його в тепле місце на 20-30 хв.

З готового тіста скачайте кульки, 
покладіть їх у форму близько одна 
біля одної або на лист по одній або 
по кілька штук разом та дайте їм 
підійти в теплому місці впродовж  
20-30 хв. Змастіть пампушки яйцем 
та випікайте 15-20 хв. при тем-
пературі 180-190 градусів. Готові 
пампушки полийте часниковим 
соусом.

Смачного!

На Святвечір
Під обрусом сіно,
На обрусі свічка.
На всю хату пахне
Свіжа паляничка.
Під обрусом — сіно
Голубе, дрібненьке.
На обрусі — миска,
У мисці — підпеньки.
У другій — капуста,
Третя — з голубцями,
Страв дванадцять нині
Є в нашої мами.
На радість дорослим,
На втіху малечі
Йде до нас у гості
Святий, добрий вечір.

Віншуємо з Різдвом

6 січня у різних куточках України люди споживати-
муть святу вечерю. Після появи першої зірки родина 
збереться за столом, де однією з головних страв буде 
кутя, кожен компонент якої має особливе значення. 
Зерно — символ воскреслого життя, мак — родючос-
ті, горіхи — дружби і любові, а мед — радості, солод-
кого життя. 

Хай смачна кутя удасться,
Хай в сім’ї панує щастя,
Щоб весела коляда
Мир вам в хату принесла.
Щоб співали рано півні,
Щоб велися в хаті гривні.
Щоб весело і багато
Провели Різдвяне свято!!!

Дай вам Боже
В щастю, здоровлю
Дочекати від Різдва
До Нового року,
Від Нового року до 

Богоявлення,
Від Богоявлення до 

Воскресення,
Від цього року до ста літ.
З року і на рік,
Доки Господь позначив вік.


